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ايسنا: محققان دانش��گاه علم و صنعت 
اي��ران موفق به طراحي و س��اخت دس��تگاه 
ردياب حركات چش��م شدند كه با بهره گيري 
از افرادي كه به دليل معلوليت هاي جس��مي 
و حركت��ي ام��كان كار ب��ا م��وس و صفحه 
كليد رايان��ه را ندارند، قادر به انجام اين امور 

خواهند شد. 
ب��ه گفت��ه مهن��دس دياك��و مردانبگي، 
دانش آموخته كارشناس��ي ارش��د مهندس��ي 
مهندسي  دانش��كده  )بيومكانيك(  پزش��كي 
مكانيك دانش��گاه علم و صنع��ت ايران كه 
در قالب تحقيقات پايان نامه اش به راهنمايي 
دكتر محمدرضا مالك زاده، موفق به طراحي 
اين سيستم شده اس��ت، اين براي نخستين 
بار در كشور اس��ت كه دستگاه ردياب چشم 
به روش تصويري س��اخته شده كه به صورت 
بالدرنگ عمل نموده و نقطه ديد شخص را 

در صفحه نمايش، تشخيص مي دهد. 
وي، طراح��ي و س��اخت دس��تگاه ردياب 
چش��م ب��ه روش تصويري را ك��ه در بخش 
مس��ابقه پانزدهمي��ن كنفران��س مهندس��ي 
پزش��كي كشور به عنوان پروژه برتر معرفي و 
 تقدير ش��د، در مدت زماني حدود هشت ماه 

به انجام رسانيده است. 
مردانبگي درباره ردياب چش��مي س��اخته 
شده گفت: رديابي حركات چشم به فرآيندي 
گفته مي ش��ود كه ط��ي آن بت��وان حركات 
چشم شخص نسبت به سر او را اندازه گيري 
ك��رده و متعاقبا نقطه ديد ناظ��ر را پيدا كرد. 
وس��يله اي ك��ه بتوان با آن به اي��ن امر نايل 
آمد را ردياب حركات چشم و اختصارا ردياب 

چشم مي نامند. 
وي تصري��ح كرد: اين اختراع ش��امل دو 
بخ��ش نرم افزاري و س��خت افزاري اس��ت. 
نرم اف��زار، فاز محاس��باتي را انجام مي دهد و 
س��خت افزار آن كه در دو نمونه ساخته شده 
ش��امل فريم عينك  س��اده اي است كه يك 
دوربين در فاصله مش��خصي از چشم، روي 
آن نصب شده است. اين عينك روي سرفرد 
اس��تفاده كننده نصب مي ش��ود و مي تواند با 
استفاده از دوربين خود، تصوير چشم را براي 

رايانه ارسال كند. 
مردانبگي با بيان اين كه با اس��تفاده از اين 
دس��تگاه، كاربر )اعم از فرد سالم يا معلول« 
مي توان��د بدون اس��تفاده از دس��ت و تنها با 
كمك چش��م، نش��انگر ماوس را در صفحه 
نمايش، حرك��ت داده و يا كليك كند درباره 
نحوه كار دس��تگاه گفت: نحوه كار دس��تگاه 
به اين صورت اس��ت كه تصوير توسط يك 
دوربين بي سيم در فاصله مشخصي از چشم 
گرفته ش��ده و به رايانه ارس��ال مي شود. اين 
دوربي��ن كوچك و س��بك با ي��ك مكانيزم 
س��اده به بدنه عينك س��بك متصل است و 
منبع تغذيه آن هم يك باطري كتابي س��اده 
اس��ت. تصوير گرفته شده در رايانه با سرعت 
 ب��اال )20 فريم در ثانيه( پردازش مي ش��ود و

در نتيج��ه ردياب��ي چش��م كام��ال آنالي��ن 
)بالدرنگ( خواهد بود. 

با شناس��ايي و تعيين موقعيت مردمك و 

اندازه گيري حركت آن، نقطه ديد شخص در 
صفحه نمايش )يعني نقطه اي كه شخص به 
آن خيره ش��ده(، مشخص مي شود و بنابراين 
بدون ني��از به ماوس و فقط با نگاه كردن به 
يك نقط��ه در صفحه، نش��انگر به آن نقطه 

مي رود. 
وي خاطرنشان كرد: قابليت كليك كردن 
 توس��ط چش��م نيز در نرم افزار ب��راي كاربر

 در نظ��ر گرفته ش��ده و اين كار با پلك زدن 
يا نگه داش��تن چشم بر روي نقطه مورد نظر 
براي يك مدت زمان مش��خص و يا تركيب 
اين دو )پلك زدن و پس از مدتي خيره شدن 

ب��ه نقطه مورد نظ��ر( به نظر آس��اني انجام 
مي شود. 

