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מתחילים
להזיע.
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מהבגדיםשלנו אינפורמציהשיכולהלהצילחיים :קסדה

ואפילו חולצה
שתאתר את התפתחותו של סרסן השד

כמה שעות לאנעימות במיוחד ,שבמהלכן תקרבו

ולטענת חוקרים רבים לא
להצילחיי אדם ,ככרכאן,

את האףבאלגנטיותלאזור הנגוע כל
או תבחרו בתנועות ניעור קלות של החולצה מדי
־־־תם אומרים אם החולצה שלכם
כמה דקות.

את ארונות הב־

חצי

ארו לכם
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את התסריט הבא:

באמצע יום
כמה
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שעות

העבודה ,חלפו
מאז

שעזבתם

אתם
רק

אתיי

הבית ,אבל החולצה שלבשתם
כברמתחילהלאותת לכם שעבוד
י,

הדאודורנט

ששמתם בבוקר ,יום העבודה דווקא

הסתיים.
זה הרגע שבו

אתם

מביניםשהולכות
עליכם
לעבור

שתשחררדאודורנט כשאנחנו

הלביש .בקרוב בזארה?
המחשוב

41מדינות באירופה כבר בוחנות את
רעיון
יעילות

)*\*jyi

לכבאיםהיכן היציאה
שתסמן

דרוש עוד

שעה

הרבה זמן עד

גדים ויוצבו בגאווה

גם על

שיכבשו

מכשירים אלה אינם מתפק־
$TS1$מתפקים$TS1$

$DN2$מתפקים $DN2$כראוי בתוך מבניםסגורים".
־ים
רשתות האופנה.

מדפי

אחרי שנים רבות שבהן הוכיחו

!אלת החיוניות של
 GPSאבל
^כשיר

המחשוב הלביש

עם קיומו

של

המחשובהלביש

מחקרים כיפלאי

יוצר תבנית

חדשה ביחסים בין

3r$1ST$לש$1ST$של־
המחשב לאדם באמצעות רכיביםאלקטרוניים
ואחראים
משחררת כמות נדיבה של דאודורנט הטכנולוגיה פוגעים כראייה ובשמיעה
פשוט הייתה
מטרתו
הבגד.
משולבים
3r
3r$2ND$לש$2ND$
מוגבלויות פיזיות שונות ,נראה כי הט־
לסייע
העיקרית
בתור
ללא מעט
בשלווה?
לסיים את יום העבודה
ומאפשרת לכם
אחרות.
לשמוע משהו עור יותר מפתיעז לא מדו־ כנולוגיה מתגייסת
פעילויות
לטובתנוובעתיד הלא רחוק היאיי למשתמש בזמן שהוא עושה
תצים
"מחשוב לבישבנוי בצורה דומהלמערכת GPS
לובשים.
תשתלב גם בבגדים שאנחנו
בר בסצנה מתוך תסריט בדיוני .הבגדים החכמים,
מאוניברסיטת
שלרכב״ ,מסביר פרופסור מייק לבו
הטכנולוגיבחולון
בשבוע שעבר נפתחה במכון
שמסוגליםלדווח עלמחלות
אלו
לסייע
עתידיות,
בינלאומית בנושא מחשוב לביש כחלק מה־
סדנה
פעולות פשוטות ובמקרים מסוימים
לנובביצוע
פרויקט
הבינלאומי wearIT@work

שיצא לדרךלפני
מחקר ופיתוח של

כחמש שנים ,הוא

חלק

י,

מתוכנית

האיחוד האירופי והוא בוחן

אינטגרלי
המחשובהלביש מהווה חלק
י,

הפרויקט,

כיצדיי

ואפקטיבי

בארבע סביבות עבודה שונות .המחשוב הלביש
מספקלעובד מידע בזמן אמתמבלי שהעובר יצטרך
טכנולוגי אחר,
להשתמש במחשב נייד או באמצעי
מלבד באותה מערכתלבוש.
משתתף בפרויקט יחד
הטכנולוגיבחולון
המכון
י,

עם עוד כ־  41גופים

באירופה,

בהם מיטב

בתוכנה ובחומרה.

הפרויקט,

ממדינות

י,

nrann

העוסקות

י,

בפיקוח אוניברסיטת ברמן

שבגרמניה ,מיושם

בש־
י,

בע

סביבות עבודה שונות

ברחבי

איתפה

כדוגמת

חולים,מחלקת
בית
נותכיבוי אשומחלקתייצור באחת מחברות הרכב
המובילות .העובדים באותן מחלקותנעזרים בפריטי
הנדסת תחזוקה במטוסים ,תח־

לבוש

חכמים,

המצוירים

במערכות

ממוחשבות,

האינפורמציה

המתקבלת

ולמעשה מנצלים
מאותם פריטילבושבמהלךעבודתם.
את

זמן

יקר

ממוחשבים מתגלה
״השימוש בפריטי לבוש
בסביבות הנבדקות כאלטרנטיבה מצוינת להת־
מודדות עם מצבים שונים" ,מסבירה ד״ר עדנה
פשר ,אחראית על הובלת תחום המחשוב הלביש

בהשפעה על

סביבות העבודה' .ידי העובד פנויות

למטרה העיקרית של תפקידו ,והוא בעצם מקבל
את הנתונים הדרושים לו באמצעות פריטי לבוש
חכמים" .כך,למשל ,כבאים בתחנות הכיבוי של
פריז מקבלים בקסדות נתונים על מיקום היציאה
הקרובה ביותר בבנייןעולה באש ,רופאים מקבליםיי

