
 شارژ وایرلس چیست ؟ ھمھ چیز در مورد شارژ بیسیم

ژی  ؟ مقدمھ : امروزه بشــر برای تطابق دادن جھان با خواســتھ ھای خود و تغییر دادن جھان در راســتای توســعھ دادن توانایی ھای بشــر، از تکنولو  شــارژ وایرلس چیســت

ــتفاده می ــد. در دھد کھ زندگی راحت تر و امکان دســترســی ســریعتر و راحت تری را نیکند و پیشــرفت بشــر در امر تکنولوژی این امکان را بھ انســان میاس ــتھ باش ز داش

ــش ــخـ ــالگ  بـ ــخصـــــصـــــــی  وبـ تـ ــز  ــرکـ مـ ــھ  کـ ــادز  ــرپـ ایـ ــای  ــاد  مـ ــرپـ ایـ ــد  ــریـ ــد خـ ــیـ ــنـ کـ ــدا  ــیـ پـ ــاب  نـ ــوای  ــتـ ــحـ مـ ــا  بـ ــی  ــمـ ــلـ عـ ــاالت  ــقـ مـ  .ھســـــــت 

یم بھ این نکات اشـاره کنیم و در نظر داشـتھ باشـیم کھ در گذشـتھ با مشـکالتی مثل پیچ خورون سـیم شـارژر ھا و ھندزفری ھا درگیر بودیم  توانبا نگاھی کلی تر بھ گذشـتھ می

ــیم ای بی ســ اده از شـــــارژر ـھ ــتـف ا اســ ا اکنون ـب ــیم،اـم ا و دیگر لوازم دارای ســ ــکالت شـــــارژرـھ د Qi و..دیگر مشــ ھ اـن اـمل از بین رفـت ــالت بطور ـک امی این معضــ  .تـم

 !!…چیست و چھ کاربردی در زندگی ما دارد Qi یا ھمان شارژ بیسیم صحبت کنیم و دریابیم کھ Qi در این بخش ما در سایت مای ایرپادز سعی داریم در خصوص گواھی

 ؟چیست؟ Qi شارژ بی سیم ■

ــاامــروزه   ب را  ــت  ــابــلــی ق ایــن  ــھ  ک ــد  ــتــن ھســـ ــیــم  ســـ بــی  ــارژ  شــــ ــانــی  ــدارد جــھ ــان ــت اســـ دارای  ــد  ــمــن ھــوشـــ ــای  ھ ــی  گــوشـــ ــب  ــیــممــی Qi اغــل ــاســـ ــن  .شـــ

دھد کھ بدون اسـتفاده از ھیچ گونھ کابل یا آداپتور گوشـی خود را شـارژ کنید این نوع شـارژ کردن این قابلیت یک نوع روش شـارژ کردن اسـت کھ بھ انسـان این امکان را می

کند و روشی بسیار ساده و آسان توان آن را شارژ کرد زیرا این روش با استفاده از انتقال القایی عمل میسیم است کھ تنھا با گذاشتن گوشی خود روی یک پد میبصورت بی  

ی عمومی شـاھد فراگیر شـدن این تکنولوژی  این نوع قابلیت، کھ یک اسـتاندارد جھانی اسـت، در اکثر مکان ھای عمومی یافت می شـود و امروزه در اکثر مکان ھا.می باشـد

 .توان استفاده کرد کھ روشی راحت و امن و قابل اطمینان می باشدخواھیم بود.از این فناوری در مصارف خانگی یا حتی محل کار نیز می

 ساند،بر این محصول آزمایش ھایی را پشت سر گذاشتھ است تا بتواند خود را در امر الگوی مصرف و متصل شدن بھ دیگر محصوالت و تست ایمنی بھ اثبات

 

 ھااتصال بھ سایر دستگاه	■

در دســترس شــما قرار   در این نوع از روش شــارژ کردن کھ یک اســتاندارد جھانی اســت، امکان وصــل شــدن بھ ھمھ دســتگاه ھا را دارد و این امکان را بھ راحتی و آســانی

 !کندقابلیت اتصال بھ یکدیگر را دارند حتی در مورد ورژن ھای قدیمی، این امر صدق می Qi دھد و باید بدانیم کھ ھمھ ی دستگاه ھا و شارژ ھایمی

 Qi چگونگی بررسی و تشخیص وجود■

توانید محصـوالتی را کھ قابلیت شـارژ بی را دارا ھسـتند،تشـخیص بدھید و ھم می Qi راه ھای سـاده ای وجود دارد تا شـما بتوانید محصـوالتی کھ اسـتاندارد ھای گواھی نامھ

