ﻗﯿﺎس ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ :ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ از
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺟﯽ واچ از ال ﺟﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۳
اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Android Wearدر ﻗﺎﻟﺐ
دو ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﺎم  Samsung Gear Liveو دﯾﮕﺮی از

ﺑﺮﻧﺪ رﻗﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ال ﺟﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  LG G Watchآﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ روی ﻣﭻ دﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﺎ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺎدات روزﻣﺮه ی ﻣﺎ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﺮ ﯾﺎ زود اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ

ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻟﺤﻈﻪ ی ﯾﺎد ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟ در
ﻧﮕﺎه اول ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﺿﺪ

آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﺑﺮاﺑﺮی دارﻧﺪ و ﻫﺮ دو از ﭘﺮدازﻧﺪه ی  ۱.۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب را در آﯾﻨﺪه ﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎده
ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻢ ﭘﺲ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ :ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ

اﮔﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺳﺎﻋﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﺬاب و دﻟﺮﺑﺎ داﻧﺴﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﯾﯽ
وﯾﮋه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻇﺎﻫﺮﯾﺸﺎن داد اﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎﯾﯽ را داراﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺪه ی ﺟﺪال در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﯽ واچ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮدن

ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻟﺬا اﻃﺮاف ﻓﻠﺰی و ﻗﻮس دار ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ آن را ﺣﺪاﻗﻞ در ﭼﺸﻢ ﻣﺎ
ﺟﺬاب ﺗﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ :ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  ۱.۶۳اﯾﻨﭻ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ  ۰.۰۲اﯾﻨﭻ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ال ﺟﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در

ﻓﻀﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۳۲۰در  ۳۲۰ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﺟﯽ
واچ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ی ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی  ۲۸۰در  ۲۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎزﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن

ﻧﮕﺎه اول ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ روی ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ واﺿﺢ ﺗﺮ
اﺳﺖ.

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی :ﺟﯽ واچ از ال ﺟﯽ

ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز را در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن روز دوﺑﺎره ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﺮ ﻧﺘﺎﺑﯿﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﺗﺮی  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ
 ۴۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﯽ واچ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻘﻼ دوام ﺑﯿﺎورد و ﺳﭙﺲ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺎرژ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺮﻧﺪه ی اﯾﻦ ﺟﺪال ﺟﯽ واچ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه ی ﺷﺎرژ ﺷﺪن :ﺟﯽ واچ از ال ﺟﯽ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﻣﻮﺗﻮ  ۳۶۰دارای ﯾﮏ ﺷﺎرژر ﻏﯿﺮ  USBﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﯿﺪواری ﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ  Wearﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎرژ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﯾﺎ Qi

 standardﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ دو اﺑﺰار ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﮔﻬﻮاره ﻫﺎی ﺷﺎرژر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺟﯽ واچ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺎرژ ﻣﺠﺪد را ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روی داﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮو  USBﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ راﺣﺖ ﺗﺮ و
ﺟﺬاب ﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﻇﺎﻫﺮ :ﻣﺴﺎوی!

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﭻ
ً
ﻇﺎﻫﺮا از ﻧﻈﺮ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو
دﺳﺖ ﻟﺒﺎس و… اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﺳﺎﻋﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺴﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ :ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ

ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ  ۳۰دﻻر ارزان ﺗﺮ از ﺟﯽ واچ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ دو از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ
ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ ﮐﻤﺎﮐﺎن ارزان ﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﯽ واچ ال ﺟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺴﻮر ﺿﺮﺑﺎن

ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﺿﺎﻓﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ :ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻗﯿﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در اراﺋﻪ ی ﺷﯿﻮه ی ﺷﺎرژ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ اﻧﺪازه
ی ﺟﯽ واچ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﮑﯿﻞ ﺗﺮ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻗﯿﻤﺖ

ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﯿﺮ ﻻﯾﻮ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪه ی اﯾﻦ ﺟﺪال ﺑﯿﻦ دو ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ رﻗﯿﺐ و ﻫﺮ دو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از
اﯾﻦ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻀﻮر ﺑﺮ روی ﻣﭻ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

