
31زيبايى شماره هفتصدوسيزده هجده خرداد نودوهشت

معروف ترين  امروزه 
حوزه  در  كه  برندهايى 
مى كنند،  فعاليت  زيبايى 
درحال استفاده از جديدترين 
تكنولوژى هاى پيشرفته (از هوش مصنوعى 
گرفته (AI) تا واقعيت افزوده (AR)) هستند 
تا بتوانند مشتريان خودشان را در بازار شديدا 
رقابتى اين سال ها راضى نگه دارند. با اين حال، 
سوال مهم اين   است كه آيا اين نوآورى هاى 
تكنولوژى محور واقعا كار مى كنند يا به سادگى 

مى توانند بازار فروش را تغيير بدهند؟ 
گذشته  سال  در   L'Oreal برند  مسووالن 
به عنوان  نمى خواهند  صرفا  كردند  اعالم 
شناخته  جهان  در  زيبايى  يك  شماره  برند 
شوند، بلكه مى خواهند «بهترين برند زيبايى 
باشند. همين ماجرا نشان  تكنولوژى محور» 
تغيير  واقعا  زيبايى  صنعت  در  اوضاع  داد 
كرده است. آقاى گايو بليچ، معاونت جهانى 
«زنان  مى گويد:   ،L'Oreal تكنولوژى  مركز 
در 40-30 سال گذشته دغدغه هاى مختلفى 
در زمينه زيبايى داشته اند ولى پيشرفت هاى 
تكنولوژى محور باعث شده اند خواسته هاى 
مشتريان هم جدى تر و بيشتر شوند. درواقع، 
امروزه مشتريان خواستار محصوالت جامع تر و 
شخصى سازى شده  هستند و ما بايد به اين نيازشان 
پاسخ دهيم.» با در نظر داشتن اين مقدمه، در ادامه 
به معرفى مهم ترين شاخه هاى تكنولوژى محور 

در صنعت زيبايى خواهيم پرداخت. 

1. شخصى سازى و هوش مصنوعى 
(AI)

به گفته آقاى بليچ، 50 درصد زنان از اين كه 
نمى توانند طيف رنگى مناسبى براى زيرسازى 
پوستشان پيدا كنند شكايت دارند. زنان داراى 
پوست هاى تيره تر بيشتر از ديگران با اين مشكل 
مواجه هستند و گزينه هاى بيشترى مى خواهند. با 
اين حال، قرار دادن هزاران طيف رنگى در قفسه هاى 
فروشگاه هاى مختلف واقعا غيرعملى خواهد بود. 
از  (يكى   Lancome شركت  خوشبختانه، 
دستگاه   ،(L'Oreal زيرمجموعه  شركت هاى 
 Le TeintParticulier به  نام  مخصوصى 
براى زيرسازى ساخته كه با استفاده از هوش 
مصنوعى مى تواند دقيق ترين طيف رنگى مناسب 
براى زيرسازى پوست را انتخاب كند. دو نمونه 
از اين دستگاه در حال حاضر در دو فروشگاه 
Selfridges و Harrods در بريتانيا وجود دارد 
و مشاوران شركت Lancome با استفاده از يك 
رنگ سنج دستى (نوعى اسكنر ديجيتال) مى توانند 
طيف رنگى مناسب براى پوست افراد مختلف 
را مشخص كنند. درواقع، نتايج حاصل شده از 
اين رنگ سنج به يك رايانه داده مى شود و اين 
رايانه براى تشخيص طيف نهايى از الگوريتم 
اختصاصى استفاده مى كند كه داراى توانايى در 

