اًذرٍیذ ٍر چیست ؟
اًذرٍیذ ٍر تِ اًگلیسی ) ً ( Android Wearام سیستن عاهل جذیذ شرکت گَگل ترای دستگاُ ّای
پَشیذًی است کِ اختصاصا ترای آًْا ٍیرایش شذُ است .
هَتَلَصی
ؽزکت گَگل در هزاعن  Google I/Oدر عال  2014رعوا عیغتن ػاهل اًذرٍیذ ٍر  Android Wearرا تا ّذف
در دعت گزفتي تاسار گجت ّای پَؽیذًی َّؽوٌذ هؼزفی ًوَد.

تزای ؽزٍع اس ایي عیغتن ػاهل در ّ Smartwatchا اعتفادُ هیؾَد .
ّواًغَر کِ در ایي هقالِ گفتین  ,اٍلیي  Smartwatchتا عیغتن ػاهل اًذرٍیذ ٍر ) ( Android Wear
عاػت  , LG G Watchتَد ! عاػت ً Motorola Moto 360یش اٍلیي ساعت َّشوٌذ تا عیغتن ػاهل
Android Wearهیثاؽذ کِ ففحِ ًوایؼ آى گزد اعت!

 Android Wearیا ّواى اًذرٍیذ ٍر چِ قاتلیت ّایی دارد ؟ ٍیژگی ّای سیستن عاهل Android
( Wearاًذرٍیذ ٍر ) چیست ؟
عیغتن ػاهل اًذرٍیذ ٍر یا ّواى  Android Wearهختـ گجت ّای پَؽیذًی هیثاؽذ ! هاًٌذ ػیٌک ّا یا عاػت

ّای َّؽوٌذ.

در حال حاضز ایي عیغتن ػاهل تز رٍی تزخی اس عاػت ّای َّؽوٌذ ٍجَد دارد ٍ ها عؼی هیکٌین ٍیضگی ّای
Android Wearدر عاػت ّای َّؽوٌذ را تزای ؽوا ػشیشاى تیاى کٌین:

تَجِ  :هوکي است ّوِ ٍیژگی ّای زیر در یک ساعت َّشوٌذ اًذرٍیذی ًثاشذ ! اها ها سعی کردین ٍیژگی
ّای هشترک ّ Smartwatchای پلتفرم  Android Wearرا ترای شوا عسیساى لیست کٌین  .اکثر قاتلیت
ّای زیر در ساعت ّایی هاًٌذ LG G Watch , Motorola Moto 360 , Sony Smartwatch 3 ,
ٍ Asus Zenwatch ٍSamsung Galaxy Gear Live , LG G Watch Rجَد دارد.
هَتَلَصی
. ۱قاتلیت ٍصل ٍ ّوگام شذى تا هَتایل َّشوٌذ شوا:
عاػت ّای َّؽوٌذ  Android Wearحتوا تایذ تِ یک هَتایل َّؽوٌذ اًذرٍیذی هتقل ؽًَذ تا تتَاًیذ اس اهکاًات
آى تِ فَرت کاهل اعتفادُ کٌیذ ! ( هَتایل اًذرٍیذی تایذ دارای اًذرٍیذ  4.3تِ تاال تاؽذ ) الثتِ در فَرت اعتفادُ
آفالیي اس عاػت َّؽوٌذ  ,تٌْا تزخی اس ٍیضگی ّای آى هاًٌذ خَد عاػت فؼال خَاّذ تَد  .اها تزای اعتفادُ کاهل اس
ٍیضگی ّای عاػت تایذ عاػت ٍ گَؽی را تا یکذیگز  Setکٌیذ  .تزای ایٌکار اگز عاػت َّؽوٌذی تا عیغتن ػاهل
اًذرٍیذ ٍر داریذ اس آهَسػ ”

” تزای راُ اًذاسی ٍ  Setکزدى گَؽی تا عاػت اعتفادُ کٌیذ.

هَتَلَصی
ً. ۲وایش ساعت :
عاػت ّای َّؽوٌذ ٍ ّ Smartwatchا ًیش هثل ّز عاػت دیگزی ٍ ,ظیفِ افلی خَد یؼٌی ًوایؼ عاػت را تِ
خَتی اًجام هیذٌّذ!

ًوایؼ عاػت در  Smartwatchؽوا تِ فَرت گزافیکی خَاّذ تَد ٍ اعتایل ّای هتفاٍتی را هیتَاى تزای آى
اًتخاب کزد کِ تِ اعتایل ّای عاػت ّای اًذرٍیذ ٍر  WatchFaceگفتِ هیؾَد ! ؽوا هیتَاًیذ یکی اس فذّا
Watch Faceهَجَد را تزای عاػت خَد داًلَد ٍ اس آى اعتفادُ ًواییذ.

