تازه ها
عینک عجیب اپل سال آینده
معرفی میشود
به نظر میرسد اپل در حال گسترش تالشهای خود
برای ارائ ه عینک واقعیت افزوده در سال آینده است.
در ابتدا اپل برای بررسی موجه بودن تولید یک گجت
پوشیدنی قابل نصب روی ســر کاربر ،حدود یک سال
پیشتیمیراگردهمآورد.حاالطبقگفتهمنابعنزدیک
به اپل که از برنامههای این شرکت اطالع بیشتری دارند،
اینشرکتدرحالتخصیصمنابعبیشتریبرایتبدیل
یک پروژه صرفا علمی به یک محصول مشتری محور در
حوزه واقعیت افزوده است.
البته نباید انتظار داشته باشــیم که در آینده نزدیک
ک واقعیت افزوده اپل را به چشم بزنیم؛ چرا که طبق
عین 
گزارشها معرفی یا عرضه این محصول حداقل در یک
سال آینده یا حتی دیرتر صورت خواهد گرفت.
بلومبرگ اولین منبع خبری بود که از اقدامات اپل در
ک دیجیتال که بهصورت وایرلس به
راستای توسعه عین 
آیفون متصل میشود و تصاویر یا دادههایی در دامنه دید
فردی که عینک را به چشم زده است ،نمایش میدهد؛
پرده برداشت .در آن گزارش هم ذکر شده بود که این
ک دیجیتال اپل که احتماال از فناوری واقعیت افزوده
عین 
بهره خواهد برد ،در بهترین حالت تا سال  ۲۰۱۸به بازار
عرضه نخواهد شد.
این در شرایطی است که رابرت اسکوبل ،بالگر مشهور
دنیای فناوری ،یکی از کسانی است که معتقد هستند
عینک واقعیت افزوده اپل زودتر از پیشبینیها معرفی
میشود؛ او معتقد است اپل در حال کار روی عینکی با
فناوری واقعیت ترکیبی است و عینک این شرکت در
جریان معرفی محصوالت جدید اپل در ســال ۲۰۱۷
معرفی خواهد شــد .او همچنین اعالم کرده است که
اپل و شرکت آلمانی  Carl Zeissدر حال کار روی
فناوری واقعیت افزوده هستند .البته این ادعاها هنوز
توسط سایر منابع تأیید نشدهاند و به نظر میرسد سال
 ۲۰۱۸یا بعد از آن زمان معقولتری برای معرفی عینک
واقعیت افزوده اپل باشد.
در شرایطی که بســیاری از تحلیلگران زمان معرفی
محصول واقعیت افــزوده اپل را بعد از ســال ۲۰۱۸
پیشبینی میکنند؛ اکثــر آنها معتقدنــد که اپل
ویژگیهای مرتبط با واقعیت افزوده را در محصوالت
فعلی خود در آینده نزدیک اضافه میکند .برای مثال
دوربین آیفون بعدی این شــرکت قابلیت تشخیص
چهره خواهد داشت و فیلترهایی نظیر آنهایی که در
اسنپچت وجود دارند ،به کمک واقعیت افزوده روی
تصاویر اعمال خواهد کرد.
تیم کوک ،مدیر عامل اپل نیز طی سالهای اخیر عالقه
خود را به واقعیت افزوده بارها نشــان داده اســت و در
مواقع مختلف این فناوری را با واژههایی مثل «ژرف»
و عبارتهایی مثــل «ایده بزرگ مثل گوشــیهای
هوشمند» خطاب قرار داده است .او همچنین اعتقاد
دارد که واقعیت افــزوده بهمراتب مهمتــر از واقعیت
مجازی است.
در شرایطی که سال گذشته تیم کوک اعالم کرد اپل
به ســرمایهگذاری زیاد در حوزه واقعیت افزوده ادامه
میدهد و این شرکت چند پتنت نیز طی دهه گذشته در
رابطه با واقعیت افزوده به ثبت رسانده است؛ با این حال
اپل بهطور معمول فناوریهای زیادی را آزمایش میکند
که شاید هیچگاه بهطور عمومی معرفی نشوند.

