ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک ،ﭘﺮوژه ﻣﻨﻬﺘﻦ از ﻧﻮع اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

رواﻳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن ﻛﺪﻫﺎی اﻧﻴﮕﻤﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم )ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ(

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺪن ﮐﻮه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻠﻪ آن .در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاوان در داﻧﺶﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و
رﯾﺎﺿﯿﺎت ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺟﻬﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن
اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ ،راﻫﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺶﻫﺎ را ﺷﺎﯾﺪ آﺷﮑﺎرﺗﺮ از ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﺘﻮان در
ﻓﻨﺎوری رادار ،ﭘﺮدازش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و رﻣﺰﻧﮕﺎری و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و )ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ و درﯾﻎ( در ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ دﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﺮ رواﻳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن ﻛﺪﻫﺎی اﻧﻴﮕﻤﺎ در
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﺎزیﻫﺎی ﺳﺮﺧﻮرده و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﻓﻨﺎوری ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ دوم ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮدهﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ،ﺑﻪ زاﻧﻮ در آوردن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺒﺮد آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ
ﻣﺎﺟﺮا از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ
آزﻣﻮدهﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن،
ﻧﺴﻞﻫﺎﯾﯽ ﭘﯽدرﭘﯽ از زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ در ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻟﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف  Uﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رده آن در ﺳﺎل  1906ﺳﺎﺧﺘﻪ و  U-1ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ  U-9و  SM U-21ﻧﺴﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اول ﺑﺮای ﻏﺮق ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺗﺮاﺑﺮی ﻋﺎزم اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﺲ از
آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  U-boatﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ واژه آﻟﻤﺎﻧﯽ  U-Bootﺑﻮد .ﮐﻠﻤﻪ  U-Bootﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎهﺷﺪه
واژه  Unterseebootﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﺎدا ،اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﺑﺮی درﯾﺎﯾﯽ در اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ زاﻧﻮ درآوردن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ،ﮐﻪ
در واﻗﻊ آﻟﻤﺎن در ﻫﺮ دو ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﻣﺮز آن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .در ﺟﻨﮓ ﻧﺨﺴﺖ ،از ﻣﺠﻤﻮع  360ﻓﺮوﻧﺪ  U-boatﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه،

 178ﻓﺮوﻧﺪ ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺠﻤﻮع  11ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ را ﻏﺮق ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﯿﻤﺎن ورﺳﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اول رﺳﻤﺎ ً ﭘﺎﯾﺎن داد ،ﻫﻤﻪ U-boatﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﻳﻨﮓ
در ذﻫﻦ ﭘﺪر ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺎن آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ؟
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ دوم ،ﺗﮑﺮار ﺗﺠﺮﺑﻪ U-boatﻫﺎ ﯾﮑﯽ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻮد و ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺗﺎزه U-boatﻫﺎ وارد
ﮐﺎرزار ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺒﺮد درﯾﺎﯾﯽ در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد و دﺷﻮاریﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭼﺮﭼﯿﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﮓ ﻣﻦ را واﻗﻌﺎ ً وﺣﺸﺖزده ﮐﺮد ،ﺧﻄﺮ U-boatﻫﺎ ﺑﻮد«.
ﺷﻜﻞ :1
ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
ی
دﺳﺘﮕﺎه
اﻧﯿﮕﻤﺎ

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدادن ﻓﻨﺎوری رادار و ﺳﻮﻧﺎر و ورود اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﻮرت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮐﺎروانﻫﺎی ﺗﺮاﺑﺮی درﯾﺎﯾﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوازﻫﺎی ﭘﺎﯾﺸﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ U-boatﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داد ،اﻣﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﮑﺎر
ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻓﻨﺎوری اژدرﻫﺎ و ﺧﻮد زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻦ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از رادار و
ﺳﻮﻧﺎر ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آراﯾﺶﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت U-boatﻫﺎ ،آراﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﮔﻠﻪ ﮔﺮگ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ آراﯾﺶ ،ﭼﻨﺪ  U-boatدر ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺎری ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش
ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﻏﺮق ﮐﺮدن ﮐﺎروانﻫﺎی ﺗﺮاﺑﺮی اﺳﮑﻮرتﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آراﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮔﺸﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺗﮑﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن U-boatﻫﺎ ﺑﻮد .ﺷﻨﻮد ارﺗﺒﺎط رادﯾﻮﯾﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ در ﺟﺒﻬﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻧﺒﺮد آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ »ﮔﻠﻪﻫﺎی ﮔﺮگ« ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎصﺗﺮ ،ﺷﻨﻮد اﯾﻦ ارﺗﺒﺎطﻫﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎطﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ را ﺷﻨﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ

