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اػتثاٍ در ّتالگ ًْیظی یؼٌی چَ؟ چَ كارُایی را ًثایذ كزد تا ّتالگ تِتزی داػتَ تاػین؟ ّتالگ ًْیظی هاًٌذ ُشاراى پذیذٍ ّارداتی 

 . دیگز تحت تاثیز طلیمَ ایزاًی لزار گزفتَ اطت

طْر هثال  تَ. ا تز ّتالگِا هؼاُذٍ کٌیذتْاًیذ تفاّتِا ّ تاثیز طلیمَ ایزاًی ر تا هزّری تَ ّتالگِای آى طْی آتِا ّ ّتالگِای فارطی هی

تز ُظتٌذ در حالیکَ در ّتالگِای غزتی  ای تَ لالة ّتالگ دارًذ ّ ػاللوٌذ تَ اطتفادٍ اس لالثِایی تا گزافیک پیچیذٍ ایزاًیِا تْخَ ّیژٍ

 . کٌٌذ تز تزای ّتالگ خْد اطتفادٍ هی ػوْها اس لالثِا ّ ػوایل طادٍ

 .ارطی تَ چٌذ ًکتَ آساردٌُذٍ کَ در تیي آًِا رایح اطت اػارٍ خْاُن کزدحال تا ًگاُی تَ ّتالگِای ف

 

 تفًْت درػ  .1

الثتَ ایي تفکز درطتی . کٌذ کٌٌذ کَ اطتفادٍ اس فًْت تا اًذاسٍ درػت تزای ًْػتي هطالة تْخَ خْاًٌذٍ را تیؼتز خلة هی تزخی فکز هی

خْاًذى هطالة ّتالگ تا فًْت درػت هثل خْاًذى . اطت اها ًَ ّلتی کَ ُوَ هطالة ّتالگ تا فًْتِایی تا طایش درػت ًْػتَ ػذٍ تاػذ

 . ای اطت کَ ُوَ هطالة آًِا تا فًْتی ُن اًذاسٍ تیتز صفحَ ًخظت ًْػتَ ػذٍ تاػذ ّسًاهَر

 .اطتفادٍ اس فًْتِای تا اًذاسٍ درػت هؼوْال ًؼاى اس تاسٍ کار تْدى ًْیظٌذٍ ّتالگ در دًیای ّب ّ ایٌتزًت اطت

 

 

 گهْسیک در ّتال  .2

ًْیظاى تز ایي اػتماد ُظتٌذ کَ خْاًٌذگاى ّتالگ ایؼاى در ٌُگام  ای ًذارد ّ تَ ُزحال تزخی اس ّتالگ ایي دیگز تاسٍ کار ّ حزفَ

تٌاتزایي یک آٌُگ ػغ ! ًْیض تایذ آٌُگ هْرد ػاللَ اّ را گْع دٌُذ لة تزای رطیذى تَ آراهغ ّ آػٌایی تا طلیمَ ّتالگخْاًذى هطا

کٌٌذ کَ خْاًٌذٍ ّتالگ تَ هحض تاس کزدى ّتالگ هحکْم تَ ػٌیذى  تز کاری هی ای کٌٌذ ّ تا کوک دّطتاى حزفَ ّ ُؼت را اًتخاب هی

 .ذهْطیمی هْرد ػاللَ ًْیظٌذٍ ػًْ
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 .اًتخاب هی ػْد... گاُی ُن هْطیمی ّتالگ اس ًْع طٌتی یا حواطی،  

اها تاّر کٌیذ ػٌیذى ًاخْاطتَ هْطیمی اس ُز ًْػغ ُویؼَ ُن خالة ًیظت، تخصْؽ ّلتی خْاًٌذٍ در طاػت دّ تاهذاد ّ ّلتی ُوَ  

یا ایٌکَ چٌذ ّتالگ تاُن تاس ػذٍ ّ ُز ! آّرد رهیخْاتٌذ در اتاق تاریک ًؼظتَ ّ ًاگِاى اطپیکز کاهپیْتز ُوَ خاًْادٍ را تَ طواع د

