آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ

اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده  Gearﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ

ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ،ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و
ﺳﺒﺐ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺸﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﮔﺠﺖﻫﺎی
ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮑﯽ از
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺗﻤﺎم و
ﮐﻤﺎل در ﺗﻤﺎم زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺧﺎﻧﻮاده  Gearﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ.ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻫﺪﻓﻮن ﺑﯽﺳﯿﻢ  Gear IconXو دورﺑﯿﻦ  Gear 360ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻧﻮع ﺳﻮمGear S3 :
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺻﻮﺗﯽ و ﭘﯿﺎﻣﮏ،
اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  Gear S3ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل از
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﮔﻞ ﺳﺮﺳﺒﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪی از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را روی ﻣﭻ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮔﺠﺖﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﻧﻔﻮذ
آب و ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IP68را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Gear S3ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در دو ﻣﺪل ﻣﺘﻔﺎوت
 frontierو  classicﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 ،Gear Fit2ﻣﺮﺑﯽ ﻣﭽﯽ
 Gear Fit2دوﻣﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن در ﻫﻨﮕﺎم ورزش را
ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻤﺎرش ﻗﺪم ،ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ،ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ
ﺣﺮﻓﻪای رﻓﺘﺎر ﺑﺪن ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﺪاﻣﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢزﻣﺎن اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻼﻧﺎت روی ﮔﻮﺷﯽ را روی ﮔﯿﺮﻓﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ورزش ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﺑﻪروز ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺿﻤﻦ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی  ۴.۴و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻣﺎری از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ S
 Healthﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﻮشﻣﻨﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮوﺻﺪا اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮد .ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ زﻧﺪﮔﯽ
اﻣﺮوزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی آن در ﻫﻨﮕﺎم ورزش ﮐﺮدن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺳﯿﻤﯽ ﻫﺰار و ﯾﮏ
ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻨﮕﺎم ورزش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  Gear IconXرا ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ورزﺷﮑﺎران ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﻫﺪﻓﻮن ﺑﯽﺳﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﺎﺣﺒﺶ در ﻫﻨﮕﺎم ورزش ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﻋﺮق ﮐﺮدن او ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺳﯿﻤﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﺷﻮد .ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺎز
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻗﺪمﺷﻤﺎر و ﺿﺮﺑﺎن
ﻗﻠﺒﺶ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪن را روی ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺳﻮﺧﺖﺳﺎز ﺑﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺠﺎز از واﻗﻌﯿﺖ
ادﻏﺎم ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ و ﻣﺠﺎزی از روﯾﺎﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻓﻨﺎوری ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ روﯾﺎ ﺑﺎ ورود ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ) (Virtual realityوارد ﻓﺎز اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺷﺪ .ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎزار واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ آﮐﯿﻠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ Gear VR .از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﮐﺶ
ﻫﺪﺳﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ
ﻫﺪﺳﺖ دﮐﻤﻪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را در ﺑﺎزی ﯾﺎ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی  Gear VRﺑﺎ ﻣﺤﺪوده دﯾﺪ  ۹۶درﺟﻪای و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﻪ ﺣﺴﮕﺮ ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ ،ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ و ﻣﺠﺎورت از ﺟﻤﻠﻪ
اﺑﺰارﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﮏ در ﺑﺎزار ﻧﻮﭘﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻣﻬﯿﺞﺗﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻤﺸﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۳۶۰درﺟﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای راﺣﺘﯽ
ﮐﺎر ﺛﺒﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ دو ﻟﻨﺰ  ۱۸۰درﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ Gear 360 .ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮوی ،دو ﻟﻨﺰ
ﻋﺮﯾﺾ  ۱۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ را درون ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Gear 360ﻣﯽﺗﻮان ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۳۰ﻓﺮﯾﻢ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۹۲۰در  ۳۴۸۰ﺿﺒﻂ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮏدورﺑﯿﻦ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻋﮑﺲﻫﺎ و
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ  ۱۸۰درﺟﻪای ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ Gear 360 .از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ Samsung Gear 360
 Managerﻧﺎم دارد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﯽ ،اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺎﯾﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دورﺑﯿﻦ روی آن ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﭼﺸﻢﻧﻮازﺗﺮی را ﺿﺒﻂ ﮐﺮد .دورﺑﯿﻦﻫﺎی  ۳۶۰درﺟﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده  Gearدر ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب و
ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر ﻣﻘﺎوم و ﺗﺎﯾﯿﺪه  IP53را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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