دﺷﻮاری ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻫﻤﻪ ارﺗﺒﺎطﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺪﮔﺬاری وﯾﮋهای ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﯿﮕﻤﺎ
) (Enigmaرﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه و در دورهﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻧﺒﺮد ،ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر در
روز ﻋﻮض ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺷﻨﻮدﺷﺪه ﺑﺪون رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﻫﺮگ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﮔﺮو ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺪ اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روزﻣﺮه و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ
وﮔﺮﻧﻪ ارزش اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻒﺷﺪه از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ.

آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻫﻤﻪ ارﺗﺒﺎطﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺪﮔﺬاری وﯾﮋهای ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﯿﮕﻤﺎ
) (Enigmaرﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه و در دورهﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻧﺒﺮد ،ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر در روز ﻋﻮض ﻣﯽﺷﺪ.
اِﻧﯿﮕﻤﺎ
آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﻫﻢ ارﺗﺒﺎطﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺧﻮد را رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ از
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اول ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﯿﮕﻤﺎ را ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آرﺗﻮر ﺷﺮﺑﯿﻮس
) (Arthur Scherbiusدر ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ اول ﺳﺎﺧﺖ و در ﺳﺎل  ۱۹۱۸ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺮﺑﯿﻮس در آﻏﺎز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻓﺮوﺧﺘﻦ اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر
رﻓﺘﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗﻮی ﻣﯽداﻧﺴﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ او
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪن اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﻃﻨﺰی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد .در ﻫﻤﺎن
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﺑﯿﻮس ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎریاش را ﺑﻪ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻔﺮوﺷﺪ،
ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ« را وﯾﻨﺴﺘﻮن ﭼﺮﭼﯿﻞ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد و در آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
دﻟﯿﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﮑﺴﺘﻦ رﻣﺰﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ،
دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن را ﺑﻬﺖزده و وادار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺷﻨﻮد ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﯿﮕﻤﺎ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در
ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آﻏﺎز داﺳﺘﺎن اﻧﯿﮕﻤﺎ در ارﺗﺶ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻣﺘﺤﺪانﺷﺎن را از
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ،اﻣﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ دوم ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻃﻮل
ﺟﻨﮓ ﭼﺮﭼﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎریای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد ،اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮیاش را ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ دادهﺑﻮد! ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺨﺴﺖ اﻧﯿﮕﻤﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  1ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و در آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ )ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن
ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺘﻦ( ،ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮ ﺣﺮوف )ﺑﺎ ﻻﻣﭙﯽ زﯾﺮ ﻫﺮ ﺣﺮف( و ﺳﻪ ﭼﺮخدﻧﺪه اﺻﻠﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﺷﻤﺎرﻫﺎی
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎ( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮد ﻫﺮﮐﺪام 26 ،ﺣﺮف اﻟﻔﺒﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﮏ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺮوف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻫﺮ ﺣﺮف روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ،ﺣﺮﻓﯽ روی
ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺮوف روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪن ﺣﺮف ورودی دارد ،اﻣﺎ در ﺿﻤﻦ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ اﻧﯿﮕﻤﺎی اوﻟﯿﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ آن
را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ درک ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
در ﺟﺎیﺷﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﺮخدﻧﺪه از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺶ ﺗﺮﺗﯿﺐ
)ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ ﺳﻪ( در ﺳﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮار داد .ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺬاری ﯾﮏ ﭘﯿﺎم و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
ً
ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ را روی ﺣﺮف ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻗﺮار داد .ﻣﺜﻼ اوﻟﯽ را روی ﺣﺮف  ،Rدوﻣﯽ را
روی ﺣﺮف  Hو ﺳﻮﻣﯽ را روی ﺣﺮف  Lﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .اﮐﻨﻮن دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﭘﯿﺎم را آﻏﺎز
ﮐﺮد .ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ از ﭘﯿﺎم ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺮف دﯾﮕﺮی روی ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺮوف روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﯿﺎﻣﯽ را رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ ﺣﺮف در ﭘﯿﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن آن روی ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺮوف روﺷﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم ﺑﺮﺳﯿﻢ و رﺷﺘﻪای از ﺣﺮوف را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ روی ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺖ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ؛ ﭘﺪر ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )ﻗﺴﻤﺖ اول(

