
 ...چیست ٍ چرا؟رهسًاگری

زّس کِ ّوَارُ اًسبى زر کٌبر ذَز، تؼسازی زٍست ٍ تؼسازی زضوي تبرید ببستبى ًطبى هی

ّبیی بَزًس کِ هٌبفغ هطترکی بب اٍ زاضتٌس ٍ زضوٌبًص کسبًی بَزًس کِ زاضتِ است. زٍستبى اٍ اًسبى

 کرزًس ایي هٌبفغ را از زست اٍ برُببیٌس.تالش هی

ت ًیس پیطرفتِ ضس. زضوي فْویس ی ّجَم زضوٌبى بِ شذبیر یک هلّضیَُ ،جَاهغ بطریبب پیطرفت 

تَاًس زر جٌگ پیرٍز ضَز ٍ سؼی کرز بب جبسَسی، اذببر هْوی کِ بِ شذبیر ارزضوٌس کِ فقط بب زٍر ببزٍ ًوی

 اضبرُ زارز را بِ زست آٍرز ٍ ّوِ را غبفلگیر کٌس.

ضس کِ زضوي از ببیست طَری رز ٍ بسل هیٍستبى هیبیي ز ّبی هْنپیبمبِ ّویي ذبطر، 

 بِ ٍجَز آهس. ٌّر رهسًاگریهفَْم پیبم سر زر ًیبٍرز. زر ایٌجب بَز کِ 

 

 

 

 

 

 

 ویي ضوب ّستن تب پیبهیکهي ّویطِ در 
سدکی ثخًَن خَایي ارسبل کٌیذ رٍ دُکِ هی

ایٌطَری . سٍدتز اس گیزًذُ خجزدار ثطنٍ 
سز ثشًگبُ ًجط ّوِ چیش در اختیبر هٌِ ٍ 

تًَن پیبم ضوب رٍ طَری تغییز ثذم حتی هی
 کِ گیزًذُ پیبم اضتجبُ ثذستص ثزسِ.

 هگز ایٌکِ...هگز ایٌکِ اس پیبم سزدرًیبرم.
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 ّر گِرزی گرزٍ ًیست!
 تَاًیس ایي پیبم را برَاًیس؟ّر پیبم ًبهفَْم رهس ًیست. آیب هی

明天來在8個街道 

رسن الرط هب است. « صبح بیب ذیبببى ّطتن 8فرزا »ضسُ ٍ بِ هؼٌی ایي جولِ بب لکوبت چیٌی ًَضتِ 

کٌٌس ّب بِ طَر هؼوَل از آى استفبزُ هیی زیبزی از اًسبىفْوین ٍلی چَى ػسُچیٌی را ًوی

 تَاى برای پٌْبى سبزی پیبم استفبزُ کرز.ّب(، ًوی)چیٌی

 

 

 

 

اًٌس تَاًٌس برَطَری کِ ّوِ هیبلکِ هْن ایي است کِ پیبم را  الفببی پیبم هْن ًیست.بٌببرایي 

 ُ اٍل اکهالً بی هؼٌی بِ ًظر آیس:ارسبل ًکٌین ٍ طَری حرٍف پیبم را ػَض کٌین کِ زر ًاگ

 «ًبببید هتطِ»

گَین بِ ضوب هی را بفْوس. هي  تَاًس آىػجلِ ًکٌیس! حرٍف ببال زرست تبیپ ضسُ ٍلی ّرکسی ًوی

 یسی؟حبال فْو برَاى. ِتَ بِر سَاز برَاًیس: ّر لکوِ را آى را چگًَِ 

 

ّبی دًیب هسلط ّستن ی سثبىّوِ هي ثِ
اسش ّب سی ثِ ایي راحتیکِ ک ّبییپیبمٍلی 

در ثععی  تزُ.ثزام جذاة یبرُسز در ًوی
ثِ ّن ریختِ ّب تزتیت کلوبت یب حزٍف پیبم

ّب ثِ جبی ّز حزف الفجب، پیبمٍ در ثععی 
اٍُ...لَ  کٌي.ای رٍ جبیگشیي هیحزف دیگِ

 ضِ هٌَ کالفِ کزد...دادم چطَری هی
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ضَز. زر هی ارسبلیبم هؼوَالً بِ صَرت یک هتي، یک تصَیر ٍ یب یک صسای ضبط ضسُ یک پ

ّب ّبی پٌْبى کرزى پیبم پبیِ ٍ اسبس ػلوی ًساضت ٍ اهرٍز هب ایي رٍشزٍراى قسین، رٍش

 هطرح کٌین:وبی جبلب زر یک جوغ زٍستی ًیس تَاًین بِ ضلک یک هؼرا هی

 پَل کجبست؟ کیفاگِ گفتیي »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذیلی کیف ززین ٍزیرٍز رفتین بب زٍستبم فَتببل سالم بببب. 