را روی محـصوالت  Qi توانند لوگویمی Qi گواھینامھـساده ترین راه تـشخیص این امر این اـست کھ تنھا محـصوالت دارای  .را ندارند را ھم بتوانید تـشخیص دھید( Qi ) ـسیم

 .اسـت(WPC ) را دارد کنسـرسـیوم انرژی بی سـیم Qi سـازمانی کھ مسـئولیت مدیریت و توسـعھ اسـتاندارد گواھینامھ.خود داشـتھ باشـند کھ این یک عمر کامآل قانونی اسـت

انونی از این لوگو برای استفاده روی محصوالت خود استفاده می کنند،پس ما ھمیشھ مطمئنا با دیدن بعضی از شرکت ھا بطور غیر قانونی عمل کرده و خود سرانھ و غیر ق 

 توانید بھ دنبال سند ثبت گواھینامھمی باشد و در عوض می Qi بر روی محصوالت نمیتوانیم تضمین کنیم و صحھ بگذاریم کھ این محصول حتما دارای گواھینامھ Qi لوگوی

Qi باشیم. 

 Qi ثبت گواھینامھسند 	■
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را داشتھ باشید تا بھ امروز   Qi توانید از شرکت تولید کننده درخواست سند گواھینامھھست یا خیر،می Qi اگر شما از یک محصول اطمینان ندارید کھ دارای استاندارد جھانی

 در آن محصـول تشـخیص دھیم،پس بھترین روش ھمین اسـت زیرا گواھینامھرا   Qi توانیم صـحت و سـقم وجود اسـتانداردارائھ دھد،زیرا با وجود شـرکت ھای متقلب ما نمی

Qi یک محصول زمانی معتبر است. 

 Qi قدرت شارژ بی سیم	■

وات انرژی را منتقل کند اما در نوع مـصرف   ۵تواند  نوع روش ـشارژ کردن از راه بی ـسیم، مقادیر مختلف مـصارف انرژی را دارد.برای مثال در نوع کم مـصرف، می این

 .سانتی متر قابلیت استفاده دارد ۴کھ این نوع تا شعاع  دوات انرژی را منتقل ساز ١٢تواند چیزی حدود متعادل می

 

 ؟ توان استفاده کردمی  Qi آیا از ھرنوع شارژر	■

 ؟ھی انجام گیرد ؟کشد کھ شارژ دو چھ مدت طول می 

توان از ھر نوع شـارژر بی سـیم اسـتفاده کرد تنھا کافی اسـت کھ گوشـی یا تبلت شـما دارای قابلیت پشـتیبانی از این تکنولوژی باشـد پس شـما در این جا باید گفت کھ بلھ،و می

ازگاری بھتر برای تلفن ھمراه خود یم با ـس ارژ کردن باید  میتوانید با پرداخت ھزینھ کمتری صـاحب ـشارژر بی ـس ید و در خصـوص صـرف زمان در این نوع از روش ـش باـش

ردی دارند کھ گفت کھ؛این نوع روش از شـارژدھی سـرعت کند تر و ضـعیف تری دارد ولی محصـوالت دیگری نیز با ھمین فناوری موجود اسـت کھ سـرعت شـارژ اسـتاندا

 .EC Technology شرکت Qi برای گوشی ھای ھوشمند بسیار مناسب ھستند مثل شارژر بی سیم

 ؟ تواند خطرناک باشداستفاده از شارژر وایرلس می

درجھ بیشتر نخواھد شد و ھیچ گونھ ضرر    ۴٠در مورد این موضوع باید بگوییم کھ،ھنگام استفاده از این نوع شارژر، دستگاه امکان دارد کھ داغ کند ولی دمای آن ھرگز از 

کنند کھ این نوع از پرتوھا فاقد ید بدانیم کھ این نوع از شـارژر ھای بی سـیم پرتوھای غیر یونیزان سـاطع میکند،ضـمن این کھ باو خطری بھ انسـان یا دسـتگاه شـما وارد نمی

 .توان با خیال راحت از این تکنولوژی استفاده کردھر گونھ خطر برای انسان است و می

 .. Qi تنھا بعد منفی شارژر ھای بی سیم

 

توان بھ سرعت پایین شارژ شارژر نیز مانند اکثر محصوالت،دارای نقاط قوت و ضعیفی میباشند،کھ از نقاط ضعف این محصول میاما باید در نظر داشتھ باشیم کھ این نوع 

