کتابچه دوم

چگونه در سفر حساب و
کتاب کنیم؟

اگر قرار باشد خانوادگی تصمیم به سفر بگیرید پس
باید قبل از هر چیزی یک نفر را بهعنوان مادر خرج
انتخــاب کنید تا دخل و خرج ســفر را مدیریت کند.
از جملــه برنامههایی کــه در حال حاضــر میتواند
به شــما در مدیریت مخارج هنگام سفر کمک کند
اپلیکیشــن «دنگ سفر» است .این اپلیکیشن همه
محاســبات را برای شما انجام میدهد .برتری بارز
این برنامه نسبت به نرم افزارهای مشابه این است
کــه همه بخشهــای آن کامالً رایگان اســت و کار با
آن هــم راحت اســت .از ســوی دیگــر در این برنامه
حالتهــای مختلفی که در ســفر رخ میدهد درآن
پیشبینــی و بــرای آن راه حــل در نظرگرفته شــده
اســت .بهعنوان مثال شــما میتوانید در ســفرهای
خارجــی از هــر چنــد واحــد پولــی کــه میخواهیــد
استفاده کنید چون ممکن است بعضی هزینههای

لحظات خاطره انگیز را
چگونه ثبت کنیم؟

شــما به ریال ،بعضی بــه دالر و ...باشــد این اپ هر
واحد پولی را جداگانه برای شــما محاســبه میکند.
از ویژگیهای دیگر این برنامه امکان تعریف تعداد
همراه اســت .برای مثــال زوجها یا خانــواده ها می
توانند تعداد نفراتشــان را در یک حســاب که ب ه نام
سرپرست است وارد کنند و همه هزینهها به حساب
سرپرســت منظــور میشــود .این برنامــه بهصورت
رایگان در اختیار کاربران سیستم عامل اندروید قرار
گرفتهاست.

کجا غذا بخوریم؟

اگــر به شــهری بــرای اولین بار ســفر کرده باشــید حتماً
نمیدانیــد کــه بهتریــن رســتوران آن شــهر کجاســت
بههمیــن خاطــر میتوانیــد از اپلیکیشــنهایی کمــک
بگیرید که براســاس نظــر کاربران بهترین رســتورانها
یــا کافی شــاپهای ســطح شــهر را به کاربــران معرفی
میکننــد .یکی از برنامهها در این زمینه «دانرو» اســت.
در واقع این برنامه ،راهنمای شــهر اســت و به ما کمک
میکندتماماطالعاتتماسوآدرساماکنخصوصی
و عمومــی شــهرمان را پیدا کنیــد .این برنامــه عالوه بر
معرفی بهترین رســتورانهای سطح شــهر مکانهای
هیجــان انگیزی که میتوانید به آن ســر بزنیــد را نیز به
شــما معرفی میکنــد .در ایــن اپ میتوانید ،فعالیت
کاربــران را هم دنبــال کنید یا نظــرات و انتخابهایتان
را با آنها به اشــتراک بگذارید .این برنامه ب ه شــما اجازه
میدهد کــه بدانید کاربران از خدمــات چه مکانهایی
اســتفاده میکننــد و دربــار ه کدامشــان نظــر منفــی

داشــتهاند .از سوی دیگر در بخش پیادهرو این برنامه از
آخرین ماجراهای محله باخبر میشــوید و تجربههای
محلی خودتان را با ســایر همشــهریها نیز به اشتراک
میگذاریــد .در همیــن زمینــه میتوانیــد از اپلیکیشــن
«پیاده» هم کمک بگیرید .در این برنامه کافی شاپها
و رســتورانهای مختلفی همراه بــا توضیحات جامع و
کاملی در مورد یک رستوران به چشم میخورد .این دو
برنامهبهصورترایگاندراختیارکاربرانسیستمعامل
اندروید و  iosقرار گرفته است.

کجا بمانیم؟

قطعاً همه ما برای رفتن به شهر جدید برای مسافرت
آشــنایی در آن شــهر نداریم که بتوانیم در طول زمان
ســفر در آنجــا اقامــت داشــته باشــیم .رفتن بــه هتل
هم برایتان میتواند هزینه گزافی داشــته باشــد .پس
بهترین راه میتواند استفاده از اقامتگاههای مسافرتی
است .برای اینکه بدانید در شهری که سفر میکنید چه
اقامتگاههایی وجود دارد از اپلیکیشن «اتاقک» کمک
بگیریــد .با اســتفاده از این برنامه کاربــردی میتوانید
به لیســت اقامتگاههایی دسترســی داشــته باشید که
عمومــاً کوچــک و درجه یک نیســتند و قیمت بســیار
مناســب تری در مقایســه با هتل و ویال دارند .در واقع
اتاقک سامانه هوشمند اجاره محل اقامت سفر است
که در حال حاضر در بیش از  220شهر ایران و با بیش
از  4500اقامتــگاه ،در حــال فعالیــت اســت .اتاقک با
هدف برطرف ســاختن نیازهای کاربران در خصوص
ســفر و گردشــگری ایجاد شــده اســت که گردشــگران

