اﻧﺴﺎن ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻌﺪی ﻓﻨﺎوری؛ اﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
 AirPodsﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ را در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﻫﺎﻟﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎورﺗﺎن ﻧﺸﻮد ﮐﻪ روزی ،اﺑﺰاری را ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﮔﻮش ﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﯾﻦ روﯾﻪ را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽ

ﺑﯿﻨﯿﺪ اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ در ﺟﯿﺐ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،داﺧﻞ ﮔﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ
ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﮐﻪ اﯾﺮﭘﺎد ) (AirPodsﻧﺎم دارﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،

ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺪون ﺳﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﯽ
دردﺳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻃﻮل روز ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮﯾﺪ آن را از ﮔﻮش ﺧﻮد درآورﯾﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﻨﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره روی ﭼﺸﻢ اﻓﺮاد ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ
ﺷﺐ و زﻣﺎن ﺧﻮاب ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ اﭘﻞ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ ،و ﻣﺮز ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎرﯾﮏ ﺳﺎزﻧﺪ
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض
در ﻧﮕﺎه اول AirPods ،ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺳﯿﻢ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﺪاول ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﯾﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از

آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﯿﻢ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ داﺋﻤﺎً ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ،دﺳﺘﮕﯿﺮه در ،ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﮔﯿﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺷﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻼص ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﺣﺎل
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻮدن و وزن ﻧﺎﭼﯿﺰ ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آوردن اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎ از ﮔﻮش وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
در واﻗﻊ  AirPodsﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض داﺧﻞ ﮔﻮش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض داﺧﻞ ﮐﯿﻔﻢ ﯾﺎ ﺟﯿﺒﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان

اﯾﺮﻓﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺪ ،و اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ داﺧﻞ ﮔﻮش ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.

زﻣﺰﻣﻪ ای در ﮔﻮش ﺷﻤﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ و از ﻗﻀﺎ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺎم ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ داﺋﻤﺎً ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺤﺘﻮای آن را در

ﮔﻮش ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ.
اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﻬﻢ را ﺑﺪون ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﺘﺎن در رﺳﺘﻮران ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺮف ﻏﺬا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم در ﮔﻮﺷﺘﺎن ﻧﺠﻮا
ﻣﯽ ﺷﻮد» :ﻗﺮار ﺑﻌﺪﯾﺘﺎن  10دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ« .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﻬﻤﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ،
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دوﺳﺘﺘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻮد ،و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺮک ﻋﺎدی و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﺷﻨﻮاﯾﯽ در اﻧﺴﺎن ،ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺟﻬﺖ دار و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺸﻤﺎن اﻧﺴﺎن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﯿﺎم ﻫﺎی
ﻣﺘﻨﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﮔﻮش ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را از رادﯾﻮ ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی دوﺳﺘﺘﺎن
ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ اﻧﺴﺎن در آن واﺣﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺻﻮﺗﯽ را
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻋﻼن ﻫﺎی ﺑﺼﺮی ،ﺣﻮاس ﺷﻤﺎ را ﭘﺮت
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻨﯿﺪاری ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ از ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺪاری اﺳﺖ
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎی اﭘﻞ را ﻧﺴﺨﻪ ای ﺑﻬﺘﺮ از ﻋﯿﻨﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
 Google Glassﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺼﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  AirPodsﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪاری اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ،و ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﺑﺰار ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ  Siriو درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ
ﻧﻈﯿﺮ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﻔﺘﺎر در ﺣﯿﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ را
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرﺗﺎن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ
ﺧﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدی! ﺣﺘﻤﺎً ﻓﺮدا ﺑﺎ آدام ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮم و در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ«.

ﺑﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرات ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و روز ﺑﻌﺪ ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آدام را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص ،ﮐﻠﻤﺎت از ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽ ﭘﺮد
ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ
ً
و ﻣﮑﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺘﺎن آﻣﺪه و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮدی دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻠﯿﺪواژه ای
ً
ﺑﻌﺪا از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرک ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﺧﺎص ،ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت  30ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﺒﻞ را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎی اﭘﻞ ،در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﭘﻞ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ آﻧﭽﻪ  AirPodsرا ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻞ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
اﭘﻞ اﺳﺖ Siri .ﻫﺮ روز ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﭘﻞ واچ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،و ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ذﻫﻨﻤﺎن ﻫﻢ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎی اﭘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﺪﻓﻮن ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و دﯾﺠﯿﺘﺎل را
داﺧﻞ ﮔﻮش ﺷﻤﺎ و در دﺳﺘﺮس ﺗﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻌﺪی :اﻧﺴﺎن
ﻣﻮاردی ﮐﻪ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺷﻨﻮا ﺑﻪ اﺟﺒﺎر از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز داﺧﻞ ﮔﻮش آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎم
ﺧﻮاب ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ،ﻫﺮﺟﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای

آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ روز ﺑﻪ روز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ را در ﮔﻮش ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ زودی ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺠﺰا ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ

رﻓﺖ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻮرد »اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮑﻮی ﺑﻌﺪی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی« ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ .داروﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاب و

ﺳﻼﻣﺘﯽ ،اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎی ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی
زﯾﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﭘﻨﻬﺎن ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ روز ﺑﻪ روز ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ،ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ از
ﻗﺒﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪاوم وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻠﺴﺘﺮول ،ﮔﻠﻮﮐﺰ و ﮐﺘﻮن ﻫﺎ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی در ﺑﺪن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ،و اﺛﺮات درازﻣﺪت رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و
ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ را زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎی دﯾﺎﺑﺘﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ
ﭼﺴﺐ زﺧﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﭼﯿﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺮ روز ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ روز ﺑﻪ روز اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺪام اﭘﻞ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﻞ اول اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺪﻓﻮن ﺑﯿﺴﯿﻢ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
 AirPodsﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎزﮔﺮ ﻋﺼﺮ ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ
ﻓﻘﻂ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺨﯿﻠﯽ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

