وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل :آﯾﻮاچ در ﭼﻨﺪ ﻣﺪل و ﺑﺎ
ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺳﻨﺴﻮر آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ دادﮔﺴﺘﺮ | ﺟﻤﻌﻪ ۳۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۳
دﯾﺸﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ روﯾﺘﺮ ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻮاچ اﭘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﻪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ ،ﻧﺸﺎن از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺼﻮل دارﻧﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ اﮔﺮ
اﻵن ﺷﺮوع ﺷﻮد ،ﺑﺎزه ﻣﻬﺮ/آﺑﺎن را ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺪف ﻗﺮار داده.
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از آن ﺑﺎ ﻧﺎم آﯾﻮاچ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش  WSJدارای ﺑﯿﺶ از ۱۰

ﺳﻨﺴﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ورزش ﮐﺎرﺑﺮش را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از آﯾﻔﻮن ردﮔﯿﺮی،
ﺛﺒﺖ و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ.
وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ“ :اﭘﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺰرگ را ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و آن ﻓﺎﺻﻠﻪ
داﺷﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ”.ﯾﻌﻨﯽ اﭘﻞ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﺑﺴﺎزد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﺮوز روﯾﺘﺮز ﮔﺰارش داده ﺑﻮد اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۲.۵اﯾﻨﭽﯽ ،ﺷﺎرژ اﻟﻘﺎﯾﯽ و
ﺣﺴﮕﺮ ﻧﺒﺾ اﺳﺖ ،وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﺧﺒﺮ از وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ
ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ دﻫﺪ .و ﺑﺎز در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﯾﺘﺮز ﺧﺒﺮ از آﻣﺎده ﺳﺎزی  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن آﯾﻮاچ ﺑﺮای
زﻣﺴﺘﺎن آﯾﻨﺪه ﻣﯽ داد ،وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﭘﻞ در ﺻﺪد ﻓﺮوش  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن آﯾﻮاچ در اﯾﻦ
ﺑﺎزه اﺳﺖ.

“ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ دﯾﺰاﯾﻦ ﺑﻪ دل ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ”.
در آن ﺳﻮی دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺧﺒﺮﮔﺰاری  Nikkeiژاﭘﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﭘﻞ در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﺎﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺨﺖ
اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ردﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ را در آﯾﻮاچ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻤﯿﺪه  OLEDﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﺪه ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﺑﺮای

ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﻮع اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﭘﻞ وار اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﭘﻞ ﭼﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ را در آﯾﻮاچ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

