ﻣﺮوری ﺑﺮ  ۹ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ watchOS 2
ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
اﭘﻞ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ  watchOS 2را ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای را ﺑﻪ آن اﻓﺰود.
ﺣﺎل اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ واچ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺧﺮﯾﺪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮدد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ  watchOSﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ داﺷﺘﻪ و آﯾﺎ اﮐﻨﻮن اﭘﻞ واچ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرا
ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ  ۹ﺗﻐﺮی ﮐﻪ اﭘﻞ آﻧﻬﺎ را در  watchOS 2اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺪاده ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ
اﭘﻞ در  watchOS 2ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۲۰۰۸ﺑﺮای آﯾﻔﻮن اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺧﻮد ﺳﺎﻋﺖ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ در
آﯾﻔﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﮔﻮ ﭘﺮو ،ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک Strava ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ اپ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ اﺳﺖ از اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﺷﺎﻫﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.

در ﻣﻮرد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮی از ﺳﯿﺮی ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ

اﭘﻞ ﺑﺎﻻﺧﺮه در  ،iOS 9ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ
ﻫﺎی ﺧﻮد آورد .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﯿﺮی ،آدرس ﻫﺎﯾﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪه و در ﺟﻮاب ،ﺳﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﻮار ﮐﺪام
اﺗﻮﺑﻮس ﯾﺎ ﻣﺘﺮو ﺑﺸﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

ﺣﺎﻟﺖ Nightstand
اﮔﺮ ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ،ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎرژر ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و آن را در ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ رو ﻣﯿﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺪا از اﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻻرم ﻫﺎﯾﯽ

را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﺒﺢ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺪار ﺑﺎش ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﭼﺮﺧﻨﺪه دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ) (digital crownآن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ ) (snoozeﺑﺮای آﻻرم ﻫﺎ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ

اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﻔﻮن ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﺟﻮاب ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در
اﭘﻞ واچ آن را ﮔﺸﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ از اﻣﻮﺟﯽ ،ﭘﯿﺎم ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺻﺪای
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﺘﻨﯽ را ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

آﺳﺎن ﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮔﺸﻮدن  Glanceﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺮی
 Glanceﻫﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا در اﭘﻞ واچ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ای ﻧﺒﻮد.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺮی ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ Glance .ﻫﺎ در واﻗﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد

ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﻔﺮ در زﻣﺎن – Time Travel

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﭘﻞ واچ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﭼﺮﺧﻨﺪه دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ،ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ واچ ﻓﯿﺲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
دﮔﺮش دﻣﺎی ﻫﻮا در ﺳﺎﻋﺎت آﯾﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت و روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ
ﮐﺮده اﯾﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﻓﯿﺲ ﺗﺎﯾﻢ
در ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻓﯿﺲ ﺗﺎﯾﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﮐﻨﻮن وﻟﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ از ﻓﯿﺲ ﺗﺎﯾﻢ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﻫﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﭘﻞ واچ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دورﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎس را در آﯾﻔﻮن ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ
آن را رد ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﻮش دادن ﺑﻪ Beats Radio

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮزﯾﮏ اﭘﻞ در ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ،ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﺎل رادﯾﻮﯾﯽ  Beatsﮔﻮش دﻫﯿﺪ.

ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازﯾﺪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﭘﺲ از  ۱۰ﺛﺎﻧﯿﻪ رو ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎﻋﺚ

ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎل اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﺑﺨﺶ  Generalو
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ،Wake Screenزﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﺗﺎ  ۷۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