 .کردن اشاره کنیم کھ نسبت بھ آداپتور ھای سیمی سرعت پایین تری دارد

 ؟چرا از شارژر ھای بی سیم استفاده کنیم ■

ی سـیم مزایا و معایب خود را دارند اما، اسـتفاده از شـارژر ھای بی سـیم بسـیار راحت و سـاده تر ھسـتند،ھمگی ما خاطرات ھم شـارژر ھای بی سـیم و ھم شـارژر ھای دارا

اـست و یا کانکتور ـسیم   تلخی در خـصوص اـستفاده از ـشارژر ھای دارای ـسیمداریم کھ یا ـسیم پاره ـشده و دچار اتـصالی ـشده اـست و یا پورت ورودی ـشارژر دچار آـسیب ـشده



با طراحی بـسیار عالی  Qi در طول زمان ـشارژر ھای دارای ـسیم مـشکالت متعدد و یکـسانی را برای ما بوجود آورده اـست،ولی ـشارژر ھای بی ـسیم.ارژر خراب ـشده اـستـش

 .خود انسان را از این مشکالت فارغ ساختھ است

 

 ؟توان ایرپادھا را بصورت بی سیم شارژ کرد ؟آیا می

ھا و ســاعت ھای ھوشــمند و..ھمگی قابلیت پشــتیبانی از این توان گفت کھ دســتگاه ھایی چون تلفن ھمراه و تبلتدرمورد شــارژ کردن انواع دســتگاه ھا بصــورت بی ســیم می

دســــــ ــھ  چـ از  ــھ  کـ دارد  ایـــن  ــھ  بـ بســــــتـــگـــی  امـــر  ایـــن  ــد،الکـــن  دارنـ را  ــولـــوژی  ــنـ ــکـ ــد تـ ــیـ ــنـ ــکـ ــیـ مـ ــاده  ــفـ اســــــتـ ــتـــی  ــیـ ــلـ ــابـ قـ ــھ  چـ ــا  بـ ــاھـــی  ــگـ  .تـ

کنید باید گفت کھ کیس ھمراه این توان ایرپادھا را ھم بصـورت بی سـیم شـارژ کرد،اما اگر از ایرپادھای نسـل اول اسـتفاده میو اما در خصـوص ایرپادھا باید گفت کھ،بلھ می

تیبانی نمی یم پـش ده اند.اگر از ایرپادھای نـسل کنند ولی اگر از ایرپادھای نـسمدل از ـشارژر ھای بی ـس یم عرضـھ ـش ارژ بی ـس تفاده میکنید؛برخی از نـسخھ ھا بدون ـش ل دوم اـس

ایرپاد پرو   سـیم پشـتیبانی کرده و قابلیت اسـتفاده از این تکنولوژی را دارند. پس اینو بدونید کھسـوم و ایرپادھای پرو اسـتفاده میکنید باید بدانید کھ ھمھ نسـخھ ھا از شـارژ بی

 .قابلیت پشتیبانی از شارژ بیسیم را دارد اورجینال

تی گوشـی و گجتھای راحدر طول زمان و با مشـھود بودن مشـکالت متعدد شـارژر ھای دارای سـیم،انسـان بسـیار خواسـتھ اسـت کھ از دسـت این سـیم ھا رھا شـود و بتواند بھ  

کند. االن ما طرفیم با گوشی   ھوشمند خودرا شارژ کنند.اکنون کھ بشر بھ این تکنولوژی دست یافتھ است و با بسط این تکنولوژی توانستھ زندگی راحت تری برای خود فراھم

 .وز بھ روز بھ دیگر وسایل نیز کشیده میشودو تبلت و ایرپاد و ھدفونی کھ بصورت ایمن و راحت دارند از این تکنولوژی استفاده میکنند و ر

 

 ؟استفاده کنیم ! در مقالھ شارژ وایرلس چیست  Qi چگونھ از شارژر بی سیم	■

را دارند،دیگر نیازی بھ وصـل شـدن  Qi ھایی کھ قابلیت پشـتیبانی از شـارژ اسـتفاده از این نوع شـارژر ھای بی سـیم کامآل راحت و امن اسـت و برای شـارژ کردن گوشـی

یم اطمینا تفاده از این نوع ـشارژر ھای بی ـس بز میـشود،قبل از اـس تگاه بھ منبع انرژی نیـست و ھنگامی کھ ـشارژر متصـل ـشود چراغش ـس تقیم دـس ن حاصـل کنید کھ گوـشی مـس

کنند ھم امکان اضـافھ کردن این عملکرد  ر ھای بی سـیم را دارد، و حتی در گوشـی ھایي کھ از این قابلیت ھا پشـتیبانی نمیھمراه شـما از قابلیت پشـتیبانی از این نوع شـارژ

