
هیلوا شریذپ زکرم
EAL(tdatsreblaH EALتاتشاربلاه)
tSAZ(tdatsreblaH tSAZتاتشاربلاه)

.منادب تسا زاین هک یزیچ ره
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هلحرم هب هلحرم
مانتبث و دورو هچره ،یلصا یدورو ینابهگن زا ندش در وEAL رقم هب ندیسر زا دعب ،مان تبث زا سپ .دینک لیمکت یگدنهانپ تهج ار دوخ مانتبث رتعیرس رد مانتبث) درک دیهاوخ تفایرد ،تساوخرد تبث رب ینبم یایهاوگ .(A نامتخاس زکرم هب ،تسین رادەدهع ار امش تیلوئسم تاتسربلاه ردEAL زکرم رگا لودج کی تروص نیا رد .دش دیهاوخ هداد عاجرا یرگید هیلوا مانتبث طیلب ؛دش دهاوخ هداد امش هب ،ناتلاقتنا تهج یطیلب نوتژ و یدنبنامز تاتسربلاه راطق هاگتسیا تاعالطا شخب هب نوتژ نیا لیوحت اب ار دوخ (nhaB ehcstueD) گرب ،مانتبث نامز رد .دینک تفایردناونع تحت یا ینوناق دنور لمعلاروتسد لماش هک درک دیهاوخ تفایرد “یرورض تاکن„ .دشابیم یگدنهانپ تساوخرد
دورو یهاوگ و یگدنهانپ (هسانش) ییاسانش هگرب فظوم امش .دوشیم رداص مانتبث دنیارف یط رد امش یگدنهانپ هسانش دورو ماگنه رد و دیشاب هتشاد هارمه دوخ اب ار هسانش نیا هشیمه دیتسه یکشزپ هرواشم ،تاکرادت تاصخشم .دیهد هئارا ار نآ ،تیاس زا جورخ و تبث ،هسانش نیا رد ،دش دنهاوخ هئارا امش هب هک یتامدخ ریاسو تفایرد ناکم نیا رد زین ار دوخ دورو یهاوگ ،نیا رب هوالع .دندرگیم .درک دیهاوخ
یعامتجا راکددم دیهاوخ دراد هدهع رب ار امش تیلوئسم هک یایعامتجا راکددم دزن سپس یقاتا نینچمه .دینک حرطم اجنیا رد ار دوخ تالکشم دیناوتیم امش .تفر امش یگدنهانپ هسانش هب هک یاگرب هارمه هب .تفرگ دهاوخ قلعت امش هب لیوحت ار ناتقاتا دیلک و دینک هعجارمB نامتخاس هب لايردوشیم قاصلا تفایرد دوخ یعامتجا راکددم زا ار ناتیگتفه یاذغ یاهنوتژ .دیریگب .درک دیهاوخ !دینک هجوت دوشیم هداد امش هب هک یاگرب هب افطل
یتمالس شجنس رد عقاو ،تشادهب زکرم هب هیلوا یکشزپ تانیاعم ماجنا یارب ،همادا رد یاهیرامیب زا عالطا تهج تانیاعم نیا .دینک هعجارمB نامتخاس رد یگدنهانپ تساوخرد یدعب لحارم ماجنا .تسا یرورض ،رادریگاو EAL،تسا تانیاعم نیا ماجنا هب طونم.
لاردف هرادا دهاوخ تبث یگدنهانپ و ترجاهم لاردف هرادا رد امش یگدنهانپ تساوخرد هرادا .دش دهاوخ هداد امش هب یامانتوعد ،راک نیا ماجنا روظنم هب .دش .تسا هدش عقوEAL رقم شریذپ زکرم رد لاردف