هواوی سامسونگ را کنار می زند

تحلیلگران در پیشبینیهای جدید خود اعالم کردهاند
که هواوی با عبور از سامسونگ به رقیب اصلی اپل در
ی هوشمند تبدیل خواهد شد.
زمین ه تولید گوش 
اسکواک اَل ِی ،تحلیلگر موسسهی درکسل همیلتون
در پیشبینی جدید خود اعالم کرده است که هواوی
بهعنوان یک کمپانــی چینی تولیدکننده گوشــی
هوشمند با عبور از سامسونگ به رقیب اصلی اپل در این
حوزه تبدیل خواهد شد.
وی در این مورد چنین اظهار نظر کرده است :انتظار دارم
کمپانیهای چینی با عبور از سامسونگ به رقیب اصلی
اپل تبدیل شوند و برآوردها نشان از این دارند که هواوی
این کمپانی چینی خواهد بود .من پیشبینی میکنم
در آینده باید شاهد رقابت هواوی با اپل در حوزه گوشی
هوشمند باشیم ،حال آنکه سامسونگ به همراه سایر
تولیدکنندگان در ردههای بعدی قرار خواهند داشت.
اَل ِی پیشبینی کرده است که طی سه تا پنج سال آینده
ی هوشمند از بازار محو
شماری از تولیدکنندگان گوش 
خواهند شد .بر اســاس گزارش  ،IDCطی سهماهه
چهارم سال  ۲۰۱۶سامسونگ و اپل هر یک با در اختیار
داشتن نزدیک به  ۱۸درصد از سهم بازار ،رتبههای اول
را در بازار به خود اختصاص داده بودند .هواوی نیز با در
اختیار داشتن  ۱۱درصد از بازار در جایگاه بعدی قرار
دارد .هانس تونگ از GGVنیز معتقد است سامسونگ
در ســالهای آینده رقیب اصلی اپل نخواهد بود .بازار
گوشی هوشمند دیگر به حد اشباع رسیده و از اینرو
فعالیت در این بازار در مقایسه با گذشته بسیار سختتر
شده است؛ به طوری که حتی رونمایی از گوشیهای
هوشمندجدیددرکنفرانسهایبسیاربزرگنظیرآنچه
کرهایها برای رونمایی از گلکسی اس  ۸برگزار کردند،
نمیتواند آنچنان که باید تأثیری بهاندازه گذشته داشته
ی هوشمندی تولید کرد که
باشد .دیگر نمیتوان گوش 
بهراحتی نظر کاربران را به سمت خود جلب کند.
اپل بهواســطهکنترل نرمافزار و سختافزار ،وضعیت
بهتری در مقایســه با سامســونگ و هواوی دارد .این
کمپانی با بهرهگیری از قابلیت خود در کنترل نرمافزار و
سختافزار میتواند بهراحتی محصوالت متفاوتی تولید
کند؛ حال آنکه سامسونگ از چنین قابلیتی برخوردار
نیست .تونگ معتقد اســت که برای به دست آوردن
ی هوشــمند ،تولیدکنندگان باید
سهمی از بازار گوش 
اکوسیستم ایجاد کنند؛ همان کاری که سامسونگ ،اپل
و هواوی در حال انجام آن هستند.

چند اپلیکیشن برتر اندرویدی برای الغری
بدون شک کاهش وزن ،تناسب اندام و الغری مسئله ای
است که این روزها دغدغه بسیاری از ماهاست و از طرفی
یکی از سخت ترین کارها برای حفظ سالمتی ،پایبندی
به یک رژیم غذایی خاص است چرا که برای درمان چاقی
مفرط ،راه های زیادی پیشنهاد می شود و مسلما هیچ
کدام به اندازه یک رژیم غذایی مناسب و ورزش صحیح
موثر نیستند.به همین دلیل امروز تصمیم گرفتیم شما
را با برخی از اپلیکیشــن های برتر تغذیه و رژیم غذایی
آشناکنیم.

