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ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی آنﻫﺎ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۴ﯾﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ اﮐﺘﯿﻮ  ۳ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎ درﺑﺎره آوردن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ و
ﻣﭻﺑﻨﺪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ردﯾﺎﺑﯽ روزاﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﺑﺮای اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﻮزن ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر اﭘﺘﯿﮑﺎل در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪش ،ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻓﺮاد را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی روشﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﻧﻈﺎرت روی
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻓﺮاد اﺳﺖ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﮐﺮهایﻫﺎ روﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ
» «Ramanﻧﺎم داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ از ﻟﯿﺰرﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﺒﻖ
ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﻗﺖ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ دارد.

در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2021ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Quantum Operationsاز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در  ۲۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﻗﻨﺪ ﺧﻮن
اﻓﺮاد را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﭘﯿﺶ دﯾﺎﺑﺖ در ﺟﻬﺎن ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮوش آنﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺮهایﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺳﻬﻢ
ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزار را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻣﺮاﺳﻢ آﻧﭙﮑﺪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد از ﺳﻪ ﮔﺠﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۴ﯾﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ اﮐﺘﯿﻮ  ۳ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ از راه ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