 ًفرُ ضسین کِ یِ تین ضس لیَرپَل 5زٍ تین کرزین. 

 هٌچستر. اٍل ببزی چٌبى زیرٍ اٍى یکی تین ضس 

 فکر ًکٌن پلِززم کِ ّیچ کسی تبحبال ًسیسُ بَز. تَپ 

 بتًَي. تَپ رٍ ضَت کرزم اًاگر تب تَچبلٍ هبرازًٍب ّن 

 اٍهس پبییي. ایٌجَری رٍی ّوِ رٍ کن کرزم.رفت ببال ٍ 

 

ایي ًبهِ چِ رثطی ثِ کیف پَل دارُ؟ ثذار ثیطتز 
یبین. ثِ هتي ًگب کٌن. هب خزاثکبرّب کَتبُ ًوی

کٌیذ پیبهتَى رٍ ثیطتز اس ایٌکِ ضوب سعی هی
کٌین تب پیبم ضوب تالش هیًبهفَْم جلَُ ثذیي هب 

تَى رهش کِ فکز کٌیيپس ثِ جبی ایٌ ثفْوین.رٍ 
جبل ثزطزف کزدى ّز ًقطِ ثِ دً، ثْتزُ خیلی قَیِ

آّبى! حبال یِ چیشایی دارُ . ظعفی ثبضیي
ضِ. کلوبت آخز ّز جولِ... دستگیزم هی

 ... .سیزآرُ... کیف پَل 
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س. تب ایٌکِ ض ترپیچیسُّبی رهسًاگری اطالػبت تر ضسى اطالػبت زر بیي بطر، رٍشبب حسبس

بب ظَْر  یب ریبضیبت پیطرفتِ است.ٍ  ٌّسسِهبتٌی بر  اکربرزیّبی رهسًاگری بیٌین رٍشهی اهرٍزُ

ارزش کَچکتریي ٍاحس  1یب  0. کِ ایي 1ٍ  0زٍحرفی ضس: رایبًِ زر ػصر ًَیي ًیس، الفببی رهسًاگری 

 ی هحرهبًِ زر ارتببطبت الکترًٍیکیّبپیبمبٌببرایي  کٌس.را زر رایبًِ هطرص هی« بیت»حبفظِ یؼٌی 

 ضَز.ارسبل هی 1یب  0ی طَالًی از  بِ صَرت رضتِ

تری هفَْم بِ زببى سبزُالکسیک ٍ ًِ اکربرزی آضٌب کٌین تب  رهسذَاّین ضوب را بب یک رٍش هی

 رهسًاگری را زرک کٌیس.

 هربغ رهس
 .ی زیر را بِ زٍست ذَز ارسبل کٌیسذَاّیس جولِفرض کٌیس کِ هی

 "زًگ بؼسی بیب آبرَری "

ّبی زر ذبًِطَری ذَاّین حرٍف ایي جولِ را حرف زارز. هی 16ایي جولِ 

4)هربغ سبس(هربغ رهس   بٌَیسین کِ کسی هحتَای آى را ًفْوس. 4

را تْیِ کٌیس کِ ابؼبز آى بب ابؼبز اٍّلی برابر ببضس. یکی از )هربغ قرهس( هربغ زیگری

 تَاًیسقرار زازى ایي زٍ هربغ هی را سَراخ کٌیس. بب رٍی ّن گَضِّبی ذبًِ

ی سَراخ ضسُ، . بِ ایي ضبکِبٌَیسیسی ببال جولِ را رٍی ضبکِ حرف اٍل

  گَیین.هی «ضببلَى»

ّبی سبػت بچرذبًیس ٍلی هربغ رهس را زر جبی ذَز ثببت ػقربِحرکت زرجِ زر جْت  09ضببلَى را 