کـــــافه

بتواننــد بــا کمتریــن هزینــه و همچنیــن ســریعترین
حالت در محیطی امن ســکونت کننــد .در اپ اتاقک
فهرست نسبتاً جامعی از ویالها ،سوئیتها ،خانهها،
آپارتمانهــا ،مراکــز بومگــردی و حتــی خانههــای
روستایی و عشایری شهرهای مختلف ایران ارائه شده
که اغلب قیمت بسیار مناسبی دارند .امکان رزرو این
اقامتگاهها بهصورت مستقیم از طریق برنامه اتاقک
وجود دارد .این برنامه هم بهصورت رایگان در اختیار
کاربران سیستم عامل اندروید و  iosقرار گرفته است.

بــدون شــک یکــی از قســمتهای هیجــان انگیز
ســفر بــرای بســیاری از کاربــران آن هــم بــا توجه
به حضــور شــبکههای اجتماعی ثبــت تصاویر و
ویدئو از مکانهای جدیدی اســت که به آن ســفر
میکنند .برای اینکه از مکانهای هیجان انگیزی
کــه به آن ســفر میکنیــد عکسهــای باکیفیت یا
فایلهای ویدئویی حرفهای بســازید میتوانید از
برنامههــای کابــردی در این زمینه کمک بگیرید.
اپلیکیشــنهای ویرایــش عکــس و ویدئــو کــم
نیســتند ،یکی از بهتریــن برنامههــا در این زمینه
« »Prismaاست .این برنامه تصاویر و ویدئوهای
شما را به ســبک کارهای هنری ون گوگ ،مانک،
پیکاسو و لویتان درمیآورد .برای ویرایش عکس
بــا پریســما میتوانید بهراحتــی از طریــق برنامه
عکس بگیرید یا عکسهای گرفتهشده با برنامه
دوربیــن گوشــی را بــرای ویرایــش انتخــاب کنید.
پریســما با اســتفاده از الگوریتــم یادگیری عمیق
( )Deep Learningفیلترهــای خالقانهای را روی
عکس قرار میدهد .این اپلیکیشــن بیــش از ۳۰
ســبک دارد و تاکنون دهها میلیون بار دانلود شده
است .در همین زمینه میتوانید از برنامه Photo
 Editor by Aviaryهم کمک بگیرید .این برنامه
بیش از  ۱۵۰۰افکت رایگان دارد و به شــما کمک
میکنــد که عکسها و فیلمهای خود را به شــیوه
حرفــهای ویرایــش و ثبــت کنیــد .هــر دو برنامــه
بهصــورت رایــگان بــرای کاربران سیســتم عامل
اندروید و  iosقابل استفاده است.

کجا بنزین بزنیم؟
رفتن به مسافرت با خودرو شخصی میتواند
باعث خالی شــدن باک بنزین شــود پس باید
در مسیر راه یا شهری که به آن سفر میکنید از
پمپبنزینهاباخبرباشید.یکیازبرنامههایی
که میتواند در مســافرت به شما کمک کند تا
در صــورت اتمام بنزین خودرو بســرعت یک
پمپ بنزین پیدا کنید «آی بنزین» است.
پ بنزینهای
ایــن اپ برنامهای اســت که پمــ 
اطراف شما را روی نقشه نشان میدهد و آنها
را بر اساس فاصلهشان با شما مرتب میکند.
در واقع با استفاده از این برنامه میتوانید دائماً
اطالعــات دقیــق مربوط به پمــپ بنزینهای
مختلف را در اختیار داشــته باشید و بدانید که
نزدیکتریــن پمــپ بنزیــن در چــه فاصلهای
نســبت به شــما واقع شــده اســت .بنابراین با
کمک این اپلیکیشن هیچ وقت با مشکل تمام
شــدن بنزین خــودرو مواجه نمیشــوید .البته
برای استفاده از امکانات این برنامه حتماً باید
اپلیکیشن گوگل مپ را روی گوشی خود نصب
کرده باشــید .ایــن برنامه بهصــورت رایگان در
اختیــار کاربــران سیســتم عامــل اندرویــد قرار
گرفتهاست.
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