ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﻮرﭼﻪ و ﺑﯽ
ﻧﯿﺎز از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۳
اﯾﻦ وﻋﺪه ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺠﺖ ﻫﺎﯾﻤﺎن -از ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﯾﺨﭽﺎل ﻣﻨﺰل -ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،آﻧﻬﻢ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮرﻣﺎن در اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ.
و اﮐﻨﻮن اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮوﻓﺴﻮرﻫﺎی دو داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ و اﺳﺘﻨﻔﻮرد
اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺸﺘﻦ وﻋﺪه ی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﯿﭙﯽ

را ﺑﺮای ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه اش ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮی
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﯿﭗ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﺮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪارد و اﺑﻌﺎد آن ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺮاﺣﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺑﺰار ﻣﺬﮐﻮر اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ وارد ﺷﺪن آن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺖ
ﮔﺮدد .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎه در آﯾﻨﺪه ی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن از آن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
در ﭘﺎﯾﺎن از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورﯾﻢ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮐﻪ در آن اﻣﯿﺮ ارﺑﺎﺑﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﭘﺮوژه ی
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻣﯽ ﭘﺮدازد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.
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