هَتَلَصیً. ۳وایش اعالًات ٍ ًَتیفیکیشي ّا:
یکی اس افلی تزیي لاتلیت ّای  Android Wearدر عاػت ّای َّؽوٌذ ً ,وایؼ ّNotificationای هَتایل ؽوا
در عاػت َّؽوٌذ هیثاؽذ  .فزلی ًویکٌذ آى ًَتیفیکیؾي هزتَط تِ کذام ًزم افشار یا کذام لغوت اس هَتایل ؽوا تاؽذ !
تواهی ًَتیفیکیؾي ّا اس لثیل  :پیغام ّای ؽوا در ّ ٍ Line , Viber , Whatsapp , Tangoوچٌیي SMS
ّای ؽوا  ,پیغام آپذیت تزای ًزم افشار ّا ٍ ّز چیش دیگزی کِ در  Status Barگَؽی ؽوا تاؽذ !!

یؼٌی اگز اس عزیك هغٌجز  Lineتِ گَؽی ؽوا پیغاهی تیایذ  ,هتي پیغام ً +ام ؽخـ فزعتٌذُ در عاػت ؽوا ًوایؼ
دادُ خَاّذ ؽذ ! ّویي ٍیضگی تزای هغٌجز ّای دیگز هاًٌذ ً … ٍ Viber , Whatsapp , Tangoیش فذق
هیکٌذ ! تا ایي تفاٍت کِ تؼضی اس هغٌجزّا تِ فَرت کاهل اس عیغتن ػاهل  Android Wearپؾتیثاًی هیکٌٌذ ٍ
ایي تاػج هیؾَد کِ ؽوا تتَاًیذ اس عزیك ّواى عاػت جَاب پیغام ّا را تذّیذ !
هاًٌذ ًزم افشار ّای  SMSکِ ؽوا هیتَاًیذ در عاػت ّای َّؽوٌذ هتي ً ٍ SMSام یا ؽوارُ ؽخـ فزعتٌذُ SMS
را هؾاّذُ کٌیذ ٍ اس عزیك ّواى عاػت جَاب  SMSرا تذّیذ !

هَتَلَصی
. ۴اًجام عولیات تِ ٍسیلِ دستیار صَتیGoogle Now ! :
در عاػت ّای َّؽوٌذ تا عیغتن ػاهل اًذرٍیذ ٍر  ,ػولیات تَعظ دعتیار فَتی گَگل یؼٌی  Google Nowاًجام

هیؾَد  .کافیغت ٌّگاهی کِ ففحِ ًوایؼ عاػت ؽوا رٍؽي اعت تگَییذ !! ”  ” Ok Googleدر ایي حالت عاػت
ؽوا آهادُ اجزای فزاهیي فَتی ؽوا خَاّذ تَد ! هثال هتَاًیذ تگَییذ ”  ” Show Me My Stepsیا فمظ تگَییذ ”
” Show Meتا آیتن ّای هَجَد در راتغِ تا اًذاسُ گیزی ضزتاى للة ٍ یا لذم ّای ؽوا را ًوایؼ دّذ!
هیتَاًیذ اس عزیك دعتیار فَتی  Google Nowجَاب ّ SMSا یا تؼضی اس پیغام ّای هغٌجزّایی هاًٌذ ٍ Line
Whatsappرا تذّیذ!

هَتَلَصی
ّ. ۵یچ تواس تلفٌی را از دست ًخَاّیذ داد:
تواهی تواط ّای تلفٌی ؽوا تز رٍی عاػت ؽوا ًیش ًوایؼ دادُ خَاٌّذ ؽذ ! اسیي پظ ّیچ تواط تلفٌی را اس دعت
ًخَاّیذ داد!!!
ٌّگاهی کِ ؽخقی تِ گَؽی ؽوا سًگ تشًذ ًام یا ؽوارُ ؽخـ تواط گیزًذُ  ,تز رٍی عاػت ؽوا ًوایاى هیؾَد کِ
هیتَاًیذ اس عزیك عاػت  ,تواط تلفٌی را لثَل یا رد کٌیذ ! تذٍى ایٌکِ حتی تِ هَتایل خَد دعت تشًیذ  .ایي لاتلیت
تغیار کارتزدی هیثاؽذ ! تقَر کٌیذ هَتایل در جیة ؽواعت ٍ ؽوا پؾت فزهاى ّغتیذ ٍ ؽخقی تِ هَتایل ؽوا سًگ
هیشًذ ! در ایي فَرت تِ ٍعیلِ عاػت خَد تِ راحتی هیتَاًیذ هغلغ ؽَیذ کِ چِ کغی تِ هَتایل ؽوا سًگ سدُ ٍ
هیتَاًیذ تِ راحتی تواط را لثَل را رد کٌیذ !

