 ۵اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﺪار ﺷﺪن
ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۳
ﻣﻌﻤﻮﻻ روال ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺠﺖ را ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﻖ آن ) (Snoozeﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﯾﻨﻄﻮر از
ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﻠﯽ در ﺗﻤﺎم روز ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ روز ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از آن ﮐﺴﻠﯽ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ  ۵ﻋﺪد از

آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

HabitClock

اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﻻرم ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﻌﮑﻮس
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل :دوش ﺻﺒﺢ ﮔﺎﻫﯽ ،آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻗﺪم زدن و ﻏﯿﺮه

HabitClock
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪه :ﻻﯾﻒ ﺳﺘﺮ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞiOS :
ﺣﺠﻢ ۳۰.۲ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

Alarmy

اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ روش آزاردﻫﻨﺪه وﻟﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد! روش ﮐﺎر ﮐﺮدن آن
ﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ دور از ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺧﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺪم اول ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ از
ٔ
ﺳﯿﻨﮏ ﺣﻤﺎم ،درب اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮه( ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ آزاردﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
در ﻗﺪم دوم ﻗﺮار دارد :ﺷﺮط ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺻﺪای زﻧﮓ آن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن و ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از

ﺷﯽ اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﺸﯿﺪن!( از ﺷﺮ ﺻﺪای زﻧﮓ
ﻫﻤﺎن
ٔ
ﺧﻼص ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

Alarmy - Sleep If U Can
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪه :دﯾﻼﯾﺖ روم

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ ۶.۹ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

Simple Stretching Exercises

اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﺮﻣﺶ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده

ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺻﺒﺢ دﻟﻨﺸﯿﻦ و ﺑﺎ اﻧﺮژی را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

Simple Stretching Exercises
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪه :ﺑﺎﯾﺖ ﻣﺎﻧﮑﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ ۲.۱ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

داﻧﻠﻮد

Calm

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ در ﻣﻄﻠﺐ “ﺷﺶ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ روان”
ﺑﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ Calm .ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎص و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎ و
ﺻﺪاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آراﻣﺶ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از
ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺻﺒﺢ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

Calm
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن )ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺖ(
ﺳﺎزﻧﺪه :ﮐﺎﻟﻢ دات ﮐﺎم
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞiOS :
ﺣﺠﻢ ۴۶.۷ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

داﻧﻠﻮد

Solar

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺒﺎ و ﺑﺪون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،آب و ﻫﻮای روز ﺑﻌﺪ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺳﻮاﯾﭗ در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮا و دﻣﺎی روز ﺑﻌﺪ و ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری و ﺷﻬﺮﻫﺎی
دﯾﮕﺮ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺿﺎﻓﻪ ای اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﻘﻂ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آب و ﻫﻮا اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل داﻧﺴﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮای روز ﺑﻌﺪ در ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ در ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ زﯾﺒﺎ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

Solar
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن )ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺤﺪود(

ﺳﺎزﻧﺪه :ﻫﻮﻟﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ و iOS
ﺣﺠﻢ ۳ / ۲ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

