ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  ،Blocksرﻧﺪر و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی را از
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺎژوﻻر ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﻣﺮاﺳﻢ  CES 2015در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Blocksﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻼﮐﺰ ،ﮐﻪ در اﺻﻞ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ اﯾﻨﺘﻞ اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻃﺮح

ﮔﻮﮔﻞ را در ﺧﺼﻮص اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﺎژوﻻر ،در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی اوﻟﯿﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ  CESآورده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد؛ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ
آن ﻫﻢ ﺳﺨﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎژول ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ

در اﺻﻞ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﻄﻌﺎت اﺳﻤﺎرت واچ را ارﺗﻘﺎء داد.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻼﮐﺰ ﺑﻼﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﯾﺪه ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر

اﻣﺮوز در ﮐﻨﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ رﻧﺪر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺟﺪﯾﺪ ،اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ از ﭘﺮدازﻧﺪه
ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۰۰در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎژوﻻر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﭘﺮدازﻧﺪه ای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

اﻧﺪروﯾﺪ ور ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎوت ﺑﻼﮐﺰ اﻣﺎ در ﻣﺎژوﻻر ﺑﻮدن ﺳﺎﻋﺘﺶ اﺳﺖ؛ ﻣﺎژول ﻫﺎ ،در اﺻﻞ ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار را ارﺗﻘﺎ داده ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی
در اﺳﻤﺎرت واچ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ،CESﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎژول ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺻﻞ ﻗﻄﻌﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﺎﺗﺮی اﺿﺎﻓﻪ ،GPS ،ﭼﯿﭗ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﭘﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ آب ﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم  iOSﺳﺎزﮔﺎری
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  Pebbleﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎژوﻻر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻼﮐﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻨﯽ از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎژوﻻر ﺑﻼﮐﺰ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ
دارد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﺎری ،ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

