ﻗﺪرت ﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ
ﮐﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ دادﮔﺴﺘﺮ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۳
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژ ﺑﯽ
ﺳﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﮐﻪ ﺟﻨﮓ واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ) .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺪام ﻃﺮف را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ وزن زﯾﺎدی در ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ دارﻧﺪ(.
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪ و
ﮐﺪام ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﺰرگ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ را دارﻧﺪ .از  A4WPﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ  PMAو
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ  Qiاﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﻌﺪا در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

Alliance for Wireless Power

 A4WPﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژی ﺑﻪ ﻧﺎم رزﻧﺲ
) (Rezenceاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺘﻀﺎد

روش ﺷﺎرژ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻗﺒﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

رزﻧﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی” ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﻣﮑﺎن ﺷﺎرژ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ از ورای ﻻﯾﻪ ﻫﺎ )ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺜﻞ ﮐﺘﺎب و ﭘﺎرﭼﻪ( در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی ،و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﺎرژ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﯿﺎی ﻓﻠﺰی در ﻣﺤﯿﻂ،

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 A4WPاﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎ را زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ )آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ(

ﻣﯽ داﻧﺪ .رزﻧﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻣﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻠﻮﺗﻮث  ،۴ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دادن “ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﺎرژ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ” ﻣﯽ ﭘﺮدازد و اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری را ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ A4WP ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻫﻨﻮز
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
از ﺑﯿﻦ  ۳اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮد A4WP ،ﻓﻌﻼ آﺧﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺮﮐﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دارد و ﻣﯽ
ﺗﻮان از ﺑﯿﻦ ﺷﺎن اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮد :ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ،اﯾﻨﺘﻞ ،ال ﺟﯽ ،اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،و
دوﯾﭽﻪ ﺗﻠﮑﺎم؛ در ﮐﻞ  ۱۰۰ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﺎر  A4WPﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻓﻌﻼ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی  A4WPﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ .اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
آن را در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ  A4WPﺑﺎ  PMAﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻤﺶ را ﺑﺎ آن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﺪ.

Power Matters Alliance

اﮔﺮ  Powermatرا ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ  PMAرا ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﮐﺘﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻇﺮف  ۱۸ﻣﺎه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ آن در  ۸۰۰۰ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد در آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  A4WPﻫﺴﺘﻨﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی آن
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺎم ﻣﺼﺮﻓﯽ را دارﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ  AT&Tﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻻاﻗﻞ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﻗﯿﺐ را ﻧﺪارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ داک ﻫﺎی ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ  AT&Tﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ
ﺑﻪ راﯾﮕﺎن.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺗﻠﻔﻦ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ  PMAاراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ Kyocera
 Hydro VIBEو  Hydro Iconﻧﺎم دارﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﺷﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﻣﯿﺎن رده در
ﻗﻠﻤﺮوی اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ  PMAﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﺮده “اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺬب” اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی واﻗﻌﯽ از ﻃﺮف ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺎر ﺑﺎﮐﺲ ،ﺷﺮﮐﺖ دوﭘﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﻪ
ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ )آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮه( ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ  PMAﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن اﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻄﻠﻮب
ﺧﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﯿﺮوی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در اﺻﻞ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ.

Qi – Wireless Power Consortium

 Qiﮔﻮرﯾﻞ  ۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺷﺮﯾﮏ ،از ﺟﻤﻠﻪ وراﯾﺰن،
ﻧﻮﮐﯿﺎ )ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ( ،و ال ﺟﯽ Qi ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده ،از داک ﻫﺎی ﺷﺎرژ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر در داﺧﻞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ.
از دﯾﺪﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ Qi ،ﻫﯿﭻ ﮐﻢ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی “دﻧﯿﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ”  PMAﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﺐ ﺑﻪ
وﺟﺐ در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ  PMAدر زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از آن ﻫﻢ ﺧﻮب ﺑﻮده.
در واﻗﻊ ﺷﺮﮐﺖ  Powermatﮐﻪ از اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻮد و  PMAرا دارد،
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻓﺮﻣﺖ  Qiﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﺮخ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ رخ داد و  Powermatﺑﺎ ﺗﺮک آن اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﺧﻮدش  PMAرا ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﻧﻤﻮد و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮد.

ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
 A4WPﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش در ﯾﮏ ﻗﻠﻤﺮوی ﺟﺪا ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ  Qiرا ﺑﺎ  PMAﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو از ﺷﺎرژ اﻟﻘﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج Qi
ﺑﯿﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۰۵ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﻃﻮل ﻣﻮج  PMAﺑﯿﻦ  ۲۷۷ﺗﺎ  ۳۵۷ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ،
روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﻣﻮر.
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ  PMAوزن ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽ دﻫﺪ ،داﺷﺘﻦ ﯾﮏ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و آن “ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی”
در ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﭼﻄﻮر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎرژ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی
ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ روش وﺟﻮد دارد.

ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ رخ داده و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺘﺎﻣﮑﺲ ﺑﻪ وی.اچ.اس
ﺑﺎﺧﺘﻪ ،ﯾﺎ  HD-DVDﺑﻪ  Blu-Rayﯾﺎ  HomeRFﺑﻪ  ،Wi-Fiﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎزی اوﻟﯿﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ  Qiﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺪاﻧﯿﺪ وﻟﯽ  PMAﻧﯿﺰ
دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮای آن ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ  PMAو  A4WPﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﻮد و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای

ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮذ ﺷﺎن اﺳﺖ .ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺪی ﺗﺮ
ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ال ﺟﯽ ،ﺳﻮﻧﯽ و … ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺪه رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻟﺒﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺤﺪوده ای از زﻣﺎن ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮﻋﻮد ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ﺳﻠﻄﻪ ای ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺎﺳﺎ اﯾﺪه ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

