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ﻫﺮ روز ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻢ رﺳﻢ ﺑﺮ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ
 Enter Emvioﮔﺠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﮐﻠﯿﺪی دارد :ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺳﺘﺮﺳﺘﺎن.
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎم ﯾﺎ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻨﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن را روی ﻣﭻ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﺸﺎن را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮﺳﺸﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن را
ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت روزاﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﮐﺎرﺑﺮان در اﺧﺘﯿﺎر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را در
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻐﺮات دروﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺘﺮ اﺣﻮاﻻت روزاﻧﻪ ﺧﻮد را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ روی ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزار
روﺑﺮو رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت دوام ﺑﯿﺎورد؟ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮرﺗﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺪت ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﺪف  Enter Emvioاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮارد ﻣﺘﺪاول روزﻣﺮه ای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎری دﻫﺪ :واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ،ﮐﻨﺎر
آﻣﺪن ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺴﯿﺮﺗﺎن ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮوز اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮﺳﺸﺎن اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ  10را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ دروﻧﯽ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ داده و ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﺎره ای ﻣﯽ

اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻧﮕﺠﺖ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده ،در زﻣﺎن
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮده ﺣﺎﻟﺖ دروﻧﯽ ﻧﺮﻣﺎﻟﯽ دارد ،ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از اﺳﺘﺮس را ﺑﺮای او ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽ داده و ﭘﺲ از اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب ،وﺿﻌﯿﺘﺶ را ﻋﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داده.
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﻬﺘﺮ ﻋﺎدات ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه داﺷﺘﻪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻮع
واﮐﻨﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در دراز ﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن را ﻣﺘﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ  iOSﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ
ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪی از آن ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد )اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻓﺮوش  440ﻫﺰار دﻻر ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد(.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻃﻮل روز ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ )ﭼﯿﺰی ﮐﻪ

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ادﻋﺎﯾﺶ را دارﻧﺪ( اﻣﺎ ارزش واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن از ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮس زای ﺧﻮد را
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻦ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ،

دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن دارﯾﺪ؟

 Anthony Moskalenkoاز ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎداﺗﯽ را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮﺳﺸﺎن در
ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺟﻮدﺷﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ… اﻣﻮر اﺳﺘﺮس زا ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ

اﻣﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روز ﺑﻪ روز ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ«.

ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ  Emvioروی اﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد ،اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮس زا ﻫﻢ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﻮﻋﯽ دﺳﺘﮕﺎه دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ را دارد و ﮐﻠﯿﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ در راﺳﺘﺎی »ﺧﻮب ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ« در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوش اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﺑﺮو ﺑﺎﺷﺪ Emvio ،در ﻗﺎﻟﺐ دو ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻫﺎی  Romeoو  Julietﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮔﺠﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  206دﻻر ﮐﺎﻧﺎدا دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺮه ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ  130دﻻر ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ رﻗﻢ  375دﻻر ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ

دﯾﮕﺮی از آن ﺑﺎ ﻧﺎم ادﯾﺸﻦ ﻫﻢ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺮوﻣﯽ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

