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PRIVATE SECTOR

تكنولوجيا

 ...Fitbitالتكنولوجيا تصنع الحياة الصحية
بسام القنطار
اذا ك ـنــت تــريــد ألس ـل ــوب ح ـيــاتــك ان
يتغير ،ان تمشي اكثر ،وان تمارس
الرياضة من دون تــردد ،وان تخسر
مـ ــن وزن ـ ـ ــك مـ ــن دون ات ـ ـبـ ــاع حـمـيــة
قاسية ،فإن جهاز  Fitbitهو الحل.
هــو جهاز ال يــرتــاح وال يتوقف .في
الـنـهــار يعمل عـلــى تتبع خـطــواتــك،
ب ـعــد امل ـس ــاف ــة ،ســرعــة دقـ ــات الـقـلــب،
حـ ـ ــرق ال ـ ـس ـ ـعـ ــرات الـ ـ ـح ـ ــراري ـ ــة ،ع ــدد
الدرجات التي تصعدها .وفي الليل
يتعرف إلــى نوعية الـنــوم الخاصة
بك ،ويساعدك في تعلم كيفية النوم
بشكل أفضل وإيقاظك في الصباح.
واذا احـسـنــت اسـتـخــدامــه ،وادخـلــت
ج ـم ـي ــع املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ال ـ ــى ال ـت ـط ـب ـيــق
امللحق به على الهواتف الذكية ،فإن
جهاز  Fitbitسيعمل على مساعدتك
في الــوصــول إلــى أهــدافــك عن طريق
تطبيق خطوات اللياقة في حياتك
اليومية.
ُ
ت ـعــد ش ــرك ــة ِ"فـ ــت ِبـ ــت" املـتـخـصـصــة
ّ
ب ـص ـن ــاع ــة أج ـ ـهـ ــزة ت ــتـ ـب ــع ال ـن ـش ــاط
ال ــري ــاض ــي ال ـق ــاب ـل ــة ل ـ ــارت ـ ــداء عـلــى
مُ ـع ـص ــم ال ـ ـيـ ــد ،مـ ــن أب ـ ــرز ال ـش ــرك ــات
املنتجة لهذا النوع من األجهزة حيث
ت ـص ــل حـ ّـص ـت ـهــا ال ـس ــوق ـي ــة بـحـســب
ال ـت ـق ــدي ــرات إلـ ــى ح ــوال ــى  .%70في
اآلونــة االخـيــرة ،وجهت الــى الشركة
انتقادات واسعة حول الخصوصية
وم ـ ـ ــدى م ــأم ــون ـي ــة الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـتــي
تخزنها وعــدم مشاركتها مع طرف
ثــالــث خـصــوصــا حـكــومــة ال ــوالي ــات
املتحدة االميركية.
يعمل جـهــاز  Fitbitعـلــى تشجيعك
لـلــوصــول إل ــى قـمــة الـنـشــاط .مل ــاذا ال
ً
تصعد الدرج بدال من املصعد؟ ملاذا
ال تذهب بجولة للمشي السريع بعد
الـ ـغ ــداء؟ اذا اخ ـت ــرت ان ت ـقــوم بـهــذه
الـخـطــوات فــإن جهاز  Fitbitسيقوم
بــرصــد ه ــذه ال ـخ ـطــوات وتسجيلها
لـيـقــدم ل ــك ف ــي خ ـتــام ك ــل ي ــوم ج ــردة
ح ـســاب بـمــا قـمــت ب ــه .واذا كـنــت قد
وضعت هدفًا لنفسك ان تصعد 15
درج ــا وان تـمـشــي  10آالف خـطــوة،
فـتــأكــد ان ــك ل ــن ت ـنــام قـبــل ان يصلك
تنبيه بأن االهداف قد تحققت.
يلتقط جهاز  Fitbitالنشاط اليومي
ويـسـجـلــه لــاس ـت ـفــادة م ــن الـنـتــائــج
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ع ـ ـمـ ــل امل ـ ـ ـعـ ـ ــادالت
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ـ ـيـ ــة امل ـ ـه ـ ـمـ ــة م ـ ـث ـ ــل :حـ ــرق
السعرات الحرارية وغيرها لتحصل

على معلوماتك الشخصية.
صمم الجهاز بموديالت عدة فيمكن
ان ي ـتــم وض ـع ــه ف ــي ج ـي ـبــك أو على
حــزامــك أو حتى فــي حمالة الـصــدر،
لـكــن الـنـتـيـجــة االف ـضــل هــي للجهاز
املـصـمــم لـلــوضــع عـلــى مـعـصــم الـيــد،
ً
وال ــذي يشكل بــديــا مفيدًا للساعة،
ع ـل ـمــا ان ال ـس ــاع ــة وامل ـن ـب ــه ه ـم ــا مــن
اساسيات عمل الجهاز.