سًٌذ یا ایٌکَ خْاًٌذٍ ّتالگ در حال گْع دادى تَ هْطیمی یا رادیْی هْرد ػاللَ خْد اطت، در ایي حاالت هْطیمی  کذام طاس خْد را هی

 .ّتالگ تٌِا یک هشاحن آساردٌُذٍ خْاُذ تْد

اگز هایل تَ ًوایغ طلیمَ خْد ! آیٌذ ًَ ػٌیذى هْطیمی ذى هطالة ػوا تَ ّتالگتاى هیتَ خاطز داػتَ تاػیذ خْاًٌذگاى ّتالگ تزای خْاً 

تْاًیذ کٌتزل هذیا پلیز یا لیٌک هظتمین فایل هْطیمی را در ّتالگ لزار دُیذ تا  را در اًتخاب هْطیمی تزای خْاًٌذگاى ّتالگتاى ُظتیذ هی

 .کارتز تَ اًتخاب خْدع تَ هْطیمی گْع فزا دُذ

 

 

 

 

 

 تخاّا اطکزیپ  .3

گْیذ ّ تؼذ پٌدزٍ ّلت  ای تاس ػذٍ تا ًوایغ پیاهی تَ هي خْع آهذ هی ػْم پٌدزٍ ّلتی ّارد ّتالگتاى هی! گْین خذی هی! ػوا ػاُکاریذ

 ػْد  ػًْذ گاُی ُن اطن پزطیذٍ هی تخیز تاس هی

یا " خذاحافظ ػشیش"، !"دا ؟ تْدی حاالک"ای تاس هیؼْد ّ پیغام هیذُذ کَ  خْاُن پٌدزٍ هزّرگز ایٌتزًت را تثٌذم پٌدزٍ تاسٍ ّلتی ُن هی

 " ! سّد رفتی رفیك ّای هیظتادی چایی دّم"

ریشد ّ کلی طتارٍ ُن در هزّرگز ایٌتزًت تَ دًثال ًؼاًگز هاّص ُظتٌذ در  ػْم اس سهیي ّ سهاى گل هی تاسٍ ّلتی ّارد ّتالگتاى هی

 !هْج سدى ُظتٌذ ضوي ُشار تا ًْػتَ هتحزک ُن در تاال ّ پاییي ّ چپ ّ راطت در حال

فمط آهذٍ تْدم آخزیي هطالة !... اها راطتغ هي فمط! هؼلْهَ کارتاى خیلی درطتَ ّ کلی کاهپیْتز تلذ ُظتیذ! ًگفتن ػوا ػاُکاریذ 

 .ّتالگت را تخْاًن کَ آًِن تا ایي ُوَ گلزیشاى در ّتالگت ًؼذ

 

 

 اًظزدُی تی هؼٌ  .4

فمط کافیظت یک پظت در ّتالگن ثثت کٌن آًْلت در تخغ ًظزات ُشار تا ّتالگ کَ حتی هطالة آًِا را دًثال  !!!!هي ػاػك ایٌکار ُظتن

 !"ّتالگ خْتی داری تَ ها ُن طز تشى"گذارم کَ  کٌن یک ًظز هی ًوی

چَ هطالة ! ّای"یا " تا ًظزت هْافمن تَ هي ُن طز تشى"تَ چْى خذیذا ایي هتي خیلی ضایغ ػذٍ اطت تا کوی تغییز اس ػثاراتی هثل الث 

 !"خالثی ًْػتی، هٌن تَ رّس کزدم تَ ّتالگن تیا

 . کٌذ اصْال تَ لْل هاکیاّلی ُذف ُزگًَْ ضایغ تاسی را تْخیَ هی. کٌن اطتفادٍ هی 

هاًٌذ آًچَ کَ اػارٍ ػذ هؼتمذًذ تا درج ًظزات تی تاثیز ّ تثلیغاتی ّ آسار ًْیظٌذگاى یا خْاًٌذگاى دیگز ّتالگِا اس لزار صذُا ًفز 

 .تْاًٌذ تزای خْد تاسدیذکٌٌذٍ کظة کٌٌذ هی
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 ناطتفادٍ اس تصاّیز حدی 5 .

