ﻧﮕﺮان اﻓﺘﺎدن ﮔﻮﺷﯽ در آب ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ

دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﮏﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﯿﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻓﺘﺎدن آن در آب اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺎدی وارد ﮔﻮﺷﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺎن اﻟﻤﺎنﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮔﻮﺷﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪن آن ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ» رﯾﺪاﮐﺲ« ﻧﺎم دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﯽ آب ﺧﻮرده
را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ!
رﯾﺪاﮐﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم و ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ آن اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺪه اﺧﺘﺮاع اﯾﻦ اﺑﺰار وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ
 Reuben Zielinksiرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ﺟﯿﺐ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺴﺖوﺷﻮی
ﻟﺒﺎس در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﯿﺲ ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﻼ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدهاش را ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮد ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ »ﻣﺘﺎﺳﻔﯿﻢ« روﺑﺮو ﺷﺪ! اﻣﺎ  Zielinksiﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس اﺳﺖ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎص ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮدوﺧﺎک را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در درون ﻣﺤﻔﻈﻪ،
از داﺧﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده
اﭘﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻋﯿﻨﮏ  ARﻣﯽﺳﺎزد
دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻼ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﯽ را ﺗﺎ  ۱۰۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺎ
دﻫﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ذوب ﺷﺪن ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺣﺪودا ۳۰
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﮔﻮﺷﯽ در آن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم ﺑﺮای از ﺑﯿﻦﺑﺮدن رﻃﻮﺑﺖ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﮔﻮﺷﯽ را
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺠﺪدا از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی
اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت  WiFiﺑﻪ
ﺳﺮورﻫﺎی ﮐﻠﻮد )اﺑﺮی( ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﮏﮐﺮدن ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺸﮏﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ و ﺷﯿﻮه اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.
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