Tekno - Yaşam

Elif Zehra Arslan

Sağlığınızı
Düşünen
Akıllı Masa
Masa başında çalışanların saatlerce
oturmasının sağlığa zararlı
olduğunu ve kalıcı rahatsızlıklardan
korunmak için bu konuda ciddi
bir hassasiyet gösterilmesi
gerektiğini belirten bir teknoloji
firması, uzun süre masa
başında oturduğunuzda size
“hareketlenmenizi” hatırlatan akıllı
masa Kinetic Desk’i geliştirdi.

Kapınızın
Önünü
Cebinize
Taşıyan
Teknoloji
Evinizin güvenliğini artırmak
için geliştirilen teknolojilere bir
yenisi daha eklendi: Doorbot.
Doorbot, size kapınızın önünde
olup biteni eş zamanlı olarak
akıllı telefonunuzdan veya
tabletinizden izleme imkânı sunan
bir akıllı diyafon. Evde olmasanız
da kapınıza gelen ziyaretçileri
görmenizi ve onlarla konuşmanızı
sağlıyor. Üzerinde bir mikrofon,
bir hoparlör ve bir de gece görüş
kamerası yer alan diyafon, kötü
hava koşullarından etkilenmiyor
ve günün her saatinde yüksek
kalitede video çekebiliyor.
Çektiğiniz videoları iOS veya
Android işletim sistemine sahip
akıllı telefonunuza veya tabletinize
yüklediğiniz uygulamasına
internet üzerinden gönderdiği için
kablosuz internete ihtiyaç duyuyor.
Kurulması hayli basit olan cihazın
kendisinin güvenliğini sağlamak
için montaj sırasında ürüne özgü
bir güvenlik vidası kullanılıyor.
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Cihaz buna rağmen çalınacak
olursa da firma kullanıcıya ücretsiz
olarak yeni bir cihaz veriyor.
Diyafonun başka bir güzel tarafı da
Lockitron isimli akıllı kilit ile uyumlu
olması. Böylece siz evde yokken
evinize girmesine izin vereceğiniz
ziyaretçilerinize uzaktan da
kapınızı açabilirsiniz.
Nerede olursanız olun kapınıza
gelen ziyaretçilerinizi takip ederek
onlarla iletişime geçmenizi
sağlayan bu cihazın satış fiyatı
199 dolar.
www.getdoorbot.com

Dünyanın yüksekliği ayarlanabilir
ilk akıllı masası olarak piyasaya
sürülen masa, bu hatırlatmayı
normal bir masadan ayakta duran
bir masaya dönüşerek yapıyor.
Tescilli algoritmaları ve özel olarak
tasarlanmış ara yüzü sayesinde
kullanıcıya dokunmatik ekranı
üzerinden gün içinde ne zaman
oturmak istediğini ve ne zaman
ayakta durmak istediğini kaydetme
imkânı sunuyor. Masayı kullanan
kişi değişince de bunu algılayarak
kişiye özel program ayarlarına
dönebiliyor. Firmanın kurucusunun
rutin yaşamda sağlıklı kalmayı
sağlayan “giyilemeyen giyilebilir
teknoloji” olarak tanımladığı
masanın kaldırma mekanizması
çelik. Beyaz ve siyah olmak
üzere iki farklı renkte üretilen
masanın satış fiyatı 2990 dolar.
http://www.stirworks.com/