بطارية لخمسة ايام
يـ ـس ــاع ــدك جـ ـه ــاز  Fitbitان تـبـقــى
مرتاحًا أثناء أداء نشاطاتك اليومية.
البطارية التي يعمل بها هي قابلة
إلع ــادة الشحن وت ــدوم لخمسة إلى
سبعة أي ــام قبل الـحــاجــة إلــى إعــادة
ال ـش ـحــن .وف ــي ح ــن صـمـمــت بعض
امل ــودي ــات لـتـكــون م ـضــادة لـلـمــاء ،ال
يــؤثــر ب ــه امل ـطــر أو ال ـع ــرق أو بـخــات
املـيــاه األخ ــرى ،فــإن مــوديــات أخــرى
هي اقل مقاومة للمياه.
ي ـع ـم ــل ه ـ ــذا الـ ـجـ ـه ــاز ع ـل ــى م ــزام ـن ــة
ب ـيــانــاتــك م ــع ج ـه ــاز ال ـك ـم ـب ـيــوتــر او
الهاتف الذكي واأللواح األلكترونية،
وهو يعمل بنظامي اندرويد و.iOS
وكـ ــل م ــا ت ـح ـتــاج ال ـي ــه ه ــو تسجيل
ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـسـ ــابـ ــك املـ ـج ــان ــي
وتسجيل ج ـهــازك .بـعــد ذل ــك ،ستتم
مــزامـنــة الـنـتــائــج تلقائيًا بــاإلضــافــة
إلــى إمكانية الــوصــول إلــى بياناتك
مباشرة عبر التطبيق.

يساعدك جهاز  Fitbitان تبقى مرتاحًا أثناء أداء نشاطاتك اليومية

ي ـت ـي ــح لـ ــك الـ ـجـ ـه ــاز ت ـح ــدي ــد هــدف ــك
واسـ ـتـ ـخ ــدام اض ـ ـ ــاءة  LEDالظ ـه ــار
نـ ـت ــائـ ـج ــك .ك ـ ــل ض ـ ـ ــوء يـ ـمـ ـث ــل ٪20
م ــن ه ــدف ــك .ومـ ــا ع ـل ـيــك إال اخ ـت ـيــار
اي واح ـ ـ ـ ــدة :ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ،ال ـس ـع ــرات
ال ـحــراريــة او امل ـســافــة .حـيــث تضيء
لوحة النتائج ،مــا يشكل لــك تحديًا
يومًا بعد يوم.

قياس ساعات النوم

يعمل جهاز  Fitbitعلى تشجيعك
للوصول إلى قمة النشاط
ج ـهــاز  Fitbitال ي ـنــام أب ـ ـدًا ،حـتــى لو
كنت أنــت نائمًا .استمر فــي ارتــدائــه
طيلة الليل وسيقوم الجهاز بقياس
ك ـي ـف ـي ــة ن ـ ــوم ـ ــك .وس ـت ـك ـش ــف ل ــوح ــة
املعلومات الخاصة بك كم من الوقت
اسـتـغــرقـتــه ف ــي ال ـن ــوم وعـ ــدد امل ــرات
التي استيقظت فيها لتعليمك كيفية
النوم بشكل أكثر انتظامًا .ويمتلك
م ـن ـب ــه ي ـع ـم ــل بـ ـ ـه ـ ــدوء حـ ـي ــث ي ـق ــوم
باالهتزاز بلطف ليوقظك من النوم
فــي الــوقــت املـطـلــوب ،مــن دون ازعــاج
الشريك.
يتميز الـجـهــاز والـتـطـبـيــق الـخــاص
ب ــه ب ــأن ــه مـصـمــم ل ـت ـحــديــد األه ـ ــداف
ومـتــابـعــة الـتـقــدم مــن خ ــال الــرســوم

ال ـب ـي ــان ـي ــة .وم ـ ــا ع ـل ـيــك إال تـسـجـيــل
وج ـب ــات ال ـط ـعــام وامل ـ ــاء ،الـتــدريـبــات
والـ ـ ـ ـ ـ ــوزن لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ن ـت ـي ـجــة
صحتك ،علمًا ان معرفة مــدى قربك
ل ـت ـح ـق ـيــق أهـ ــدافـ ــك ي ـم ـن ـحــك ال ــداف ــع
ل ـت ـح ـق ـي ـق ـه ــا ،ويـ ـحـ ـف ــزك بـ ـ ــأن تـضــع
أهدافًا أعلى.

