اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﭘﻞ واچ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺧﺒﺮ از اراﺋﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﭘﻞ واچ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶دادﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی از داﺧﻞ اﭘﻞ ،ﻧﺴﺨﻪ دوم اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در ﺗﻼش اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را در ﺷﮑﻠﯽ ﺟﺬاب ﺗﺮ در ﺳﺎل
 ،۲۰۱۶در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ واچ ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

دورﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای FaceTime
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻫﺎی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﭘﻞ واچ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن
ﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آورد.

اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﯾﻔﻮن
اﭘﻞ واچ  ۲از ﭼﯿﭙﺴﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ آﯾﻔﻮن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﭘﻞ واچ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
اﭘﻞ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭼﯿﭗ  Wi-Fiﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﭘﻞ واچ ،ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم و ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ  Wi-Fiﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﭘﻞ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای اﭘﻞ واچ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ ،اﭘﻞ در
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم و ﯾﺎ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺪل

ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ ،ﺑﯿﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻣﺪل  ۱۰ﻫﺰار دﻻری
) (Editionﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﻐﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ اﭘﻞ ﺗﻐﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را در ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ
ﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ از ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ اﭘﻞ واچ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در اﻧﺘﻬﺎی روز

ﻫﻤﭽﻨﺎن  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﺷﺎرژ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﺷﺐ ﺷﺎرژ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ،ﻣﻮﺿﻮع
ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

