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 از گذشته تا آینده 41درس

 41ی صفحه علم و زندگی

 ّا در تارُ ٍسایل ارتثاطی سهاى خَدضاى تپزسیذ ٍ اطالعات تِ دست آهذُ را تِ کالس گذارش دّیذ. تز اس تشرگ

آٍری تِ هاًٌذ اهزٍس پیطزفت ًکزدُ تَد، ٍسایل ارتثاط  در گذضتِ ّای تسیار دٍر کِ ٌَّس علن ٍ داًص ٍ في

 ضخصی ضاهل هَارد سیز تَدُ است:

 الف( تِ کوک آتص ٍ هطعل در ارتفاعات

 ب( اًتقال صذا

 ج( استفادُ اس اسة ّای تٌذ رٍ تزای رساًذى پیغام ّا

 ت( ًاهِ

 12الکتزیسیتِ اس تلگزاف ٍ تلفي تِ عٌَاى ٍسایل ارتثاطی استفادُ ضذ. اکٌَى تا ٍرٍد تِ قزى تِ هزٍر تا کطف 

 است. ٍسایل ارتثاطی هذرى تزی هاًٌذ تلفي ّای ّوزاُ ٍ ایٌتزًت هَجة اًتقال سزیع تز پیام ّای ارتثاطی گزدیذُ

رُ فَایذ ٍ ضزر ّای استفادُ اس ایي است. در تا  در تصَیز ّای سیز تزخی ٍسایل تزقزاری ارتثاط اهزٍسی آهذُ

 ٍگَ گٌیذ. ٍسایل تا ّن کالسی ّای خَد گفت

  
ی  اًتقال سزیع اطالعات، صزفِ جَیی در سهاى، اطویٌاى اس رسیذى صحیح ٍ کاهل اطالعات هذ ًظز تِ گیزًذُ فَایذ:

 پیام، راحتی ٍ کارتزد آساى، در دستزس تَدى ٍ ...

گزاى تَد ایي ٍسایل، ًیاس داضتي آهَسش تزای استفادُ، ًیاس تِ ًگْذاری اس ایي ٍسایل، درصَرت ٍجَد  هضزات:

 تَاًذ تِ تذى اًساى آسیة ٍارد کٌذ.  کٌٌذ کِ هی ّا اهَاجی تَلیذ هی کٌٌذ، تعضی اس آى ًذاضتي الکتزیسیتِ کار ًوی

 49ی صفحه وگو کنید گفت

پیص تیٌی کٌیذ در آیٌذُ ٍسایل ارتثاطی ضخصی چگًَِ  ؟اًذ اى تغییز کزدُچزا ٍسایل ارتثاطی ضخصی تا گذضت سه

 تِ علت پیطزفت علن ٍ داًص ٍ تغییز ًیاس ٍ خَاستِ ّای اًساى. خَاٌّذ تَد.

ّا هعٌی ٍ هفَْم ًخَاّذ  ایي فٌاٍری فاصلِ ّا را تِ طَر کاهل اس تیي خَاّذ تزد. در دًیای آیٌذُ هزسّا ٍ فاصلِ

ّا در کَتاُ تزیي سهاى هوکي ٍ تا تاالتزیي کیفیت ٍ کوتزیي ّشیٌِ اهکاى پذیز خَاّذ ضذ.  اًتقال پیامداضت ٍ 

 .ّا تسیار سادُ تز خَاّذ ضذ ٍسایل ارتثاطی اس قثیل گَضی ّوزاُ اس ًظز اًذاسُ تسیار کَچک تز ضذُ ٍ حول آى

ّا ٍ اطالعات تا حجن تاال در سهاى  اًتقال پیام ادغام ٍسایل ارتثاطی در یک دستگاُ تسیار کَچک اهکاى پذیز ضذُ ٍ

 تسیار کوتزی صَرت خَاّذ پذیزفت.
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