شارات المجد
ي ـش ـج ــع الـ ـجـ ـه ــاز االعـ ـ ـض ـ ــاء االكـ ـث ــر
ن ـش ــاط ــا وي ـم ـن ـح ـهــم ش ـ ـ ــارات Fitbit
لــانـجــازات اليومية .فكل مــرة تقوم
بتحقيق ه ــدف م ــا ،سـيـقــوم الجهاز
بإهدائك شــارة .ولكن يتوجب عليك
ان ت ـع ـمــل لـتـحـصــل ع ـل ـي ـهــا ،وكــذلــك
يمكن مشاركتها مــع اصــدقــائــك من
خــال مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي،
اض ــاف ــة ال ـ ــى تـسـجـيـلـهــا ف ــي الئ ـحــة
االن ـج ــازات الـتــي تمكن قــراء تـهــا من
ق ـب ــل االص ـ ــدق ـ ــاء امل ـش ـت ــرك ــن ال ــذي ــن
يـسـتـخــدمــون ال ـج ـهــاز ن ـف ـســه ،حيث
ي ـم ـك ــن ان تـ ـ ـش ـ ــارك وتـ ـتـ ـن ــاف ــس مــع
األص ـ ــدق ـ ــاء وال ـع ــائ ـل ــة ع ـل ــى Fitbit.
 .comبــاالضــافــة ال ــى مـعــرفــة الحالة
الصحية لكل منهم ،تستطيع مقارنة
الحاالت الصحية ورؤية مدى تقدمك
باملقارنة معهم.

سواران وساعة
آخر االصــدارات التي اعلنتها شركة
 Fitbitث ــاث ــة أج ـ ـهـ ــزة جـ ــديـ ــدة هــي
ع ـبــارة عــن س ــواري ــن ،وســاعــة ذكـيــة،
وذلــك فــي اواخ ــر شهر تشرين االول
املاضي .الجهاز األول وهو األرخص
س ـع ـرًا ه ــو ِ"فـ ــت ِب ــت تـ ـش ــارج" Fitbit
 Chargeالذي ُيباع بسعر  130دوالرًا
(م ـ ــن دون اح ـت ـس ــاب ك ـل ـفــة الـشـحــن
والـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرائ ـ ـ ــب) ،وه ـ ـ ــو يـ ـتـ ـي ــح ت ـت ـبــع
النشاطات اليومية كافة ُ
للمستخدم،
مثل الـخـطــوات واملـســافــات التي قام
بقطعها وال ـ ُـح ــري ــرات الـتــي أحــرقـهــا
وغير ذلك .كما يمتلك الجهاز شاشة
صغيرة تتيح ُ
للمستخدم مشاهدة
اإلشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات الـ ـخ ــاص ــة ب ــامل ـك ــامل ــات
الواردة إلى هاتفه.
ومثل جميع أجهزة ِ"فــت ِبــت" يعمل
س ــوار "ت ـش ــارج" مــن خ ــال االرت ـبــاط
بالتطبيق الخاص به على الهواتف
الذكية ،ويتيح ُ
للمستخدم ُمشاهدة
إحـصــاءات تمارينه على الهاتف أو
ُعـبــر الــويــب .ويــوفــر س ــوار "ت ـشــارج"
امل ـض ــاد لـلـمــاء م ــا يـصــل إل ــى سبعة
أيــام من عمر البطارية قبل الحاجة
إلى إعادة شحنه مرة أخرى.
أما الجهاز الثاني الذي كشفت عنه
Charge
الشركة هو "تشارج إتش آر"
ّ
 HRوالذي ُيقدم امليزات نفسها ،لكنه
ُمصمم ُ
للمستخدمني الذين يريدون
تـتـبـعــا أك ـث ــر دق ــة ل ـن ـشــاط ـهــم ،حيث

