ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮSony SmartBand :؛ ﻣﭻ
ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۳
ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در دﻧﯿﺎ ،ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻮزه ای ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﻨﺶ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎورد.
ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف رﻗﺒﺎی ﮐﺮه ای ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎدﮔﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻃﺮاﺣﯽ ،راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ.
 SmartBandاوﻟﯿﻦ ﺗﻼش ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺳﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ  SmartWatchﺑﺎزار ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺳﺎده ﺗﺮ ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ  SmartBandرا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت آن
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

ﻃﺮاﺣﯽ

 SmartBandﯾﮏ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎه و ﺟﺬاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آن را ﺑﻪ
دﺳﺖ دارﯾﺪ! ﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ

 SmartBandاﺷﺎره داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ و ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ

اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺷﯿﺌﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ روی دﺳﺘﺶ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﻪ ای ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم  Coreاﺳﺖ .ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل
ﺳﻼﻣﺖ  ،SmartBandدر اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﺎی داده ﺷﺪه Core .ﺗﻨﻬﺎ  ۷.۸ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد و ﺑﺎ وزن

 ۶ﮔﺮم ،ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﺟﺰای ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد؛ در ﺑﺨﺶ
ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ  Coreورودی  Micro-USBدﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﮐﻨﺎر آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ و ﺳﻪ ﭼﺮاغ

ﮐﻮﭼﮏ  LEDﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.

 Coreﻣﺤﻔﻈﻪ ای وﯾﮋه در داﺧﻞ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در آن ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺧﻄﻮط ﮐﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﻧﻘﺶ

ﺑﺴﺘﻪ ،ﻇﺎﻫﺮی ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه SmartBand .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ در داﺧﻠﺶ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،وزﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۱ﮔﺮم ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 SmartBandﺗﻨﻬﺎ  ۲۱ﮔﺮم وزن دارد و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮ روی دﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺳﻮﻧﯽ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺧﻮد را در رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ
را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﭙﺬرﯾﻢ

ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ.

 SmartBandاز اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IP58ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ در ﻋﻤﺮ  ۱.۵ﻣﺘﺮی آب ﺷﻨﺎور
ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺸﻮﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺮوﯾﺪ.

راه اﻧﺪازی

ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﻏﺪﻏﻪ ای ﺑﻪ راه اﻧﺪازی SmartBand

ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪی زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ  NFCﻣﭻ ﺑﻨﺪ و ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد؛ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ.
راه اﻧﺪازی  SmartBandﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ دارد
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از  SmartBandﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﻠﻮد  ۳اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﯾﺪ Lifelog .و Smart
 Connectو  SmartBandاز ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دارد.
داﻧﻠﻮد ﮐﺮدن ﺳﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﮐﺎر دﺷﻮاری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ و
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ از ﻋﻤﺮ ﻣﺎ را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی  Google Playﻗﺮار دارﻧﺪ و داﻧﻠﻮد ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص دارد!
ﭘﺲ از داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ  NFCو ﯾﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث  SmartBandرا ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد
ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﺪ .ﺳﻮﻧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ داده ﺗﺎ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  SmartBandﻣﺘﺼﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ  ۴.۴و ﯾﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ

 SmartBandﯾﮏ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزه

ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی  SmartBandآﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ:
ﮔﺎم ﺷﻤﺎر :ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺪم ﻫﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮ روی ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ را از ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺮرﺳﯽ  Gear Fitﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در آن دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ  Pedometerرا ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش ﮔﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد روﺷﻦ
ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ SmartBand ،ﻫﻤﻮاره ﻗﺪم ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد.
 SmartBandدر دو ﺣﺎﻟﺖ راه رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ دوﯾﺪن ﮔﺎم ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد .ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﻗﺪﻣﯽ را در ﺷﻤﺎرش ﻟﺤﺎظ ﻧﮑﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Coreﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 lifelogﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده روی ﻃﯽ

ﮐﺮده اﯾﺪ را ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﯽ از ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.