الثتِ ٌّگاهی کِ تواط را لثَل کٌیذ  ,هیثایغت اس عزیك هَتایل خَد تا ؽخـ تواط گیزًذُ فحثت کٌیذ  ,چَى
عاػت ّای اًذرٍیذ ٍر تا کٌَى هیکزٍفي ًذاؽتِ اًذ!
یا ایٌکِ یک ّذعت تلَتَث را تا هَتایل خَد عت کزدُ تاؽیذ ٍ تذٍى در آٍردى هَتایل اس جیة خَد  ,جَاب تواط ّا را

اس عزیك ّذعت تلَتَث دّیذ.

ٌّگام رد تواط ّا ًیش  ,ؽوا هیتَاًیذ اس پیغام ّای آهادُ ای هاًٌذ ” فعال ًویتَاًن صحثت کٌن ”یا ” تعذا خَدم
تواس هیگیرم ” ٍ اس ایي دعت پیغام ّا اعتفادُ کٌیذ تا تِ هحض  Rejectکزدى تواط  ,پیغام آهادُ ؽوا تزای
ؽخـ تواط گیزًذُ ارعال ؽَد.

هَتَلَصی
. ۶تٌاسة اًذام خَد را از طریق ساعت َّشوٌذ خَد کٌترل کٌیذ:
یکی دیگز اس لاتلیت ّای افلی ٍ فَق کارتزدی عاػت ّای َّؽوٌذ تا عیغتن ػاهل اًذرٍیذ ٍر  ,کٌتزل ٍضؼیت تٌاعة
اًذام ؽوا هیثاؽذ !
تِ ایي فَرت کِ عٌغَر ّایی در عاػت َّؽوٌذ ؽوا ٍجَد دارد کِ هیتَاًذ ضزتاى للة ؽوا را اًذاسُ گیزی کٌذ ٍ یا

لذم ّای پیوَدُ ؽوا را هحاعثِ کٌذ!

الثتِ در عاػتی هثل  LG G Watchعٌغَر ضزتاى للة ٍجَد ًذارد ! اها در عاػت ّایی کِ ٍجَد دارد ؽوا هیتَاًیذ
ضزتاى للة خَد را اس عزیك عاػت اًذاسُ گیزی کزدُ ٍ در تاسُ ّای سهاًی هختلف ٍ در ؽزایظ خاؿ آًْا را همایغِ ٍ تِ
تحلیل آًْا تپزداسیذ!
در لغوت ً Stepsیش عاػت َّؽوٌذ اًذرٍیذی ؽوا هیتَاًذ لذم ّای پیوَدُ تَعظ ؽوا را هحاعثِ کٌذ ! اگز تزًاهِ
ّایی هاًٌذ  Runtasticرا در هَتایل خَد ًقة کٌیذ  ,اعالػات تیؾتزی هاًٌذ  ,هیاًگیي عزػت راُ رفتي ؽوا در

پیادُ رٍی  ,تؼذاد لذم ّای ؽوا در پیادُ رٍی  ,هغافت پیوَدُ ؽذُ ؽوا تِ کیلَهتز ٍ همذار هقزف کالزی ؽوا را
ًوایؼ هیذّذ!

. ۷تثذیل ساعت تِ ریوَت دٍرتیي هَتایل ٍ کٌترل دٍرتیي هَتایل:
ؽوا تِ ٍعیلِ ًزم افشاری هاًٌذ ”  ” Wear Camera Remoteهیتَاًیذ دٍرتیي هَتایل خَد را کٌتزل کٌیذ
!

تِ ایي فَرت کِ ؽوا ًزم افشار هذکَر را در گَؽی خَد ًقة هیکٌیذ ٍ اس عزیك عاػت خَد هیتَاًیذ دکوِ ؽاتز را تشًیذ

تا ػکظ اس هَتایل ؽوا گزفتِ ؽَد!

ایي تزای هَلؼی کِ هَتایل کوی اس ؽوا دٍرتز اعت ٍ یا آى را تز رٍی  3پایِ گذاؽتِ ایذ  ,تغیار هفیذ خَاّذ تَد ! الثتِ

تٌظیوات دیگزی هاًٌذ رٍؽي/خاهَػ کزدى فلؼ ٍ یا عت کزدى تایوز ٍ … ًیش تزای ایي ًزم افشار عزاحی ؽذُ اعت
کِ تْتز اعت کِ هیتَاًیذ آًْا را تٌظین کٌیذ!