یعامتجا تامدخ هرادا تامدخ هرادا هب ،لاردف هرادا رد تاقالم خیرات ندرک صخشم زا دعب یلصا یدورو رد،A نامتخاس بنج ،هرادا نیا .دینک هعجارم یعامتجا مادقا یلام کمک تفایرد و تساوخرد یارب شخب نیا رد .تسا هدش عقاو تامدخ تساوخرد مرف ،یعامتجا ناراکددم اب طابترا یارب .دینک نامتخاس ترواجم رد اقیقد یعامتجا تامدخ زکرم .دینک رپ ار یعامتجا A،یلصا  یدورو رد EAL،تبث یارب تسا مزال .تسا هدش عقاو .دیوش رضاح زکرم نیا رد ،دوخ یررقم و هناعا تفایرد و تتساوخرد
هسبلا یصخش یاهزاین نیمات یارب یسابل هاگشورف (einokaiD) ینکاید تکرش هعمج ات هبنشود یاهزور هاگشورف نیا .تسا هدرک ریادEAL تیاس رد .هدش عقاو هاگشورف تشپ رد قودنص .تسا زاب
هناخ یوشتخر رد هک یا هناخ یوشتخر زا دیناوتیم ،دوخ فیثک یاهسابل نتسش یارب رد .دییامن هدافتسا (5W وB،C یاهنامتخاس)،هدیدرگ عقاوB نامتخاس یارب زاین دروم هدنیوش داوم و تلاوت مزاول ناوتیم نینچمه ناکم نیا .دومن تفایرد ار یگدنز لحم .دومن ضیوعت ،هدش نییعت تاعاس رد ناوتیم ار هفحلم
یکشزپ تامدخ یدورو رد ،یکشزپ تاکرادت لحم هب ،یرامیب داح دراوم رد زا لبق ،یرامیب ندوبن داح تروص رد .دینک هعجارم،eraCideMتیاس یاهیرامیب .دیریگب هزاجا ،دوخ یعامتجا راکددم زا ،کشزپ اب هرواشم .دنتسه نامرد لباق زین (KRD) ناملآ خرس بیلص اهسنالوبمآ رد ،داح هدامآ،2G یرادا رنیتناک رد عقاوEAL یسانشناور هرواشم شخب ای و یناور یاهیرامیب ،بارطضا لیبق زا یدراوم رد یناسر تمدخ .تسا یمازلا یلبق تقو نییعت .دنتسه ،یگتسباو یاهلالتخا
تظافح ،ندش عقاو تیذا و رازآ دروم ای و تنوشخ هنوگره هدهاشم تروص رد ره رد عقاو)تسارح میت ای دوخ یعامتجا راکددم هب ار بتارم اعیرس .دیهد شرازگ تیاس یدورو رد رقتسم سیلپ ای و (نامتخاس
کدوک دهم رد (4 هرامش یناتسمز نامتخاس)4W وC یاهنامتخاس رد کدوکدهم tSAZیطیحم رد ار یعونتم تامدخ ،ناکم نیا رد .تسا هدش عقاو .تفای دیهاوخ ،دوخ لاس11 ات3 نادنزرف یارب هدش تظافح
لقن و لمح ییاجباج تلاهنآ-نوسکاس شخب یاموح یحاون هب ناکم لقن (tlahnA-neshcaS) لقنولمح هرادا طسوت لبق زا هک ییاهزور رد رد هگ ییاهیعالطا هب ،روظنم نیا یارب .ددرگیم ماجنا ،هدش صخشم .دینک هجوت ،دوشیم بصن اهەاگشورف ای اهنامتخاس یورهار امش یارب هک یلیاسو ریاس و اهدیلک ،هفحلم یمامت دیاب ،ییاجباج زور رد و رودص نامز ات ییاجباج .دیهد لیوحتB نامتخاس هب ار هدش ایهم .دوب دهاوخن ریذپناکما ییوجهانپ هسانش دییات
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HOTSPOT

Sportplatz

G1 G2
W3 W2 W1

W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13

F2F1

ردEAL تیعقوم
تاتشربلاه

tSAZ(EAL)شیردرف نابایخ رد رد ،(a1 tsiL-hcirdeirF) تسیل تمس هب ،تاتشربلاه بونج عقاو (gnuldeissulK) گنولدیسالک .تسا هدش ردEAL و یلصا هاگتسیا نیب هلصاف .تسا رتمولیک جنپ دودح
راطق زا ناوتیمEAL هب ندیسر یارب رتدتسکراز تمس هب ،2 طخ) یقرب هاگتسیا ،(geW retdetsegraS) گیو و (eßartsgnibreH) هثاغتشا گنیبره ای و (relleknesleF) رلکنسلف ای گربسولک تمس هب ،21 طخ) سوبوتا (egrebsulK)، ییاهن هاگتسیا) .درک هدافتسا
EAL هب هدایپ یاپ اب دیراد دصق رگا ترابع اب هک یگنر دیفس مئالع ،دیسرب „lysA“ هاگتسیا زا ار دناەدش صخشم  .دینک لابند ،یلصا

یشزرو نلاس

ترجاهم لوئسم هناخ یوشتخر

هناخ یوشتخر

بش شریذپ لحم

مانتبث

Aنامتخاس Bنامتخاس Cنامتخاس

یلوا یکشزپ تانیاعم

ساتیراک

کدوک دهم

کدوک دهم

نامتخاس 2تشادهب

نامتخاس ،هروظنم دنچ نامتخاس1تشادهب دینیبب ار امنهار

FMAB دورو زکر

نامتخاس 3تشادهب

راظتنا لحم

یتشادهب سیورس
یلصا یدورو

ینابهگن
سیلپ یعامتجا تامدخ هرادا

یکشزپ تاکرادت لحم

لقن و لمح

نیتناک

هناخزپشآ
سابل هاگشورف

دنچ نامتخاس2G/ یامنهار هروظنم
سانشناور مادختسا سناژآ ناناوج روما هرادا
.V.e ASMAL QI  هکبش
یعامتجا راکددم شزرو نلاس ساتیراک C ,B ,A نامتخاس

