امىیز فیضیکی ي امىیز دس محیظ کبس
َشگبٌ دس یک مجحث مشثًط ثٍ کبمذیًسش طحجز اص امىیز ثٍ میبن میآیذ ،ثسییبس ثیٍ فکیش گییًگیش اص وویًر يییشي َیب ي
سشيگبنَب ،مقبثیٍ ثب حمالر فیشیىگ ي محبفظزَب وشم افضاس میافشىذ .امب َش مقذاس کٍ ثشا داششه آوشی يیشي

قً ي ثیٍ

سيص ،فبیشيال قذسسمىذ ،سمضَب عجًس قشص ي محکم ي ثشوبمٍَب وشمافضاس َضیىٍ کىیذ ،ثبص َم یک سبسق مییسًاویذ دس اسیبق
کبمذیًسش ي یب ششکزسبن سا ثبص کشدٌ ي اص اعالعبر شمب کذی ثشداس کشدٌ ي ییب سیسیشمَیب شیمب سا ثیذصددن ثىیبثشایه آ یشیه
دس

ایه ديسٌ ثٍ امىیز فیضیکی ا شظبص یبفشٍ اسز سب َیچ يقز ایه ثخش کبس سا فشامیً

وکىییذ .شیبیذ ثیٍ گیشار ثشیًان

گوز کٍ دبیٍ َش ثشوبمٍ ي عشح حوبظشی ،امىیز فیضیکی اسز .اگش دس ششکز قول ي ثىذ دسسشی وذاششٍ ثبشذ ي ییب کیییذ آن
دس ا شیبس َمٍ ثبشذ ،شیذ ثشوبمٍَب امىیشی چىذ طذ َضاس سًمبوی َم دسد سا ديا وخًاَذ کشد.
دس ایه مغیت ثٍ ثش ی وکبر ضشيس دس ظًص امىیز فیضیکی می دشداصیم:
اص قولَب مغمئه دا یی ثشا دسَب يسيد اطیی اسشوبدٌ کىیذ
ايل اص َمٍ ثبیذ ثٍ فکش صمبوی ثبشیم کٍ دس بوٍ یب ششکز ویسشیم .مغمئه َسشیذ کیٍ دسَیب يسيد ثیٍ اویذاصٌ کیبفی ایمیه
َسشىذ ي ثٍ ًثی ثسشٍ می
شًوذ؟ ثُشش اسز کٍ دس يسيد ششکز یب بوٍ فیض ثبشذ .عاليٌ ثش قولَب آيیض معمًلی ،آن سا ثٍ قویل دا ییی َیم م ُیض
کىیذ .ایه قولَب کٍ ثٍ قولَب
گبيطىذيقی َم مشًُس َسشىذ ،دسين دس وظت میشًوذ ي معمًال دي یب چُبس صثبوٍ ثیىذ داسوذ کٍ دا ل لىگٍ مقبثیل دس چویز
میشًد .حشی اگش ثخش آ سی ي محل قشاسگیش کبمذیًسشَب شمب دس قسمز م ضایی اص محل کبسسیبن اسیز ،دس يسيد آن

سا َم ثٍ چىیه قویی م ُض کىیذ سب امکبن ووًر َىگبم عذم حضًس شمب ثسیبس کبَش یبثذ .
دس اسبق کبمذیًسش َمیشٍ قول ثبشذ

َىگبم اوشخبة اسبقی ثشا وگُذاس کبمذیًسش ي س ُیضار شجکٍ ،قجل اص سًگٍ ثیٍ صیجیبیی ي شییک ثیًدن اسیبق ،اثشیذا ثیٍ دس آن
سًگٍ کىیذ .آیب محکم ي قبثل اعمیىبن اسز؟ آیب داسا قول ي ثىذ دسسز ي حسبثی اسز ي ثیٍ یًثی قویل مییشیًد؟ حیبل ثیٍ
عىًان یک قبوًن ثشا َمٍ افشاد کٍ اص ایه اسبق اسشوبدٌ میکىىذَ ،میشٍ دس ثبیذ قول ثبشذ .عیبدر کىییذ کیٍ حشیی َىگیبم
سشک اسبق ثشا چىذ دقیقٍ ،دس سا قول کىیذ .شبیذ سخشگیشاوٍ ي مشکل ثٍ وظش ثشسذ ،امب ثشا یک
دصد اعالعبر حشفٍ ا سىُب چىذ دقیقٍ صمبن ثشا سشقز یک َبسد یب کذیثیشداس اص اعالعیبر ثیش سي کیًل دیسیک کیبفی
اسز .ثشا اضبفٍ کشدن اثضاس ثٍ سيسش ،ثشا اسشوبدٌ ثعذ ي یب وظت کیالگشَب سخز افضاس َیم کیٍ حشیی ییک دقیقیٍ
صمبن صیبد ثٍ وظش می سسذ .
اسبق کبمذیًسش قیت فیضیکی شجکٍ

کبمذیًسش ششکز شمب اسیز .ییک ثیذ ًاٌ ثیب دسیز ییبثی ثیٍ اییه اسیبق ،ثیٍ ساحشیی ثیب

دسشکبس سًییچ َب ،سيسشَب ،کبثل َب ي دیگش اثضاسَب می سًاوذ طذمبر سخشی سا ياسد آيسد .

