ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
 NFCﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﻧﯿﻤﻪ دوم اﻣﺴﺎل وارد ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺎرت واچ ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  NFCﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از
ﻃﺮﯾﻖ آن ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ را ﻫﻢ اﻧﺠﺎم داد.
اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺮوﯾﺲ  Samsung Payرا در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ راه اﻧﺪازی ﺷﻮد .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﭘﻞ واچ ﻫﻢ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  NFCﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،دارﻧﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ  Appe Payﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0.15درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ از ﻫﺮ
ﺧﺮﯾﺪ  100دﻻری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Apple Payﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد  15ﺳﻨﺖ آن ﺑﻪ ﺟﯿﺐ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ
ﻣﯽ رود.
ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  I/O 2015ﺧﻮد از ﺳﺮوﯾﺲ  Google Payﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻃﺒﻖ
ﮔﺰارش وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎزه ای ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرت
ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری وﺿﻊ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﻻ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﺎزه ای را ﺑﺎ اﭘﻞ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮﺳﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ Tﺑﺎ آن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻮﻟﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Google Pay
ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
 300دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻋﺎﯾﺪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