 My Diet Diaryبدون شــک  My Diet Diaryیکــی از کامل ترین
اپلیکیشــن ها در حوزه سالمت و تناســب اندام است.
این برنامه با کاربری آســان برای محاسبه مقدار کالری
مصرف شده در روز ،تعیین برنامه ورزشی و کنترل تغذیه،
وزن ،مصرف کلســترول ،کربوهیدارت ها ،قند ،چربی،
پروتئین ،ویتامین ها ،مواد معدنی و فیبر و خیلی موارد
دیگر طراحی شده است .با استفاده از این برنامه نه تنها
سریع و هوشــمندانه تر به وزن دلخواه خود می رسید،
بلکه با کنترل موارد باال می توانید ببینید تا چه حد موفق

بودید ،آیا وزن کم کرده اید ،یا تغییری نسبت به گذشته
نداشتید.
 کرفسکرفس اپلیکیشنی ا ســت که امکان درســت و اندازه
ف کردن غذاها رو به روشی علمی به واسطه کالری
مصر 
ی کند و دیگرمجبور نیستید
شماری را برایتان فراهم م 
از رژیم غذایی ،غذاهــای محبوبتــان را حذف کنید؛
ی توانید به ســادگی غذاهای هــر وعده و
در واقع مــ 
فعالیتهای روزانه خــودرا وارد کنیــد و کل کالری و
پروتئین دریافتی روزانه را محاسبه کنید.

بد نیست بدانید این اپلیکیشن پس
از پرسیدن قد و وزن و سن شما
برای محاســبه شاخص جرمی
بدنتان ،به شــما می گویدکه
مثال برای رســیدن به وزن 70
کیلوگرم طی چهــار هفته هر
روز باید چقدر کالری به بدن خود
برسانید تا روند کاهشی یا افزایشی
وزن تان دقیق و مطابــق برنامه پیش
برود.

اپیاب
h a f t

e

آخر هفته بخیر

r o o z
میلیون ها اپ در بازار سیستم عامل های مختلف
وجود دارند و هر روز هم با ســرعتی قارچ گونه به
تعداد آن ها افزوده می شود .شاید درز مانه «حباب
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اپ» قرار داریم و باید منتظر ترکیدن این حباب هم باشیم .اما حتی
در صورت ترکیدن این حباب ،مطمئنا آنها که بزرگ تر هستند ،باقی
خواهندماند.در این شماره ،سراغ پنج دانه درشت این بازار رفته ایم تا
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ببینیم هرکدام ،زلزله های چندریشتری در ژانر خود ایجاد کرده اند.
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Waze؛
گمشده ای که

پیدا شد
اگر شما هم مانند من بدون استفاده
ازیکاپلیکیشنمسیریاب،رسیدن
به مقصدی که با محدوده آن آشنا
نیستید برای تان گیج کننده اســت ،پس می دانید که
اســتفاده از یک برنامه کاربردی مسیریاب چقدر اهمیت
دارد .برای همین چندماهی است با «ویز» ( )Wazeآشنا
شده ام و این برنامه را به گوگل مپس ترجیح می دهم .اما
چرا ویز را برتر می دانم؟ ویز امکاناتی دارد که گوگل مپس و
دیگر نرم افزارهای مشابه ندارند .داین برنامه ضمن این که
بهترین و سریع ترین راه را برای رسیدن به مقصد پیشنهاد
می دهد و رستوران ،موزه ها و پمپ بنزین ها را مشخص
می کند ،یک شبکه ای اجتماعی نهفته در
دل خود دارد که امکان ارتباط دوسویه
را فراهم می کند .درواقع می توانید هم
خودتان اطالعات به نقشه اضافه کنید و
هم از اطالعاتی که دیگر کاربران اضافه
کرده اند ،بهره مند شوید .به عنوان نمونه
با نزدیک شدن به محل یک خانه مانند
تصادف ،پنجــره ای کوچک (Pop
 )Upباز می شــود تا اطالعات
کامل تر را روی آن ببینید.
اطالعات اپ:
نامWaze :
کاربری :مسیریابی
قیمت :رایگان
سیستم عامل:
اندروید ،آی
او اس 8
و باالتــر،
ویندوزفون
 8به باال
حجــم :
 82.50و 28
مگابایت
ســا ز ند ه :
Waze

