ﺳﻪ راه ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﻪ وای ﻓﺎی

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را ﺑﻪ وایﻓﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟

اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .اﮔﺮ
در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه اول ،راﯾﺘﻞ ﯾﺎ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﺴﺮﯾﻊ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه را ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وایﻓﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ وایﻓﺎی
آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت در ﮐﺎﻟﺒﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وایﻓﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی در دﺳﺖ ﻣﺮدم از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  4Gﯾﺎ  4.5Gﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻮق اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ  4Gرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ در زﻣﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدن
ﺻﻔﺤﺎت ﯾﺎ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺧﺒﺮی از اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎنﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﻪ وایﻓﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ وایﻓﺎی ﻫﺎتاﺳﭙﺎت
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻓﻌﺎلﺳﺎزی وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎتاﺳﭙﺎت ﮔﻮﺷﯽ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﮔﻮﺷﯽ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ روﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﻮﺷﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .روش ﻓﻮق ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﻮﺷﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دارد.
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،روﺷﻦ ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽ  Mobile Hotspotﮔﻮﺷﯽ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻮق را روﺷﻦ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ و ﮔﺬرواژه در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در داﻧﮕﻞﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻟﭗﺗﺎپ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮق ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ دارد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
ﮔﻮﺷﯽ را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻮﺷﯽ در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﮐﻞﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل،
روش ﻓﻮق دو ﻋﯿﺐ ﺑﺰرگ دارد ،اول آنﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻮق در در ﻓﺼﻞ ﮔﺮم
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و دوم آنﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از
روش ﻓﻮق روی ﮔﻮﺷﯽ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و از ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ارزانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

راﻫﮑﺎر دوم ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺑﻪ وایﻓﺎی از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﮕﻞﻫﺎی MiFi
روش دوم ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی داﻧﮕﻞﻫﺎی  MiFiﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﻧﮕﻞﻫﺎی  ،MiFiدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢﮐﺎرت را ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وایﻓﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ داﻧﮕﻞﻫﺎ ﻣﺎیﻓﺎی ) (MiFiو در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪﻧﺎم
 Mobile WiFiﻣﺸﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ داﻧﮕﻞﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوه اول ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوه دوم ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد .در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ داﻧﮕﻞﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﮕﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ
آنرا دارﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﺎص ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﮕﻞﻫﺎی ﻣﺎیﻓﺎی ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﻧﺼﺐ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﺗﺼﺎل
ﺳﯿﺐﮐﺎرت ﺑﻪ داﻧﮕﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﮕﻞ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  4G LTEﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﮕﻞﻫﺎی ﻣﺎیﻓﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ 3G
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ارزانﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی  4G LTEﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ داﻧﮕﻞﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ داﻧﮕﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﻮﻣﯿﻦ راهﮐﺎر ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی درﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻮدم ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از 3G/4G
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮدم روﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ درﮔﺎهﻫﺎی ﯾﻮاسﺑﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  3g/4Gﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
داﻧﮕﻞﻫﺎی ﯾﻮاسﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢﮐﺎرت اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮏ ﻣﺴﻘﯿﺘﻢ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را ﺑﻪ وایﻓﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
درﮔﺎه ﯾﻮاسﺑﯽ ﺑﻪ آن وﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﮔﺮ ﻣﻮدم روﺗﺮ ﺷﻤﺎ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل  USB 3g/4Gﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ داﻧﮕﻞ ﯾﻮاسﺑﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮدم ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﻮدم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
وایﻓﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ .در زﻣﺎن اﺗﺼﺎل
داﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻣﻮدم ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت روﺗﺮ و ﺑﺨﺶ  3g/4G Settingو ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ روشﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات وﺟﻮد دارد .ﺑﺪون
ﺷﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﮕﻞﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارﻧﺪ ،زﯾﺮا اﻧﺮژی ﺧﻮد را از دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دوم آنﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ زودﻫﻨﮕﺎم ﮔﻮﺷﯽ و ﺑﺎﺗﺮی آن ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
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