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ساعت هوشمند مخصوص مبتالیان به پارکینسون

ســاعت های هوشمند شاید به اندازه چند سال پیش موضوع داغ صنعت تکنولوژی 
نباشند، اما این موضوع باعث نمی شود پوشیدنی ها ارزشمندی که دور مچ دستمان 
قــرار می گیرند و قابلیت های جالبی با خود به ارمغان می آورند را از یاد رفته تلقی 
کنیم.ساعت های هوشمند در حال دست یافتن به ابداعات تازه هستند و بارز ترین 
مثال برای این مسئله، ساعت Emma Watch است که توسط هاییان ژانگ، مدیر 
واحد ابداعات تحقیقاتی مایکروسافت تولید شده و لرزش دست مبتالیان به بیماری 
پارکینســون را از بین می برد.به گفته مایکروسافت، Emma Watch با استفاده از 
موتورهای ویبره مشــابه به آنچه در موبایل های هوشمند امروزی یافته می شود- 
ذهن انسان را از تمرکز روی کاری دیگر به جای کنترل اعضای بدن بیمار منحرف 
می کند. این موتور، برای مقابله با لرزش دست های بیمار مبتال به پارکینسون، ویبره 
ای خفیف به وجود می آورد که می تواند به دستان شخص ثبات ببخشد. این ساعت 

به زودی وارد بازار تجاری خواهد شد.

Lighthouse دوربین امنیتی

شرکت Playground Studios که تاسیس و مدیریت عاملی آن برعهده اندی روبین، 
خالق اندروید است اخیراً دستیار خانگی تعاملی تازه ای به نام Lighthouse توسعه داده 
که به مراتب از رقبایش پیشرفته تر به حساب می آید. این دستگاه با استفاده از سنسور 
سه بعدی، دوربین، دید کامپیوتری و یادگیری عمیق ماشینی برای درک آنچه در خانه 
شما می گذرد استفاده می کند.دوربین امنیتی مورد اشاره می تواند تفاوت میان انسان ها 
و حیوانات خانگی، و نیز افرادی که در خانه زندگی می کنند یا در حال ایجاد مزاحمت 
هستند را تشــخیص دهد. هدف اصلی Playground از ساخت Lighthouse این 
بوده که صاحبان خانه، بدانند دقیقاً چه اتفاقی در چه زمانی در خانه شان افتاده است. 
به عنوان مثال با کمک موبایل هوشمندتان می توانید سواالتی مانند »آیا کسی امروز 
ســگ را به پیاده روی برد؟« یا »چه کســی از کودکان مراقبت کرد؟« را از دستگاه 
بپرسید و سپس Lighthouse ویدیوی مرتبط را به شما نشان می دهد.عالوه بر این، 
می توانید فعالیت ها و اتفاقاتی که برایتان اهمیت دارند را به Lighthouse وارد کنید 
و سپس، اعالنات مربوط به آنها را دریافت نمایید. همچنین اگر Lighthouse حرکت 
شــخصی ناشناخته را در منزل شناسایی کند، هشــداری امنیتی برایتان می فرستند.

مانیتور گیمینگ 27 اینچی ایسر

ایسر اخیراً مانیتور تازه ای را به لیست محصوالت گیمینگ خود اضافه کرده است.نمایشگر 
مورد اشاره که »Predator Z271UV« نام دارد از یک پنل ۲7 اینچی خمیده با رزولشن 
 TN 1800 برخوردار اســت و بر پایه تکنولوژیR ۲560 در ۱۴۴0 پیکســل و انحنای
استوار است. همچنین ایسر در محصول تازه خود از الیه کوانتام دات هم استفاده کرده تا 
محصول خود را به پوشــش ۱30 درصدی گاموت رنگی sRGB و 95 درصدی گاموت 
رنگی DCI-P3 برساند.همچنین »Predator Z271UV« برای در اختیار گذاشتن هرچه 
بهتر تجربه گیمینگ، دارای نرخ رفرش ۱۴۴ هرتزی است که امکان اورکالک آن تا ۱65 
هرتز هم وجود دارد. عالوه بر آن زمان پاسخ گویی ۱ میلی ثانیه ای برای آن گزارش شده 
و از فناوری هایی نظیر انویدیا G-Sync و Ultra-Low Motion Blur هم پشــتیبانی 
می کند.گفتنی است ایســر مانیتور تازه وارد خود را به سخت افزار دنبال کردن حرکت 
چشــم Tobii هم مجهز کرده که از نور مادون قرمز برای تشخیص حرکت سر و چشم 
ها استفاده می کند. اما برای کسانی که در مورد فناوری مورد بحث اطالعی ندارند باید 
عنوان کرد که تاکنون حدود یکصد بازی مختلف از تکنولوژی مورد اشاره پشتیبانی کرده 

