ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﭘﺘﻨﺖ ﻟﻨﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻟﺐ و ارزﺷﻤﻨﺪی را در
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﻧﺪ؛ اﮐﻨﻮن روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در ﺣﺎل

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻀﻮی داﺧﻠﯽ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ
ﮔﻠﺲ در ﻣﻮرد ﺳﻮژه ای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ

ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺪون ﻋﯿﻨﮏ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻨﺰ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ روز ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻨﺰ

ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺎﻧﻮر ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪه و ﭘﺘﻨﺖ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
ﭘﺘﻨﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺪن آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ »ﻟﻨﺰﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ و وﺳﯿﻠﻪ
ذﺧﯿﺮه«ای اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮدن »واﺣﺪ ﻋﮑﺴﺒﺮداری« )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دورﺑﯿﻦ( را دارﻧﺪ .در
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻟﻨﺰ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﮏ زدن
ﻋﻤﺪی و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ی ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و ﺑﻪ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل

ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ای را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﺣﺘﯽ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺸﻮدﮔﯽ
دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ و ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎر ﺷﺪ،
آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی واﺿﺢ و ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰی را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺳﻮﻧﯽ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﭘﺘﻨﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻟﻨﺰی ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺼﺎوﯾﺮ روی ﭼﺸﻢ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﮏ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﺗﻼش

ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺎزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺘﻨﺖ اﺧﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ روش ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن در ﻧﻈﺮ دارد ﯾﮏ
ﻟﻨﺰ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت رﯾﺰی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑﺎﺗﺮی ،ﺗﻌﺪادی ﺣﺴﮕﺮ و ﻗﻄﻌﺎت رادﯾﻮﯾﯽ در ﺧﻮد دارد را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﻮب ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﻓﺮد را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ ﭘﺘﻨﺘﯽ را ﺑﺮای ﻟﻨﺰ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺛﺒﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭼﯿﭗ واﯾﺮﻟﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ
ﺧﻮن ﮐﺎرﺑﺮ را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

