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اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دﻗﯿﻘﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳـﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿـﺪ ،ﺷﺎﻫـﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﻮد .ﺗﻮﺳـﻌﻪ روزاﻓﺰون ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﺖ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده ﺗﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮج وﺳﯿﻌﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎﯾﺒﺮی از ﺧﻮب و ﺑﺪ
در اﯾﻦ دﻧﯿـﺎی ﻣﺠـﺎزی ﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ در ﺣﺎل ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷـﺪﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮره و ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ روزﺑﻪ روز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻪ.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی رو ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎه و ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﺎه در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ.
در ﺗﻮﺿـﯿﺢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺟﻤﯽ ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ا ﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻮﺻـﯿﻒ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ؛ "اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﺤﻠﯿﻪ ﺑﺮای دادوﺳـﺘﺪﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣـﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻧـﺎﻣﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﻪ" .داﺧـﻞ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،ﮐﻠﯿﻪ دادو ﺳـﺘﺪﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑـﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻮﯾﺘﯽ از اﻓﺮاد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮه و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﮑﺮﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﺑـﺎج را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ )ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ( درﯾـﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﻮادﻣﺨﺪر و  ...ﮐﻪ ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اوﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ رو در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮه ﺑﺴﺘﺮﯾﻪ
ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم ﻫﺰاران ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و از ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻫﻢ اﯾﻨـﺪﮐﺲ ﻧﻤﯿﺸـﻨﺪ و از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﻪ ﺧﻮدش ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻪ.

ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕﻪ ای رو ﮐﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯿﺸﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺳ ﯿﺎ ه ﭼﺎ ﻟﻪ ﻫﺎی ا ﯾ ﻨ ﺘ ﺮ ﻧ ﺘ ﯿﻪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎت
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴـﺘﺠﻮﮔﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﺻﻔﺤﺎت وب ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ
در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻘـﺪار زﯾﺮ  10درﺻـﺪ ﺑﻮده و ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  90درﺻـﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﻨﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد دارد ،ﺻـﻔﺤﺎت ﻣﺸـﮑﻮک و ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺗﻘﻠﺒﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽ دﻫـﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﯾﻨـﺪﮐﺲ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت وب ﻧﺪارﻧـﺪ .دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ،
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻـﻔﺤﺎت اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ رو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﻢ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺻﻔﺤﺎت وب و وﺑﻼ گ ﻫﺎ ،اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺰرگ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺰرگ ﺷـﺪن ﺳـﯿﺎه ﭼـﺎﻟﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮرده ﺷـﺪن ﺻـﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷـﺪه ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻟﻢ در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده و
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴـﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ داﺷﺖ).رودرروﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴـﺘﺠﻮﮔﺮ و ﺳـﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ( ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ رو ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﮕﻢ ﺗﻮﯾﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﭼﻪ ﺧﺒﺮه؛
دﻧﯿـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اون در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻮﮔﻞ ﺷـﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮه ،در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اون در ﺣﺪود  10ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد و
ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻪ 204 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﻤﯿـﻞ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯿﺸﻪ .ﺗﺼﻮرﺷﻮ ﺑﮑﻨﯿـﺪ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮی ای در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬﺎن
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮه .ﺗﺎ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  10درﺻﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻤﯽ در ﺣﺪود  90درﺻﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و روز ﺑﻪ روز ﻫﻢ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ،
ﺳﯿـﺎه ﭼـﺎﻟﻪ ﻫـﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ .ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر زﯾﺮ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ،در اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
دﻧﯿـﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﺣـﺎل ﻓﺮﺑﻪ ﺷـﺪن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼﺷـﻬﺎی ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺟﺴـﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎ ،رﺷـﺪ و
ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﻪ.

ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﻪ.

داﻧﻠﻮد  61141آﻫﻨﮓ در دﻗﯿﻘﻪ
 83000ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در دﻗﯿﻘﻪ
ﺑﺎرﮔﺬاری  3000ﻋﮑﺲ در دﻗﯿﻘﻪ
 83000ﺧﺮﯾﺪ در دﻗﯿﻘﻪ در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون
 100000ﺗﻮﺋﯿﺖ در ﺗﻮﯾﺘﺮ
 88000ﺗﻤﺎس در اﺳﮑﺎﯾﭗ
 135ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎت ﻧﺘﯽ
 47000داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار
 277000ﻻ ﮔﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ان ﺑﻪ ﻓﯿﺲ وک
 6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک
 30ﺳﺎﻋﺖ وﯾﺪﺋﻮ در ﯾﻮﺗﯿﻮب آپ ﻟﻮد ﻣﯿﺸﻪ
 1.3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ
 3000ﻋﮑﺲ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯿﺸﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺳـﯿﺪ ،آﻣﺎر ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮف ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺑﺰار در دﺳﺘﺮس ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺣـﺪی ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴـﺘﻨﺪ وﻟﯽ اوﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴـﻠﻤﻪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  ،ﺗﺰرﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﻀﺎ ،ورود ﺗﺠﻬﯿﺰات و  ipﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﺤﺴﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی دﯾﮕﻪ دارای ﭼﺎﻟﺸﻪ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺴـﻤﻮﻣﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺣﻤﻼت
ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸـﻬﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻮده  .ﮔﺮﯾﺰی از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری و اﯾﻦ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧـﺪاره و ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اون زﻧـﺪﮔﯽ
ﺧﻮدﻣﻮﻧﻮ اداﻣﻪ ﺑﺪﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ رو ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽ ده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اون ﻓﺮاﻫﻤﻪ و
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺠﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل ا ﮔﻪ ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ رو در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾـﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿـﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳـﯿﺪ ﮐﻪ وارد ﺳـﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷـﺪه اﯾـﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺧﻮدﺗﻮﻧﻮ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی آن
ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر

ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮی و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﻃﺮاف )ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت(
ﺑﺪون ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﺎر ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻏﺬا
ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ورود ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﮐﻠﻤﺎت اﺧﺘﺼﺎری و ﻫﺸﺘﮏ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﻣﺤﺎوره ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ)(ARAF
ﻣﻨﺒﻊ ITPRO :
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارای اﺷﮑﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﻼم
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن رخ ﻣﯿﺪه ؟؟؟
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

