ﭼﺮا ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻫﻮش ﺗﺮ
ﺷﻮﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
»واﻟﺖ ﻣﺎزﺑﺮگ« ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺎل
ﻫﺎ در وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﻗﻠﻢ زده اﺳﺖ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی All Things
 ،Digitalﻣﯿﺰﺑﺎن رﻫﺒﺮان دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ،ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ،اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ
ﺑﻮده .آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻗﻠﻢ وی و از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪش ﺑﻪ ﻧﺎم »ری/ﮐﺪ«
اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﺪ روزی ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮس اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ از وﺟﻮدﺗﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و از
دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ اﯾﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ،ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺣﮑﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺮور
وب و ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮ در آن را دارد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﮔﻢ ﮐﺮده ﯾﺎ در ﻣﻌﺪود زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﺖ اش
را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ؛ ﯾﮏ اﭘﻞ واچ اﺳﺘﯿﻞ و  ۷۰۰دﻻری را در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻫﻢ دارد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ آن را از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن دل ﺗﻨﮓ اش ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺷﻤﺎ را از ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﯾﺎ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺰء ﺧﻨﺜﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﮐﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن را در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺮﻓﺎ اﭘﻞ واچ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﮔﺮ آﯾﻔﻮن ﺧﻮد را ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دادﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮدی ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارم و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮔﺎﻫﯽ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺳﺎده از ﮐﻨﺎرش رد ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﻫﻮش ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﮔﺠﺖ ﺿﺮوری ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .در واﻗﻊ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮدی ﺧﺎرج از ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ
زﻣﺎن ،ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺎﻻ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺟﺪا ﺷﺪن از آن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
راﻫﮑﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ – ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﭘﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎ – ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۰اﻟﯽ  ۱۲ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺷﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
و اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
اﻧﺪﮐﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ را ﺟﺪا از ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ
ﻣﻦ از اﭘﻞ واچ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺟﺪا از ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ،ﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

ﮐﺎرﺑﺮد اول ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺣﺮﻓﻪ ای ،ورزش ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮش
را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ]ﻓﺎرغ از ﺑﺤﺚ

ورزش ﺟﺪی[ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ای از ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻟﺮی ﺳﻮزاﻧﺪه اﯾﺪ و آﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺎدر ﮔﺸﺘﻪ

اﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﻦ ﮐﺮده اﯾﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻌﺪی ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ اﻋﻼن ﻫﺎ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻣﭻ

دﺳﺖ و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎم ﯾﺎ ﯾﺎدآوری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪه ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﭘﯿﺶ ﻓﺮض را ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  ،Siriﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ را ﺑﮕﻮﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻮم ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﮐﻨﻮن زﯾﺎد ﻫﻢ آن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ،اﻧﺠﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ
 Apple Payاﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و اﻣﮑﺎن آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن دﺳﺖ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه )ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد(
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ در ﺧﺎرج از
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ واچ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﭘﺲ از

ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻣﭻ دﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎگ روﺷﻦ ﻧﺸﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻤﺎ
را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ؟
ﻣﺸﮑﻞ از ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد در
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻣﺸﮑﻞ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺮم اﻓﺰاری
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﺮم

اﻓﺰاری و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اش ﺑﻮد.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ اﭘﻞ ﯾﮏ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ داد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن اپ ﻫﺎی

ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اپ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ ﺑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻋﺪد ﻣﯽ
رﺳﯿﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۳ﻫﺰار ﻋﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﭘﻞ واچ ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﯿﮑﺮ آن
در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﯾﮏ اﺗﺎق آرام ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای اﭘﻞ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎد ﺷﺪه – ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﻼن
ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ – در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد .ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،آﻗﺎی ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ واچ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﭘﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﮔﯿﺮ اس  ۲ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری اش ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻼن ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ارﺳﺎل ﮔﺸﺘﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻨﻮز آﻧﻘﺪر ﮐﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
وﻗﺖ ﻫﺎ از ﺧﯿﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﺪ و ﺧﻮد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را از ﺟﯿﺐ ﺗﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )و ﻧﻪ

ﭘﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻫﺎ( ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر اﭘﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Juniperاﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺣﺪود ۱۷
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺼﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﭘﻞ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ واچ ،از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد و در ﺳﻪ دوره ﺳﻪ

ﻣﺎﻫﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺎری ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺮم اﻓﺰاری
 Android Wearﺻﺮﻓﺎ  ۱۰درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮوش  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻋﻼﻗﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﭘﻠﺘﻔﺮم »ﺗﺎﯾﺰن« در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﭘﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۸اﻟﯽ  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد اﭘﻞ واچ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان و ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺳﺎز
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮوﺷﯽ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آﯾﭙﺎد در ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل
ﻫﺎی  ۲۰۰۳و  ۲۰۰۴ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ در ﺣﺎل آﻣﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮد اﭘﻞ ﭼﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس و ﭼﻪ در ﻣﺎه
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺴﻞ دوم از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺪا از اﭘﻞ ،ﮔﻮﮔﻞ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ و
ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﺰن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﯾﺮاد ﮐﺎر از ﮐﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮدن ﻣﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﺴﻪ » «Juniperﻫﻢ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮدن ﻓﺮوش اﺳﻤﺎرت واچ ﻫﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﺑﺮد

ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ »ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ« ﺣﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻨﻮز آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ روز ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن را
ﺑﻪ دور دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ،اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ رخ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
اﺳﻤﺎرت واچ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دوره ای وارد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ،ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﺎر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اش ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی اراﺋﻪ دﻫﺪ؛ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﮐﻨﺪی ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮاﯾﺸﺎن راﻫﮑﺎر اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮای
ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده ،از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻤﺎرت واچ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﻣﻨﺰل اش را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد ،درب ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻨﺰل را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت
ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻧﻤﺎﺪ .ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد ،ﺧﻮدروﯾﺘﺎن را از راه دور
روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻮﺗﻮرش ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻧﯿﺎزی ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻠﻨﺠﺎر ﺑﺮوﯾﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ و در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر اﻧﺠﺎم
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﺮه ﺧﻮرده و اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻣﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ
ﺷﺮﮐﺖ  SmartThingsو ادﻏﺎم اش ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺎﯾﺰن ،در ﭘﯽ اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ از درون ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد اﻣﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎ اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ارزش دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎه ﺑﻮده و
در ﭘﯽ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺎره ای ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده و در آﯾﻨﺪه ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ زﯾﻨﺘﯽ

و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ روﯾﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه در ﯾﮏ ﻫﻢ ﺳﺘﯿﺰی
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻗﺮار دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