شناسايى 20 هزار طيف مختلف است. درنهايت 
هم يافته هاى رايانه به دستگاهى ارسال مى شود 
كه مايه زيرسازى مناسب براى فرد موردنظر را 
تركيب مى كند و به او تحويل مى دهد. آقاى بليچ 
مى گويد: «معموال افراد تعجب مى كنند كه چطور 
يك دستگاه كامپيوترى مى تواند رنگ ها را اينقدر 
دقيق با همديگر تركيب كند اما فراموش نكنيد 
پوست انسان پيچيده تر از خود اين دستگاه است.» 
براساس تحقيقات شركت Mintel در مورد بازار 
فروش محصوالت زيبايى، تقاضا براى استفاده 
جهان  در  شخصى سازى شده  محصوالت  از 
روبه افزايش است. به عالوه، حدود نيمى از مشتريان 
واقعا اين ايده را دوست دارند كه يك محصول 
زيبايى به طور خاص براى خودشان شخصى سازى 
شود و حدود يك سوم آنها فكر مى كنند استفاده 
از چنين محصوالتى قطعا نتيجه بهترى خواهد 
داشت. با اين حال، هر قوطى 30 ميلى گرمى از 
محصوالت دستگاه Le TeintParticulier حدود 
85 پوند قيمت دارد، درنتيجه اصال ارزانقيمت 
نيست. به همين دليل است كه بعضى ها مى گويند 
قيمت باالى محصوالت شخصي سازي شده و 
از چنين  انبوه مردم  استفاده  مانع  مدرن واقعا 

محصوالتى مى شود. 
 ،Endgadget چرلين الو، سردبير سايت تكنولوژى
مى گويد: «قيمت اين محصوالت به مردم اين پيام 
را ارسال مى كند كه براى استفاده از محصوالت 
شخصى سازى شده بايد پولدار باشيد و اين به 

نوعى غيرمنطقى و نامعقول است.» 

2. برنامه هاى مجازى 
همان طور كه ما امروزه بيشتر به خريد محصوالت 
زيبايى از طريق سفارش اينترنتى روآورده ايم، 

از  استفاده  هم  زيبايى  صنعت  برتر  برندهاى 
تكنولوژى واقعيت افزوده (AR) را به  منظور 
ارتقاى كيفيت سفارش هاى اينترنتى بيشتر كرده اند. 
واقعيت افزوده (Augmented Reality) يك نماى 
فيزيكى زنده، مستقيم يا غيرمستقيم و معموال 
در تعامل با كاربر است كه عناصرى را پيرامون 
دنياى واقعى افراد اضافه مى كند. اين عناصر بر 
از طريق دريافت  كامپيوترى  توليدات  اساس 
و پردازش اطالعات كاربر توسط سنسورهاى 
ورودى مانند صدا، ويدئو، تصاوير گرافيكى يا 
داده هاى GPS ايجاد مى شود. واقعيت رايانه اى، 
مفهوم كلى واقعيت افزوده  است. پيشرفت هاى 
چشمگير در تكنولوژى هاى تشخيص تصوير و 
رديابى چهره، دليل اصلى دقيق تر و پيشرفته تر 

شدن اين برنامه هاى ديجيتال است. 
از  يكى   ،Sephora's Virtual Artist برنامه 
برنامه هاى مجازى  دقيق ترين  و  معروف ترين 
است كه به مشتريان اجازه مى دهد هزاران طيف 
رنگى مختلف از انواع رژلب ها و سايه هاى چشم را 
از طريق تلفن همراه هاى هوشمند يا كيوسك هاى 
عمومى در فروشگاه هاى خاص، روى پوست 

خودشان امتحان كنند. 
اين برنامه ابتدا خصوصيات لب ها و چشم ها را 
در صورت شما بررسى و سپس حدود قرارگيرى 
آنها را اندازه گيرى مى كند تا بتواند طيف هاى 
انتخاب شده را پس از اعمال شان روى صورت 
شما نشان دهد. اين كار مى تواند به نوعى آموزش 
آرايش ديجيتال هم باشد و باعث شود طيف هاى 
رنگى مناسب براى چشم ها و لب هاى خودتان 

را خيلى سريع تر پيدا كنيد. 
مسووالن برنامه Virtual Artist مى گويند كه 
از زمان شروع فعاليت اين برنامه در سال 2016 

ميالدى، بيش از 200 ميليون طيف رنگى از طريق 
اين برنامه ديجيتال امتحان شده  و حتى برندهاى 
معروف ديگر هم به سمت طراحى و استفاده از 

