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ایرپادواقعابیسیم

در سال های اخیر ایرپادهای متنوعی وارد بازار شدند، 
حتی در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۸ نیز شــاهد رونمایی از 
چندین مدل ایرپاد جدید بودیم، ولی غالب این ایرپادها 

به طور کامل بی سیم نیستند.
ایرپادهای BeatsX اپل یــا Beoplay E6 نیز به 
معنای واقعی بی سیم نیستند و از فناوری های ارتباطی 
قدیمی سود می برند. در این فضا خبر خوشحال کننده 
برای کاربران؛ عرضه نخســتین ایرپادهای بی ســیم 
واقعی توســط شــرکت آلمانی ســنهایزر مومنتوم 

)Sennheiser Momentum(  است.
 Momentum True Wireless ایرپادهــای
به طور کامل بی سیم هســتند و از ارتباطات بلوتوث 
برای ارتباط با اسمارت فون استفاده می کنند، ولی خود 
ایرپادها از یک میدان مغناطیسی برای ارتباط با یکدیگر 

و تقسیم سیگنال استفاده کرده و نیازی به سیم ندارند.
به همین دلیل، شــاهد تاخیر بســیار کمی در حد 
صفر هستیم. این ایرپادهای بی سیم واقعی می توانند 
انتظارات چندین ساله کاربران از یک ایرپاد بی سیم را 

برآورده کنند.
ایــن ایرپادها مجهز بــه درایورهــای مکانیکی ۷ 
میلی متری هســتند و از کدک AAC و AptX سود 
می برند. آنها بسیار زیبا و بدون هیچ گونه کلیدی ساخته 
شــده اند. برای کار با این ایرپادها باید از ژســت های 

حرکتی استفاده کرد.
البته، شــرکت ســنهایزر مومنتوم می خواهد یک 
اپلیکیشن موبایل برای این ایرپادها عرضه کند که کار 
را ساده تر کند و کاربران به راحتی بتوانند این ایرپادها را 

فعال یا متوقف و صدا را کنترل کنند.
مدیریتنویزمحیط

ویژگی Transparent Hearing این ایرپادها به 
کاربر اجازه می دهد میزان نویز محیط را مدیریت کند. 
کاربر می تواند تمام نویز محیط را از بین ببرد تا صدایی 
کامال شفاف و واضح بشنود. برعکس، کاربران می توانند 
گزینه هایی را انتخاب کنند که عالوه بر شنیدن صدای 

ایرپاد، هنوز صدای محیط را هم گوش کنند.
جالب اســت این ایرپادها از هر دو دســتیار صوتی 
دیجیتالی گوگل اسیســتنت و ســیری پشتیبانی 
می کنند و با یک حرکت می توان این دستیارها را فعال 

کرد.
این ایرپادها می توانند ۴ ساعت شــارژ کامل برای 
پخش موسیقی داشته باشند. دو بار شارژ این ایرپادها 
در روز با استفاده از کیس مخصوص شان باعث می شود 

۱۲ ساعت برای شما کار کنند.
شرکت ســنهایزر مومنتوم اعالم کرده ایرپادهای 
Momentum True Wireless را در مــاه نوامبر و با 

قیمت ۳۰۰ یورو یا ۳۵۰دالر وارد بازار می کند.
بی شک ایرپادهای جدید سنهایزر مومنتوم می توانند 
سطح جدیدی از کیفیت و تجربه کاربری را با خود به 
همراه داشته باشــند و محرکی برای دیگر شرکت ها 

