 Tempescopeﮔﺠﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﻮی را در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۳
ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در
ژاﭘﻦ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  CEATECاراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺑﺰاری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Tempescopeﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ

دﻫﻨﺪه ی آن از اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ آب و
ﻫﻮاﯾﯽ را در داﺧﻞ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ” ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﺻﻞ اﺑﺰار ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻌﺒﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮاﯾﯽ آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻼﺳﯿﮏ و آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد Tempescope .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی را از
ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ

ﺑﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﺬاب ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب و اﻣﻮاج اوﻟﺘﺮا ﺳﻨﯿﮏ اﺑﺘﺪا اﺑﺮﻫﺎ را ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻘﺪاری دﯾﮕﺮ آب ﺑﻪ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ اﺑﺮﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﺑﺎرش ﺑﺎران را ﭘﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎورد.
 LEDﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ  Tempescopeﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
رﻋﺪ و ﺑﺮق ﯾﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﺠﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺳﺎل ﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ
ﺗﯿﻢ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ آﻏﺎز ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ
و اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﺎورد ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
در وب ﺳﺎﯾﺖ  Tempescopeﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻮرد آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﯿﺪ.
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