ردﯾﺎب ﮔﻠﮑﺴﯽ اﺳﻤﺎرت ﺗﮓ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻪ زودی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،آذر ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۲۰از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »«SmartThings Find
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﯾﮏ ردﯾﺎب ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ »ﺗﺎﯾﻞ« ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﮔﻠﮑﺴﯽ اﺳﻤﺎرت ﺗﮓ« اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻠﮑﺴﯽ اﺳﻤﺎرت ﺗﮓ و ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  EI-T5300در ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰی ﺗﺎﺪﯾﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﮐﺎر

روی ﯾﮏ ردﯾﺎب ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮهای روی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﯾﮏ ردﯾﺎب  LTEاز ﺑﺮﻧﺪ  SmartThingsروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  SmartThings Findرا درون ردﯾﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ردﯾﺎبﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻠﻮﺗﻮث از راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﻮق وﺳﯿﻊ ) (UWBﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل آﯾﻨﺪه ﺧﻮد درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﮏ ردﯾﺎب ﺑﺎ  LTEو  GPSﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ در ردﯾﺎب ﺟﺪﯾﺪ آن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ردﯾﺎبﻫﺎی ﺗﺎﯾﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺎزار دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ،
ﺑﻠﮑﻪ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ
درﺑﺎره ردﯾﺎب اﭘﻞ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
ردﯾﺎب اﭘﻞ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎم »اﯾﺮﺗﮓ« را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﺪ ،از ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ
ﺗﺎﯾﻞ دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺘﻈﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻮدﻧﺪ ،اﭘﻞ در
ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  ،۶آﯾﻔﻮن  ۱۲و ﻣﮏﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ  ،M1اﯾﺮﺗﮓ را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﮑﺮد.

اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی اﯾﺮﺗﮓ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از
ﮔﻠﮑﺴﯽ اﺳﻤﺎرت ﺗﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺑﺎزار
ردﯾﺎبﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ داغﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

