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-ًوی»دٌّذُ ؿخصیت ٍاقعی ؿواػت؟ چشا فکش ًویکٌین: ّن ًـاىساًٌذگی تذ دیگشاى دس خیاتاى.  آیا ساًٌذگی تذ ؿوا داػتاى لعي ٍ ًفشیي تِ 

تاسُ داػتاى پشخَستش ؿذى تا ػطل تضسگتش ٍ ؿکن ای تَد!ٍ فکش هیکٌین عجة آدم عَضی« صدُ اػت؟داًن چِ اتفاقی افتادُ کِ اٍ ایٌقذس ؿتاب

 اهِ هیکشد کِ هَاظة آتؾ تاؿٌذ.داػتاى هذیشی کِ تجای تشسػی هَقعیت احتشاق، تِ ّوِ کاسکٌاى تخـٌ ًثَدى آًْا!

 

اػن ایي سفتاس  تخـذ ًادیذُ تگیشًذ.تحقیقات سٍاًـٌاػی ًـاى دادُ هشدم دس کل توایل داسًذ ًیشٍّای هَقعیت سا کِ تِ سفتاس دیگشاى ؿکل هی

ًؼثت دادى  ًاهیذًذ. توایل اؿتثاُ ها تشای ًؼثت دادى سفتاس هشدم تِ آًچِ ّؼتٌذ ٍ ًِ هَقعیتی کِ دس آى ّؼتٌذ.« ًؼثت دادى اؿتثاُ»سا 

 ّای خاف اػت.ؿقی دس هَقعیتؿقی دس سٍاتط صٍجیي ّویـِ ًیؼت تلکِ اکثشا کلیکٌذ. کلیاؿتثاُ، سٍاتط اًؼاًْا سا پیچیذُ هی

 کٌٌذ.داػتاى تغییش هؼیش ٍ ّوَاس کشدى تشای کوک کشدى تا غزا ٍ افضایؾ کوک حتی تَػط آًْایی کِ تصَس هیـذ ایي کاس سا ًوی

خشیذ تا یک کلیک دس  تش ؿَد.تغییش دادى هحیط تشای آى اػت کِ اًجام سفتاسّای دسػت کوی آػاًتش ٍ اًجام سفتاسّای اؿتثاُ کوی ػخت

 آهاصٍى.

یک ػَال  کٌذ.دٌّذُ سفتاس خام اًؼاًی اػت ٍ تِ ػشعت پَچ ٍ ًاکاساهذ جلَُ هیؿَین. اها ایي ؿیَُ ًـاىغییش تِ چواق هتَػل هیاغلة تشای ت

 دٌّذ؟ تایذ دًثال دلیل تشای اًجام کاسّای آًْا گـت، ًِ ایٌکِ تِ صٍس هجثَس تِ اًجام کاس دیگشی ؿًَذ.هْن: چشا هشدم فالى کاس سا اًجام ًوی

زی ٍ عذم اسائِ گضاسؽ تش تَدى گضاسؽ کاغداػتاى ساحت دٌّذ.تشیي هؼیش کاسؿاى سا اًجام هیکٌٌذ، آًْا تٌْا اص ساحتٌاى ًافشهاًی ًویکاسک

 تش ؿذى کاس تا تشًاهِ.تش تَدى ٍ اًجام آى پغ اص ساحتسٍی تشًاهِ تخاطش ػخت

 هَقع ػش کالع: داس تِ آهذى تِآهَصاى هـکلًکات دسهاًگاُِ ٍاداس کشدى داًؾ

 ذ خَسد.هوتاص سفتاس کٌٌذ حتوا ؿکؼت خَاًّظن هثل داًؾ آهَصاى اگش هعلن تَقع داؿتِ تاؿذ داًؾ آهَصاى تی -

ّا اؿتیاقی تِ حاضش ؿذى تِ هَقع ػشکالع ًذاسًذ، تخصَف ػَاس ًیؼت ٍ ًثایذ تِ آى فکش کٌین، ایي هـکل فیل اػت. تچِهـکل اص فیل -