את כל האינפורמציה הדרושה על הפציינט ממבטיי
על צג המונח על מיטתהחולה וטכנאי רכבמקבלים
אישור על מצבו של הרכב באמצעות כפפה חכמה.',
שיודעתלקרוא את נתוני הרכב וחוסכת זמן יקר
של מעבר על ניירתמסורבלת.
״הפרויקט

מתמקד בסביבות עבודה שבהן הזמן

קריטיועלול במקרים מסוימים להצילחיים",
מסבירה פשר .״כאסון
התאומים למשל נספו מאות
כבאים כיוון שלא ידעו מהיכן לצאת.אילו הייתה
להם קסדה חכמה הם היו
יכוליםלראות היק נמ־
ניצלים .מובן
צאת היציאה וחייהם היו

שכאןעולה
צילומים :יונתו מאהן ,תומא אפשטייןFrank Pusch ,
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סופימוצלח

 P7מוצר
יישומיםשמעניינים יותר את הציבור הרחב׳.
שפר ממהר
הלר ,מנהל
לחוקריםשלמרות ההתקד־
להזכיר
קשה
האחרונות,
בשנים
בתחום
מות הרבה
אלקטרו־
$TS1$אלקטרוני$TS1$,
סדרתנעלינייקיפלאס ,המצוירותמנ׳יפ
להתעלם
$DN2$אלקטרוני $DN2$,שמסוגל לכמת נתוני ריצה ולשדר אותם
ני,
משלל בעיות טכניות שנותרו ללא פתרון ממשי.
לאיי־
8$1ST$ייאל$1ST$
'אחתהבעיותהעיקריות היאהעלות הגבוהה של
8$2ND$ייאל$2ND$וד .באדידס משיקים בימים אלה ברחביהעולם
הטכנולוגיותהאלו' ,הוא אומר .״אי אפשרלצפות
ולהעביר
נעלשמסוגלת למדוד את מספר הצעדים
הטכנולוגיה על כל גופייה
שניתן יהיהליישם את
אותםלמכשירטלפון נ״ד של סמםונג ,אבל לארץ
נעליים מפרויקט זה.
הולכים עם גופייה
פשוטה .בסופו של דבר אנחנו
לא צפויותלהגיע
׳הנעליים
שיווק

במחיר סביר׳ ,מסביר יריב

ספורטבנייקי,

שהשיקו בעבר את

יום אחר ,שמים אותה בכביסה
לאיגיעו pxV
ומחליפים בערך עשר
יי מערכותלבוש בשבוע .בל נשכח שהקהל
לפרויקט״,
שמתאים
פציפי
$DN2$הספציפי$DN2$
הישראלי
אוהבללבוש בגדים חצי חתוכים עם כל הבטן בחוץ,
בישראל.
■' מנהלת מותג אדירס
חברות לאופנת ספורט
ההוכחה שלא רק
את
לטכנולוגיה״.
יי ולק אין כאן כל כך מקום
חכ
לבוש
אז איטה ניתן למצוא
שהשיקה
מציעות לבוש חכם מספקתח^רתבגיר,
המאפשרת
חליפה
השנה
מתפתח
התחום
את
״היום אנחנו רואים
לשלוט במכ־
$TS1$במכשיר$TS1$
מחויטת,
בעיקר
כי איןעדיין

בארץ את הנייד הס־
$TS1$הספציפי$TS1$

אומרתשיבולתעבורי,

י,

בלבוש הספורט ,אבל עם הזמן גם
יי מגלות עניין.בגדול אפשרלחיות שנים בלי

$DN2$במכשיר $DN2$האיי־פוד" .האיי־פוד יכול להיות
שיר
חברות האופנה

והאדם יכול לשלוט על

הט־

הנגן

זרוק

בתיק

בעזרת כל

מיני

שהטכנולוגיההלבישה
כנולוגיה הזאת ,אבל יש מי

נקודות בבגד' ,מסביר משה גדות,סמנכ׳ל
אלקטרוניות
עסקיבבגיר.׳על גבי הבר יש נקודות

ספורט .גם

מאוד גמישות ובתור הבגד עוברים חוטים דקים

שימושיתעבורו ,והכוונה היא

בעיקר למי

י,

י,

שזקוקים

לבגדיםהאלו מתוך צורכי
טכנולוגיהבלבוש
הרווחים של החברותשמשלבות
אינם
מבוטלים.לפני כארבע שנים ,כשנייקיהודיעו
שהם נכנסיםלתחום של מחשובלביש ,המניה שלהם
קפצה בשלושה אחוזים ומישהו הרוויח מזה כמה
רפואה או

',

פיתוח

שיש היום
מיליונים טובים .אני מניח
התעניינות
במידה
ציבורית בתחום ,אבל לא
משמעותית״.
עבור יצרניות אופנת הספורט מדובר כמובן
בתחום תחרותי במיוחד .׳החוכמה היאלהביא לצ־

וכל זה לא פוגע
החידוש

בפרקטיות

שלהחליפה.

במסגרת

האחרוןשלנו ,האיי־פודיכול להישאר

טכניקת בלו
במשרד ובאמצעות
המכשירמהחליפה .אנחנו
לשלוט על

טות׳

י,

אופציה
י,

של

אפשר

גם מציעים

העברת השיחה הנכנסת בנייד

לדש

החליפה .אני מניח שבשנים
לא
ואולי
יהפוך למאוד פרקטי
נדע
בעתיד
הסתדרנובליזה*.

הקרובות התחום הזה

י,

איך