Sketchbook motion؛ دمیدن روح به تصاویر بی تحرک
بچه که بودیم سر کالس یا هنگام درس خواندن ،یکی از تفریحات مان این بود که گوشه
کتاب یا دفتر خود یک نقاشی را در چند صفحه پشت سر هم تکرار کنیم و هر بار تصویر را کمی حرکت
دهیم .سپس با تند ورق زدن گوشــه کتاب ،یک انیمیشن ساده درســت می کردیم .آن زمان با کمی
خالقیت ،انیمیشنی جالب در گوشه کتاب درسی و دفتر مشق خود می ســاختیم که از دیدنش لذت
می بردیم و گاهی با افتخار به دوســتان مان نشــان می دادیم و حال که فناوری پیشرفت کرده است،
خالقیت افراد به گونه ای دیگر غلغلک داده می شود .اپلیکیشن «اسچ بوک موشن» ( )Sketchbook motionیکی از آن
بهترین های موجود است .این اپ از نظر «اپل» بهترین برنامه ســال  2016است که به صورت انحصاری برای «آی پد مینی »2
به بعد و آی پد نسل  4به بعد عرضه شده است .قطعا شــما هم وقتی این آپ را روی آی پد امتحان کنید ،به توسعه دهندگان آن
دست مریزاد خواهید گفت .با این آپ می توانید صحنه های زیبای متحرکی را بسازید ،مفاهیم پیچیده را ساده کنید یا تنها برای
سررگمی آن را به کار ببرید .این اپ به شما کمک می کند افکت های زنده یا حرکات ظریف را به تصاویر خود اضافه کنید .آنچه
در نهایت مشاهده خواهیدکرد ،حرکت کردن ،زیادشدن و رشد کردن عناصر داخل تصویر است.

اپلیکیشنیاب
روزهفت
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چطور از هولدر گوشی
ماشین استفاده کنیم؟
در واقع از آن جایی که گوشی موبایل جزو جداناپذیر زندگی
امروز همه ما شده ،مسلما استفاده از این گجت درتمامی کارهای
ب هایی هم دارد اما شاید برای استفاده
روزمره ما فواید و آسی 
ب های احتمالی نیاز به لوازم جانبی
بهتر و پرهیز از بعضی آسی 
خاصی داشته باشیم؛ با توجه به این که بسیاری از ما زمان زیادی
را درماشین ســپری می کنیم و از گوشی هم استفاده زیادی
داریم ،بدون شک هولدر موبایل ماشــین ()Car Holder
ی تواند از مشکالت کار با
یکی از وسایل کاربردی اســت که م 

گوشی موبایل درماشین (نظیر
مسیریابی ،مکالمه و …) کاهش
بدهد.
بد نیست بدانید که پایه نگهدارنده
گوشی انواع مختلفی دارد که عمده
تفاوت آنها عالوه بر پشــتیبانی از
سایزهای مختلف گوشی موبایل،
موقعیت قرار گیری در اتومبیل است
که معموال در سه نقطه شیشه ،داشبورد ،دریچه کولر و اسالت
ی باشد که البته شیشه و داشبورد
ورودی CDپخش ماشین م 
خودرو برای نصب پایه نگهدارنده موبایل نسبت به دو نقطه دیگه
ت ترین و بهترین روش) هستند.
متداو ل تر (راح 
از طرفی اساسا هولدرهای گوشی دارای پای ه های مکند ه ای
هستند که به چسبیدن آنها به سطوح صاف (یا عمدتا مسطح)
ی کندو شیشه به همین دلیل مکان مناسبی برای این
کمک م 
کار هست که البته به هنگام استفاده از این نوع باید توجه داشته
باشــید که هولدر را در مکانی نصب کنید که مزاحم دید جلو
راننده و حواس پرتی او نشود.
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Google
allo؛ زنده باد

