ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ال ﺟﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺎس
ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺗﺎﺪﯾﻪ  FCCﮔﺮﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ال ﺟﯽ ﻗﺼﺪ دارد از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺪارﮐﯽ دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﻄﻌﺎً رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺮوﻧﺪهای در ﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ال ﺟﯽ
از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺪرال اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺎﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  LM-W315اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺮوف
ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ،ﯾﺎدآور ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  W280و  W270اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اﺳﭙﺮت و اﺳﺘﺎﯾﻞ ال
ﺟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ،ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻞ ﺳﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ اﺗﺼﺎل  LTEدر اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ
اﺳﻨﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﺎد ﺷﺪه ،وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﮔﺠﺖ اﺷﺎرات
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺪرال اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﯿﺒﻞ ای
) (Eﺧﻮرده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن ،در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺳﯿﻢﮐﺎرت داﺧﻠﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻞ ﺳﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ اﺗﺼﺎل LTE
در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ال ﺟﯽ ﻗﺼﺪ دارد از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺟﺪﯾﺪی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  Wear OSﮔﻮﮔﻞ )ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ  Android Wearﻧﺎم داﺷﺖ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ

ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺿﺪ آﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﺠﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده و از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد .ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺪل ﺗﺎﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  FCCاﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ال ﺟﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮﮔﻞ  I/Oروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدد اﻣﺎ اﮔﺮ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :آﯾﺎ اﭘﻞ از ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد واﻗﻌﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

