ﺷﺎﯾﺪ اﭘﻞ ﻧﺴﺨﻪ » «Sاز ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد
را در ﻣﺮاﺳﻢ  ۲۵اﺳﻔﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
»ﺟﯿﻦ ﻣﺎﻧﺴﺘﺮ« ) ،(Gene Munsterﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و آﻣﺎری » «Piper Jaffrayاﻣﺮوز
ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎور دارد در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺎه ﻣﺎرس اﭘﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد  ۲۵اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در
اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ از »اﭘﻞ واچ« ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
در واﻗﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ » «Sﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﻫﻤﺎن راﻫﯽ را

ﺑﺮود ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ رود.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،اﭘﻞ واچ اﮔﺮ در در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺎه ﻣﺎرس اﭘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد ،از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اش ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻧﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه:

اﭘﻞ واچ :اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ “ ”Sرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﭘﻞ واچ ﮐﻨﻮﻧﯽ
دارد وﻟﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار داﺧﻠﯽ آن ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﺑﺎﺗﺮی و ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از  WiFiﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی  Sدر ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﮔﺮ اﭘﻞ ﻧﺴﺨﻪ  Sاز اﭘﻞ
واچ ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮﺧﻪ ای ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﭼﺮﺧﻪ ای دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای
ﺗﻐﺮ ﻃﺮاﺣﯽ اش را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  ۷ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﺮﺧﻪ ای  ۱۸ﻣﺎﻫﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﭘﻞ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺨﺮﻧﺪ.
ﺗﺎ روﯾﺪاد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺟﺪا از ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ اﭘﻞ واچ،
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﻬﺎر اﯾﻨﭽﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم  iPhone 5SEو آﯾﭙﺪ اﯾﺮ  ۳را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