برنامه هاى مشابه رفته اند. 
با اين حال، بعضى منتقدان هشدار داده اند اين 
برنامه هاى مجازى نمى توانند جايگزين مناسبى 
براى محصوالت واقعى باشند. ماهان مك دويل، 
دبير بخش نوآورى در Vogue Business، با اين 
نكته موافق است كه برنامه هاى مجازى  صددرصد 
دقيق نيستند اما مى گويد كه مشترى ها همچنان اين 
برنامه ها را كارآمد ارزيابى مى كنند. به گفته او، در 
عصر رواج برنامه هاى تماس تصويرى از طريق 
 (AR) اينترنت، استفاده از فيلترهاى واقعيت افزوده
روى چهره هاى افراد واقعا عجيب نيست. افراد 
مختلف معموال از اين برنامه ها براى تجربه چهره اى 
جديد يا حالت هاى جديد براى بخش هايى از 
چهره شان استفاده مى كنند اما همچنان مى توانند 

محصوالتى را هم از طريق اين برنامه بخرند.
 

3. ابزارهاى هوشمند مراقبت از 
پوست 

آيا شما حاضريد براى ارزيابى پوستتان به يك 
رايانه اعتماد كنيد؟! برنامه HiMirror كه نوعى 
آينه هوشمند محسوب مى شود، توسط گروهى 
به نام Taiwan's New Kinpo  طراحى شده 

و چنين كارى را براى شما انجام خواهد داد. 
اين برنامه پس از هر بار فعال شدن تلفن همراه 
هوشمند شما، از چهره تان عكس مى گيرد و 
پوستتان را از منظر وضعيت چين وچروك ها، 
لك ها، منافذ و سطح روشنى پوست بررسى 
مى كند. در ادامه برنامه HiMirror براساس تركيب 
اين عوامل، به شرايط پوستى شما نمره مى دهد 

و درنهايت نكات راهنماى شخصى سازى شده 
و توصيه هاى مربوط به استفاده از محصوالت 

مناسب را در اختيارتان مى گذارد. 
دارد،  زمينه وجود  اين  در  كه  مشابهى  برنامه 
ارائه   Olay شركت  كه  است   Skin Advisor
مى دهد. با اين حال، برنامه جديد اين شركت با 
نام FutureYou Simulation به كاربران اجازه 
مى دهد  با استفاده از تكنولوژى واقعيت افزوده 
(AR) بتوانند وضعيت پوست و چهره خودشان 

را در سال هاى آينده شبيه سازى كنند. 
بعضى متخصصان پوست هشدار داده اند اين 
نمره بندى  معيارهاى  اينكه  بر  برنامه ها عالوه 
مناسبى براى پوست افراد ندارند، مى توانند در 
صورت ارائه بازخورد منفى به راحتى به عزت نفس 
افراد آسيب برسانند و آنها را از نظر روانى دچار 

مشكل كنند. 
چرلين الو مى گويد: «اين برنامه ها در صورت 
تماس با نور محيطى نامناسب و همچنين در 
صورت وجود تركيبات آرايشى باقى مانده روى 
صورت واقعا ضعيف عمل مى كنند. نمره هاى 
ارائه شده آنها نيز همواره پايدار نيستند. به عالوه، آيا 
ما واقعا به يك آينه هوشمند مجازى نياز داريم تا 
به ما بگويد كه پوستمان چرب يا تميز است؟! آيا 
خودمان نمى توانيم چنين كارى را انجام دهيم؟!»

 
4. آرايش هاى چاپى 

آيا روزى را خواهيم ديد كه روبات ها كارهاى 
آرايشى ما را انجام دهند؟! تعدادى از ابزارهاى 
رايانه اى منتشرشده در سال هاى اخير نشان مى دهند 

پاسخ به اين سوال مى تواند مثبت باشد. 
شركت  طراحى  كه   Opté نام  با  دستگاهى 
Proctor and Gamble است، نوعى آرايشگر 

