ﻫﺎب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  SmartThinQال ﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ را از راه دور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
اﯾﻦ روزﻫﺎ اﮐﺜﺮ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻟﻘﺐ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻫﻢ ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ از راه
دور و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ال ﺟﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ را

ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺎب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  SmartThinQﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
در اداﻣﻪ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ.

ﺳﻔﺮی آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  SmartThinQالﺟﯽ
ﭼﻪ در اﯾﺮان و ﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ زﻣﺎن ﺷﺨﺼﯽ در ﺣﺎل ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎر در ﺣﺎل ﮐﻢ رﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻣﺜﻞ ژاﭘﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری و ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎ ﻣﺮز
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺣﺪود  80درﺻﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ
اداری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﮐﺎری ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻟﻐﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم  bleisureﺧﻠﻖ ﺷﻮد؛ ﻟﻐﺘﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﮐﻠﻤﻪ business
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر و  leisureﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر ﮐﺎر اوﻗﺎت اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﻓﺮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮد در ﺳﻔﺮ ﭼﻨﺪ روز را راﺣﺖ ﺧﻮش ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ و اﻟﺒﺘﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺷﺪن اﺳﺖ و
ﺣﺪود  78درﺻﺪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﺳﻔﺮ ﮐﺎری ،ﺑﺎزده آﻧﻬﺎ

ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮی وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮری ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎﻋﺚ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎری ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ را درک ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان ﭘﻮل و ﺧﺮجﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮازمﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ الﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮده و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ آﻧﻬﺎ را ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮ

ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﻟﻮازمﺧﺎﻧﮕﯽ الﺟﯽ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﻨﺎوری  SmartThinQاﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯽﺳﯿﻢ  SmartThinQﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ الﺟﯽ را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ اﻟﮑﺴﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﻮزه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی آن ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
ﺷﻮد .ﻓﻨﺎوری ﻓﺮﻣﺎن ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻟﮑﺴﺎ ) ،(Alexaﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎزون ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  SmartThinQالﺟﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل از راه دور
 SmartThinQﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺤﺼﻮل  Dashآﻣﺎزون ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎری دارﻧﺪ.
ﻫﺎب ﺑﻠﻮﺗﻮث  SmartThinQﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻟﮑﺴﺎی آﻣﺎزون اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ
ﻟﻮازمﺧﺎﻧﮕﯽ  SmartThinQالﺟﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و آن را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﺎب را
ﻣﺜﻼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ آن وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ً
 SmartThinQﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  Dashﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮ را از اﺗﻤﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺴﺖوﺷﻮ

ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﻔﺎرش ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻟﺒﺎس از وبﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﺑﺪﻫﺪ.
در ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ روی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده و از ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﯿﺎل
راﺣﺖ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺳﻔﺮی ﮐﻪ در آن ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دوره ﻓﺸﺮده ﮐﺎری ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ دارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