 ساًذى ٍقت کوتشی تا دٍػتاًـاى دس ساّشٍ تاؿذ.اگش ایي کاس تِ هعٌی گز

 ّا دس هَسد ضشتِ صدًـاى تِ کالع. ؿایذ جَاب تذّذ ؿایذ ًِ.فیل: احؼاع سا پیذا کٌیذ: حشف صدى احؼاػی تا تچِ -

 آیٌذ پـت دس تواًٌذ.تعذ اص صًگ دس سا قفل کٌیذ تا آًْا کِ دیش هیهؼیش: هحیط سا تغییش دّیذ:  -

 ایجاد کٌیذ: تا دٍ ػَال کَچک دس اتتذای کالع اهتحاى تگیشیذ تا آًْا کِ دیش هی آیٌذ، سد ؿًَذ.هؼیش: عاداتی سا  -

سا سٍی دیَاس ًصة کٌیذ. ؿایذ هَقعی کِ تثیٌٌذ تٌْا آًْا اص ایي ٍضعیت « تِ هَقع ػش کالع تیاییذ»تاتلَی هؼیش: هشدم سا ّذایي کٌیذ:  -

 .کٌٌذ، دیگش ایي کاس سا اًجام ًذٌّذتخطی هی

 اًذ.ساّی سا تیاتیذ تا آًْا تفْوٌذ هَسد اًضجاس تقیِ ّؼتٌذ. اغلة دسدػشػاصّا تَّن داسًذ کِ قْشهاى تقیِهؼیش: جواعت سا ّذایت کٌیذ:  -

 کالع تشای آًْا کِ صٍدتش تیایٌذ. هثل ساحت جلَیهؼیش: هحیط سا عَض کٌیذ:  -

. اػتفادُ اص دًذشپیذا هیکسا پشت ًکٌیذ  پشػتاساى تشای اعالم تِ تقیِ کِ حَاعداػتاى پشت ؿذى حَاع پشػتاساى ٌّگام دادى داسٍ. تایذ ساّی 

 ّای ٍیظُ. اٍلؾ هقاٍهت کشدًذ دس هقاتل پَؿیذًؾ. تعذ دیذًذ کِ تِ هیضاى صیادی خطا سا ٍاقعا کاّؾ دادُ.جلیقِ

 ما اغلب وسبت بٍ مًقعیتُا کًر َستیم.
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هاُ تجای  9ّا ٍ تحَیل یک پشٍطُ دس ًشم افضاسی تشای کذًَیغپا حشف صدى تا خلثاى هوٌَعِ. اػتفادُ اص ّویي ایذُ دس یک ؿشکت  01111صیش 

 ػال. 3

تغییش چیذهاى دفتش یک  ظشف غزای کَچکتش تشای کوتش خَسدى. تٌِظین دػتگاُ قَُْ تشای تَدى تَی قَُْ دس صثح ٍ اًگیضُ تشای تیذاس ؿذى.

 ًاهیذیذ.احؼاع هیکشدیذ حتوا اٍ سا هذیشی تیهذیش تشای تَجِ تیـتش تِ کاسهٌذاى. اگش تِ چیذهاى تَجِ ًوی

 اػتفادُ اص قطع کشدى ًَتیفیکیـي تَػط خَد ًَیؼٌذگاى تشای توشکض تیـتش هَقع ًَؿتي.

ن فـاس دادُ ؿَد ٍ آًْا ّن طَسی تعثیِ ؿذُ کِ دس آى هَقعیت حتوا ایوٌی حتوا تایذ دٍ دکوِ تا ّ تشای سٍؿي ؿذًؾ صٌعتی کِ یهاؿیٌ

 سعایت ؿَد.

 ّا سا تذٌّذ.ٍاس جَاب تواع هـتشیّا تشای کؼاًی کِ تِ صَست دیَاًِتفادُ اص طاکت هخصَف سٍاًیاػ

 تَاًذ تِ تغییشات چـوگیش دس سفتاس هٌجش ؿَد.هی هؼیشتغییشات ػادُ دس 

 

 

 