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ اﻧﯿﮕﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ً
 Tﺑﻪ  Tرﻣﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف دﯾﮕﺮی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺣﺮف ،ﭼﺮخدﻧﺪهای ﮐﻪ
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺣﺮف ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ روی ﺣﺮف  Uاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺮف  Vﻣﯽرود .اﮔﺮ ﭼﺮخدﻧﺪه
ﻧﺨﺴﺖ روی ﺣﺮف  Zﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺣﺮف ،ﺑﻪ ﺣﺮف  Aﻣﯽرود و ﺳﭙﺲ ﭼﺮخدﻧﺪه دوم ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺟﻠﻮ
ﻣﯽرود ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﯾﮑﺎن و دﻫﮕﺎن در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﺷﻤﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮ ﭼﺮخدﻧﺪه دوم
ﺑﻪ ﺣﺮف  Zﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺮف  Aﻣﯽرود و ﭼﺮخدﻧﺪه ﺳﻮم ﻫﻢ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺟﻠﻮ ﻣﯽرود )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎنﮔﺮﻫﺎی دﻫﮕﺎن و
ﺻﺪﮔﺎن( .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،آراﯾﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ آراﯾﺶ در ﻃﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎﯾﭗ
ﮐﺮدن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد.
در آن ﺳﻮی ﺧﻂ ،ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ آراﯾﺶ )ﺗﺮﺗﯿﺐ( ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎی آن و ﻧﯿﺰ ﺣﺮف روی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﭼﺮخدﻧﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه رﻣﺰﮔﺬاری ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ دو )ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ و ﺣﺮف روی ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﮐﺪام( ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ در آن ﺳﻮی ﺧﻂ اﺳﺖ ،رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺎم رﻣﺰﺷﺪه را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را
روی دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ،ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻫﺮ
ﺣﺮف از رﺷﺘﻪ رﻣﺰ ﺷﺪه ،روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮ ﺣﺮفﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺎم ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﯾﮏ
درک ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻧﯿﮕﻤﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ درون ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد.

ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﯿﮕﻤﺎ
در ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  1ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺳﺎزوﮐﺎر آن،
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪل را ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ .دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را در ﻧﻈﺮ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﭼﺮخدﻧﺪه دارد و اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﺷﺶﺣﺮﻓﯽ را
رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎری ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در ﺷﮑﻞ  2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ :2دﯾﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺳﺎده ﺷﺪه از ﻧﺤﻮه ﮐﺎر
اﻧﯿﮕﻤﺎ

درون ﻫﺮ ﭼﺮخدﻧﺪه ،ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺶ ورودی و ﺷﺶ ﺧﺮوﺟﯽ دارد )در ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ ،اﯾﻦ ﻋﺪد
 26اﺳﺖ( .روﺷﻦ ﺷﺪن ﻻﻣﭗ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪی روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮﺳﺪ .ﺧﻂﻫﺎی ﺗﯿﺮه روی ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺮ ﭼﺮخدﻧﺪه ،ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﻢﮐﺸﯽﻫﺎی درون آن
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺘﺪاد آن را ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﺮخدﻧﺪه دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﭼﺮخدﻧﺪه ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺨﺶ  Iﺷﮑﻞ  2ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﻢﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪل
ﺳﺎدهﺷﺪه ،آﺳﺎن اﺳﺖ و ﻃﺮز ﮐﺎر ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ »ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ؛ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی«
در ﺷﮑﻞ  ،3ﻧﻤﻮﻧﻪای را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن  6ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ )ﺑﺮای ﺳﺎدهﺳﺎزی( ،اﻣﺎ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺨﺴﺖ اﻧﯿﮕﻤﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ  3ﭼﺮخدﻧﺪه دارﯾﻢ و ﻧﯿﺰ ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه .ﻧﻘﺶ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه
ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ دروﻧﯽ ﺳﺎدهﺗﺮی دارد و ﻧﻘﺶ آن ﻣﺘﻘﺎرن ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﯿﮕﻤﺎ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮔﺎه دﺳﺘﮕﺎه روی ﮐﻠﯿﺪ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺮف  Gﺑﻪ ﺣﺮف  Bرﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﻮد ،اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه را در ﻫﻤﺎن آراﯾﺶ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﺣﺮف  Bروی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ،ﺣﺮف  Gرا روی ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺮفﻫﺎ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻘﺎرن در
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﻜﻞ:۳
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎده
ﺷﺪه
اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺑﺎ
دﯾﺴﮏ
ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ
ه