هَتَلَصی
. ۸ساعت خَد را تِ یک هَزیک پلیر تثذیل کٌیذ:
ؽوا هیتَاًیذ آٌّگ ّای هَتایل خَد را اس عزیك عاػت َّؽوٌذ خَد کٌتزل کٌیذ!
تِ ایي فَرت کِ هیتَاًیذ اس عزیك عاػت فذای هَسیک را کن/سیاد کٌیذ ٍ ّوچٌیي اس عزیك عاػت تِ هَسیک تؼذی ٍ

یا لثلی تزٍیذ ! ضوي ایٌکِ هیتَاًیذ هَسیک را Play/Pauseکٌیذ!

ایي خَدػ لاتلیتی تغیار جالة ٍ کارتزدی هیثاؽذ کِ تذٍى ًیاس تِ رٍؽي کزدى ففحِ هَتایل خَد  ,هیتَاًذ اًجام ؽَد
!
الثتِ هوکي اعت در آیٌذُ تتَاى آٌّگ ّا را در خَد عاػت ریخت تا هغتمیوا اس عزیك عاػت تِ آٌّگ ّا گَػ دّیذ !

آًگاُ تِ هؼٌای ٍالؼی عاػت َّؽوٌذ ؽوا ًمؼ یک MP3 Playerرا تاسی هیکٌذ.

هَتَلَصی

. ۹یادداشت  ,یادآٍر ً ,قشِ ٍ هسیریاب  ,تایور ٍ کاًتر:
ػالٍُ تز  ۸هَرد تاال  ,عاػت ّای َّؽوٌذ هحْش تِ عیغتن ػاهل اًذرٍیذ ٍر  ,دارای ٍیضگی ّایی اس لثیل یادداؽت
تزداری ٍ خَاًذى یادداؽت ّا  ,تٌظین یادآٍر ٍ یادآٍر اس عزیك عاػت ً ,مؾِ ٍ هغیزیاتی  ,تایوز ٍ کاًتز هیثاؽذ!
ؽوا هیتَاًیذ یادداؽت ّای عاػت خَد را تا ًزم افشارّایی هاًٌذ ”  ” Keepاس ؽزکت گَگل ٍ ”  ” Evernoteعت
کٌیذ کِ ّز دٍ جشٍ تْتزیي ًزم افشار ّای یادداؽت تزداری تزای اًذرٍیذ هیثاؽٌذ ! ّن هیتَاًیذ اس عزیك عاػت ,
یادداؽت تزداری عزیغ را اس عزیك دعتیار فَتی گَگل اًجام دّیذ ٍ ّن هیتَاًیذ اس عزیك عاػت  ,تِ آرؽیَ یادداؽت
ّا دعتزعی داؽتِ تاؽیذ.
ؽوا هیتَاًیذ در عاػت َّؽوٌذ خَد  ,یادآٍر را تٌظین کٌیذ تا عاػت ؽوا در سهاى تٌظین ؽذُ آى را تِ ؽوا یادآٍری
کٌذ.
ّوچٌیي هیتَاًیذ اس ًمؾِ گَگل در  Smartwatchخَد ٍ هغیزیاتی آى اعتفادُ کٌیذ.
تایوز ٍ کاًتز ًیش جشٍ لاتلیت ّای عاػت ّای َّؽوٌذ اًذرٍیذی هیثاؽذ!

هَتَلَصی
ً. ۱۱رم افسار ّای طراحی شذُ ترای پلتفرم  Android Wearاًذرٍیذ ٍر:
پلتفزم اًذرٍیذ ٍر  Android Wearتِ تاسگی هؼزفی ؽذُ ٍ هغلوا در آیٌذُ پیؾزفت تغیاری خَاّذ کزد!
تاکٌَى ًزم افشار ّا ٍ تاسی ّای هختلفی تزای ایي عیغتن ػاهل هٌتؾز ؽذُ کِ ّوگی در هارکت گَگل یؼٌی Play
Storeدر دعتزط ّغتٌذ!

اس هؼزٍف تزیي ًزم افشار ّا هیتَاى تِ  :هاؽیي حغاب  ,هزٍرگز ایٌتزًت  ,اٍلات ؽزػی  ,تمَین ّجزی ٍ هیالدی  ,فایل
هٌیجز  ,کیثَرد  ,الًچز َّ ,اؽٌاعی ٍ … را ًام تزد!
ّواًغَر کِ هیثیٌیذ اکٌَى اکثز ًزم افشار ّای ضزٍری تزای ایي عیغتن ػاهل ٍجَد دارد ٍ در آیٌذُ ؽاّذ تزًاهِ ّا ٍ

تاسیْای تغیار حزفِ ای ٍ پیؾزفتِ تز خَاّین تَد) – :
منبعwww.mobology.ir :

