اﭘﻞ ﭘﺎﺰ اﻣﺴﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ آﯾﻔﻮن  ۷از اﭘﻞ واچ
 ۲ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
ﻧﺸﺮﯾﻪ  DigiTimesدر ﺗﺎﯾﻮان ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﻪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
از دوﻣﯿﻦ ﻧﺴﻞ اﭘﻞ واچ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺎه
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﯾﺎ اﮐﺘﺒﺮ ﻣﯿﻼدی )ﺑﺎزه ای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ آﺑﺎن( ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﭘﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ی دوم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی

از اﭘﻞ واچ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯿﺰان ﺳﻔﺎرش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ دوم اﭘﻞ واچ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻮده و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه در ﻫﺮ ﻣﺎه
 2ﻣﯿﻠﯿﻮن از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ  DigiTimesدﻗﺖ ﻻزم را در اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر
ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﻢ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﭘﻞ واچ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل زﯾﺎدی در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد ،اﻣﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ،در اداﻣﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل رو ﺑﻪ اﻓﻮل
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ی ﻧﺴﺨﻪ ی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ی آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﭘﻞ ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺎﺟﺮا را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده و ﺗﻐﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در  WatchOS 3ﺑﻪ وﺟﻮد
آورده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮی آن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در دوﻣﯿﻦ اﭘﻞ واچ ،در
ﮐﻨﺎر ﺗﻐﺮات ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﻪ در واچ او اس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن ﺗﺎزه ای در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در
ﭘﺎﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  iPhone 7روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