یک سیسشم وظبسر ي مشاقجز دائمی داششٍ ثبشیذ .
دسسز اسز کٍ قول کشدن دس ،ساٌ کبس ثسیبس مىبسجی اسز امب اگش فشد کٍ اگبصٌ

يسيد ي امکیبن دسششسیی داشیشٍ ثبشیذ ي

ثخًاَذ دسز ثٍ شاثکبس ثضوذ،
یب فشد ثب شکسشه دس ي سخشیت قول آن ياسد شًد ،چگًوٍ ي سا شىبسبیی میکىییذ .ثُشیشیه ساٌ داشیشه ییک سیسیشم کىشیشل
سشدد ثٍ اسبق اسز .ایه سیسشم می سًاوذ یک قول ثب کبسر مغىبعیسی یب سمض ي شبیذ یک دسیشگبٌ شىبسیبیی ًَییز ثیًمششییک
ثبشذ .دس َش طًسر سمبمی يسيد ي شيج َب ثب دسج صمبن دقیق ثجز ي وگٍ داس میی شیًوذ .اگیش امکیبن چىییه َضیىیٍ َیبیی
وذاسیذ ،یک ديسثیه يیذیًیی ویض می سًاوذ ویبص شمب سا ثشعشف کىذ .یک ديسثیه کًچک يیذیًیی سا دس محیی
کٍ ثٍ ساحشی قبثل دیذن ي اص کبس اوذا شه وجبشذ ،ثٍ گًوٍ ا وظت کىیذ کٍ سظًیش کبمیی اص يسيد اسیبق ییب سیب شمبن ضیجظ
کىذ .حبل شمب دس مًقع لضيم می
سًاویذ يسيد ي شيج َب طًسر گشفشٍ سا کىششل کىیذ .حشی ثب کمی َضیىٍ

ثیششش می سًاویذ اص ديسثیه َبیی اسیشوبدٌ کىییذ

کٍ عاليٌ ثش ضجظ سظبيیش ،اص
عشیق ایمیل یب دیبم کًسبٌ شمب سا جش کىىذ.
سمبمی اثضاسَب دس معشع غش ،دس محل امىی قشاس داششٍ ثبشىذ
ممکه اسز کبمذیًسش مشکض ششکز ًد سا دس اسبق امىی گزاششٍ ي ثب سمیض عجیًس قیً ي ویشم افضاسَیب الصم اص آن مشاقجیز
کىیذ .امب سيسشَ ،بة ،یب سًییچ َب شجکٍ سبن دس ک ب قشاس داسوذ؟ یک َکش ثٍ ساحشی ثب یک لیخ سیبح ي دسششسیی ثیٍ َیبة
قبدس اسز سبسار شذیذ سا ثٍ شمب ياسد کىذ .سب حذ ممکه سمبمی اثضاسَب شجکٍ سبن سا دس اسبق َیب مغمیئه ي قویل شیذٌ
قشاس دَیذ .اگش َم امکبن چىیه کبس سا وذاسیذ ،حذاقل آوُب سا دسين گعجٍ َب محکم ي قول داس قشاس دَیذ کیٍ َیش کسیی
وشًاوذ ثٍ آوُب دسششسی داششٍ ثبشذ .محیظ کبس سا فشامً

وکىیذ َکش می سًاوذ اص َش اثضاس ي دسشگبٌ وبامه مًگیًد دس محییظ

کبسسبن ثشا ووًر ثٍ شجکٍ ي سخشیت ي سشقز اعالعبر اسشوبدٌ کىذ .اسبق ي میض کبسمىذ کٍ ثٍ مش ظی سفشٍ ییب ا یشاج شیذٌ
ي کسی ثٍ آو ب سش ومی صوذ ،ثُششیه ععمٍ ثشا یک َکش جشٌ اسز .دسششسی کبمذیًسش ي اثضاسَیب ثیال اسیشوبدٌ ثیٍ شیجکٍ سا
قغع کىیذ ي یب آوُب سا ثٍ اوجبس مىشقل کىیذ .دس اسبق َب

بلی سا قول کىیذ .