شوند که ایرپادهای بی سیم واقعی بسازند.
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نمایندگان ایران توانستند در مسابقات آسیایی جاکارتا در بخش PES 2018 به مدال نقره برسند. در سومین بازی مرحله 
آخر رضا نوبخت سرکندی یکی از نمایندگان تیم ایران در برابر آیهارا سوباسا قرار گرفت. نوبخت تیم لیورپول و سوباسا 
تیم آرسنال را انتخاب کرد. در نهایت، این بازی نفسگیر با باخت نوبخت تمام شد. نوبخت سه بر دو در برابر سوباسا تن به 
شکست داد و در مجموع تیم ژاپن با نتیجه دو بر یک از سد ایران گذشت. بنابراین تیم ایران از رسیدن به مقام قهرمانی 
باز ماند و به مدال نقره قناعت کرد. این مسابقات به صورت آزمایشی درحال برگزاری هستند و مدال های آن در مجموع 

مدال ها هیچ تاثیری ندارد. در بازی های  آسیایی  سال ۲۰۲۲ شاهد حضور رسمی این مسابقات خواهیم بود. 
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اگراحسـاسخـواببهشـما
امنـی مـکان در داد دسـت
ماننـدپارکینگهـایجادهای
و کنیـد متوقـف را خـودرو
بزرگـراه شـانه در توقـف از

کنیـد. خـودداری
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گرافیتی، نقاشی دیواری یا نقاشی خیابانی که قدمتی ۸هزار ساله دارد، سال هاست به محل 
مناقشه میان مردم و شهرداری ها تبدیل شده. عده ای این نگاره ها را برای آرامش شهر مفید 
می دانند و عده ای نوعی از این نگاره ها را ابزاری مخل امنیت می دانند. با این حال، گرافیتی 
به اشکال مختلف در دیوارهای جای جای جهان نقش می بندد. صفحه توییتر »جادوی هنر 

خیابانی« گرافیتی های اعجاب انگیزی را از سراسر دنیا معرفی می کند.

بنکسی، نامی شناخته شده برای اکثر کسانی است که با هنر گرافیتی آشنا هستند. اسم 
او را می دانند، اما هیچ وقت او را ندیده اند. هنرمند انگلیسی ناشناس که دیوارنگاره های او 
در اعتراض به ظلم به پناهجویان، گرمایش زمین و شرایط سخت کارگران و موضوعاتی 
از این دست، جهانی شــده و او را به معروف ترین گرافیتی کار تاریخ تبدیل کرده است. 
خالقیت، هویت خاص، نگاه متفکرانه به موضوعات و سوژه یابی هوشمندانه و جهانی وجه 
تمایز بنکسی است. صفحه اینستاگرام او تیک آبی و تاییدیه را هم از اینستاگرام گرفته. 
پس مخاطبانش که هویت واقعی او را نمی شناسند، حداقل از واقعی بودن هویت صفحه 

مجازی اش اطمینان داشته باشند.

مهرنوشگرکانی|دیگــرآنزمانیکهبرای
سفررفتنمجبوربودیمدســتبهداماننقشه
وراهنمایسفرشویم،گذشــتهاست؛امروزه
اپلیکیشنهایســفرمثلیکهمسفرکاربلد
عملمیکنند.دراینجاچنداپلیکیشنیکهدر
سفرهایداخلیمیتوانیمازآنهااستفادهکنیمرا

معرفیکردهایم:

)Google Trips(گوگلتریپز
مردممیخواهنددرسفررویپایخودبایستند
ومدامبهدیگرانوابستهنباشند؛گوگلتریپزهم
همینکاررامیکند.بااستفادهازگوگلتریپزهم
بهکسیوابستهنیستیدوهممکانهاییراکه
میتوانیددرآنهاخوشبگذرانید،یادمیگیرید.
کارباگوگلتریپزبهاینصورتاستکهمقصد
رااعالممیکنیدواینبرنامهبهشــمااطالعات
مفیدیمیدهدکهچطوربلیتبگیریدیاخودرو
کرایهکنید،کجاوباچهقیمتیهتلرزروکنید،
چهمکانهاییراببینیدودرچهرســتورانهاو
کافههاییغذاونوشیدنیبخورید.گوگلتریپز
درسفربراســاسانتخابشــما،برنامهروزانه

