ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن درﺑﺎره  iWatchﻣﯽ داﻧﯿﻢ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎن رﻣﻀﺎن ﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۳
در ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ی اﺑﺰاری اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺮ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و
ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آﯾﭙﺎد ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻨﻬﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد ،ﮔﺠﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد راﺑﻄﻪ ﯾﯽ
ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎورد .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﭘﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻞ
از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪش ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدش آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و
ﻣﻮﺟﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺶ ﭘﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎورد.
ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد .آﯾﭙﺪ ﯾﮏ
ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آﯾﭙﺪ رﺳﯿﺪ و ﺟﺎﺑﺰ در ﺳﺎل ۲۰۱۰
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻟﻮ ﺑﺮود،
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮕﺸﺖ .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ،در ﻣﺎه آورﯾﻞ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از آن زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻃﻮﻻﻧﯽ .و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﭘﻞ آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﯾﮏ اﺑﺰار اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻢ زﻣﺎن
ﻋﺮﺿﻪ ی آی واچ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اوﻟﯿﻦ ﮔﺠﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﭘﻞ ۹ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﻓﻠﯿﻨﺖ ﺳﻨﺘﺮ واﻗﻊ در ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎل ۱۹۸۴ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﯿﻨﺘﺎش ،و در ﺳﺎل  ۱۹۸۸ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ آی
ﻣﮏ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻮد ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎور ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻮاچ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ دو ﻣﺤﺼﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺒﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اوﻟﯿﻦ آﯾﻔﻮن و
اوﻟﯿﻦ آﯾﭙﺪ ،ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻃﻮل
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ آی واچ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﺎز ﮐﻨﺪ – .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﭘﻞ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﺮات ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد آی واچ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ :اراﺋﻪ ی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در ﺣﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ

ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪ روز

اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود آی واچ ﺳﺎﻋﺘﯽ واﻗﻌﺎً زﯾﺒﺎ
و ﺷﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮔﯿﮏ و ﻧﺮدﻫﺎ ،ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻏﻮل آﺳﺎ!
اﭘﻞ  ،Angela Ahrendtsﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎﺑﻖ در ﺑﺮﻧﺪ  Burberryو ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮوش اﺳﺒﻖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺳﺎﻋﺖ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ و زﻣﺰﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻼش اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺟﺬب ﻧﯿﺮو از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮاچ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ آی واچ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﯿﮓﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﮕﺸﺘﻪ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد آﯾﻮاچ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‘ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺲ’ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻌﺎر ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺘﻌﺎرهاﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ

ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻇﺎﻫﺮ آی واچ ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ  :ﻫﻤﻪ ی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﯾﻌﺎت و اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﺮوری ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ.
آی واچ در دو ﺳﺎﯾﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۱.۳اﯾﻨﭽﯽ ،و دﯾﮕﺮی  ۱.۵اﯾﻨﭽﯽ
ﭘﻨﻞ  AMOLEDاﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ

ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آب

ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺪ و ﻣﮏ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﭼﯿﭗ NFC
اﻣﮑﺎن ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ
ﺑﺎﺗﺮی  ۲۰۰اﻟﯽ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺒﮏ و ﺑﺎرﯾﮏ

دﺳﺘﻮرات ﺻﻮﺗﯽ و دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺳﯿﺮی

ﺳﯿﺮی ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﯾﻔﻮن  4sﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﻢ و
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .آی واچ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺗﻐﺮات ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ از دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رزرو ﻫﺘﻞ ،اﺟﺎره ﻣﺎﺷﯿﻦ و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم را از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﺪس زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺬﮐﻮر از آن ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد و ادﻏﺎم آن ﺑﺎ ﺳﯿﺮی ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ آی واچ

ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻃﻼع دادن زﻣﺎن ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود آی واچ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازد .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻧﺤﻮه دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﻪ ی آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺳﻂ  HealthKitدر  iOS8ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﺪمﻫﺎی ﻃﯽ ﺷﺪه ،ﮐﺎﻟﺮی

ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮزی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎده درﺑﺎره ی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﭘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام  ،Jay Blahnikﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺎﯾﮑﯽ  FuelBandو ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام اﻗﺪام ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺎﻧﺖ  ،ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻟﯿﺴﺖ – ﻟﯿﮓ ﺣﺮﻓﻪ ای

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،-اواﺧﺮ ﻣﺎه ژوﺋﻦ در ﻣﻘﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.

 J.E.M Raymannاز ﻓﯿﻠﭙﺲ ﻧﯿﺰ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ اﭘﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮده.

ﭼﯿﭗ  NFCﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ
آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه درﺑﺎره آی واچ ﺧﺒﺮ از وﺟﻮد ﭼﯿﭗ  NFCروی ﺑﺮد آن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﭼﯿﭗ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪون ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دره ی ﺳﯿﻠﯿﮑﻦ
ﺑﻮده و در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﭘﻞ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺧﺒﺮ از ﻣﺬاﮐﺮه اﭘﻞ ﺑﺎ ﺧﺮده ﻓﺮوشﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮔﺴﺘﺮده از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود آی واچ ،اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۵راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﺪس ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد و ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل آن  ۴۰۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ،اﭘﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ

ﻟﻮ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ زﻣﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﺳﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ای از آن وﺟﻮد

ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻨﻮز آﻏﺎز ﻧﮕﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﻤﻮﻻ اوﺧﺮ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﭘﻞ ،ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ

ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺎ اواﺳﻂ ﯾﺎ اواﺧﺮ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود آی واچ ،اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۵راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﺪس ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد و ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل آن  ۴۰۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮ ﺧﻼف آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ آی واچ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﭘﻞ اﻣﺮوزی ،ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۴ﺳﺎل ﻗﺒﻞ

ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد .اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎور دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮ در ﮐﻨﺎر آﯾﻔﻮن ،۶
و ﻧﻪ در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺳﻨﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،آی

واچ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪه ﮐﻨﻨﺪه اﺷﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ از ﻧﻮآوری ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ .وﻗﺘﯽ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮔﺠﺖﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ ،دﺳﺖ

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﻗﻤﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