چاپى محسوب مى شود كه امسال در يكى از 
نمايشگاه هاى معتبر لوازم الكترونيكى رونمايى 
شده است. اين دستگاه به  خوبى پوست را اسكن 
 كرده و مقدارهاى سنجيده شده اى از مواد آرايشى 
را روى پوست اعمال مى كند تا لك هاى ناشى از 
پيرى پوست، رگ هاى خونى برجسته و ديگر 
نقص هاى پوستى را پنهان كند. دوربين كوچك 
تعبيه شده در اين دستگاه حدودا 200 فريم در ثانيه 
عكسبردارى مى كند، درحالى كه يك ريزپردازنده 
قوى وظيفه تحليل داده هاى دريافت شده را برعهده 
دارد تا تفاوت ميان قسمت هاى روشن و تاريك 
را تشخيص بدهد. يك چاپگر ميكرو نيز آرايش را 
به صورت چاپى روى پوست شما اعمال مى كند. 
سازندگان اين دستگاه اميدوارند اين محصول 
را از سال 2020 ميالدى در اختيار مشتريان قرار 
بدهند و معتقدند دقت چاپگرشان آنقدر باالست 
كه درنهايت هزينه هاى پرداختى مشتريان را كاهش 

خواهد داد. 
 Seymour Powell طراحى  آژانس  مسووالن 
مى گويند كه آينده اين شاخه از تكنولوژى در 
صنعت زيبايى واقعا شگفت انگيز است. به نظر 
آنها، ورود مفهوم چاپگر به صنعت زيبايى اجازه 
مى دهد درنهايت انواع آرايش ها به صورت آنالين 
براى دانلود در دسترس قرار بگيرند و مستقيم 

روى صورت انسان ها چاپ شوند! 
قابليت چاپ  كردن  تركيب  با  دستگاه ها  اين 
سه بعدى، تكنولوژى تشخيص چهره و تحليل 
تصويرى قدرتمند، به برندهاى مختلف اجازه 
به  مستقيم  را  آرايشى شان  بسته هاى  مى دهند 

مشتريان بفروشند. 

5. آرايش سه بعدى 
از  يكى  كه   e-make up يا  سه بعدى  آرايش 
در صنعت  تكنولوژى  شاخه هاى  جديدترين 
زيبايى است، ويژگى هاى خاصى دارد كه ضرورت 
از بين مى برد.  وجود لوازم آرايشى واقعى را 
سازندگان آرايش سه بعدى با الهام از فيلترهاى 
واقعيت افزوده (AR) در برنامه هاى مختلف به 
افراد اجازه مى دهند آرايش هاى مورد نظرشان را 
دانلود و چهره خودشان را در فضاى ديجيتالى 

زيباتر كنند. 
بعضى صنعتگران و سازندگانى كه در زمينه آرايش 
سه بعدى فعال هستند، امروزه محبوبيت زيادى در 
شبكه هاى اجتماعى پيدا كرده اند و خالقيت هاى 
تصويرى فراوانى را در مورد چهره هنرمندان و 

نوازندگان مشهور از خود نشان داده اند. 
ماهان مك دويل مى گويد: «اين تكنيك مى تواند 
رنگ را تغيير بدهد و سه بعدى يا حتى رنگارنگ 
باشد؛ يعنى دقيقا آنچه كه در زندگى واقعى 
امكان پذير نيست. ادامه اين روند يعنى اينكه هر 
فردى مى تواند يك جفت ديجيتالى از خودش 

در فضاى آنالين داشته باشد و از آن لذت ببرد.»
BBC :منبع

آشنايى با جديدترين تكنولوژى هاى حوزه آرايش و زيبايى

آرايش مورد نظر خود را دانلود كنيد!
سازندگان 

آرايش سه بعدى 
با الهام از 
فيلترهاى 

واقعيت افزوده 
در برنامه هاى 

مختلف به افراد 
اجازه مى دهند 

آرايش هاى 
موردنظرشان را 

دانلود و چهره 
خودشان را در 

فضاى ديجيتالى 
زيباتر كنند

فرقى نمى كند كه سر و كله جوش 
كجاى بدنتان پيدا شده چون هر جايى 
كه باشد اعصاب خردكن و دردساز 
است اما تقريبا همه ما انتظار داريم 
جوش ها را روى صورت مان ببينيم و وقتى كه با اين 
برآمدگى هاى قرمز و دردناك روى سينه مواجه مى شويم، 