اص کبسکىبن ثخًاَیذ حشی يقشی ثشا وُبس ثیشين می سيوذ ،دسَب سا قول کىىذ .اگش دس بوٍ گشه یب ثشوبمٍ ا داسیذ کیٍ َمیٍ
ششکز کىىذگبن آن سا ومیشىبسیذ ،حشمب دس اسبق کبمذیًسش قول شذٌ ثبشذ .اسشوبدٌ اص قویل َیب سیخز افیضاس اص قجییل قویل
دًسر  USBي شجکٍ َم فکش ًثی اسز .
کیس کبمذیًسشسبن سا قول کىیذ .

يضعیشی سا دس وظش ثگیشیذ کٍ گىبة دصد ثٍ َش شکیی کٍ شذٌ ثٍ کبمذیًسش شمب دسز دیذا می کىذ .حبل ثبییذ ثیٍ ساحشیی دییچ

َب دشز کیس سا ثبص کىذ ي َبسد
دیسک سا ثشداسد ي ثشيد؟ یب ایىکٍ َش ثبس اص اسبق ثیشين می سيیذ َبسد دیسک سا دسين گیت سبن می گزاسیذ ي ثب ًدسیبن میی
ثشیذ؟ امشيصٌ دس دشز َمٍ کیسَب گبیی ثشا اسشوبدٌ اص قول سعجیٍ شذٌ اسز .دس ثب کمی َضیىٍ حشمب کیسَب سیبن سا قویل

کىیذ ،سب ثشا سشقز َبسد دیسک ثٍ چیض ثیش اص یک دیچ گًششی ویبص ثبشذ .
مشاقت اثضاسَب دشسبثل ثبشیذ .
لخ سبح َب ي سجیز َب می سًاوذ غش ثبلقًٌ ثشا اعالعبر شمب ثبشىذ .سب حذامکبن َیچگًویٍ اعالعیبر مُیم ي حییبسی سا ثیش
سي اثضاسَب ایىچىیىی وگُذاس وکىیذ ،صیشا حذاقل سمض عجًس شجکٍ ثی سییم سیبن ثیش سي َمیٍ

اییه اثضاسَیب ر ییشٌ شیذٌ

اسز .دس ثشا لخ سبح َب حشمب کبثل َب قول سُیٍ کىیذ یب ایىکٍ آوُب سا دسکشً یب کمذ امه وگٍ داسیذ یب حشی ثیٍ عىیًان
یک سيال کبس َمٍ مًظف ثبشىذ کٍ َمیشٍ اثضاسَب شبن سا ثٍ َمشاٌ داششٍ ثبشىذ.
وگُذاس امه وسخٍ َب دششیجبن
یکی اص مُمششیه کبسَب َش فشد یب ششکشی سُیٍ

وسخٍ َیب دشیشیجبن اص اعالعیبر اسیز .امیب محیل وگُیذاس وسیخٍ َیب

دششیجبن َم اص اَمیز ثبالیی ثش ًسداس اسز .اگش آوُب سا دس َمبن اسبق کبمذیًسش ثگزاسیذ کٍ ممکیه اسیز ثیٍ ساحشیی دصدییذٌ
شًوذ ي یب دس اسوبقبسی مبوىذ آسش سًص اص ثیه ثشيوذ ،کل ثشوبمٍ

دششیجبن گیش شمب ثی مظشف ًاَذ ثًد .ثُشیش اسیز کیٍ

وسخٍ ا اص ثک آح َب سا ثیٍ طیًسر سمضگیزاس شیذٌ ي دس گیب مغمئىیی یبسج اص محیل کبسسیبن وگُیذاس کىییذ .اگیش
کبسمىذان سبن َم ثٍ ثک آح گیش اعالعبر سي سی د  ،کًل دیسک یب َبسد َب اکسششوبل عبدر داسوذ ،حشمب آوُب سا ثیٍ
گًوٍ ا آمًص

دَیذ کٍ اعالعبر سا َمیشٍ ثٍ طًسر سمضگزاس شذٌ ي امه وگٍ داس کىىذ .

مشاقت دسشگبٌ َب کذی ي دشیىشش ثبشیذ .

دس وگبٌ ايل یک دسشگبٌ کذی یب دشیىشش ومی سًاوذ غش ثشا امىیز اعالعبر محسًة شًد ،امب مشبسوبوٍ دسیشگبٌ َیب کذیی
ي دشیىز امشيص  ،وسخٍ ا اص
اعالعبر چبح شذٌ سا دسين َبسد ي یب حبفظٍ دا یی ًد وگٍ می داسوذ .کبفی اسیز کیٍ فیشد اییه دسیشگبٌ سا ثیذصدد ي ثیب
کمی سال

