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زیاد می نشینید یا زیاد می خورید؟
بایــد گفــت کــه تکنولــوژی نه تنهــا نقــش چشــمگیری 
ــه  ــدارد بلک ــر ن ــه کارب ــمی ب ــیب جس در وارد آوردن آس
بــه فکــر مشــکالت کاربــران از قبیــل زیــاد نشســتن یــا 
پاییــن بــودن زیــاد از حــد گــردن هــم بــوده اســت. اخیرا 
ــه  ــد ک ــیدنی طراحــی کرده ان ــزار پوش ــک اب ــان ی محقق
پشــت گــردن کاربــر قــرار می گیــرد و هنگامــی کــه ســر 
او بــه مــدت طوالنــی در یــک حالــت قــرار بگیرد شــروع 
ــد  ــادآوری می کن ــه او ی ــع ب ــد و درواق ــرزش می کن ــه ل ب
کــه ســر خــود را حرکــت بدهــد و از حالــت ثابــت خــارج 
ــانه ها و  ــردن، ش ــازی گ ــث رهاس ــن کار باع ــد. ای کن
ســتون فقــرات می شــود. درواقــع ایــن دســتگاه موقعیــت 
گــردن را نســبت بــه بــدن انــدازه می گیــرد و اگــر شــما 
ــام روی  ــک پی ــد ی ــگاه کنی ــن ن ــه پایی ــد ب ــش از ح بی
ــوان  ــن عن ــا ای ــود ب ــر می ش ــما ظاه ــراه ش ــن هم تلف
ــرم  ــط 25 گ ــن دســتگاه فق ــر بشــین«. ای ــه »صاف ت ک
وزن دارد و بنابرایــن شــما اصــال آن را روی گــردن خــود 
ــد.  ــان ایجــاد مزاحمــت نمی کن ــد و برایت حــس نمی کنی
ــن  ــود دارد ای ــزار وج ــن اب ــه در ای ــی ک ــوع جالب موض
اســت کــه حافظــه داخلــی آن می توانــد اطالعــات 
ــد  ــره کن ــر را ذخی ــت گــردن کارب ــه از وضعی چهــار هفت
و شــما می توانیــد وضعیــت گــردن خــود را در یــک مــاه 
ببینیــد. یکــی دیگــر از مشــکالتی کــه همــواره جهانیــان 
گرفتــار آن هســتند نبــود تناســب انــدام و درواقــع چاقــی 
ــم  ــان از چش ــب کارشناس ــم اغل ــن را ه ــه ای ــت ک اس
ــرد  ــه باعــث می شــود ف ــد ک ــوژی می بینن ــور تکنول ظه
ــال  ــد و به دنب ــته باش ــی نداش ــیند و تحرک ــا بنش یک ج
ــل  ــیاری از قبی ــمی بس ــکالت جس ــرک مش ــود تح نب
ــون و  ــد خ ــن قن ــی و باال رفت ــی عروق ــکالت قلب مش
ــب  ــش جال ــه بخ ــد. در حالی ک ــش می آی ــال آن پی امث
ــع  ــدف رف ــا ه ــوژی ب ــرفت های تکنول ــی از پیش توجه
ــیدنی  ــای پوش ــت؛ از ابزاره ــکالت اس ــل مش ــن قبی ای
ــه  ــف هم ــای مختل ــن ها و گجت ه ــا اپلیکیش ــه ت گرفت
ــا  ــن مشــکل را در دنی ــد و طراحــی شــده اند کــه ای تولی
حــل کننــد. یکــی از ایــن ابزارهــا زیــپ هوشــمند اســت. 
ایــن زیــپ کــه یکــی از محققــان ام آی تــی آن را طراحی 
کــرده اســت هنــگام پرخــوری فــرد به صــورت خــودکار 
ــرای  ــگرهایی ب ــاوری از حس ــن فن ــود. در ای ــاز می ش ب
بــاز و بسته شــدن دندانه هــای زیــپ اســتفاده شــده 
ــد.  ــان می دهن ــش نش ــر واکن ــش دور کم ــه افزای ــه ب ک
ــرای  ــمند ب ــگرهای هوش ــن از حس ــپ همچنی ــن زی ای
تشــخیص حرکــت اســتفاده می کنــد. البتــه از ایــن زیــپ 
جــدا از هــدف تندرســتی و تناســب انــدام می تــوان بــرای 
ــی  ــمی و حرکت ــی جس ــه ناتوان ــانی ک ــه کس ــک ب کم
دارنــد، اســتفاده کــرد تــا بتواننــد بــدون نیــاز بــه شــخص 
ــر  ــه دیگ ــک نمون ــند.  ی ــود را بپوش ــاس خ ــری لب دیگ
ــه  ــد هوشــمند اســت کــه ب ــاوری کمربن ــن فن شــبیه ای
ــدار  ــر هش ــه کارب ــر ب ــدازه دور کم ــش ان ــض افزای مح
می دهــد کــه بدانــد در حــال افزایــش وزن اســت. 
ــرای  ــر ب ــه کارب ــی ک ــد هنگام ــن کمربن ــن ای همچنی
ــه او هشــدار می دهــد  ــی نشســته باشــد ب ــدت طوالن م
کــه برخیــزد و راه بــرود و جالــب اینکــه گام هایــی را هــم 
ــه او در جلوگیــری  ــا ب کــه فــرد برمــی دارد می شــمارد ت