ی ایي . بب ازاهِهحل سَراخ رٍی هربغ رهس بٌَیسیسًگْس زاریس. زر ایي صَرت حرف زٍم را زر 

 ز
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ّبی ذبًِ فبیسُ ًسارز ٍ ببیسگیرًس. ی هربغ رهس قرار هیچْبرگَضِحرف اٍل جولِ، زر  4رًٍس فقط 

زّس، حرف را رٍی هربغ رهس قرار هی 4زیگری را رٍی ضببلَى سَراخ کٌین. چَى ّر سَراخ 

 ؟سَراخ زیگر کجب ببیس ببضس 3ذبًِ از ضببلَى را سَراخ کٌین. اهّب جبی  4پس اکفی است کِ 

 

ی زیگر ضببلَى ببضس. زیرا سَراخ اٍل ّر گَضِ 3ر تَاًس زالبتِ سَراخ زٍم ًوی

رٍی  ّب،چرذیسىّبیی را سَراخ کرز کِ بب کٌس. پس ببیس ذبًِگَضِ را پُر هی 4

  ّن قرار ًگیرًس. هثالً ایي یک ضببلَى اکهل است.

 

 :(الگَریتن رهس)زیر بٌَیسیسضس، حرٍف جولِ را بب زستَر حبال کِ ضببلَى اکهل 

 تاکى ًسّیس ٍ زر جبی ذَز ثببت ًگِ زاریس.هربغ رهس را  -

ای ضببلَى را رٍی هربغ رهس قرار زّیس. از رزیف ببال ضرٍع کٌیس ٍ از راست بِ چپ اگر ذبًِ -

 ٍ سپس بِ رزیف بؼسی برٍیس. بٌَیسیسسَراخ است یک حرف از جولِ را رٍی هربغ رهس 

ی قبل را اجرا کٌیس تب ُ هرحلِّبی سبػت بچرذبًیس ٍ زٍببرزرجِ زر جْت ػقربِ 09ضببلَى را  -

  حرف رٍی هربغ رهس قرار بگیرًس. 16ّر 

 

 

 

 

 

 ز ن

 گ

 ب

 ز ن

 ع د

 گ ی

 ب ب

 ز ی ن

 ع ا د

 گ ی

 ب ا ب ب

 ز ی ن خ

 ع و ا د

 ر گ ی ی

 ب ا ب ب

1 2 3 4 

5 



 رهس لکیس
زر  لکیس رهس.ّرچٌس ّن پیچیسُ ٍ پیطرفتِ ببضٌس، ّوگی زر یک چیس هطترکٌس:  ،رهس يِّبی ًَیالگَریتن

ی ّبی سبزُجبلب است بساًیس بب رٍش. استضببلَى ّوبى لکیس رهس « هربغ رهس»رٍش 

8 تَاى سبذت ٍ یک هربغ رهس ضببلَى هتفبٍت هی 64ضَز  ضوبرش ثببت هی یک هیلیبرز تقریبًب  8

بٌببرایي حتی اگر ذراباکر رٍش رهس هربؼی را بلس ببضس، ببیس یک هیلیبرز  ضببلَى ذَاّس زاضت.

  بررسی کٌس. یبفتي پیبمرا برای « لکیس»

ز. ز زارًظبهی اکربر ّبیّبی اطالػبتی ٍ اراگىاهرٍزُ رهسًاگری زر ارتببطبت ایٌترًتی، سبزهبى

پیکربٌسی رهسًاگری بِ ضلک زیر ی اهّب بسٍى زر ًظرگرفتي حسبسیت استفبزُ از آى، سبزُ ضسُ

 است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بْرام آرش

 

پیبم اس یک هعجز ًباهي رد ٍ ثذل هیطِ 
ٍ ثزای ّویي هي ثِ راحتی هیتًَن 
هتي رهش رٍ ثخًَن. تٌْب کبری کِ 
ثبیذ ثکٌن ایٌِ کِ هتي رٍضي رٍ اس 
رٍی هتي رهش تطخیص ثذم. خَة ثذار 

 ثجیٌن ... خیلی سختِ...اُ... .
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احتیبجی بِ  اصالً  زّس. زیرا زر غیر ایي صَرت پیبمآرش بب پبی ذَز هتي رهس را بِ بْرام ًوی

کٌس تب زر راُ ارسبل بیطتر هطوئي ببضس کسی از هتي پیبم پیبم را رهس هیآرش رهسکرزى ًسارز. پس 