دراختیارتانمیگذارد.
برایمثــالمیخواهیدبهاصفهــانبروید،
عالقهمندیهای براساس گوگل پیشنهادهای
شماستکهاینســرویسآنهاراازاطالعاتی
کــهدرایمیلشــخصیتان)Gmail(موجود
است،جمعآوریکرده؛هرکدامازپیشنهادهابا
ستارهایکهکاربراندادهاند،رتبهبندیشدهاست
ومیتوانیدنظــراتراهمانجابخوانیدوتصمیم
بگیرید.اینبرنامه،امکانبرنامهریزیبرایسفربه

چندشهرراهمدراختیارشماقرارمیدهد.

TripAdvisorتریپادوایزر
است گردشگری محتوای با اپلیکیشــنی
کهدرآنمیتوانیداطالعاتبســیارخوبیاز
هتلها،رســتورانها،اقامتگاههایمختلفو
هرچیزیکهدررابطهباســفراست،بهدست
آورید.دراپلیکیشــنتریپادوایزرهمچنین
میتوانیدنظراتافرادمختلفرادرموردیک
جاذبهگردشگری،رستوران،هتلو...بخوانیدو
خودتاننیزنظریثبتکنیدکهدرطولسفر
بسیاربهدردتانمیخورد.برایمثالزمانیکه
میخواهیدتورخریداریکنید،رویهتلهای
آنشــهرمیرویدومیتوانیدنظراتمختلف
مردمرادرآنببینیدیــاچرخیدرجاذبهها

بزنید.

)Kojaro(کجارو
کجارومحلیبرایاشتراکگذاریتجربههای
سفراســت.ســفرتانرابرنامهریزیکنید،

دربارهمقصدسفراطالعاتجامعکسبکنید،
عکسهایسفرخودرابهاشتراکبگذارید،نظر
دهیدونظراتدیگرانرابخوانیدتاهمبهترسفر
کنیدوهمبهدیگراندربهترسفرکردنکمک

کنید.
کجاروازدوبخشاصلیمجلهومرجعاماکنو
نقاطمختلفکرهزمینباتمرکزبرایرانتشکیل
شدهاست.بخشمجلهباتولیدمحتوایمتنی،
صوتیوتصویریبهمعرفــیاماکنمختلفو
ایجادمحتوایمفیدبرایدوستدارانگردشگری
میپردازدوبخشمرجعباایجادیکپایگاهدادهاز
تمامینقاطدیدنیایرانوجهانقصدداردکهشما

رادریافتناهدافسفرتانیاریکند.

)Snapptrip(اسنپتریپ
درگذشتهخیلیازمابامقولهایبهنام»رزرو
هتل«آشــناییچندانینداشتیمودربیشتر
مواقع،شهریرابرایسفرانتخابمیکردیم
کهحتماقوموخویشــیدرآنداشتهباشیم،

امازمانگذشتوسفربهقصددیدنجاذبهها
وجاهایناشناختهاهمیتپیداکردودرنتیجه
اپلیکیشنهایزیادیپابهمیدانگذاشتندکه
کارشان،رزروآنالینهتلوبلیتهواپیمابودو
اسنپتریپهمیکیازآنهاست.اسنپتریپ،
کاملترینمرجعانــواعاقامتگاههادرایران
محسوبمیشودوبیشاز۸۰۰هتلواقامتگاه
ازهتلهایلوکستاخانههــایبومگردیو
ســنتیدرآنموجوداســت.اینسرویس،
امکانجستوجوومقایسهرابرایتانفراهم
میکندوپایینتریــنقیمترادربینتمامی
وبســایتهایرزروهتلتضمینمیکند.با
مراجعهبهاپلیکیشــنیاسایتاسنپتریپ
میتــوانرزروهتلباتخفیفبیشــتررابه
راحتــیانجامداد؛چراکهاینســرویسهم
تخفیفهایهفتگــیداردوهمتخفیفهایی
درمناسبتهایمختلفوسهشنبههرهفته
هممیتوانیدبیشترازهمیشهازآنتخفیف

بگیرید.

