
 

 
 

Samsung esitteli visionsa avoimista IoT-kokemuksista 
Samsung Developer Conference -tapahtumassa 

 
 

SDC:ssä nähtiin uusi strategia, joka yhdistää IoT-palvelut SmartThings-sovellukseen. Lisäksi esittelyssä 
olivat seuraavan sukupolven Bixby 2.0 ja monille Galaxy-laitteille saapuvat AR-toiminnot. 

 
 
San Francisco, 19. lokakuuta 2017 – Samsung esitteli tänään visionsa Internet of Things –alustalle, joka 
keskittyy avoimuuteen ja liitettävyyteen. Konferenssin aikana Samsung näytti muun muassa, kuinka kaikki 
yhtiön IoT-palvelut yhdistyvät SmartThings-sovelluksessa. Lisäksi SDC:ssä esiteltiin Bixby 2.0 ja tarjottiin 
maistiainen siitä, miten lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) luo uusia mahdollisuuksia ja kokemuksia 
käyttäjille. Project Ambiencen kanssa Samsung demonstroi IoT:n ja älykkyyden yhdistämisen voiman, sekä 
lanseerasi Intelligence of Things –konseptin. Kyseisellä konseptilla monenlaiset esineet voivat 
kommunikoida langattomasti, intuitiivisesti ja henkilökohtaisesti. 
 
– Samsungille on tärkeää voida tarjota innovatiivisia ja saumattomia kokemuksia kaikissa tuotteissamme, 
olipa kyse sitten älypuhelimesta tai pesukoneesta. Yhdessä kumppaniemme ja sovelluskehittäjiemme 
kanssa voimme mahdollistaa laajemman ekosysteemin, joka rikastaa ja yksinkertaistaa elämäämme, kertoo 
Fredrik Pantzar, Samsung Nordicin Head of Product Management. 
 
Esineiden Internetin demokratisointi 
 
SDC-konferenssin aikana Samsung esitteli, miten olemassa olevat IoT-ratkaisut tullaan yhdistämään 
SmartThings-sovellukseen. Näin kaikki IoT-tuotteet kerätään samalle alustalle, SmartThings Cloudiin. 
Tuloksena on yksinkertainen alusta, joka yhdistää ja ohjaa langattomasti palveluita yhdestä sijainnista. 
 
Ensiaskeleena SmartThings Cloud tulee yhdistämään kaikki Samsungin IoT-pilvipalvelut. Samsung Connect, 
Cloud ja ARTIK Cloud kerätään siis saman katon alle maailman suurimmaksi avoimen lähdekoodin IoT-
ekosysteemiksi. SmartThings Cloudin avulla kehittäjät pääsevät käsiksi Cloud API –ohjelmointirajapintaan ja 
kaikkiin SmartThings-yhteensopiviin tuotteisiin, ja voivat näin rakentaa yhdistettyjen ratkaisujen päälle 
suuremman yleisön saavuttamiseksi. Samalla voidaan tarjota turvallisempaa yhteen toimivuutta ja laajempi 
palveluvalikoima yrityksille, jotka kehittävät kaupallisia ja teollisia IoT-ratkaisuja. 
 
  



 

Seuraavan sukupolven älykkyyttä 
 
Bixby 2.0:n, sen sisältämien SDK-kehitystyökalujen ja Viv-tekoälyteknologian avulla syvemmät linkit, 
paranneltu kielenhallinta ja edistyneemmät palvelut tulevat mahdollisiksi myös muilla tuotteilla kuin 
älypuhelimilla. Bixby SDK tulee ensin vain valikoitujen kehittäjien saataville suljetussa beta-ohjelmassa, 
mutta pyrkimyksenä on tuida työkalupakki myös laajemmin saataville lähitulevaisuudessa. 
 
Jatkuvaa johtajuutta lisätyn todellisuuden saralla 
 
Samsungin perintönä on olla edelläkävijänä ja kehittää teknologioita, jotka luovat uusia mahdollisuuksia ja 
kokemuksia käyttäjille. Tähän nojaten Samsung korostaa nyt yhtiön paloa kehittää AR-teknologiaa. Tämä on 
nähtävissä esimerkiksi siinä, että kehittäjät voivat nyt käyttää SDK-työkaluja ARCore-alustalla ja tarjota 
miljoonille Samsung-käyttäjille AR-kokemuksia Galaxy S8:lla, S8+:lla ja Note8:lla. Strateginen kumppanuus 
Googlen kanssa avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia kehittäjille ja luo samalla parhaita mahdollisia 
kokemuksia kuluttajille. 
 
Lisätietoa Samsung Developer Conference –tapahtumasta löydät osoitteesta www.sdc2017.com tai 
seuraamalla tiliä @samsung_dev Twitterissä.  
 

 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 

Lisätiedot: Niko Haikala, OSG Viestintä, niko.haikala@osg.fi, p. 040 585 0264 

Kuvapyynnöt ja median testilaitteet: samsungpr@osg.fi 

Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse alalaidasta Uutiset. 

 

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta ideoilla ja teknologioilla, joiden avulla uudelleen 

määritämme ihmisten käsitykset televisioista, älypuhelimista, puettavista laitteista, tableteista, kameroista, kodinkoneista, 

lääketieteellisistä laitteista, verkkojärjestelmistä, puolijohteista ja LED-tuotteista. Tuoreimmat Samsung-uutiset löydät 

osoitteesta: http://news.samsung.com/ 
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