ثٍ اعالعبر مًگًد دس آن

دسز یبثذ سب وسخٍ ا اص مغبلت چبدی شمب سا دس دسز داششٍ ثبشذ .ثُشش اسز کٍ ایه دسشگبٌ َب سا سب حذ ممکه دس اسبق َیب
امه وگٍ داس کىیذ ي یب آوُب
سا ثٍ شکیی وظت کىیذ کٍ ثٍ ساحشی قبثل حمل ي سشقز وجبشىذ .عاليٌ ثش ایه ثشگٍ َب چبح شذٌ سًسظ ایه دسشگبٌ َیب َیم
غش ثبلقًٌ دیگش َسشىذَ ،میشٍ وسخٍ َب چبدی َسشىذ کٍ ثٍ دسد ومی ًسوذ ي ساَی سغل صثبلٍ می شًوذ .ایه کذی َب ثیٍ
ساحشی قبثل سشقز ي سًء اسشوبدٌ َسشىذ .ثٍ عىًان یک سیبسز کبس حشی کبغزَب معمیًلی ي ثیی اَمییز سا َیم ثیٍ گیب
سغل صثبلٍ ،ساَی دسشگبٌ کبغز شد که کىیذ .ایه ثبعث می شًد کٍ َمیٍ ثیٍ اییه کیبس عیبدر کىىیذ ي َییچ کذیی مُیم ثیی
مظشفی ثٍ دسز افشاد سًءاسشوبدٌ گش ویبفشذ .

اص سیسشم َب َشذاسدَىذٌ اسشوبدٌ کىیذ
قول َب مغمئه ي دس ي دى شٌ َب محکم گیً يسيد سبسقبن سا می گیشوذ .امب اسشوبدٌ اص ییک سیسیشم َشیذاس دَىیذٌ ثیشا
امىیز ثیششش امش ضشيس اسز .ايلیه کبسثشد یک سیسشم َشذاس دَىذٌ سشسبوذن ي فشاس دادن دصدَب اسیز .عیاليٌ ثیش اییه
شمب سا ثب جش می کىذ کٍ اسوبقی افشبدٌ اسز .ییک سیسیشم دصدگییش معمیًال اص سعیذاد سىسیًس حسیب

ثیٍ حشکیز ،سىسیًس

شکسز شیشٍ ي یک سیسشم کىششل مشکض سشکیل شذٌ اسز .دس اص ایىکٍ حشکز غیش م بص سشخیض دادٌ شًد ،عاليٌ ثیش
ثییییٍ طییییذا دس آمییییذن آطیییییش ،دسییییشگبٌ ثییییب شییییمب ي دیییییییس سمییییب

سیوىییییی ثشقییییشاس ًاَییییذ کییییشد

.

مشاقت کییذَبیشبن ثبشیذ
امشيصٌ اثضاسَب امىیشی ي حوبظشی ثسیبس دیششفشٍ ا دس ا شیبس کبسثشان قشاس داسد ،يلی ثب ایه يگًد َىًص َمیه کیییذَب فییض
کًچک ،حوشٌ

امىیشی ثضسگی محسًة می شًوذ  .بوٍ یب محل کبس شمب سعذاد صیبد دس ي قول داسد ي َمیٍ

ثبص شذن ثٍ کییذ ویبص داسوذ .آیب َمٍ

آوُیب ثیشا

افشاد سا کٍ ایه کییذَب سا دس ا شیبس داسوذ می شىبسیذ؟ آییب میی داوییذ کیٍ آوُیب چىیذ

کذی اص کییذَب شبن داسوذ؟ کذی کشدن یک کییذ ،کبس چىذان سخشی ویسز ي سىُب کبفی اسز داسوذٌ

کییذ ثیٍ ییک قویل

سبص مشاگعٍ کىذ .حشی یک سبسق مشجحش می سًاوذ ثب یک سکٍ میًم ییب مییش ثیبص عیشح کیییذ سا دصدییذٌ ي ومًویٍ ا اص آن
ثسبصد .اسشوبدٌ اص کییذَب چُبس دُیً ي کییذَب مًسًم ثٍ کبمذیًسش (کٍ ثٍ گب دوذاوٍ سًساخ َبیی ثیش سي
َم ایذٌ

یًد داسویذ

ًثی ثٍ وظش می سسذ .ثٍ َش حبل

کییذسبصان کمی قبدس ثٍ کذی کشدن آوُب َسشىذ ي دصدیذن عشح آوُب ثب مییش ثیبص اگیش وگیًییم غییش ممکیه ،حیذاقل یییی
سخز اسز .دس َمیشٍ مشاقت ثبشیذ کٍ کییذَب دسز چٍ کسبوی َسشىذ ي َیچ گبٌ مًضیً ییک کیییذ گیم شیذٌ سا سیبدٌ

وگیشیذ .ثب کم شذن َش کییذ َم ثُشش اسز ثٍ فکش اسشوبدٌ اص قول گذیذ ثشا آن محل ثًد.