ممكن است جا بخوريم. چرا اينجا؟ چرا االن؟ 
دكتر جاشوا ريكنر، رئيس مركز زيبايى و بيمارى هاى 
پوستى بيمارستان مونت سيناى در نيويورك مى گويد: 
«جوش هايى كه روى سينه ايجاد مى شوند، دقيقا به همان 
علتى در اين نقطه از بدن ظاهر شده اند كه ممكن است 
روى صورت يا كمر به وجود بيايند. اين موضوع يعنى 
منافذ پوستى و فوليكول هاى مو مسدود و ملتهب شده 
و در نتيجه جوش ها بيرون مى زنند.» در ادامه به شما 
مى گوييم كه چرا گاهى اوقات سينه پر از جوش مى شود؟ 
چطور مى توان از شرشان خالص شد؟ و چطور مى توان 
ميزان خطر ابتالى دوباره به اين جوش ها را كاهش داد؟  

جوش هاى سينه دقيقا به چه علت ايجاد 
مى شوند؟ 

دكتر گرى گولدنبرگ، متخصص پوست و استاديار 
دانشگاه مونت سيناى مى گويد: «آكنه هايى كه روى 
صورت به وجود مى آيند بيش از جوش هاى سينه 
تحت تاثير تغييرات هورمونى بدن قرار دارند. پس از 
بسته شدن منافذ پوستى، باكترى ها مى توانند خودشان 
را به فوليكول هاى مو برسانند و باعث التهاب و عفونت 
شوند و نتيجه اين فرايند مى تواند خود را به صورت 
جوش هايى روى سينه نشان دهد.» به گفته اين متخصص، 

عرق كردن مى تواند باعث تشديد اين فرايند شود، به 
طورى كه جوش هاى روى سينه در ورزشكاران يا 
كسانى كه به صورت روزانه به ويژه در تابستان ورزش 

يا فعاليت فيزيكى انجام مى دهند، ديده مى شود.  
و  آمريكايى  پوست  متخصص  بيلى،  سينتيا  دكتر 
بنيانگذار شركت توليد محصوالت مراقبت از پوست 
به همين نام معتقد است نوعى قارچ به نام پيتروسپوروم 
(pityrosporum) نيز مى تواند در ايجاد جوش روى 
سينه تاثيرگذار باشد. او توضيح مى دهد: «حجم مشخصى 
قارچ به صورت طبيعى روى پوست زندگى مى كنند 
ولى وقتى شرايط براى زندگى و رشدشان موثر باشد، 
مثال پوست گرم و عرق كرده، مى توانند به سرعت 
رشد كنند و باعث بروز جوش روى سينه شوند. اين 
جوش ها معموال قرمز روشن هستند، خارش دارند يا 
پوست را تحريك مى كنند. در اين حالت ظاهر پوست پر 
از جوش هايى است كه در واقع منافذ بسته شده هستند. 
آب و هواى گرم كه باعث تعريق زياد شود، پوشيدن 
لباس هايى كه اجازه ندهد هوا در مجاورت پوست به 
خوبى جريان داشته باشد و افزايش ناگهانى فعاليت 
ورزشى روزانه مى تواند منجر به تشديد جوش هاى روى 
سينه شود. عالوه بر اين قارچ ها عاشق قند و شكر يا 
طعم شيرين هستند و داشتن رژيم غذايى پرقند مى تواند 
باعث شود اين جوش ها ظاهر شوند و درمان شان هم 

بيشتر طول بكشد. 

