ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﻃﺮﯾﻖ وای ﻓﺎی ،ﯾﮏ ﻣﭽﺒﻨﺪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺷﺎرژ ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺴﯿﻢ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء را ﻣﺘﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮑﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮏ
دﺳﺘﺒﻨﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام  JawBone UP24را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وای ﻓﺎی ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ وای ﻓﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗﻮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ از آن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ را ﺑﺎ »ﻧﻮﯾﺰ« ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل
داده اﺧﺘﻼﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺑﺮق را در ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  PoWi-Fiﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف
و ﺣﺴﮕﺮ ﺣﺮارﺗﯽ را از ﻓﺎﺻﻠﻪ  6ﻣﺘﺮی آﻧﺘﻦ وای ﻓﺎی روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در ﺟﺮﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻫﻤﺎن دورﺑﯿﻦ را از ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮی ﻫﻢ )ﺣﺘﯽ از آن ﺳﻮی ﯾﮏ دﯾﻮار آﺟﺮی( روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮد را در ﺷﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
روﺗﺮﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﻫﯿﭻ اﺛﺮی ﺑﺮ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻢ ﯾﮏ
ﭘﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ  JawBone UP24را از ﻃﺮﯾﻖ  PoWi-Fiآن ﻫﻢ ﻇﺮف ﺗﻨﻬﺎ دو دﻗﯿﻘﻪ و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ 41
درﺻﺪ ﺷﺎرژ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﻨﻮز ﻫﻢ روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزی آن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی در ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ
واﯾﺮﻟﺲ ﯾﺎ ﺣﺴﮕﺮ آب و ﻫﻮا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯽ ﺑﺮده اﯾﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﻃﺮﯾﻖ از ﯾﮏ روﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ وای ﻓﺎی ﺷﺎرژ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزی اﯾﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﻫﻢ ارزان ﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ

ﯾﺎﻓﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

