ﻫﻮاوی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻋﯿﻨﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ »رﯾﭽﺎرد ﯾﻮ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮاوی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ  CNBCاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﯿﻨﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﯾﭽﺎرد ﯾﻮ از اراﺋﻪی ﺟﺰﺋﯿﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدداری ﮐﺮد ،ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻨﺘﺴﺐ
ﺑﻪ ﻫﻮاوی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ

ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاوی در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی  WIPOﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Eyglass
 Frameﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻋﯿﻨﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺳﺒﮏ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن دارای دورﺑﯿﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ دارای ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ آﯾﻨﻪ و آداﭘﺘﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آداﭘﺘﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺎزی روی آﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ از
ﭘﺨﺶ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﭘﺘﻨﺖﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه دو ﻓﺮﯾﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در آنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ دو ﻗﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺷﻔﺎف و ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻫﻮاوی وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دورﺑﯿﻦ دار را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻮاوی دارای دورﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪی اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری ﯾﺎ اواﯾﻞ  ۲۰۲۰ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﺘﻨﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
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