داشــــــــــــــت ــواد  خــــــــ ــراه  ــمــــــــ ھــــــــ ــھ  بــــــــ را  ــادی  زیــــــــ ــھ  ــنــــــــ ــزیــــــــ ھــــــــ ــا  دارد،امــــــــ ــود   .وجــــــــ

ما میتوانید ببینید   ارژ کنید و ـش ی خودرا ـش ارژر قرار دھید و گوـش ی خود را روی پد ـش ما میتوانید گوـش پس ـش تگاه بھ رنگ آبی میـس ارژرھای  کھ چراغ دـس ود و عملیات ـش ـش

 .توانید گوشی خود را از شارژر جداکنیدو در پایان کار،می شروع میشود

 Qi چگونگی کارکرد شارژر ھای بی سیم■

نی می کنند ھم یک گیرنده وجود دارد و ســیم پیچ ھای باید بدانیم کھ در داخل این شــارژر ھا یک ســیم پیچ فرســتنده موجود اســت و در گوشــی ھایي کھ از این قابلیت پشــتیبا

ــی بوجود می آورد کھ این گیرنده ھا در کمتر از   ــارژر میدان مغناطیس ــتنده موجود در ش ــانتی متر می ١فرس توانند این امواج را دریافت کنند،البتھ در ورژن ھای جدید تر س

 .است Qi است،کھ پیشرفت بزرگی برای سانتی متر ھم رسیده ۵شاھد این امر ھستیم کھ این فاصلھ تا 

 !دارای محدودیت شارژ بیش از حد گوشی ھا ھستند ؟ Qi آیا شارژر ھای بی سیم	■
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 .کند شارژ کردن گوشی ھا را با شارژر ھای دارای سیماکنون گوشی و تبلت ھای ما قابلیت کنترل بیش از حد شارژ کردن را دارند، کھ محدود می

تواند بھ کویل ھا،مبتنی بر ـسیم پیچ اـست و بدون داـشتن اـستاندارد ـشارژر ھای بی ـسیم ، یک ـشارژر قوی میاما در مورد ـشارژر ھای بی ـسیم باید گفت کھ این نوع ـشارژر  

دھد کھ این اطمینان را بھ ما می Qi  ســتاندارد شــارژر ھای بی ســیما  .بی ســیم یک گوشــی ضــعیف آســیب وارد کند.پس حتما یک شــارژر باید دارای اســتاندارد جھانی باشــد

 .ز حد را نداشتھ باشیمشارژکردن امن و خوبی را تجربھ کنیم و در حین شارژدھی ھیچ مشکلی اعم از محدودیت شارژ و انتقال گرما بھ اجسام مجاور و گرم شدن بیش ا

 

 رکالم آخ

بیـشتر و بھتر آـشنا ـشوید و بھ این ـسوال بھ راحتی پاـسخ دھید کھ ـشارژ وایرلس چیـست ؟ و نکات مھمی را در این مورد بھ  Qi بخش ـسعی داـشتیم کھ ـشما با گواھی ما در این

باـشید و بتوانید بھترین گزینھ را برای خود انتخاب کنید اگر گوـشی ھمراه ـشما از قابلیت پـشتیبانی از این   ـشما بگوییم تا ھنگام خرید این نوع ـشارژر ھای بی ـسیم آـشنایی داـشتھ

ــم ــی ســــ ــی  ب ــای  ھ ــارژر  ــوع شــــ ــود Qi ن ب ــد  ــواھ خ ــا  ــم ــرای شــــ ــری ب ــی ــظ ن ــی  ب ــھ  ــرب ــج ت ــون  ــد،چ ــی ــن ک ــھ  ــرب ــج ت ــوژی را  ــول ــن ــک ت ــن  ای ــا  ــم ــت دارد ج  !.را 

یم اورجینال موجود در بازار د ارژر ھای بی ـس تاندارد ھای جھانیامروزه ھمھ ـش ند کھ با اطمینان کامل می Qi ارای اـس  .توان بھترین گزینھ را انتخاب و خریداری کنیدمیباـش

دھد کھ فقط شـارژر ھای بی سـیم کامآل امن و مطمئن در بازار افزایش پیدا کرده اسـت، این اطمینان را بھ ما می qi امروزه با مشـاھده این کھ تقاضـای شـارژر ھای بی سـیم

 !!..ھای شماستتند و بھترین گزینھ برای شارژ کردن گوشی ھمراه و یا سایر دستگاهھس

 مای ایرپادز : منبع
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