اﺣﺘﻤﺎﻻ در ۲۲
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ
ً
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،دی ۱۳۹۵
دﯾﺮوز در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺧﺒﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ  Android Wear 2.0ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ .ﻃﺒﻖ
ﺷﺎﯾﻌﺎت درز ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ در  21ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﺷﺎﯾﻌﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ  22ﺑﻬﻤﻦ
و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ  Android Wear 2.0راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ال ﺟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی »واچ اﺳﺘﺎﯾﻞ«

و »واچ اﺳﭙﻮرت« در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮز اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺪه اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 22
ﺑﻬﻤﻦ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ال ﺟﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  MWC 2017ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
از ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری» ،واچ اﺳﭙﻮرت« دارای ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  1.38اﯾﻨﭽﯽ اوﻟﺪ ﺑﺎ
رزﻟﻮﺷﻦ  480در  480ﭘﯿﮑﺴﻞ 768 ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم 4 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﺑﺎﺗﺮی
 430ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ »واچ اﺳﺘﺎﯾﻞ« ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه  1.2اﯾﻨﭻ و دﻗﺖ  360در
 360ﭘﯿﮑﺴﻞ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ رم  512ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ 4 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﺑﺎﺗﺮی  240ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ
ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  iOSﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ و از ﺑﻠﻮﺗﻮث و وای ﻓﺎی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ» .واچ اﺳﭙﻮرت« ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از ﺑﺴﺘﺮ  3Gو  LTEﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و دارای GPS
و  NFCﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻣﺰاﯾﺎی »اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﯽ« را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
از دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻨﺴﻮر ﭘﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 IP68در »واچ اﺳﭙﻮرت« اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ »واچ اﺳﺘﺎﯾﻞ« از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺪ آب و ﻏﺒﺎر IP67
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

