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 ،ZenWatchﺑﻪ ﺳﺒﮏ آﻦ ِذن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻤﺎد ﺳﺎﻋﺪی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
روز ﺑﻪ روز ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻣﺎ در ﻋﺠﺒﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﭼﻪ
دردی ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ؟ در رادﯾﻮ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮج ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﻫﻢ آﻣﺪه اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺪﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺨﺮﯾﺪ «.ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻫﻢ ﺣﻖ داﺷﺖ .ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ از وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻃﻔﺮه ﻣﯽ روﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ  ZenWatchاﯾﺴﻮس ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اول ﻋﺎﻟﯽ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ِذن واچ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﺎﻟﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻻ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﮐﺎراﯾﯽ.
ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ذن واچ ﯾﮏ »ﺳﺎﻋﺖ« اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ واﻗﻌﯽ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ذن واچ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﺪ ،ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺪن  .Moto 360اﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ آدم ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ و اﯾﺴﻮس در ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﮔﻞ ﮐﺎﺷﺘﻪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﺮاﺣﯽ
ذن واچ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ذن واچ
ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ آن را روی دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ذن واچ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،آن را در رﺗﺒﻪ اول ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ در ﺑﺪﻧﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﺳﺘﺤﮑﺎم ،ﺣﺲ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻮﮐﺲ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻇﺮاﻓﺖ و دﻗﺖ وﺳﻮاس ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﯿﺰ
در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﻗﻄﻌﺎت دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖ و اﭘﻞ واچ دﯾﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﺪﻧﻪ ای ﻓﻠﺰی دارد و دور آن ﺑﺎ ﻧﻮاری ﻣﺴﯽ رﻧﮓ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮد اﯾﺴﻮس اﯾﻦ
رﻧﮓ را ﻃﻼﯾﯽ ُرزی ) (Rose Goldﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ و وزن ﮐﻤﯽ دارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
رﻗﺒﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ از دﮐﻤﻪ ﻫﺎ و ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ زﯾﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ
ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری آن ﻫﻢ
در زﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮﭼﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ زﯾﺎدی دارد.
دور ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ﮐﻪ دارای اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط راه راه اﺳﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻇﺮاﻓﺖ دﺳﺘﮕﺎه و دﻗﺖ اﯾﺴﻮس را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ذن واچ .اﯾﺴﻮس از ﭼﺮم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺪ ذن واچ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ ،راﺣﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﭻ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد.

اﻧﺪازه ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روی ﻣﭻ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻗﻬﻮه ای ﺧﻮﺷﺮﻧﮕﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد .ﺑﻨﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻧﮓ
ﻫﺎی ﻗﻬﻮه ای روﺷﻦ ،آﺟﺮی و ﻗﻬﻮه ای ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺮای آن ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ذن واچ از ﺑﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 22ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ روی آن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ

ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺪ اﺻﻠﯽ ذن واچ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﯾﺴﻮس از ﺑﻨﺪ ﻗﻔﻞ دار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ،ﺑﻨﺪ

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻌﻦ درﺟﻪ آزادی ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﻔﻞ ﻣﺘﺤﺮک اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .روی ﻗﻔﻞ،
ﻓﻠﺰ ﺑﺮس ﺧﻮرده ای ﻗﺮار دارد ﮐﻪ روﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ .ASUS

ﮐﺎر اﯾﺴﻮس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﯽ ،ﻧﺮم ﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮ . 360
ﺑﻨﺪ ذن واچ ﮐﻤﯽ ﺳﻔﺖ اﺳﺖ .ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﺑﻨﺪ و ﻗﻔﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره دو ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﺘﺼﻞ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﺠﺒﻮر
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ آن را از ﮐﻨﺎر روی ﻣﯿﺰ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻔﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮی
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺪارد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ اﯾﺴﻮس در ﻃﺮاﺣﯽ ذن واچ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ذن واچ ﺷﺪﯾﻢ .ﺟﺎﻟﺐ
اﺳﺖ ﺑﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ 199
دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ و در آﻧﺠﺎ ارزش ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ

اﯾﺴﻮس ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  AMOLEDﺳﺎﻋﺘﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ .ذن واچ دارای ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  1.63اﯾﻨﭽﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﭘﻨﻞ آﻣﻮﻟﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ و ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﯽ

آﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﻣﯽ رود ،ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮدش را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻃﺮاف آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ .روی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ  3ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻓﺮم ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ و ﺑﻌﻀﯽ داﯾﺮه ای را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﯾﺴﻮس ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .ذن واچ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی آن ﮔﺮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﯽ از

ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﺴﻮس ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی زﯾﺒﺎی ذن واچ،
ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ اﺳﺖ .روزوﻟﻮﺷﻦ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 320 ،در 320
اﺻﻮﻻ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ واﺿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ
ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ  278ﭘﯿﮑﺴﻞ در اﯾﻨﭻ،
ً

ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﺴﻮس ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﭼﯿﻨﺶ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  PenTileاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻢ ﺗﺮ داﻧﺴﺖ.

ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ زﯾﺮ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ذن واچ داﻧﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮر ،روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﯽ آن را
ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ذن واچ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮر ﻧﺪارد و آن وﻗﺖ
ﻣﻮﺗﻮروﻻ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ داﯾﺮه ای ﻣﻮﺗﻮ  360را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮر از ﻓﺮم اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮐﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺎدی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ آن ،ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و در ﻋﻮض
اﯾﺮادات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺴﻠﯿﺰه ﺑﻮدن آن ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
 OLEDال ﺟﯽ  G Watch Rرا ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.

ﮐﺎراﯾﯽ

از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ،ذن واچ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﻧﺪروﯾﺪی اﺳﺖ .ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارد .ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرت ﻫﺎﯾﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺎس راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ،ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ ﺳﻮاﯾﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺘﻮرات
ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ  Android Wearرا آﻧﻘﺪر اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ

ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را در آن اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﺴﻮس ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﮐﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.

ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺘﻀﺎح اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ذن واچ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ از ﭘﺲ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ در ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﺮو ﯾﺎ در ﺣﺎل ورزش ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺪام ﺗﻠﻔﻨﺘﺎن را ﺑﺮای ﻋﻮض ﮐﺮدن آﻫﻨﮓ از
ﺟﯿﺒﺘﺎن در ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  ،Android Wearاﯾﺴﻮس اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم Asus ZenWatch
 Managerﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ را در ﺧﻮد
ﻧﻬﻔﺘﻪ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ واچ ﻓﯿﺲ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی و ﺑﺮ روی
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ واچ ﻓﯿﺲ ﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻤﺎس ﻫﺎی از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،آب و ﻫﻮا ،ﺗﻌﺪاد ﻗﺪم ﻫﺎی ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه و ﺗﺎرﯾﺦ را ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ و ﮐﻤﮏ اﺿﻄﺮاری ) (SOSﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﺟﻮد دارد.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Asus Wellnessﮐﻪ وﯾﮋه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﻮر ورزﺷﯽ
ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذن واچ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارای ﺳﻨﺴﻮر ﺿﺮﺑﺎن ﺳﻨﺞ ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺰرگ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﺮاﻏﯽ در زﯾﺮ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ذن واچ ﺧﺒﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺪﻧﻪ
ﻓﻠﺰی ،ﮐﻤﺎل ﻟﺬت را ﺑﺒﺮدی و ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ داﺷﺘﯿﺪ ،ﭘﺲ از اﺟﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎﻋﺖ ،دو اﻧﮕﺸﺘﺘﺎن را در ﮐﻨﺎره ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش ﺑﻪ دﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻮﺳﺎن زﯾﺎدی دارد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﻨﺘﺮل از راه دورﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ دوﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  ZenWatch Remoteﻗﺎﺑﻞ

دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدﻧﮕﺎره )ﺳﻠﻔﯽ( ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
ذن واچ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،از ﭼﯿﭗ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭗ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  512 ،400ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﭘﺮدازﻧﺪه دو ﻫﺴﺘﻪ ای  1.2ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎﺗﺮی

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﻮس در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ذن واچ ﻣﺎﻧﻮر زﯾﺎدی روی آن داد ،ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻮد .آن ﻫﺎ ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی ذن واچ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ و  2روز ﮐﺎﻣﻞ دوام ﻣﯽ آورد .ﺧﺐ ،اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺴﻮس

ﺗﻼﺷﺶ را ﮐﺮده و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  AMOLEDآن ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﯿﻨﺶ
 PenTileو ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  369ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮ  49 ،360ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻋﻤﻼ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ
ذن واچ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  1روز دوام ﻣﯽ آورد اﻣﺎ ﺑﻪ دو روز ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ً
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ آن را ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻦ ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ زﯾﺮ

دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺎب ﺷﺎرژ ذن واچ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﺻﯿﺖ
آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﻋﺖ در آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﺴﻮس ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺖ روی ﺳﻄﻮح آﮔﺎه ﺑﻮده و راه ﺣﻠﺶ را در
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎب ﺷﺎرژ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﮐﻨﺎره آن از ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪش،
از ﺳﺮ ﺧﻮردن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﯿﻦ ﺷﺎرژ ﺷﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮب را ﻣﯽ ﺗﻮان در  4وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻣﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ و راﺣﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ،ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺎﻻ ﮐﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ دوام ﺑﯿﺎورد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ .ذن واچ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ را ﯾﮏ ﺟﺎ دارد
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارد .دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ؟
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﯽ اش ﻧﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺗﺮی در ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ ذن واچ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﯽ اش ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺶ .ﺧﻮدﻣﺎن را ﮔﻮل ﻧﺰﻧﯿﻢ؛ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ »ﮐﺎرﺑﺮدی« وﺟﻮد ﻧﺪارد و ذن واچ ﻟﻄﻒ ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﺎ ﺧﻮدش دارد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮب و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮدی
ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺨﺮﯾﺪ .ذن واچ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺖ و از دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﺴﻮس ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ژرﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذن واچ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻦ ذن را ادا ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
ذن واچ در ﻓﺮﻧﮓ  199دﻻر اﺳﺖ و ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا ارزش ﺧﺮﯾﺪ را دارد .اﻣﺎ در اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از
ﺧﺮﯾﺪش ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ اش را ﻧﺪارد ،اﻣﺎ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ از ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 Asus ZenWatchﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  1ﻣﯿﻠﯿﻮن و  160ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

