ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی از ردﯾﺎب »ﮔﻠﮑﺴﯽ
اﺳﻤﺎرت ﺗﮓ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،دی ۱۳۹۹
ردﯾﺎب ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺷﯿﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﮔﻠﮑﺴﯽ اﺳﻤﺎرت ﺗﮓ« ﮐﻪ ﻫﻨﻮز رﺳﻤﺎً ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه،
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﺪﯾﻪ » «NCCﺷﺪ .در ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم دﻗﯿﻖ ردﯾﺎب و ﻃﺮاﺣﯽ آن اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ .وبﺳﺎﯾﺖ » «91mobilesﻧﯿﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮی زﻧﺪه از ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮهایﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت آن را ﺑﺎ ردﯾﺎبﻫﺎی ﺗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ردﯾﺎب ﮔﻠﮑﺴﯽ اﺳﻤﺎرت ﺗﮓ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺑﻊﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻟﺒﻪﻫﺎی دارای اﻧﺤﻨﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ

از ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ردﯾﺎب ،ﺳﻮراﺧﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ردﯾﺎب ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻇﺎﻫﺮا ﮔﻠﮑﺴﯽ اﺳﻤﺎرت ﺗﮓ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ردﯾﺎبﻫﺎی ﺗﺎﯾﻞ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻞﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮐﯿﻒ
ﭘﻮل ،اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﺮاﺣﯽ ردﯾﺎب ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ردﯾﺎبﻫﺎی
ﺗﺎﯾﻞ ،ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎش ﺷﺪه و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ
اﺳﻤﺎرت ﺗﮓ ﺑﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث  5.1ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ » «SmartThingsرا
دارد.
اواﯾﻞ دیﻣﺎه »اﯾﺸﺎن آرﮔﺎوال« ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری در ﺗﻮﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ » «SmartThingsاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ردﯾﺎب ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ .اواﺧﺮ آذرﻣﺎه ﻧﯿﺰ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ اﺳﻤﺎرت ﺗﮓ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل » «EI-T5300از ﮐﺸﻮر
اﻧﺪوﻧﺰی ﺗﺎﺪﯾﻪای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن در ﯾﮑﯽ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اراﺋﻪ
ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻗﯽ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ،ﺗﺎرﯾﺦ روﯾﺪاد آﻧﭙﮑﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21در روﯾﺪاد روﻧﻤﺎﯾﯽ  25دیﻣﺎه ﮐﺮهایﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد در ﮐﻨﺎر ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ
دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ردﯾﺎب ﮔﻠﮑﺴﯽ اﺳﻤﺎرت ﺗﮓ را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻠﮑﺴﯽ اﺳﻤﺎرت ﺗﮓ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ

 18دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

