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سفر به گذشته

هاي زيبا
 تا به حال چند بار اتفاق افتاده اس���ت که به آلبومهاي خود سرزده باشيد وعکس
يتان را در پيش رو گذاشته باشيد و با خود گفته باشيد" :خوب اين عکس را کجا گرفتم؟" و
توانستم اين
يا با ديدن عکسي به خود بگوييد":اي کاش زمان به عقب بر ميگشت و من مي
خاطره را دوباره تجربه کنم!" بله! تعجب ندارد با مرور زمان خاطرات فراموش ميشوند و از
ش���يريني آنها کاسته ميگردد .اما اين دوربينهاي جديد اين خاطرات را براي هميشه براي
توانيد
شما تازه نگه ميدارند و شما با هر بار مراجعه به فيلمهاي تهيه شده از اين خاطرات مي
هاي خود
خود را دوباره در آن فضاي دل انگيز احس���اس کنيد و به عبارت ديگر به گذشته
سفر کنيد و آنها را مرور کنيد .اين دوربين کوچک به راحتي به ژاکت يا پيراهن يا گردنبند
دهد .شما
شما متصل ميشود و هر  30ثانيه تصاويري با کيفيتي بسيارباال به شما ارائه مي
ب���ا اين دوربين ميتوانيد هر لحظه از روز خود را که مايليد براي هميش���ه براي خود ضبط
 4س���انتي متر است و وقتي آنرا در جيب خود بگذاريد خود به
کنيد.اندازه اين دوربينها 4x
ها تا  6000عکس است و باتري آنها نيز تا 30
خود خاموش ميش���وند .حافظه اين دوربين
گيرد .بارها اتفاق افتاده است که
کند و در هر دقيقه دو عکس بطور خودکار مي
ساعت کار مي
شما به سفر رفته و با کسي مالقات کردهايد که غذايي بسيار خوشمزه براي شما فراهم کرده
اس���ت و شما دائما افسوس ميخوريد چرا طرز تهيه آن غذا راياد داشت نکرديد تا هم اکنون
خودتان آنرا تهيه کنيد و از خوردن آن لذت ببريد .تنها چيزي که حاال ازآن غذاي خوشمزه
ها اين لحظات براي هميشه در کنار
به يادگار مانده فقط يک عکس اس���ت .اما با اين دوربين
اند تا تصاويري  360درجه را
مانند .اين دوربينها به شکل کروي نيز ساخته شده
ش���ما مي
نيز از محيط اطراف به شما ارائه دهند .اين دوربينهاي کروي مجموعا از  32دوربين ساخته
شدهاند که در کنار هم چيده شده اند .پس انتخاب با شماست که بسته به موضوع مورد نظر
کدام دوربين را براي ضبط خاطرات خود انتخاب کنيد.

قاب عکسهايي که حرف ميزنند!

توان ارتباطهاي عاطفي را ب���دون دغدغه باند و غيره افزايش داد.
ام���ا با اين قاب عکس مي
با اس���تفاده از ترکيب نورها که هر کدام معاني خاصي دارند ش���خص تنها با لمس اين قاب
ميتواند احساس���ات خود را به شخص ديگر منتفل سازد.اين قاب عکسها به صورت جفت
اي را اجرا ميکند
کند و برنامه
شوند .هر کاربر قاب را به کامپيوتر خود متصل مي
فروخته مي
که امکان دسترسي به قاب عکسهاي مربوطه را فراهم ميسازد .در اين قاب عکسها دو تعامل
وجود دارد:در فعل وانفعال .در حالت غيرفع���ال ،کاربر فقط بايد در مقابل قاب عکس خود
حرکت کند تا قاب عکس فرد ديگر بدرخشد و به اصطالح فعال شود .اين نشان ميدهد فرد
در آنجا حضور دارد .بعد وقتي قاب فعال ش���د کاربر ميتواند عکس شخص ديگر را روشن
ها بيانگر احساس���ي متفاوت است .بعد
کند وآنرا به رنگهاي مختلف درآورد .هر کدام از رنگ
از تبادل احساسات کاربر قاب عکس خود را لمس ميکند و قاب عکس طرف مقابل خاموش
توانند براي ايجاد زبان
گردد.به همين س���ادگي! اين قابها عالوه بر افزاي���ش ارتباط ،مي
مي
احساس���ي شخصي ميان افراد مورد استفاده قرارگيرند .افراد ميتوانند از راه دور ،حتي بين
ها احساساتش���ان را به اشتراک بگذارند .اين لمسها با اتصال به اينترنت ،تبديل به نور
قاره
کند و به آنان
شوند .به اشتراک گذاشتن احساس���ات ،ارتباطات بين مردم را تقويت مي
مي
احساس خوبي ميبخشد .محققان درصدد ند تا اين قابها را پيشرفت دهند و تبادل احساسات
توانند جايگزيني براي
را با ادغام متن صوتي و تصويري توام سازند .اين قابها در آينده مي
توانند در زمان واقعي با ارس���ال ترکيبي از رنگهاي زيبا و الگوهاي
تلفن باش���ند .مردم مي
نوري با يکديگر ارتباط برقرار کنند .اين قابها به ما اجازه ميدهند تا "احساس گرما ،تشويق،
ها دورتر از خانه مان احساس کنيم واينکه احساس
حمايت و يا عش���ق را حتي از کيلو متر
کنيم که هنوز مورد لطف و پذيرش عزيزانمان قرار گرفته ايم.

