ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت
اﯾﺮﺗﮓﻫﺎی ﮔﻢﺷﺪه را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﻞ ﺑﺎﻻﺧﺮه دﯾﺸﺐ از اﯾﺮﺗﮓ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ردﯾﺎب از ﺗﺮاﺷﻪ
 U1اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ  Find Myﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ ﺑﻮدن ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﭙﺮدازد .وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺮﺗﮓﻫﺎی ﮔﻢﺷﺪه را در
ﺣﺎﻟﺖ  Lost Modeﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮﺗﮓ ﻋﻤﯿﻘﺎ درون اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﭘﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎدی از آن ﺑﻪ

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ردﯾﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اپ Find My
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻋﻤﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﭘﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
وﺳﺎﯾﻞ ﮔﻢﺷﺪه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی دارای  ،NFCﭼﻪ آﯾﻔﻮن و ﭼﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت
اﯾﺮﺗﮓ را در ﺣﺎﻟﺖ  Lost Modeﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی اﯾﺮﺗﮓ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ردﯾﺎب اﭘﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را درﺑﺎره ﻣﺎﻟﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﺮﺗﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﺳﻔﺎرﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اپ  Find Myﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در وبﺳﺎﯾﺖ اﭘﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﯾﺮﺗﮓ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،اﯾﺮﺗﮓ از ﺧﻮد ﺻﺪای ﻫﺸﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاف
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﭘﻠﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در وبﺳﺎﯾﺖ اﭘﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ »ﺟﺎن
ﮔﺮوﺑﺮ« در اﭘﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ روز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ اﯾﺮﺗﮓ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۹دﻻر رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ  ۹۹دﻻر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد از
اﯾﻦ ردﯾﺎبﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