از افزایــش وزن کمــک بیشــتری کــرده باشــد.

گجت هایی از دنیای سالمتی
همــان طــور کــه گفتیــم پزشــکان سالهاســت از فنــاوری 
بــرای افزایــش دقــت و کارایــی در پیشــگیری و درمــان 
بهــره می گیرنــد، امــا مدتــی اســت کــه ابزارهــای حــوزه 
ــر  ــگاه ها منحص ــب و آزمایش ــه مط ــر ب ــالمت دیگ س
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــون می توانن ــران اکن ــوده و کارب نب
ــود در  ــتفاده خ ــرای اس ــی را ب ــن گجت های ــازار، چنی ب
ــد  ــی از تولی ــد. Prestigio یک ــه کنن ــز تهی ــزل نی من
کننــدگان چنــد ملیتــی دنیــای فنــاوری اســت کــه اخیــراً 
ــه  ــز روی آورده و از جمل ــا نی ــن ابزاره ــاخت ای ــه س ب
محصــوالت آن در حــال حاضــر می تــوان بــه گام 
شــمار، تــرازو و فشــار خــون ســنج هوشــمند اشــاره کــرد. 
ــی  ــه یک ــه ب ــت ک ــال ها اس ــش وزن س ــوع افزای موض
از دردســرهای بشــر در جوامــع مختلــف تبدیــل شــده و 

