اوﭘﻮ در  MWC 2016ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را
ﻇﺮف  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺎرژ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ دﺳﺘﺎورد اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اژدﻫﺎی ﺳﺮخ ﯾﻌﻨﯽ اوﭘﻮ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ زودی
ﻫﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻧﺎم  SuperVOOCﭘﺮده ﺑﺮدارد .اﮔﺮ آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ روی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﻧﺠﺎم

ﺷﻮد دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ﮐﻪ اوﭘﻮ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻇﺮف ﺗﻨﻬﺎ  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ  15دﻗﯿﻘﻪ ،ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮوع ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺎرژ ﯾﮏ
ﺑﺎﺗﺮی  2500ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  100درﺻﺪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﯾﻮ اس ﺑﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﺳﯽ و ﻣﯿﮑﺮو ﯾﻮ اس ﺑﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از آﻧﭽﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺮای
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  QuickCharge 3.0ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  820ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت  35دﻗﯿﻘﻪ
ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را از  0ﺑﻪ  80درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ اوﭘﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﺎی
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺪاﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ
دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﻨﺘﺮل را روی ﺑﺎﺗﺮی ،ﭘﺮدازﻧﺪه و ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﺸﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮ-ﺑﻪ-ﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮآوی را در ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اش ﯾﺎری داد.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎره ای از ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اوﭘﻮ
در ﮐﻤﺘﺮ از  15دﻗﯿﻘﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ دﻣﻮ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی اوﭘﻮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ
ﻓﻠﺰی را ﺑﻪ ﺷﺎرژر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﮐﻤﺘﺮ از  10دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺎرژ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺨﻨﮕﻮ در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

ﺟﺮﯾﺎن را ﺗﻐﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه وری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻣﺎ را ﭘﺎﻦ
ﻧﮕﻪ دارد .در ﻫﺮی ﺣﺎل اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رخ داد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻟﺬا
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﺗﺴﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

