اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ از اﭘﻞ واچ در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻋﺮﺿﻪ ،از زﺑﺎن ﻃﺮاح آن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
اﭘﻞ واچ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺬاﺑﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻞ اﭘﻞ واچ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ،ﻋﺪم ﻧﺎمﮔﺬاری آن ﺑﻪ ﺻﻮرت  iWatchﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر دﻟﯿﻞ داﺷﺖ .ﺷﺮﮐﺖ
 OMG Electronicsدر ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻧﺎم  iWatchرا ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از  ۱۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﻮردﻧﯿﺎز ،ﺗﻨﻬﺎ  ۱۴۳۴دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪ.

ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﭘﻞ» ،ﻋﻤﺮان ﭼﻮدری« ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺳﺎل در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺘﻪ ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺬاﺑﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻮدری در ﻃﺮاﺣﯽ آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺪ ،آﯾﭙﺎد ،اﭘﻞ واچ و اﯾﺮﭘﺎد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و ﻓﺮد ﻣﻌﺮوﻓﯽ در دﻧﯿﺎی
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻮدری ،اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ
آﯾﭙﺎد ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭼﻮدری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ اﭘﻞ در آن
زﻣﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ اوﻟﯿﻦ ﻃﺮح از ﻫﻮم اﺳﮑﺮﯾﻦ ) (Home Screenاﭘﻞ
واچ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد:

ﭼﻮدری در ﺗﻮﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻮﺷﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز و ﻋﮑﺎس »اﻧﺪرو زوﮐﺮﻣﻦ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﭘﺮواﻧﻪ آﺑﯽ رﻧﮓ در
ﯾﮏ ﻗﺎب ﺷﯿﺸﻪای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واچ ﻓﯿﺲ ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﭘﻞ واچ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻮدری اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻣﻀﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را

ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک راﺑﻄﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و زﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه
اﭘﻞ واچ را در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:

اﭘﻞ واچ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﯿﺰ دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻨﻬﺎ  5ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻟﮑﺲ و اﻣﮕﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ .اﭘﻞ

واچ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﺮﭘﺎد رﺷﺪ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ را در ﺑﺎزار ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﭘﻞ واچ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ را

ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ اﻓﺮاد
اﺷﺎره ﮐﺮد .اﭘﻞ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  6اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ ،اﭘﻞ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺳﻨﺴﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﭘﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮوش آن
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