)Foursquare(فوراسکوئر
فکرکنیدمیخواهیدبهمشــهدبرویدوهیچ
تصوریازاینشــهرندارید.میخواهیدبدانید
بهترینمکانهایشــهرکجاســت،کافههاو
رســتورانهایمناســبکدامندومکانهای
تفریحیومراکزخریدشهرکجاقرارگرفتهاند.
دراینحالتفوراسکوئرکهیکراهنمایشهری
است،میتواندبهکارتانبیاید.کافیستلوکیشنی
کهدرآنهستیدرادرایناپلیکیشنمشخص
کنیدوفوراســکوئرمکانهایدیدنی،موزهها،
کافهها،رستورانها،مراکزخریدوجاهاییکهدر
شبمیشودبهآنرفترابهکاربرنشانمیدهد.
همهاینپیشــنهادهابراساسکیفیتونظرات
کاربرانطبقهبندیورتبهبندیمیشوند؛نظراتی
کهبیشترشانقابلاعتمادندوبراساستجربه

شخصیعدهزیادیگردآوریشدهاست.

)Waze(ویز
خیلیازمادلمانمیخواهدبدانیمکهچطور
میشودمیانبرزدوبدوناینکهزیاددرترافیک
ماند،زودبهمقصدرسیدیاچطورمیشودآسان
بهجاییکهآدرسشرانمیدانیم،رسید.برنامه
Wazeکهیکمســیریابحرفهایاست،این
امکانرابهمامیدهدکــهبتوانیممبدأومقصد
رامشــخصکنیموازکوتاهترینوسریعترین
مسیربرایرســیدنبهمقصدمانمطلعشویم.
عالوهبرنمایشســریعترینمسیر،اینبرنامه
زمانتقریبیومیزانفاصلهتامقصدراهمنشان
میدهدوازطرفدیگربهصورتلحظهایمارادر
جریانترافیکمسیرقرارمیدهد.عالوهبرامکان
مسیریابی،کاربرانمیتوانندتوسطاپلیکیشن
ویز)Waze(ازوجوددوربینهایکنترلسرعت
وچراغهایراهنماییدرطولمسیرمطلعشوند.

)Spotify(اسپاتیفای
گوشدادنآهنگیکیازملزوماتسفرویکیاز
راههایگوشدادنبهموسیقیهماینترنتاست.
اماوقتیاینترنتدردسترسنباشد،چهکارباید
کرد؟بایدخودمانراازموسیقیمحرومکنیم؟
نرمافزارSpotifyاینقابلیتراداردکهتمامی
آهنگهاییراکهدرزمــانآنالینبودندانلود
کردیدیاگــوشدادهاید،ذخیرهکندوزمانیکه
بهاینترنتدسترسینداریدوآفالینهستید،

برایتانپخشکند.

اپهاییکهدورازخانهبهکارتانمیآید

سفرباهمفسریدرجیب!

اپلیکیشن برکت برای زنان سرپرست خانوار قدم مثبت و مفیدی برداشته است. این اَپ 
هم زمینه ای برای اشتغال این افراد فراهم کرده و هم فرصتی در اختیار شما قرار داده که 
ضمن مشارکت در کار خیر و حمایت مالی از خانواده های نیازمند بتوانید مواد اولیه الزم 

برای آشپزی را از فروشگاه آن تهیه کنید.
محصوالت فروشگاه برکت شامل اقالمی می شوند که در آشپزی ایرانی جایگاه ویژه ای 
دارند. بادمجان سرخ شــده، پیاز داغ خاللی، ســبزی قورمه آماده و رب گوجه فرنگی 
خانگی همه به صورت بهداشتی و بسته بندی شده قابل خریداری هستند و دم در منزل 

تحویل تان داده می شوند. 


