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جیاتن ھمدقم
üيارب يرامآياه شورهب ،عوضوملدمای ،عوضوم جارختسا ،ینابز شزادرپ رد 

.دوش یم هتفگ نتم ره يارب ییانعميدنب هتسد ای تاعوضوم نتفای
üهلیسوب هک دنتسه ییانعمياه بسچرب اه گتشه ،یعامتجاياه هکبشرد 

.دنوش یم صخشم ناربراک طسوت(#) رتکاراک

 شورکی ،رتییوت رد ثحب دروم تاعوضوم نتفای فده هب ،يدربراک قیقحت نیا رد
 تاعوضومهژورپ نیا رد .دیدرگ يزاس هدایپ تلاح نیدنچ هب و دش هداد دوبهب دوجوم
 تییوت زا يا هعومجم هلاسم يدورو .تفرگ رارق یسررب دروم امنیس عوضوم لوح
 شور .دوب دهاوخ تییوت هعومجم نآ رد ثحب دروم عوضوم يدادعت یجورخ و تسا
.دنک یم لمع ماخ شور زا رتهب هک تسا اه گتشه فارگ رب ینتبم هدش يزاس هدایپ

 ات نابآ20 هزاب رد هدش رشتنم یسراف ياه تییوت زا يا هعومجم يور ام لدم يارجا هجیتن
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 ،امنیس_میرحت ،ونیتنارات ،جوا ،TheIrishman،عونمم_زاورپ_هقطنم ،قشع_تسم
IranProtests، یمیرک_ترصن ،ابص ،رهشهام ،هناسر

دصرد63:هدش هداد صیخشت راد ینعم تاعوضوم دصرد•

.دوب الاب صولخ اه هتسد رثکا يارب :هدش هتفای ياه عامتجا صولخ•

 يرتشیب راد ینعم تاعوضوم اه گتشه زا هدافتسا اب ام شورLDA  شور اب هسیاقم رد•
صخشم گتشه اب ار تییوت عوضوم ناربراک زا یبوخ دصرد اریز درک دهاوخ ادیپ ار
دننک یم

یدنب عمج
 یعامتجا ياه هکبش رد تاعوضوم جارختسا هلاسم يارب فارگ رب ینتبم شور کی هژورپ نیا رد
 رایعم ياه تمسق رییغت اب و میدرک عورش هدش یفرعم[1] رد هک یشور زا .دش يزاس هدایپ
 ناوتیم ار هجیتن .میدیسر لوبق لباق يزاس هدایپ کی هب عامتجا ییاسانش متیروگلا و تهابش
 هدهاشمNeo4j رد ار اه گتشه يدنب هتسد و تاعوضوم و درک ارجا نوتیاپ نابز رد یتحار هب
.درک

:یتعنص ياه دربراک
 تاساسحا یسررب هب دنم هقالع اه تلود و اه تکرش یعامتجا ياه هکبش زا هدافتسا شرتسگ هب هجوت اب
 نآ يارب یساسا هلاسم ریز کی تاعوضوم جارختسا هلاسم هک دنتسه فلتخم تاعوضوم لوح تارظن و
.تسا
.دومن هدافتسا شور نیا زا ناوت یم بلاطم يدنب هتسد يارب نینچمه
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 عوضوم هب طوبرم لباقم فارگ لاثم يارب•
TheIrishmanياه گتشه یمامت هک تسا 
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 تساn2 ینامز هبترم زا هداد شور•
 ار گتشه رازه اه هد ات دناوت یم ینعی
.دنک شزادرپ هقیقد رد


