ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﺎژوﻻر ﭘﺮوژه آرا در ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺮی از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﺎژوﻻر ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل وارد ﺑﺎزار ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ﻣﺒﺘﮑﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺑﺪاع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻻﭘﮑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت )و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ( ﺑﺮای
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ،ﭘﺮﺗﻮاﻓﮑﻨﯽ و دﻣﺎ در ﻣﻨﺎزل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﯿﺮی از ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﮐﺘﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ Yves Saint
 Laurentاﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﭘﺮوژه آرا ﮐﺮده و
وﻋﺪه داده اﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺎر ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺎژوﻻر ﺧﻮد ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آن را داﺧﻞ ﺟﯿﺐ ﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﻟﮑﻞ ﺧﻮن ﺗﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﭘﺮوژه آرا اﯾﺪه ای ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ای ﮐﻪ در
داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار دارد را درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﺮی از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ؛ ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ زﯾﺎد ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ اﺑﺮ ﻟﻨﺰ ﻗﻮی را روی ﺑﺪﻧﻪ اش ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﺪ.

ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ  Lapkaاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮوژه آرا را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻔﺖ ﻣﺎژول
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﮑﻨﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎژول ﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺰان دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎژول ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻼش و ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪادی ﻣﺎژول دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ

اﺣﻮاﻻت ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ،
ﺣﺴﮕﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻔﺲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎژول ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺴﮕﺮ »روح« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻻﭘﮑﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺧﻮدداری ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺎژول ﻫﺎ از ﻧﻮع ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ،اﻧﺪازه و ﮐﺎراﯾﯽ دﻗﯿﻘﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه وﻋﺪه اش را داده اﺳﺖ.
در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺗﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺸﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻌﻠﯽ )ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﺑﺎﺗﺮی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  (4G LTEﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رود در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ از آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﮔﺮوه ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺨﺖ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و
ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﻣﺎژول ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ آن ﮔﺮد ﻫﻢ آورﻧﺪ.
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