ﺷﺎرژرﻫﺎی ﻧﮑﺴﻮس  ۵اﮐﺲ و  ۶ﭘﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
در درون ﺟﻌﺒﻪ ی ﻫﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻌﺪادی اﺑﺰار ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺎرژر دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺎرژری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﻮاﯾﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺎرژر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
وﯾﮋه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮔﺠﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اش ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﯽ ﺷﮏ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮔﺰاف ﯾﮏ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﭘﺮﭼﻤﺪار را ﺧﺮﯾﺪاری

ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ اﻗﻼم ﺟﺎﻧﺒﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ » «Nathan Kوﯾﺪﺋﻮﯾﯽ را روی ﯾﻮﺗﻮب ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ِردﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻧﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل

دارد ﺷﺎرژر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﮑﺴﻮس  6Pو  5Xدر ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز
ﺷﻮد.
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺷﺎرژرﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎن آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی
آن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه و ﺑﻪ درﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از

دﯾﮕﺮ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﺪ ﮔﺠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره ،ﺷﺎرژر ﻧﮑﺴﻮس  5Xﻓﺎﻗﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ
ﻣﺮﺳﻮم در اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل اراﺋﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻌﻤﻮل  ۵وﻟﺖ ۳/آﻣﭙﺮی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﮐﺜﺮ ﺷﺎرژر ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ راﻫﮑﺎر اﯾﻤﻨﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی
داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﻮرت ﮔﺠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه و از اراﺋﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ آن دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل وارد ﻧﺸﻮد،
اﻣﺎ ﺷﺎرژر ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻨﺎر آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺴﻮس ﻣﺸﺘﺮک ال ﺟﯽ و ﮔﻮﮔﻞ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻫﻤﯿﺖ دارد و آﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؟ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﮐﻪ ﺷﺎرژر ﺧﻮد را ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎن ﺷﺎرژ ﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺟﺮﯾﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن دارد ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﺷﺎرژر را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﻮرت
ﻫﺎی  USBدﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮوﺟﯽ دادن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﻧﻤﻮدن
دﯾﻮاﯾﺲ؛ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﮔﺠﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ی ﺟﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﺎرژر ﻧﮑﺴﻮس  6Pوﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ اورﺟﯿﻨﺎل ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮدن ﯾﺎ
اﺗﺼﺎل اﺷﺘﺒﺎه ،ﺧﺮوﺟﯽ  ۵آﻣﭙﺮ ۳/وﻟﺘﯽ اش را اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی
ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ را ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﯿﻮه ی اﯾﻤﻨﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه در آن
ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺎرژر ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ وﺻﻞ ﺷﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺎرژ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﭘﻮرت اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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