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ﻗﻔﻞ ﻫﺎی اﺗﺎق ﻓﺮارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ دارﻧﺪ ،از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧ ﺗﻨﻬﺎ از ﻗﻔﻞ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺗ ﺪادی ﺑﺮای ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر از ﻗﻔﻞ ﮔﺎو ﺻﻨﺪوﻗ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ورود رﻣﺰ و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ ﻫﺎ ،زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ
ﻗﻔﻞ ﻫﺎی اﺳﮑﯿﭗ روم ﻫﺎ را در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻗﻔﻞ ﮔﺎو ﺻﻨﺪوﻗﯽ؛ ﺳﺨﺖ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻗﻔﻞ اﺗﺎق ﻓﺮار
ﻗﻔﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺎو ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﺪ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎز ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ زﻣﺎن ﺑﺮ
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺎ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ ،ﺑﺎز ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﻔﻞ ﻫﺎ ﺧﻮدش داﺳﺘﺎﻧ ﺟﺪا دارد .اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧ از اﺗﺎق ﻓﺮارﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗﻬﺮان از اﯾﻦ ﻗﻔﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻔﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
اﮔﺮ رﻣﺰ  ۴رﻗﻤ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﯾﺎ دﮐﻤﻪ ﻣﺘﺤﺮک و ﮔﺮدان را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺪد اول ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻼﻣﺖ رﻧﮕ روی ﻗﻔﻞ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳﭙﺲ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﮔﺮدان را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺪد ﻋﺪد اول رﻣﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻼﻣﺖ رﻧﮕ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳﭙﺲ ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺪد دوم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﻠﻘﻪ را در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ رﻣﺰ ﻣﺠﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑ ﺪ ﺣﻠﻘﻪ را ﻣﺠﺪد در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺪد ﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﻠﻘﻪ را در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ رﻗﻢ ﺳﻮم ﻣﺠﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻼﻣﺖ رﻧﮕ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﻠﻘﻪ را در ﺧﻼف ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ رﻗﻢ رﻣﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻼﻣﺖ رﻧﮕ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻔﻞ را رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ.
ﻗﻔﻞ دﮐﻤﻪ ای اﺳﮑﯿﭗ روم
از دﯾﮕﺮ ﻗﻔﻞ ﻫﺎی اﺗﺎق ﻓﺮار ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮع دﮐﻤﻪ ای اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﻔﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮوف رﻣﺰ را
ﺑﻪ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ دﮐﻤﻪ آن در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم دﮐﻤﻪ ﻫﺎ ،ﻗﻔﻞ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺑﺎز
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﻔﻞ ﻫﺎ ،ﻋﺪم اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻔﻞ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﺗﺎق ﻓﺮار
در ﺑﺮﺧ از اﺗﺎق ﻓﺮارﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻠﯿﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻔﻞ
ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴ  ،در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه آن در ﻃﻮل ﺑﺎزی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎن را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺪ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠ ﺗﺨﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ آن را درون ﻗﻔﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد.
ﻗﻔﻞ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﮑﯿﭗ روم
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ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻔﻞ ﻫﺎ در اﺗﺎق ﻓﺮار آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ دﮐﻤﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻣﺰ ﻓﺸﺎر
دﻫﯿﺪ .اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧ ﺗ ﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ رﻣﺰ را اﺷﺘﺒﺎه وارد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﻔﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ورود اﺷﺘﺒﺎه رﻣﺰ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﭙﺮی ﺷﻮد و ﻗﻔﻞ رﯾﺴﺖ ﮔﺮدد .از دﺳﺖ دادن
زﻣﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در اﺳﮑﯿﭗ روم ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ رﻣﺰ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﻔﻞ ﺟﻬﺖ دار اﺳﮑﯿﭗ روم
از دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان در ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻔﻞ ﻫﺎی اﺗﺎق ﻓﺮارﻫﺎ ﻗﺮار داد ،ﻗﻔﻞ ﺟﻬﺖ دار اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ
ﻗﻔﻞ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗ ﺪاد ورود اﺷﺘﺒﺎه رﻣﺰ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ورود اﺷﺘﺒﺎه رﻣﺰ و ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﻔﻞ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺴﺖ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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