چطور از شر جوش هاى روى سينه خالص 
شويم؟ 

اضافه كردن چند ترفند كوچك به مراقبت  هاى روزانه 

از پوستتان مى تواند اين جوش ها را ناپديد كند. اگر 
هيچ كدام از اين راهكارها موثر نباشند، مراجعه به 
متخصص پوست ضرورى است زيرا ممكن است براى 
درمان به لوسيون هاى حاوى آنتى بيوتيك يا آنتى بيوتيك 

خوراكى نياز باشد. 
 دوش گرفتن منظم و استفاده از محلول هاى شستشوى 
بدن ضدجوش مى تواند قدم خوبى براى شروع درمان 
باشد. دكتر زيكنر توصيه مى كند هنگام انتخاب محصول 
مناسب دنبال آن گروه از محصوالتى بگرديد كه حاوى 
پراكسيد بنزوئيل براى از بين بردن باكترى ها و ساليسيليك 
اسيد براى باز كردن منافذى باشند كه مسدود شده اند.  
 اگر فكر مى كنيد جوش هاى روى سينه تان ناشى از 
فعاليت نامناسب قارچ هاست، مى توانيد سراغ شامپوهاى 
معمولى ضدشوره (دقيقا همان شامپويى كه موهاى سرتان 
را با آن مى شوييد!) برويد. تعجب نكنيد، تركيبات فعالى 
كه در شامپوهاى ضدشوره وجود دارد براى مبارزه 
با قارچ هاى روى سر طراحى شده بنابراين به طور 
طبيعى مى توانند همين تاثير را روى ساير بخش هاى 
بدن نيز داشته باشند. وقتى بدن را با شامپو مى شوييد، 

سعى كنيد كف چند دقيقه روى سينه بماند و سپس 
بدنتان را آبكشى كنيد. 

 به گفته دكتر بيلى، استفاده از مرطوب كننده هاى 
حاوى الكتيك اسيد نيز مى تواند به اليه بردارى پوست 
و برداشته شدن سلول هاى مرده پوست كمك كند. در 
عين حال رطوبت طبيعى پوست را نيز تامين خواهد كرد. 
 اگر جوش هايتان خيلى سرسخت باشند و با اين 
توصيه هاى ساده از بين نروند، استفاده از درمان هاى 
موضعى ضدآكنه كه حاوى بنزوئيل پراكسيد باشند نيز 

مى تواند به درمان كمك كند. 
شيوه ورزش كردنتان را تغيير دهيد

لباسى كه زمان تعريق تنتان را پوشانده مى تواند نقش 
مهمى در تحريك يا پيشگيرى و درمان جوش هاى سينه 
داشته باشد. دكتر زيكنر مى گويد: «وقتى ورزش مى كنيد 
از لباس هايى استفاده كنيد كه به بدنتان نمى چسبند و 
ضدتعريق هستند.» او همچنين به كسانى كه درگير 

درمان جوش هاى روى سينه هستند، توصيه مى كند 
بعد از ورزش از لباس هاى پنبه اى استفاده نكنند چون 
به پوست مى چسند و باعث تشديد جوش مى شوند. 
دكتر گلدنبرگ نيز به ورزشكاران توصيه مى كند بعد 
از ورزش بالفاصله دوش بگيرند و لباس هاى خيس 
از عرق را از تنشان خارج كنند. در صورتى كه بعد 
از ورزش دسترسى به دوش نداريد، تعويض لباس و 
تميز كردن بدن با دستمال هاى مرطوب نيز تا حدودى 
كمك كننده است. دكتر بيلى نيز به بيماران رژيم غذايى 
مملو از ميوه و سبزيجات تازه و محصوالت ارگانيك را 
پيشنهاد مى دهد. به گفته وى، رژيم غذايى پركربوهيدرات 
و پرقند مى تواند باعث تشديد جوش هاى صورت شود. 
همچنين فراموش نكنيد نوشيدن آب را براى حفاظت 

از پوست بدنتان جايگزين نوشيدنى هاى قنددار كنيد.
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چرا گاهى پوست سينه پر از جوش مى شود؟ 
 ترجمه: 

مستانه تابش

آب و هواى گرم كه باعث تعريق زياد 
شود، پوشيدن لباس هايى كه اجازه 

ندهد هوا در مجاورت پوست به خوبى 
جريان داشته باشد، افزايش ناگهانى 

فعاليت هاى ورزشى روزانه و رژيم 
غذايى پرقند مى توانند منجر به تشديد 

جوش هاى روى سينه شوند

 ترجمه: 
ندا احمدلو 