 .پٌِای تاًذ تزخْردارًذ  652KBتا   ADSLهؼتمذ ُظتٌذ کَ ُز ایزاًی اس یک خط ایٌتزًت

 هظلن اطت کَ ایي ّالؼیت ًذارد اها تزخی آًمذر اس تصاّیز تا حدوِای تاال در ّتالگ خْد اطتفادٍ هیکٌٌذ کَ تٌِا هیتْاى ًتیدَ گزفت کَ 

 .طتزطی دارًذآًِا فکز هیکٌٌذ خْاًٌذگاى آًِا تَ ایٌتزًت پزطزػت د

 .دلت کٌیذ( طایش ّ حدن فایل)اطتفادٍ اس تصاّیز در هطالة ّتالگ تَ خذاتیت آًِا کوک هیکٌذ اها السم اطت در اًتخاب تصاّیز  

 . تصاّیز سیاد ّ طٌگیي تاس ػذى کاهل ّتالگ را تَ ػذت کٌذ هیکٌذ در ضوي گاُی ُن صفحَ کاهل ًوایغ دادٍ ًوی ػْد 

 .ای تْدى ػواطت کٌذ ًؼاًی اس حزفَ ّ کن حدن آًِن در هطالثی کَ ّالؼا اطتفادٍ اس تصاّیز آًِا را گْیاتز هیاطتفادٍ اس تصاّیز کْچک 

 

 

 ىتزداری تیغ اس حذ اس ّتالگ دیگزا کپی 6 .

اگز ّتالگ ػوا لزار اطت تَ ػٌْاى هؼزف هطالة دیگز ّتالگِا تاػذ هؼکلی ًیظت اها اگز ّالؼا هایل ُظتیذ تَ ػٌْاى یک ّتالگ ًْیض 

 . رّی ًکٌیذ ٍ اس هطالة دیگز ّتالگِا سیادٍّ ًْیظٌذٍ تَ ّتالگ ًْیظی تپزداسیذ خْب خْاُذ تْد کَ در اطتفاد

اگز اس هطالة دیگز ّتالگِا . خْاًٌذگاى ّالؼی ّتالگ ػوا تَ دًثال ًظزات ّ هطالة ػوا ُظتٌذ ّ ًَ هطالة ّتالگِایی کَ ػوا هیخْاًیذ

 .را هٌاطة تزای خْاًٌذگاى ّتالگ خْد هیذاًیذ هیتْاًیذ تَ هطالة آًِا لیٌک دُیذ

 

 

 ىتشرگتزیي اػتثاٍ، ًذیذ گزفتي پٌذ دیگزا 7 .

 . تاّر کٌیذ ایي اػتثاٍ خیلی خیلی رایح اطت

ُز چَ تگْیین خْب ًیظت اس فًْت درػت اطتفادٍ کٌیذ، اس هْطیمی کوتز اطتفادٍ کٌیذ، تی خیال افکتِای خاّا اطکزیپت در ّتالگتاى 

 گْیی گْػؼاى تذُکار ًیظت  ػْیذ یا اس ًظزات تی هؼٌی ّ تثلیغاتی تپزُیشیذ ّلی تزخی

ُز چَ تگْیین آًِا کار خْدػاى را هیکٌٌذ ّ خالة آًکَ تا داػتي یک لالة طٌگیي صذ کیلْ تایتی ّ ُشار خْر افکت خاّا اطکزیپتی ّ 

 .کٌٌذ ای تْدى ُن هی هْطیمی آًچٌاًی در ّتالگ احظاص حزفَ


