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جراحی با استفاده از هدست هولولنز

شرکت »Cambridge Consultants« که به طراحی و توسعه محصوالت مختلف 
می پردازد، اخیراً نوعی سیستم جراحی مبتنی بر واقعیت افزوده )AR( را با بهره گیری 
از هدست هولولنز مایکروسافت ساخته است که می تواند بینایی پرتو اکس را در اختیار 
جراحان قرار دهد. با استفاده از این نوآوری، پزشکان جراح می توانند حین انجام عمل، 
داخل بدن بیمار را مشــاهده کرده و بنابراین کمترین آسیب را به بافت های بدن وارد 
سازند.واقعیت مجازی، انجام عمل های جراحی کم تهاجمی را ساده تر می کند. در این 
سامانه پیشرفته، تصویرسازی داده های حیاتی بیمار نیز صورت می گیرد تا جراح در حین 
عمل بتواند به سوابق بیمار و اطالعات مورد نیازش دست پیدا کند. سیستم واقعیت افزوده 
ما می تواند بینش تعاملی ســه بعدی از درون بدن بیمار را در زمان واقعی و به صورت 
بالدرنگ در اختیار پزشک قرار دهد و او را در اجرای فرایند جراحی کمک کند.فناوری 
AR این پتانسیل را دارد که تجربه عمل جراحی را به صورت بنیادی متحول سازد، چون 

بُعد جدیدی از اطالعات را به صورت کامل و ساده در اختیار جراح قرار می دهد. پلتفرم 
های کنونی هنوز راه درازی را برای استفاده عمومی پیش رو دارند، اما واضح است که 

آینده عملیات خطیری همچون جراحی از آِن چنین فناوری هایی خواهد بود.

گوشی جدی اوپو

شــرکت چینی اوپو قدمت چندانی در عرصه تولید تلفن همراه نــدارد اما با این حال، 
توانسته در سال های اخیر جایگاه خود را میان بزرگان صنعت پیدا کند. کمپانی مذکور 
دیروز در وبســایت تایوانی خود رسماً موبایل Oppo A77 را معرفی کرد و اعالم نمود 
 Full با نمایشگر 5/5 اینچی A77.این تلفن هوشــمند از فردا قابل پیش خرید اســت
HD، اغلب خریداران را از بابت ابعاد و کیفیت تصویر راضی نگه می دارد. تلفن مذکور 

برای پردازش امور از چیپســت MT6750T مدیاتک با پردازنده هشت هسته ای 1/5 
گیگاهرتزی استفاده کرده و با در اختیار داشتن رم 4 گیگابایتی، کارکردی سریع و روان 
در محیــط اندروید را به ارمغان خواهد آورد.همچنین وجود باتری 3200میلی آمپری از 
دیگر ویژگیهای آن اســت. این تلفن هوشمند از نظر فضای ذخیره سازی نیز با بهره 
گیری از 64 گیگابایت حافظه داخلی وضعیت مناسبی داشته که می توان این مقدار را با 
افزودن کارت حافظه افزایش داد.دوربین های موبایل مورد بحث شامل یک سنسور 13 
Phase Detec�« دوگانه و قابلیت LED فالش ،f/2.2  مگاپیکسلی با گشودگی لنز

tion Autofocus« در پنل پشــتی، و نیز سنسور 16 مگاپیکسلی با گشودگی دهانه 

f/2.0 و ویژگی های »Beauty 4.0« و »Portrait Mode« در پنل جلو می شوند.

تلویزیون 4K آمازون 

آمازون با مشــارکت با شــرکت های ســازنده، تلویزیون هوشــمندی تولید کرده 
است که سیســتم عامل اصلی آن، نرم افزار انحصاری شــرکت آمازون است. این 
  element amazon fire tv editionتلویزیون کــه ظاهرا تحت عنــوان ســری
 4kنــام دارد، قرار اســت با برند westinghouse  و یا element به فروش برســد. 

amazon fire tv 4 هســتند که نرم افــزارk ایــن تلویزیون هــا  تنها یک تلویزیون 
به روی آنها تعبیه شــده اســت. این تلویزیون با اتصال به آمازون الکسا ترکیب بسیار 
خوبــی خواهد بود و کاربــر می تواند برای دســتورات صوتی با الکســا ارتباط برقرار 
کنــد و مثال نتایج جســتجوها وفرامین خــود را به صورت تصویری مشــاهده کند. 
ایــن تلویزیون ها با حافظــه داخلــی 16 گیگابایت عرضه خواهند شــد و همچنین 
کاربر قادر اســت نمایش زنده را ضبط، تکــرار و متوقف کند. همچنین کاربر می تواند 
با دســتور صوتی، برخی از عملکردهای دســتگاه مانند تغییر کانال، تغییر درجه صدا و 
غیره را نیز کنتــرل کند. به عالوه، این تلویزیون ها قابلیــت private listening هم 
دارند و کاربر می تواند با اســتفاده از هدفون بدون ســیم، به صورت خصوصی برنامه ها 
را تماشــا کند. نکته اصلی این تلویزیون ها، کارایی و کیفیت در عین ســادگی اســت. 