ارتباطات
دلیل انتخاب «»Google allo
در فهرست برترین هااین نیست
که «الو» یک پیام رسان سریع و
فوق العاده است که امکان تماس با دیگران و چت را فراهم
می کند ،بلکه دلیل این انتخاب این است که این پلتفرم
فراتر از یک پیام رسان اســت .پیام رسان گوگل هم یک
برگ برنده در آســتین دارد که چیزی نیست جز داشتن
یک دستیار هوشمند ( .)Google Assistantشما
می توانید در محیط نرم افزار با این دستیار صوتی حرف
بزنید و او جواب شما را خواهدداد .می توانید جمالت خود
را به برخی زبان ها محاوره ای بگویید و این دستیار آن را
تایپ کند و برای دیگران بفرستد یا می توانید سواالت خود
را در مورد وضعیت آب و هوا ،رستوران های نزدیک ،مکان
یابی ،فیلم های روی پرده سینما و ...از او بپرسید .این دستیار
صوتی پرحرف حتی می تواند همدم خوبی برای شما باشد
و درباره موضوعات مختلف مانند فیلم «جنگ ستارگان»،
کتاب ها و ...گپ بزنید .برای فراخوانی این دستیار کافیست
دستور @ googleرا در برنامه تایپ کنید.
اطالعات اپ:
نامGoogle allo :
کاربری :شبکه اجتماعی
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اپلیکیشن نقاشی Prisma
قرار است «پیکاسو»« ،ادوارد مونک»« ،ونگوک»« ،لویتان» یا دیگر نقاشان نامدار،
تصویر شما را با قلم های جادویی خود بکشند .قطعا انتظار ندارید که این نقاشان از گور بلند شوند و قلم به
دست بگیرند ،تنها کافیست اپلیکیشن «پریسما» ( )Prismaرا که به نظر ما بهترین اپ سال است ،روی
دستگاه اندرویدی یا آی او اس خود نصب کنید .بعد از نصب ،فاصله شما با داشتن یک اثر هنری تنها چند
لمس ساده است .اگر قبال تنها انسان ها بودند که می توانستند تکنیک و سبک خاصی را اجرا کنند ،حاال پریسما هم با قدرت هوش مصنوعی خود
سبک کاری نقاشان معروف را می آموزد و همان سبک ها را روی عکس های کاربران پیاده می کند .هر چند پیش از این هم اپلیکیشن هایی برای تبدیل
عکس به نقاشی طراحی شدند ،ولی خروجی پریسما یک سر و گردن از دیگر همتایان خود باالتر است .تصویر نهایی ای که پریسما به شما تحویل می دهد
بسیار شبیه آن چیزی است که اگر نقاشان آن سبک زنده بودند ،می کشیدند.این اپ پس از انتشار در تابستان  95برای سیستم عامل آی او اس ،توانست
در صدر محبوب ترین های اپ استور قرار گیرد و بعد از آن برای اندروید هم منتشر شد .همین محبوبیت باعث شد در کمتر از چند هفته دیوار شبکه های
اجتماعی مختلف به ویژه اینستاگرام از عکس های نقاشی شده با پریسما پر شود .عکس هایی که اگر کاربر کمی هوشمندانه عکس و فیلتر را انتخاب می کرد،
تحسین برانگیز بودند .کسانی که از اپلیکیشن های مشابه موجود خسته شده بودند ،با آمدن پریسما حسابی سر ذوق آمدند و تا مدت ها با آن سرگرم بودند.

حتما می دانید یکی از مهمترین ابزارهایی که در ماشــین باید به آن
پرداخته و جایی برایش تعبیه بشود ،نگهدارنده های گوشی ها هست
چون اگر بخواهید گوشی را در جیب قرار بدهید برداشتن آن ها هنگام
رانندگی کمی مشکل به نظر می رسد؛ از طرفی اگر هم بخواهید بدون
محافظ روی داشبورد و یا هر قسمت دیگه ای قرارش بدهید ،مشکالت
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Streaks؛ به یاد آر
()Streaks
قصــد دارد
عــادت های
خوب را به زندگی روزمره شما سنجاق
کند و برای اینکار چــه راهی بهتر از
یادآوری؟ کافیســت یک فهرست
از تکالیف روزانه خــود تهیه کنید و
شش تا از کارهای مهمی که ممکن
است پشــت گوش بیندازید در این
فهرست بگنجانید .این اپ ،راهی برای
تبدیل کردن کاری کــه به آن عالقه
ندارید ،به یک عادت روزانه است .هر
چقدر آمار موفقیت آمیزتری کسب
کنید ،انگیزه تان بــرای انجام کارها
بیشتر می شود .این اپ برای رسیدن
به اهداف ورزشــی و زندگی سالم
بســیار کاربردی است و به همین
دلیل با اپلیکیشــن «Apple
 »Healthسازگار است تا بهتر
بتوانید شرایط جسمی خود را
زیر نظر بگیرید.