یبم اهي است زیگر برای چِ هٌظَری آٍرز. زر ٍاقغ اگر فرض بطَز هؼبر ارسبل پسر زر ًوی

 رهسًاگری بکٌین؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ایٌترًت ی ذطَط هَیببل ٍ یب ضبکِتَاًس ذطَط تلفي، ضبکِزر ًوَزار قبل هؼبر ارسبل پیبم هی

آى هبًٌس  رهسگطبیییک پیبم ّوبًٌس قفل کرزى است ٍ  رهسکرزىبیٌیس ببضس. اهّب ّوبًطَر کِ هی

تر پس ذراباکر ّویطِ بِ زًببل یبفتي لکیس است. ّرچِ یبفتي لکیس سرت ببضس.ببزکرزى قفل هی

  تر است.ببضس، رهس هَرز ًظر قَی

 

 تز ضذُ، کبر هيّب پیطزفتِاس ٍقتی رهشًگبری
هعوَالً رٍش رهشکزدى رٍ  هيتز ضذُ. ّن سخت

فزسبست، پیذا دًٍن ٍلی چیشی کِ طبقتهیخَة 
 کزدى کلیذ رهشُ.

تصَر کٌیذ یِ گبٍصٌذٍق ارسضوٌذ ّست کِ ثیي 
دٍ ًفز رد ٍ ثذل هیطِ. هي ثذثخت تب کلیذش رٍ 

کٌن، آرش ٍ ثْزام ّن کلیذش رٍ عَض پیذا هی
تز تب سزیعکٌي...ای کبش کلیذّب کن ثَدى هی

 کزدم... .پیذا هی
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بب ّوبى لکیس رهسگطبیی ّبی رهسضسُ را بتَاًٌس یکسبًی زاضتِ ببضٌس تب پیبم فرستٌسُ ٍ گیرًسُ ببیس لکیس

ای رز ٍ ّبی هحرهبًِتَاًٌس پیبمکٌٌس. ٍلی بب یک ببر رز ٍ بسل کرزى لکیس، آرش ٍ بْرام ببرّب هی

تَاى فرض کرز آرش ٍ بْرام زر یک هالقبت هحرهبًِ، ّرچٌس ّسیٌِ سٌگیٌی هیاز ایي رٍ  بسل کٌٌس.

 کٌٌس.ایطبى زاضتِ ببضس، لکیس را رز ٍ بسل هیبر

 

 

 

 

 

 

 

 

فقط یک ببر اکفی است لکیس رز ٍ بسل ضَز ٍ زیرا  .ضَزّویطِ اهي فرض هیپس هؼبر ارسبل لکیس 

  ی زیبزی زر بر زاضتِ ببضس.تَاًس بب یک اهٌیت اکهل ایي اکر اًجبم ضَز، ّرچٌس ّسیٌِهی

 

 

 

 

 

 

آسِ ثزٍ آسِ ثیب. ثِ ّیچ ثیب ثگیز. ایٌن کلیذ. 
راستی یبدت کسی ًگَ هٌَ ایٌجب هالقبت کزدی. 

یِ هالقبت دیگِ داضتِ ثبضین تب ثبضِ چٌذ هبُ ثعذ 
ایٌجَری هطوئي  ذل کٌین.یِ کلیذ دیگِ رد ٍ ث

ّزچی ّن تالش کزدُ ثبضِ ضین آقبی خزاثکبر هی
گزدم هي دٍثبرُ ثزهیضِ. ّوِ ًقص ثز آة هی

ثِ کطَر خَدم ٍ اس اًٍجب پیبم رهش رٍ رٍی 
تًَی رهشگطبیی تَ فقط هی گذارم.سبیت هی

 ًگزاى ًجبش.چَى تَ فقط کلیذ رٍ داری. کٌی. 

 

 

خیبل ًکٌیذ ثب هخفی کزدى الگَریتن رهش، 
ّبی هي ّن رٍشخیبلتبى راحت خَاّذ ضذ. 

تزیي قَیٍلی  ای ثزای رهشگطبیی دارم.پیطزفتِ
رهشّب، آًْبیی ّستٌذ کِ ثب ایٌحبل کِ الگَریتن 

کٌن داًن، کلیذش را ّزچِ سعی هیرهش را هی
 کٌن.پیذا ًوی
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