یگدنهانپ و ترجاهم لاردف هرادا
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 یعامتجا راکدد
امش یارب یعامتجا راکددم کی ،دیاەدش هداد ناکسا نآ رد هک یاناخ هب هجوت اب عیزوت و یرادا روما یهدنامزاس هفیظو یعامتجا راکددم .دوشیم هتفرگ رظن رد اب امش یلصا طبار ،یعامتجا راکددم .دراد هدهع رب ار کرادم و اهمان ،تاکرادت EALامش تماقا اب طابترا رد یمهم تاعالطا ،امش یعامتجا راکددم .دشابیم لماش نینچمه ،تاعالطا نیا .داد دهاوخ رارق ناترایتخا رد ،تیاس رد رد یلمعلاروتسد یرارطضا طیارش لمعلاروتسد و اهناخ رد تماقا لمعلاروتسد .دنوشیم شتآ رطخ گنز و یتشادهب تاررقم دروم

(satiraC) ساتیراک هرواشم زکرم
هیلوا مانتبث زکرم رد امش تماقا هب هک یتالاوس یمامت دروم رد دیناوتیم امش رد رقتسم) دینک هعجارم ساتیراک هرواشم زکرم یاضعا هب ،دوشیم طوبرم یتاکن زکرم نیا رد ،نینچمه .(331 و231 ،3۰1  ،2۰1 یاه قاتا،C نامتخاس هتفگ امش هب ،هبحاصم و یگدنهانپ دنور هب طوبرم یقوقح تالاوس اب هطبار رد .دش دهاوخ
تفایرد ایو ،دیمهفیمن ار نآ نومضم هک یامان تفایرد ضحم هب افطل :هتکن .دیریگب سامت هرواشم زکرم اب ،ناتیگدنهانپ تساوخرد دروم رد یفنم باوج ،تشگزاب دروم رد ای و دوجوم ینوناق یاهلحەار دروم رد ار امش ساتیراک زکرم .درک دهاوخ ییامنهار

تاتشربلاهEAL رد هدش هئارا تامدخ
یگدنهانپ دنور یارب یگدامآ فرص دوخ تقو ،هیلوا مانتبث زکرم رد دیناوتیم امش هرواشم زکرم رد یایصوصخ هرواشم دیناوتیم روظنم نیا یارب .دینک ،هبحاصم و .(2۰1  قاتا،C نامتخاس) دیهد بیترت ،ساتیراک
،یناملآ نابز اب ییانشآ یاهەرود ،ساتیراک هرواشم زکرم رد !دیزومایب یناملآ نابز نیبلطواد طسوت الومعم اهسالک نیا .ددرگیم رازگرب هعمج ات هبنشود زا اهزور .دوشیم هرادا
،C وB یاهنامتخاس رد رقتسم یاهکدوک دهم دننام ،هرواشم زکرم نیا رد الومعم ،هرواشم زکرم نادنمراک .هدش هداد بیترت ،ناکدوک یارب ییاهمانرب اهسالک نیا هب مه امش رگا .دننکیم رازگرب ناکدوک یارب یتسدراک یاهسالک .دینک تساوخرد نالاسگرزب یاهەرود یارب دیناوتیم ،دیشاب دنمقالع
هب طوبرم یاهتیلاعف ،دنوشیم بصنC نامتخاس لوا هقبط رد هک ییاهیهگآ ای و (ناکدوک یارب شحوغاب)EAL فارطا هب شدرگ لاثم یارب ،نالاسگرزب .دننکیم مالعا ار ،یگنهرف زکارم
زکارم ای و (تکرامرپوس ،سابل)اهەاگشورف (رهش زکرم تمس هب)EALیکیدزن رد 2 رادقم هب ،ندز مدق اب دیتسه رداق امش .دنراد رارق یفلتخم (تنیفاک) یطابترا .دیشاب هتشاد یسرتسد زکارم نیا هب ،رتمولیک3 ای
یرازگرب رد کمک ،همجرت)یعامتجا تامدخ رد تکرش اب دیتسه رداق امش و هدرک داجیا یبناج دمآرد دوخ یارب (اهراک ریاس و تاریمعت ،تفاظن ،مسارم راکددم اب ،اهتیلاعف لیبق نیا ماجنا یارب .دیهد رییغت ار دوخ یگدنز طیحم .دیریگب سامت ،دوخ یعامتجا
رد الومعم یگنهرف-یعامتجا یاهتیلاعف ریاس و امنیس ،یشزرو یاهتیلاعف .دنوشیم هداد بیترت یعامتجا ناراکددم طسوت ،توافتم یاهلحم
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.دشابیم (تیار یپک)فلوم قوقح زا تیامح نوناق تظافح تحت هچباتک نیا یاوتحم ،رشان هزاجا اب اهنت ،رثا نیا زا یکینورتکلا یاهەدافتسا رگید ای و یساکع ،یرادرب یپک هنوگره .دشابیم زاجم
۶1۰2 هدش یناسر زور ب و ینیبزاب مود هخسن .تسا ظوفحم قوقح هیلک ©

یاهنابز هب هچباتک نیا
یناتسبرص و اینیرگیت ،یسور ،وتشپ ،یناملآ ،یوسنارف ،یبرع ،یسیلگنا
.هدش رشتنم زین
:دنتسه سرتسد رد ریز تیاسبو رد ،نیالنآ تروطب ،اهخسن یمامت
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