صدمه دیدن این گوشــی گران قیمت شما رو تهدید می کند! به همین
دلیل کمپانی های زیادی بعد از نیاز سنجی تصمیم گرفتندیک سری از
نگه دارنده ها راکه ماآن را اصطالحا صندلی مخصوص گوشی می نامیم،
برای اتومبیل ها طراحی کنند و در اختیار کاربران و رانندگان قرار بدهند.

دریچه سیســتم تهویه هوا (کولر) ماشــین هم یکی دیگر از
ی توانیم ازآن برای نصب هولدر موبایل
مکا ن هایی هست که م 
خاص خودمان استفاده کنیم که البته از مشکالت این نقطه
ی توانیم به جلوگیری از عبور هوا اشاره کنیم که در زمستان
م
با وجود جریان هوای گرم برای گوشی موبایل نیز ممکن است
مشکل ساز بشــود و در صورت استفاده از دریچه کولر ماشین
برای نصب پایه نگهدارنــده موبایل ،باید ترجیحا خروجی هوا
رادر دریچه مورد استفاده (به ویژه درزمستان و هنگام استفاده
از بخاری) بست.
اسالت ورودی CDپخش اتومبیل هم از نقاطی هست که برای
ی گیردکه
اتصال پایه نگهدارنده گوشــی مورد استفاده قرار م 
فراموش نکنید استفاده از آن بسیار نادرست است؛ در واقع این
نوع هولدر به اطراف اسالت ورودی  CDبدون آسیب رساندن
ی شود که البته
به آن یا جلوگیری از پخش سی دی ،متصل م 
برای خودروهایی که واقعا در نصب روی داشــبورد ،شیشه و
دریچه کولر مشکل دارند این گزینه آخرین راه حل بوده و البته
مد ل های آن هم بسیار کمیاب است.

شکایت کاربران از دوربینهای آیفون  ۷پالس
یکی از ویژگیهای منحصربفرد آیفــون  ۷پالس ،تنظیمات
دوربین دوتایی و “حالت پرتره” آن است که به کاربران امکان
میدهد عکسهایی با کیفیت خیلی خوب بگیرند .متاسفانه
به نظر میرسد بنا به دالیلی نا معلوم ،تعداد زیادی از کاربران
س دچار مشکل جدی
گزارش دادهاند دوربینهای آیفون پال 
هستند.بنا به گزارش ها ،گاهی هنگام استفاده از دوربین آیفون
 ۷پالس ،کاربر این پیام را دریافت میکند که “آیفون باید فورا
خنک شود” و این در حالی است که آیفون اصال گرم نیست.
به نظر میرسد این یک مشکل نرمافزاری نیست و مربوط به
سختافزار است .اگر شما هم با چنین مشکلی مواجه شدهاید
ظاهرا تنها راه حل این است که گوشی خود را به فروشگاه اپل
ببرید و درخواست یک گوشــی نو کنید .یکی ازکاربران گفته
است “خیلی تالش کردم با  Resetکردن گوشی مشکل را
برطرف کنم ،اما با کاربران دیگری که این مشکل را دارند هم
در تماس بودم و فکر میکنم اپل باید به دلیل نقص سختافزار
گوشیهایاش را با گوشی نو تعویض کند .اگر شما هم با چنین
مشکلی مواجه شدید ،آن را برای تعویض به فروشگاه ببرید”.

