دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه از ﮐﺪﻫﺎی QR

ﮐﺪﻫﺎی  QRرا روی ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ ،ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎ دﯾﺪهاﯾﻢ .در اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ،ﻟﯿﻨﮏ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎص ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن از ﻃﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺳﺎﯾﺖ وارد ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ،ﮔﺮوﻫﯽ
از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه  Connecticutﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻬﺮام ﺟﺎوﯾﺪی ،ﮐﺎرﺑﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺳﻪﺑﻌﺪی روی اﺳﻤﺎرتﻓﻮن.
ﮐﺪﻫﺎی  QRرا روی ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ ،ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎ دﯾﺪهاﯾﻢ .در اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ،ﻟﯿﻨﮏ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎص ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن از ﻃﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺳﺎﯾﺖ وارد ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ،ﮔﺮوﻫﯽ
از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه  Connecticutﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻬﺮام ﺟﺎوﯾﺪی ،ﮐﺎرﺑﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺳﻪﺑﻌﺪی روی اﺳﻤﺎرتﻓﻮن.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن روﺷﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن ﮐﺪﻫﺎی  QRﺣﺘﯽ ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺳﻪﺑﻌﺪی را ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻧﻤﺎﯾﺶ داد .اﯾﻦ روش ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﻪﺑﻌﺪی و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻤﻦ دادهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻬﺮام ﺟﺎوﯾﺪی» :در روﺷﯽ ﮐﻪ
اراﺋﻪ دادهاﯾﻢ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻫﺎی  QRاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻪﺑﻌﺪی
رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه را ﺑﻪﻃﻮر اﯾﻤﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی و رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه را در ﮐﺪﻫﺎی  QRذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ اﺳﮑﻦ ،رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺪﻫﺎی  QRرا ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺳﮑﻦ ﯾﮏ
ﮐﺪ  QRاز ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ آن وبﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎوﯾﺪی» :در روش ﻣﺎ ،ﻗﻄﻌﺎت دادهﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ در
ﺧﻮد ﮐﺪ  QRذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دادهﻫﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ«.
در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ آراﯾﻪای از ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﮕﺲ دارد ،از ﺳﻮژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﻟﻨﺰ از اﯾﻦ آراﯾﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی دوﺑﻌﺪی و ﺑﺎ زاوﯾﻪای ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دوﺑﻌﺪی ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی و رﻣﺰﮔﺬاری و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺪ  QRذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ اﺳﻤﺎرتﻓﻮﻧﯽ را
ﮐﻪ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل اﺳﮑﻦ  QRﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﺳﮑﻦ اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد .ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از اﺳﮑﻦ ﮐﺪ  QRﺑﺎ دورﺑﯿﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ دوﺑﻌﺪی
از ﻣﯿﺎن آراﯾﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﻟﻨﺰﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺪﻫﺎی  QRﻣﯽﺗﻮان از
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ و از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺮده درآوردن دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری وﯾﮋه ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎوﯾﺪی» :ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮماﻓﺰاری را ﻧﻮﺷﺖ «.در ﺿﻤﻦ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ
ﻧﺮماﻓﺰاری ﺻﺤﯿﺢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮح ﻋﮑﺲ:
 (aﺑﺨﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻮژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﯿﺎن آراﯾﻪای از ﻟﻨﺰﻫﺎی رﯾﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎوﯾﺮ دوﺑﻌﺪی
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺲﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 (bﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮ :ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آراﯾﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻟﻨﺰﻫﺎ روی ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻣﯽﺷﻮد.
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