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ريیکردَای بیسی در
فیلًشوتیک
یه ضٚیىطز زض افعٚزٖ ثبفت آٔبضی ث ٝتحّیُ فیّٛغ٘تیه ،اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی ثیعی اؾت .ایٗ ضٚـ ثٝ
ططظ ٌؿتطز ٜاظ اٚاذط ز 9900 ٝٞثطای ؾیؿتٕبتیه اػٕبَ قسٙٞ ٚ ،ٜوٛظ یىوا اظ ضٚـٞوبی تثییطٌوصاض
ثطای ٔترههیٗ فیّٛغ٘تیه ،غ٘تیه خٕؼیت ٚ ،فیّٛغ٘ٔٛیه اؾت .زض ایٗ فهُ ،پؽ اظ تٛضوی لیویٝ
ثیع٘ ،ح ٜٛوبضثطز آٖ زض غ٘تیه خٕؼیت  ٚفیّٛغ٘ٔٛیه ٘كبٖ زاز ٜذٛاٞس قس .فطٙٞوً٘بٔو ٝانوحاتب
ٔٛضز اؾتفبز ٜزض تبقی 9.95 ٝاضایٔ ٝاقٛز.

استىباط بیسی
زض ایٙدب یه ؾٛاَ اضایٔ ٝاقٛز :ؾٔ ٝطز ثّٙس لس  ٚزٔ ٚطز ثّٙسلس ثب چٟبض ظٖ ثّٙوس لوس  ٚز ٚظٖ وٛتوبٜ
لس ث ٝپیه٘یه ضفتٙس .ث ٝفطو ایٙى ٝفطز ٔؤ٘ث اؾت ،اتتٕبَ ایٙى ٝفطز ثّٙسلس ثبقس چموسض اؾوتد زض
٘كبٌ٘ٝصاضیٞبی آٔبضی ،چیعی ؤ ٝیرٛاٞیٓ ثسا٘یٓ ،ث ٝنٛض اتتٕبَ قططا (ٔكطٚط) ٘ٛقتٔ ٝاقٛز.
زض ایٌٗٔ ٝ٘ٛؼبزال  ،یه ذط ػٕٛزی ثطای تفىیه آ٘چٔ ٝاذٛاٞیٓ ثسا٘یٓ اظ آ٘چ ٝزاز ٜقوس ٜاؾوتفبزٜ
ٌطزیس ،ٜتب ؾٛاَ فٛق ث ٝنٛض (ٔؤ٘ث|ثّٙسلس)ٛ٘ Pقت ٝقس ،ٜوؤ ٝیّو ٝػٕوٛزی « ثو ٝفوطو ایٙىو»ٝ
ذٛا٘سٔ ٜاقٛز .ایٗ ٔؿئّ ٝضا ث ٝنٛض قٟٛزی ثب اؾتسالَ ظیط ٔاتٛاٖ توُ ووطزٞ .كوت ظٖ ٚخوٛز
زاقت ٚ ٝچٟبض ٘فط آٟ٘ب ثّٙسلس ٞؿوتٙس .ثٙوبثطایٗ ،ات تٕوبَ ثّٙسلوس ثوٛزٖ ،ثو ٝفوطو ایٙىو ٝفوطز ٔؤ٘وث
اؾت 0/ 5  4 / 8 ،یب  50%اؾت.