Woogie پرستار مهربان کودک شما

تصویر روباتی به نام woogie را نشان می دهد که در زمینه شناخت جهان پیرامون 
کودکان به آنها کمک می کند.این روبات کوچک قادر به انجام مکالمات فعال است 
و همچنین می تواند از کودکان در شرایط مختلف مراقبت و نگهداری کند.تکنولوژی 
می تواند کمک موثری در ایجاد تعامالت اموزشی کودکان داشته باشد و این کار 
را به روشی سرگرم کننده مدیریت می کند.این محصول برای کودکان باالی 6 
سال طراحی شده است و از طریق درگیر کردن کودکان در مکالمات ،بازی های 
تعاملی و نحصیلی در راههای هوشمندانه ،عالیق و سرگرمی و درک احساسات 
وظیفه خود را انجام می دهد.کودکان در مورد طبیعت پیرامون خود بسیار کنجکاو 
هســتند و تکنولوژی می تواند به آنها در شناخت بهتر و کشف آنها کمک کند.

بطری آب شما برایتان موسیقی پخش می کند

تنوع تولید اســپیکر های بلوتوثی شــاید در میان انواع گجت های 
مختلــف بســیار زیاد بــوده و هر روز شــاهد عرضه نوعــی از این 
محصوالت توسط کمپانی خاصی هستیم.از این میان برخی به دلیل 
شکل یا عملکرد خاصی که دارند مورد توجه بیشتری قرار می گیرند.
Re�Fuel نام بطری آب جالبی است که عالوه بر نگه داشتن آب می 

تواند موسیقی مورد نظر شما را نیز برایتان پخش کند.این بطری که 
طول آن 9-2/1 اینچ و قطر آن 2-4/3 اینچ می باشد ،45/0 اونس وزن 
دارد و همانطور که در تصویر می بینید ،ســطحی صاف و براق داشته 
و بدنه آن به شکل استوانه ای بوده که راحت در دست قرار می گیرد.

 شادی طباطبایی

گجتی برای هوشمند کردن کاله ایمنی

موتور سواری همیشه خطرات و مشکالت خاص خود را داشته 
و هر ساله بسیاری از افراد جان خود را در حوادث مربوط به این 
وسایل نقلیه از دست می دهند؛ اتفاقاتی که ممکن است با یک 
چراغ ترمز و یا وسیله هشدار دهنده کاماًل رفع شوند.استارت آپی 
با نام »Parisian« در فرانســه موفق به ساخت گجتی با نام 
»Cosmo Connected« شــده که می توانــد کاله ایمنی 
موتورســواران را به یک وســیله هشــدار برای دیگر رانندگان 
بدل کند. بر همین اســاس گجت مورد اشــاره از سنسورهای 
شتاب سنجی بهره می برد که به هنگام کاهش سرعت، سبب 
روشن شــدن LEDهای موجود روی بدنه آن می شوندهشدار 
دهنده »Cosmo Connected« که دارای پوششی مقاوم در 
برابر نفوذ مایعات اســت، تنها 150 گرم وزن داشته و از طریق 
خاصیت آهنربایی و چسب های دو سویه، به کاله ایمنی متصل 
می شــود. همچنین باتری 900 میلی آمپر ساعتی هم در داخل 
آن تعبیه شده که می تواند هشت ساعت عملکرد مداوم گجت 
را تضمین کند.سنســورهای شتاب ســنج و ژیروسکوپ به کار 
رفته در Cosmo Connected می تواند جان موتورســواران 
را نجات دهدهمچنین از یک ژیروســکوپ هم برخوردار بوده 
که می تواند تصادفات احتمالی را شناســایی کرده و پیام های 
اورژانسی حاوی موقعیت جغرافیایی را از طریق تلفن همراه به 

سه مخاطب از پیش تعیین شده ارسال کند.


