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ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺲ ﻓﻨﺎوری

ﭼﺸﻢ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮژهﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺮوژه ﻋﯿﻨﮏ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺗﻼشﻫﺎی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده و ﺣﺘﯽ ﺗﻼش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﻧﯽ و ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺣﻮزه واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ،ﻧﺸﺎن از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺤﺒﻮب روی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد دارد .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی
ﺧﻮد ﭼﺸﻢ و اﻓﺰودن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ از ﺑﺪن ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮﮔﻞ ،ﺳﻮﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﻮﻧﯽ در ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﻟﻨﺰ ﺗﻤﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﭼﺸﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﻠﮏ زدن از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﻋﮑﺲ
ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻠﮏ زدن ارادی را از ﻏﯿﺮارادی ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را از ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و
اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎره ۱۸۰
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮای دﯾﺪن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ!
ﻋﮑﺲﻫﺎ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ارﺳﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ،
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ﻃﺮﺣﯽ از ﻟﻨﺰ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﻠﮏ زدن اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ دورﺑﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﻨﺰ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺑﺰار واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی را روی دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .در ﺳﺎل 2014
ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﻟﻨﺰی ﺗﻤﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﮐﺎرﺑﺮ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ در ﻃﺮﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻟﻨﺰ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ً
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻨﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦﻫﺎ
ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی روی ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪهﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
آﻧﭽﻪ را ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺴﺎن آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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