بــه همیــن ســبب هــم هــرروز تکنولوژی هــای جدیــدی 
ظهــور می کننــد تــا در ایــن زمینــه بــه کاربــران کمــک 
کننــد. بــه همیــن خاطــر یکــی از مهم تریــن ابزارهایــی 
ــا وزن خــود را کنتــرل  ــد ت ــه بشــر کمــک می کن کــه ب
ــی را  ــرکت Prestigio ترازوی ــت. ش ــرازو اس ــد، ت کن
ــه  ــا ب ــه ت ــی ک ــا ترازوهای ــه ب ــرده اســت ک ــی ک طراح
ــرازوی هوشــمند از  ــن ت ــاوت دارد. ای ــد تف ــروز دیده ای ام
ــر  ــت 24 میلی مت ــا ضخام ــک ب ــاوم و باری ــه مق شیش
ــات از نمایشــگر  ــش اطالع ــرای نمای ــده و ب ــاخته ش س
تــک رنــگ 2/7 اینچــی اســتفاده می کنــد. در 2 ســمت 
ایــن شیشــه شــفاف، نوارهــای فلــزی قــرار دارنــد کــه در 
نقــش الکتــرود عمــل کــرده و دســتگاه بــا قــرار گرفتــن 
پــای فــرد روی آن هــا، یــک جریــان الکتریکــی بســیار 
ضعیــف بــه داخــل بــدن وارد کــرده و بــا دریافــت مجــدد 
آن در ســمت دیگــر، حجــم چربــی، ماهیچــه، اســتخوان 
ــن  ــه همی ــازنده ب ــد. س ــنجش می کن ــدن را س و آب ب
دلیــل اســتفاده زنــان بــاردار و افــراد بهــره منــد از 
ضربــان ســاز )pacemaker( را از ایــن مــدل ممنــوع 
 PHCBMS ــرازوی ــی، ت ــن کاربران ــرای چنی کــرده و ب
ــاده تری دارد و در  ــرد س ــه عملک ــد ک ــنهاد می کن را پیش
ــت.  ــم پرداخ ــز خواهی ــی آن نی ــه معرف ــب ب ــه مطل ادام
مــدل PHCBFS بــا وارد شــدن فشــار بــه شــکل 
خــودکار روشــن شــده و پــس از کنــار رفتــن روی آن نیــز 
ــه  ــا دکم ــد شــد و تنه ــوش خواه ــه خام ظــرف 10 ثانی
ــت  ــرای جف ــه ب ــرار دارد ک ــه ق ــت بدن ــتگاه در پش دس
ــه  ــل در نظــر گرفت ــای موبای ــا ابزاره ــوث ب ــردن بلوت ک
شــده اســت. تــرازوی هوشــمند پرســتیژیو بــرای انتقــال 
ــد و  ــتفاده می کن ــخه 4/0 اس ــوث نس ــات از بلوت اطالع
ــر  ــات 4 کارب ــره اطالع ــایی و ذخی ــکان شناس ــه ام البت
بــه شــکل مجــزا و آفالیــن نیــز وجــود دارد کــه در ایــن 
صــورت دســتگاه پــس از نخســتین اتصــال، اطالعــات 
ــرازوی  ــد. ت ــال می ده ــر انتق ــل کارب ــزار موبای ــه اب را ب
PHCBFS از چهــار G-Sensor بــرای تشــخیص 
ــا  ــن 5 ت ــز بی ــت آن نی ــازه فعالی ــرد و ب ــره می ب وزن به
180 کیلــو گــرم در نظــر گرفتــه شــده، البتــه بایــد بدانیــد 
مثــل هــر تــرازوی دیگــری در ایــن مــدل نیــز بســته بــه 
ــر 0/7  ــا حداکث ــن 0/3 ت ــتگاه، بی ــود روی دس وزن موج

