ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ آﻫﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ از روی ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ!

آﯾﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ؟ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮی زﯾﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﯽ
ﺗﻤﺴﺨﺮﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،دوری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﺮار دادن دورﺑﻴﻦ روی
ﺳﺮ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Glass Explorerآن ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﻮﮔﻞ در ژاﻧﻮﯾﻪ  ،2015ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Glass Explorerرا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻨﻔﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﻮد.
ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖﻫﺎ در ﺟﻠﻮی دﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآورد ،ﯾﮏ اﺑﺰار
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﺎﻟﯽ  -ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻓﺮاﺗﺮ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺟﻠﻮی ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮ -ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ  Vuzix، Atheer، ODGو
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ) ( Hololensﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
آﯾﻨﺪه ﺗﺠﺎرت دوﺧﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺧﺒﺮﻫﺎی درز ﮐﺮده از ﺛﺒﺖاﺧﺘﺮاعﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﯿﻨﮏ ﺑﻌﺪی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی  AAﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺮماﻓﺰار APX Labs ،ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ
ﺷﺒﻪﺳﺨﺖاﻓﺰاری را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽﺷﺪه
ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در

اﺑﺘﺪای راه ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ،آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ در اﯾﻦ راه ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ،ﮐﺎر را ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﺸﺎن اﺳﺖ.

در آﻏﺎز راه
اﻣﺮوزه ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ -ﺗﺠﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ  Boeing ،GEو  VWﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﺧﻮد را وادار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آنﻫﺎ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺴﺘﺮه
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮوﮐﺎر دارد ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر اﺳﺖ و
ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دارد ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﻟﭙﺘﺎپ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺻﻮﺗﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن آزاد اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه در ﺟﻠﻮی ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﻮررﺳﺎﻧﯽ و روﺷﻦ ﮐﺮدن
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در راه اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎر راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ.

آﻧﺠﻼ ﻣﮏاﯾﻨﺘﺎﯾﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Gartnerﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎزار ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ او اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ روی ﺳﺮ ،ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  40ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ از ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﺜﻞ اﮐﻮﻟﻮس
رﯾﻔﺖ و ﮐﺎردﺑﻮرد ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎ اﺑﺰارﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ و ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻠﺲ و Vuzix
 M300را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﻣﮏاﯾﻨﺘﺎﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺪود  40درﺻﺪ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اوﻟﯿﻪ
ﻣﮏاﯾﻨﺘﺎﯾﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﻌﺘﯽ -ﺗﺠﺎری از ﻓﻨﺎوری ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او در درﺟﻪ اول اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮیﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎول ﺑﻮرﯾﺲ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی GE Digital
و ﻣﺠﺮی راهاﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎر را ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﭘﯿﺶ رو را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد.
ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ از ﻋﯿﻨﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
دﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺮ آزاد اﺳﺖ ،از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و آن را ﺑﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ و از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺸﮑﻞ و
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﮏاﯾﻨﺘﺎﯾﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎ
ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ،ﻧﻤﺎﯾﺶ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻜﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎری را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ وارد ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
اﻧﺠﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﻗﯿﻖ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ را در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮع از روش ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺮهوری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎن روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ در ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ
ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﻢﮐﺸﯽﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎی ﺟﺖ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ،
ﮐﺎرﺑﺮ را راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ ﺳﯿﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪی داﺋﻤﺎ ً ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻟﭗﺗﺎپ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺳﯿﻢﻫﺎ و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻋﯿﻨﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر درﺳﺖ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﺎزدﻫﯽ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻋﯿﻨﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک را روی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در
ﺣﺎل ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ آﻣﻮزش داد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻗﻄﻌﺎت ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع را ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﯿﻮب را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﮏاﯾﻨﺘﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ روش را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪوارﺗﺮ ﺑﻮد.

راه ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﭘﯿﺶ رو
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻮرﯾﺲ از ﺷﺮﮐﺖ  GEﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ روش
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﺜﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﯾﻦﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان
آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪرن آﻣﺎده ﮐﺮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی دارد.

ﺷﺮﮐﺖ  APX Labsﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺪﺳﺖ را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ دارد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﮏاﯾﻨﺘﺎﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﭘﺮوژه ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وﺟﻮد ﺧﻮد اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺿﺮورﺗﺎ ً ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪراﺣﺘﯽ آنﻫﺎ را در
ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎری ﻫﺸﺖﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ زد .ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻪوﯾﮋه
وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺸﺮده و ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮرات
اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭼﺸﻢﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎت در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﮏاﯾﻨﺘﺎﯾﺮ در اداﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺘﻮان از آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻃﺒﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮاﯾﺎن ﺑﺎﻻرد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ،APX Labsﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻮاردی از
اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ واﻗﻌﺎ ً ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ درک ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎپ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺰان
ﺑﻬﺮهوری را ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪای اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﭙﺮی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ رو را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺘﺤﻮلﮐﻨﻨﺪهای ،ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽ اﻃﻼﻋﺎت آن را ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ؟

اماسآی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎدرﺑﺮد ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد!

ﺑﺎ اﯾﻦ  ۷ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روﺗﺮﻫﺎ ،وایﻓﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺴﺎزﯾﺪ!

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت روﺗﺮ وایﻓﺎی ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟

روﺑﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﻮﻧﯽ رﻗﯿﺐ ﺟﺪی اﮐﻮ آﻣﺎزون اﺳﺖ!

آﺷﭙﺰﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر در رﺳﺘﻮران و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎر ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ

ﻣﻌﺮﻓﯽ  ۶اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺑﺮﺗﺮ ﺳﻠﻔﯽ  +ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﺮان

ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮاﻫﺎی ﻣﺪرن اﻣﺮوزی آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ!

:ﻣﻨﺒﻊ
ﺗﮏﮐﺮاﻧﭻ

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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