بادي گارد نوزاد

تنفس نوزاد ،درجه حرارت پوس���ت ،وضعيت بدن ،الگوهاي خ���واب و حتي پيراهن نوزاد
اهميتي حياتي دارند وهميش���ه بايد مرتب باشند تا خطري نوزاد را تهديد نکند .هم اکنون
باشد و ميتوانيد با
پيراهن آبي کتاني به بازار آمده که داراي سنس���ورهاي قابل شستشو مي
آن در زمان واقعي از طريق ش���بکه نوزاد تان رانظارت کنيد .ميکروفون موجو در اين لباس
شمارا از وضعيت لحظه به لحظه نوزادتان با خبری سازد .بنابراين شما ميتوانيد صداي نوزاد
خود را به تلفن هوش���مند خود منتقل کنيد ودر حالي که در آشپزخانه مشغول به کاريد از
اند و قيمت
وضعيت نوزاد خود هم مطلع باش���يد .اين لبا سها حداکثر تا سه ماه قابل استفاده
آن  300دالر يا 1200000تومان است.

با اين چنگال خوش هيکل شويد!

بارها اتفاق افتاده اس���ت که با مشاهده يک عکس به خود گفته ايد " :آيا آنها هنوزبه فکر
من هس���تند؟" با اين قاب عکسهاي ديجيتالي شما ميتوانيد از احساس ديگران نسبت
به خود مطلع شويد و يا احساس خود را به عزيزانتان اظهار داريد .با اتصال اين قاب عکس
هاي ارتباطي روزانه
شود .برقراري ارتباط با دستگاه
به اينترنت برقراري ارتباط آس���ان مي
مانند فيس بوک ،اسکايپ و غيره نياز زيادي به تالش و توجه دارند و اين باعث ايجاد فشار
سازند.
ها ارتباط برقرار مي
ش���ود که اغلب با يکديگر به اين روش
روحي براي افرادي مي
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اين چنگال  100دالري (400000توماني) که در پنج رنگ عرضه ميش���ود ،به شما کمک
ميکند دست ازپر خوري برداريد و درست غذا بخوريد تا خوش هيکل شويد و خوش هيکل
بمانيد .هنگامي که شما بيش از حد سريع غذا ميخوريد اين چنگال با يک لرزش ماليم به
ش���ما هشدار ميدهد که بس است! آهسته غذا بخور! چون اگر سريع غذا بخوريد غذا خوب
شود و هضم آن مش���کل ميگردد ودر نتيجه منجربه اضافه وزن ميشود ،و يا
جويده نمي
اگر فواصل غذايي رعايت نشوند باز هم غذا خوب هضم نميگردد و دائما معده مشغول بکار
اس���ت و بدين ترتيب خسته ميشود .اين چنگالها را با خود ميتوانيد همه جا ببريد حتي به
رس���توران .همچنين اين چنگالها يک گارآگاه ورزيده نيز ميباشند و تمام عادتهاي غذايي
ذره بين قرار ميدهد .مث ً
کشد که غذا بخوريد و اگر تند
ال اينکه چقدر طول مي
ش���ما را زير ّ
کند تا صحيح
دهد و زمان صحيح را براي شما تنظيم مي
غذا بخوريد به ش���ما هش���دار مي
غذابخوريد و سالم بمانيد و زمان کافي براي خوردن صحيح صرف کنيد؟ و يا ميزان " ميان
ها" و فاصله زماني آنها را يادداشت ميکند و اگر خالفي از شما سر بزند به شما هشدار
وعده
دهد! با اين چنگال بايد منظم ،مرتب و دقيق باشيد وگرنه روزگار را برايتان سياه ميسازد!
مي
دقيقه و زمان بين وعدهها و غذاي اصلي بصورت ثانيهاي حساب ميگردند .هيچ چيز از چشم