ــو گــرم درصــد خطــا وجــود دارد. کیل

PHCBMS ترازوی هوشمند
تــرازوی هوشــمند PHCBMS نســبت بــه مــدل قبــل 
ــه  ــاخت بدن ــرای س ــازنده ب ــاده تری دارد و س ــر س ظاه
ــری و  ــی مت ــگ 24 میل ــفید رن ــات س ــه م آن از شیش
ــگر 74  ــک نمایش ــز از ی ــات نی ــش اطالع ــرای نمای ب
ــه  ــس زمین ــور پ ــا ن ــگ ب ــی رن ــری آب ــی مت در 53 میل
ســفید اســتفاده کــرده اســت. عملکــرد ایــن مــدل نیــز 
ــد  ــا می توانی ــتفاده از آن تنه ــا اس ــت و ب ــاده تر اس س
وزن خــود را ثبــت کــرده و اطالعــات را از طریــق 
ــال  ــن ارس ــه اپلیکیش ــتگاه ب ــخه 4/0 دس ــوث نس بلوت
کنیــد، کــه بــه صــورت کامــاًل ســاده و خــودکار انجــام 
ــتگاه را از  ــت دس ــش از آن الزم اس ــه پی ــود، البت می ش
طریــق دکمــه موجــود در پشــت بدنــه بــا ابــزار موبایــل 
خــود جفــت نماییــد. البتــه در ایــن مــدل هــم امــکان 
تشــخیص و ثبــت اطالعــات 4 کاربــر بــه شــکل 
ــات را  ــد اطالع ــتگاه می توان ــود دارد و دس ــن وج آفالی
روی حافظــه خــود ذخیــره کــرده و در نخســتین ارتبــاط، 
آنهــا را بــه ابــزار موبایــل کاربــر منتقــل نمایــد. ضمنــًا 
ــن  ــود در اپلیکیش ــردن وزن خ ــا وارد ک ــد ب ــد بدانی بای
ــا  موبایــل ارائــه شــده می توانیــد BMI بــدن خــود را ب
ــت و محاســبه  ــرازوی هوشــمند پرســتیژیو ثب هــر دو ت
ــار  ــز از چه ــرازوی هوشــمند PHCBMS نی ــد. ت نمایی
G-Sensor بــرای تشــخیص وزن بهــره می بــرد، 
ــر  ــا حداکث ــر اســت و ت ــرد آن محدودت ــازه عملک ــا ب ام
ــه  ــت. البت ــده اس ــه ش ــر گرفت ــرم در نظ ــو گ 150 کیل
بــه همیــن دلیــل درصــد خطــا نیــز پایینتــر اســت و بــه 
ــد.  ــا می رس ــن وزن ه ــرم در باالتری ــر 0/5 کیلوگ حداکث
ــه مــدل پیشــین نیــز  از دیگــر شــباهت های دســتگاه ب
می تــوان بــه روشــن شــدن خــودکار پــس از وارد 
ــن  ــار رفت ــس از کن ــدن پ ــوش ش ــار و خام ــدن فش آم

ــرد. ــاره ک ــرازو اش ــر از روی ت کارب

معرفی گجت ها و ابزارهای دیجیتال در عرصه سالمت

ابزارهای فناوری برای سالمت

از وقتی تکنولوژی به زندگی افراد جوامع مختلف رسوخ کرده، همواره در کنار راحتی و آسایشی که به همراه آورده 
از ضررهای آن می شنویم؛ از آسیب های جسمی که به کاربران وارد می کند تا امواج و اشعه هایی که از لوازم 
و دستگاه ها به بدن می رسد. درباره این آسیب های جسمی و بیماری هایی که به دنبال ظهور تکنولوژی به وجود 
آمده اند و پیش از آن وجود نداشته اند به اندازه کافی شنیده ایم و هشدارهای متفاوتی هم داده شده است. ولی 
حاال می خواهیم درباره تاثیر مثبت تکنولوژی بر سالمت جسمی افراد بپردازیم. درواقع موضوع اینجا است که 
آنقدرها هم که صاحب نظران و کارشناسان متعدد می گویند ظهور تکنولوژی و استفاده از ابزارهای مختلف آن 
فقط ضرر نیست، بلکه اگر درست و بر طبق اصول استفاده شود چه بسا که سود آن بیشتر است و می توان در 
راستای سالمتی و تندرستی از آن کمک گرفت. در سال های گذشته علوم پزشکی و فناوری اطالعات به نوعی 
به هم گره خورده اند و هر چند وقت یک بار شاهد پیشرفت های چشم گیری در علوم پزشکی هستیم و بسیاری 
از بیماری هایی که در گذشته دیر تشخیص داده می شدند یا راهی برای درمان آن ها وجود نداشته است به لطف 
تکنولوژی های جدید از وضعیت قبلی خود فاصله گرفته اند و اکنون می بینیم که بسیاری از بیماری ها در مراحل 
اولیه به آسانی تشخیص داده شده و حتی درمان می شوند. یکی از بزرگ ترین هشدارهایی که همواره در استفاده 
از موبایل یا کار با پی سی ها می شنویم، آسیبی است که به گردن وارد می شود. آرتروز گردن و دست شایع ترین 
مشکلی است که این روزها کاربران این قبیل دستگاه ها با آن دست وپنجه نرم می کنند و اغلب هم مشکل را 
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