ي ـت ـض ـمــن إم ـك ــان ـي ــة ت ـت ـبــع ض ــرب ــات
الـ ـقـ ـل ــب ي ـ ـقـ ــوم ب ـم ـت ــاب ـع ــة ُم ـ ـعـ ــدالت
وإحـصــائـيــات ضــربــات القلب طــوال
ف ـت ــرة ارت ـ ـ ــداء الـ ـس ــوار ول ـي ــس أث ـنــاء
التمارين فقط.
ّ
يقدم جهاز "تشارج إتش آر" خمسة
أيــام من عمر البطارية قبل الحاجة
إلـ ــى إع ـ ــادة ش ـح ـن ـهــا ،وهـ ــو مـتــوفــر
ب ـس ـع ــر ي ـب ـل ــغ حـ ــوالـ ــى  150دوالرًا
(مـ ــن دون اح ـت ـس ــاب ك ـل ـفــة الـشـحــن
والضرائب).
أمـ ــا ال ـج ـه ــاز األخـ ـي ــر ،ف ـهــو الـســاعــة
الــريــاضـيــة الــذكـيــة ِ"ف ــت ِب ــت سـيــرج"
 Fitbit Surgeوالتي تتضمن ميزات
ال ـ ّـس ــواري ــن الـســابـقــن كــافــة ُمـضــافــا
ستقبل إلشارة تحديد املوقع
إليها ُم
ِ
ُ
ّ
الـ ـجـ ـغ ــراف ــي  .GPSوت ـ ـ ـقـ ـ ــدم شــاشــة
ال ـس ــاع ــة إم ـك ــان ـي ــات م ـثــل ُم ـشــاهــدة
املكاملات الواردة والرسائل القصيرة،
ك ـم ــا ت ـت ـي ــح ال ـت ـح ـك ــم ب ــامل ــوس ـي ـق ــى،
وغير ذلك من اإلمكانيات ،وبإمكان
ّ
بــطــاريـتـهــا الـعـمــل مل ــدة سـبـعــة ّأي ــام
متواصلة وهــي متوفرة بسعر 250
دوالرًا (م ـ ــن دون احـ ـتـ ـس ــاب كـلـفــة
الشحن والضرائب).

ساعة أبل المنافس االقوى
م ــع دخـ ــول ســاعــة آب ــل الــذك ـيــة حيز
امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة م ـ ـ ــع ج ـ ـم ـ ـيـ ــع االج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
اإللكترونية القابلة لالرتداء ،كشف
اسـ ـتـ ـط ــاع ل ـ ـلـ ــرأي نـ ـش ــر االس ـ ـبـ ــوع
املـ ــاضـ ــي ،ان امل ـن ـت ــج الـ ـج ــدي ــد آلب ــل
س ــوف يـنـفــاس ب ـقــوة اج ـه ــزة Fitbit
التي تشكل موقع الصدارة باملقارنة
م ـ ــع م ـن ــاف ـس ـي ـه ــا مـ ـث ــل  Garminو
 Jawboneوغ ـ ـ ـيـ ـ ــره ـ ـ ـمـ ـ ــا .وكـ ـش ــف
االحصاء ان العديد من املستهلكني
بـ ـ ــدأوا بـتـغـيـيــر مــوق ـف ـهــم م ــن ش ــراء
سوار  Fitbitلصالح شراء ساعة أبل
علمًا ان الفارق في السعر كبير جدًا.
وكشفت أبــل ،مطلع الشهر الجاري،
ع ـ ــن بـ ــرنـ ــامـ ــج جـ ــديـ ــد يـ ـحـ ـم ــل اس ــم
ُ
"صنع لساعة آبل"Made for Apple ،
 ،Watchيـسـمــح ملـصـنـعــي املـلـحـقــات
ب ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـص ــم م ــن
إنتاجهم لساعتها الــذكـيــة .وقدمت
الـ ـش ــرك ــة ق ــائ ـم ــة إرشـ ـ ـ ـ ــادات تــوضــح
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـت ــي ي ـج ــب أن يــراع ـي ـهــا
املصنعون في تصميم األساور التي
سيوفرونها ،على غرار ما فعلت في
برنامجها ُ
"صنع آليفون"Made for ،
 ،iPhoneالخاص بتصنيع ملحقات
إلصدارات هاتفها الذكي.
وتـتـمـيــز ســاعــة آب ــل ب ـســوار املعصم
القابل للتغيير ،والــذي تمكن إزالته
ل ـت ـغ ـي ـي ــره عـ ـب ــر الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى زر
مـخـصــص لــذلــك فــي كــافــة ال ـط ــرازات
امل ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـس ــاع ــة ،س ـ ـ ــواء الـ ـط ــراز
القياسي أو الرياضي أو الخاص.

