ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۴ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺪون ﺣﺴﮕﺮ ﻗﻨﺪ
ﺧﻮن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۴و ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ اﮐﺘﯿﻮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﮔﺰارش ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  Wear OSﮔﻮﮔﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺗﺎﯾﺰن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ از ﺣﺴﮕﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۴از ﺣﺴﮕﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  ۷ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از اﯾﻦ اﺑﺰار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ اﺑﺰار از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﯾﺮا
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮان و دردﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻃﯽ روز آن را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﻮز دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ
ﺣﺴﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ  Wear OSﮔﻮﮔﻞ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﺰن ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در دﻻﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺎده ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﮔﻞ  I/Oاﻣﺴﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﺗﺎ  ۳۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  Wear OSﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﺮماﻓﺰار و ﺳﻨﺴﻮر ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﯾﻨﺪه ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺑﻌﺎد
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﻌﯽ دارد ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۴اﮐﺘﯿﻮ را ﮐﻤﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﻨﺪ و
اﮔﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در دو ﻧﻮع ﺑﺎ اﻧﺪازه  ۴۰ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ در  ۴۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ۴۰
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ در  ۴۴ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۴ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۴۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ در  ۴۶ﻣﯿﻠﯽ
ﻣﺘﺮی ﺧﻮد ﮐﻤﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در
اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ  ،S21 FEﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ  ۳و ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۳از
آن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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