 :Night Modeﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب
رﻓﺘﻪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Lifelogارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ در روز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮاب اﺧﺘﺼﺎص

داده اﯾﺪ .ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﺧﻮاب ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه را در ﺣﺎﻟﺖ Night
 Modeﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﭻ ﺑﻨﺪ را ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﻮاب ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﯾﺪ ،در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Smart Connectﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزه ای زﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﺪ
ﺗﺎ ﻃﯽ آن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﺖ  Night Modeﻗﺮار دﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﻋﻼن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺰاﺣﻢ ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ
ﺑﯿﺪار ﺑﺎش :اﺳﻤﺎرت ﺑﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Smart Connectﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن در آن را دارﯾﺪ ،ﺗﻌﻦ ﻧﻤﺎﺪ
ﺗﺎ ﺳﭙﺲ ﻣﭽﺒﻨﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮﻧﯽ ،در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ وﯾﺒﺮه ای ﻣﻼﯾﻢ ﺷﻤﺎ را از ﺧﻮاب ﻧﺎز ﺑﯿﺪار
ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ در ﺧﻮاب ،ﻣﻨﺘﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ در ﺳﺒﮏ
ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب ﺧﻮد ﻗﺮار دارﯾﺪ ،و دﻗﯿﻘﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن وﯾﺒﺮه ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎورش ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ و ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﻗﺎدر
ﺑﻪ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﺠﯿﺒﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﻃﯽ ﺷﻮد .اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺒﺎر دﮐﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ای
را وارد آورﯾﺪ .ﯾﮑﺒﺎر ﺿﺮﺑﻪ آﻫﻨﮓ را  Playو ﯾﺎ  pauseﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دو ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ آﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ رود و

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺑﺘﺪای آﻫﻨﮓ در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد.

اﻋﻼن ﻫﺎ :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Smart Connectﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺳﺎل  Notificationﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
 SmartBandاﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ وﯾﺒﺮه اش ﺷﻤﺎ را از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼع از
ﺗﻤﺎس ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﯿﺎن ﻟﯿﺴﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ،
ﻣﻮاردی ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ اﻋﻼن ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ.

اﻋﻼم ﮔﻢ ﺷﺪن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ SmartBand :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ وﯾﺒﺮه زدن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮد و ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ Lifelog

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Lifelogﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﭻ ﺑﻨﺪ در آن ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺪم ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﮐﺎﻟﺮی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻃﻼﻋﺎت
دﯾﮕﺮﺗﺎن را ﻫﻢ داﺧﻞ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻮﻧﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اراﺋﻪ
ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن ﺑﻮده.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻻﯾﻒ ﻻگ ﻧﻘﺶ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 Lifelogﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در روز ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ را در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﺮف ﻣﺮور ﺻﻔﺤﺎت وب ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪه اﯾﺪ ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﯾﺪ،
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
اﺷﺎره ﺷﺪه در  Lifelogﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ  SmartBandﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی

 SmartBand SWR10دارای ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۳۵ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ

آﻧﻘﺪر ﮐﻢ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎرژی  ۵روزه را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺑﺮای ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ  Coreرا از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ  Micro-USBﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق و ﯾﺎ ﭘﻮرت
ﮐﺎﻣﯿﭙﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﺪ ۳۰ .دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ  ۱ﺳﺎﻋﺖ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  Coreﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺎرژ ۱۰۰
درﺻﺪ ﻧﯿﺎز دارد.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی

ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و  ،Gear Fitﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﻤﺎرت ﺑﻨﺪ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺧﻮد را ﺳﺎده ﻧﮕﻪ دارد.
ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ روی ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻼش ﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 SmartBandﯾﮏ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺳﺎده و زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ روی دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﻀﻮر

آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎرش ﮔﺎم ﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺪار ﺑﺎش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
از اﻋﻼن ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و … از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۱۰۰دﻻری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

ﺳﺎده و زﯾﺒﺎ ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﭻ ﺑﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  FiBit Flexو  Nike FuelBand+ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد ،اﻣﺎ
ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﭻ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ روی دﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﻮان در آن ﺳﺎﻋﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ
ﺗﺮﺟﯿﺢ داده در ﻣﻮردش اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
اﮔﺮ اﻫﻞ ورزش ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻓﻌﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﭻ ﺑﻨﺪ زﯾﺒﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ Sony SmartBand ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورد،
ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