و امکان چرخش دوربین در محیط بازی همگام را حرکت سر و چشم ها مهیا می کنند.

کنترل سالمتی با مچ بند لنوو

کمپانی چینی لنوو پس از آنکه موبایل های متعدد اقتصادی و میان رده را 
به بازارهای داخلی و بین المللی عرضه کرد، حال قصد دارد تا شانس خود 
را در زمینه گجت های پوشیدنی محک زند و از این رو دستبند هوشمندی 
با نام HW01 Smart Band را معرفی کرده اســت.محصول مذکور از 
یک نمایشــگر 0.9۱ اینچی اولد برخوردار بوده که قادر است اطالعات 
مختلفی از جمله میزان مسافت پیموده شده، کالری سوخته، تعداد قدم ها 
را به نمایش گذارد. عالوه بر HW01 از یک سنسور برای شمارش ضربان 
 قلــب بهره می برد که در صورت نیاز کاربر و قرار گرفتن آن در وضعیت
»Sports Mode«، هر پانزده دقیقه ضربان قلب کاربر را اندازه گیری می کند.

Corsair موس جدید کمپانی

Corsair امــروز موس گیمینــگ Glaive RGB، جدیدترین عضو 

ســری موس های این شــرکت با قاب آلومینیومــی را معرفی کرد. 
Glaive RGB برای افراد راســت دست طراحی شده و دارای حسگر 

اپتیکال 16000DPI می باشد که Corsair با کمک PixArt طراحی 
کرده اســت. این حســگر امکان تخصیص میزان حساسیت در بازه 
رزولوشنی بین ۱00 تا ۱6000 در هر قدم DPI را با نرخ نمونه برداری 
قابل تنظیم ۱۲5 تا ۱000 هرتز فراهم می کند. ســوئیچ های چپ و 
راست ســاخت کمپانی ژاپنی Omron بوده و عمر مفیدی معادل 50 

میلیون کلیک دارند. 

 شاد ی طباطبایی

ارگونومیک ترین هدفون دنیا
شــرکت »HelloEar« نامی آشــنا در عرصه تولید محصوالت صوتی 
گران قیمت و با کیفیت به حســاب می آیــد. هدفون های جدید این 
شرکت عالوه بر آن که نخســتین نمونه از این محصول از جنس فلز 
مایع هستند، بلکه بهتر از هر هدفون دیگری در فضای گوش شما جای 
می گیرند.به لطف ارگونومی باال، صدای تولیدی توســط این محصول 
بــا کاهش حجم قابل توجهی از اصوات مزاحم محیطی به گوش کاربر 
خواهد رســید.محصول مورد بحث از آلیاژی شامل 92.5 درصد نقره 
خالص ساخته شده و در تولید آن از روش ریخته گری با لیزر استفاده 
شده است. در این روش می توان اسکنی سه بعدی از فضای بیرونی 

گوش افراد تهیه کرد و هدفون متناسب با آن را به طور مستقیم پرینت 
نمــود. گرچه این هدفون ها از فلز ســاخته خواهند شــد، اما بر طبق 
ادعای HelloEar، هر کدام از آنها تنها 15 گرم وزن خواهند داشت. به 
لطف ارگونومی باال، صدای تولیدی توسط این محصول با کاهش حجم 
قابل توجهی از اصوات مزاحم محیطی به گوش کاربر خواهد رســید. 
 »Monet« هدفون های جدیــدش را در دو مدل با نام های HelloEar
و »Gauguin« و بــه ترتیب با قیمت هــای 2499 و 3699 دالر روانه 
بازار خواهد کرد. مدل اول از یک درایور 6 تایی و مدل دوم از مجموعه 

درایور 12 تایی برخوردار خواهند بود.