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﮕﺎه را در آراﯾﺶ  312و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ  BDAﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ )از ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ( ﭼﺮخدﻧﺪه ﺷﻤﺎره ،3در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮخدﻧﺪه ﺷﻤﺎره  1و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﭼﺮخدﻧﺪه ﺷﻤﺎره  2را ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ و
ﭼﺮخدﻧﺪه ﺳﻮم ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار دارد را روی ﺣﺮف  ،Bﭼﺮخدﻧﺪه ﻣﯿﺎﻧﯽ )ﺷﻤﺎره  (۱را روی ﺣﺮف  Dو
ﭼﺮخدﻧﺪه ﺳﻤﺖ راﺳﺘﯽ )ﺷﻤﺎره  (2را روی ﺣﺮف  Aﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﻤﻪ ) BEEﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ( را ﺗﺎﯾﭗ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .روی ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺮوف ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺮف  Aرا ﺑﺮای ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺣﺮف  Fرا ﺑﺮای  Eﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺣﺮف D
را ﺑﺮای ﺣﺮف آﺧﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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آزﻣﻮن ﺗﻮرﯾﻨﮓ؛ ﻏﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﻨﺠﻪ ﺧﺎک ﻣﯽﺧﻮرد
آزﻣﻮن ﺗﻮرﯾﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد؟
ﭼﺮا دو ﺣﺮف آﺧﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺣﺮف،

ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎزهای ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎزه اﺳﺖ ،ﭘﺲ دو ﺣﺮف ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﺑﻪ ﺣﺮف
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﮐﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻫﺮ ﺣﺮف ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﮐﺪ
ﻣﯽﺷﺪ ،اﻧﯿﮕﻤﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻣﯽﺑﻮد و از روی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺮاری درون ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ را ﺣﺪس زد و
ﮐﻠﯿﺪ را ﯾﺎﻓﺖ.

اﻧﯿﮕﻤﺎ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﮐﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮوف ﯾﮑﺴﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺮوﻓﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن ﮐﻠﻤﻪ رﻣﺰ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎریﺗﺎن ﺑﺮای ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ .ﮔﯿﺮﻧﺪه ،ﺗﺮﮐﯿﺐ  312و  BDAرا
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪ و رﺷﺘﻪ  AFDرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه!( .او دﺳﺘﮕﺎﻫﺶ
را ﻃﺒﻖ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ) (AFDﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف  Bو  Eو E
را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻮدن ﺳﺎزوﮐﺎر دروﻧﯽ اﻧﯿﮕﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه
ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺣﺮف  Bرا ﺑﻪ  Aرﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﺣﺮف
 Aﺑﻪ  Bرﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ ،ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﭼﺮﺧﺶﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﺨﺴﺖ و ﺷﻤﺎر ﺣﺮفﻫﺎی وارد ﺷﺪه دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺎم،
دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺬاری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ
دارﯾﻢ.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی رواﻳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن ﻛﺪﻫﺎی اﻧﻴﮕﻤﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی زﯾﺮ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:
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ﺑﻠﭽﻠﯽ ﭘﺎرک ،ﭘﺮوژه ﻣﻨﻬﺘﻦ از ﻧﻮع اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
رواﻳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن ﻛﺪﻫﺎی اﻧﻴﮕﻤﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم )ﺑﺨﺶ دوم(
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