قابليت هاي نرم افزاري  مردانبگي درب��اره 
دس��تگاه نيز گفت: در نرم افزار دستگاه،  يك 
بخش كاربردي ويژه تايپ لحاظ شده است. 
در اي��ن صفحه، تايپ ك��ردن با تمركز روي 
مح��دوده ح��روف و انتخ��اب آنها با چش��م 
صورت مي گيرد و فرد مي تواند با اس��تفاده از 
امكاناتي كه در نرم افزار طراحي شده حروف 
را انتخاب،  كپ��ي و حذف كند؛ عالوه بر اين 
در اين نرم افزار امكاناتي فراهم ش��ده كه با 
زدن دكم��ه »speech«، متن تايپ ش��ده 
توس��ط خود رايانه خوانده ش��ود و اين يعني 
قابليت تبديل نوشتار به گفتار، به اين ترتيب 
فرد معلول با چش��م خود مي تواند با ديگران 

به شيوه صوتي، صحبت نمايد.
 الزم به ذكر است در اين نرم افزار، قابليت 

تايپ به زبان فارسي نيز ميسر است. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: چنانچ��ه كاربر 
بتواند با چشم، نشانگر ماوس را در صفحه 
 حركت دهد و يا كليك كند، مي تواند عالوه 
بر تاي��پ و گفتار ب��ه انج��ام فعاليت هاي 
ديگري ني��ز بپ��ردازد. به عن��وان مثال در 
بخش ديگر نرم افزار دس��تگاه، چند نمونه 
بازي و يك نرم افزار س��اده نقاشي با چشم 
نيز در دسترس كاربران مي باشد. همچنين 
يك بخش چند رسانه اي براي ديدن آلبوم 
عكس و يا ضبط و پخش فايل هاي صوتي 

موجود مي باشد. 

به گزارش ايس��نا، مردانبگي تصريح كرد: 
از آنج��ا كه توس��ط اي��ن دس��تگاه مي توان 
ب��ا دقت خوبي حركات چش��م را شناس��ايي 
ك��رد، به راحتي مي توان از آن براي ارس��ال 
فرمان هاي الكترونيكي به منظور كنترل يك 
سيس��تم ديگر متصل به رايان��ه نظير ويلچر 
برقي اس��تفاده كرد. در واق��ع،  نرم افزار قادر 
ب��ه تبديل حركات خ��اص و قابل تعريفي از 
چشم )باال – پايين – چپ – راست( به يك 
س��يگنال الكترونيكي است و اين سيگنال ها 
مي توانن��د از طريق پورت USB به خارج از 

رايانه منتقل شوند. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: يك��ي از اهداف 
ساخت اين دستگاه،  س��اخت سيستم ارزان 
قيمت در مقايس��ه با سيس��تم هاي مش��ابه 
خارج��ي اس��ت به ط��وري كه قيم��ت تمام 
شده سخت افزار دستگاه ساخته شده، بسيار 

كمتر از نيم بهاي مش��ابه خارجي آن است. 
همچنين دس��تگاه موج��ود، در دو فاز روش 
عملك��رد و نيز س��خت افزار، تفاوت هايي با 

نمونه هاي خارجي دارد. 
مردانبگي در تبيين مزايا و مشخصات اين 
دستگاه تصريح كرد: در ردياب چشم ساخته 
ش��ده، تصوير از پايين چش��م گرفته مي شود 
به طوري كه دوربين در ميدان ديد ش��خص 
ق��رار نمي گي��رد،  بنابراين سيس��تم به راحتي 
توسط افرادي كه از عينك استفاده مي كنند، 

نيز قابل استفاده مي باشد.
 رزولوشن تصوير گرفته شده 567 در 720 
اس��ت و مدت زمان پردازش هر فريم با اين 
رزولوش��ن هم حداكث��ر 0/06 ثانيه، بنابراين 
رديابي كامال آنالين است و بيشترين خطاي 

آن نيز يك سانتيمتر مي باشد. 
وي اف��زود: عالوه بر اي��ن، امكان رديابي 
و تش��خيص مركز م��ردم با چن��د الگوريتم 
متف��اوت وج��ود دارد. اس��تفاده از فيلترهاي 
نرم كننده حركات، ب��راي نرم كردن حركات 
نش��انگر موس در هنگام استفاده با چشم كه 
ميزان نرم كنندگي حركت نيز توس��ط كاربر، 
قابل تنظيم مي باش��د، قابليت كاليبراس��يون 
مجدد و موضعي در حين استفاده از سيستم، 
امكان دسترس��ي به داده هاي گرفته شده از 
چش��م )همچون سرعت حركت چشم،  مدت 
زمان مك��ث روي نقاط( قطر مردمك و...( و 
همچني��ن تعيين مناطق��ي از صفحه نمايش 
كه بيش از ديگر نواحي ديده ش��ده اس��ت و 
تش��خيص پل��ك زدن با دقت ب��اال از ديگر 

قابليت هاي اين سيستم است. 
به گ��زارش ايس��نا، مردانبگ��ي در پايان 
خاطرنش��ان كرد: اين پ��روژه در فاز ارزيابي 
و تس��ت روي نمونه هاي واقع��ي، به منظور 
اطمينان از عملكرد صحيح و آزمايش كارآيي 

آن قرار دارد. 

کوتاه از دنياي فناوري

بازي هاي ويدئويي باعث چاقي 
می شوند  

موبنا: تحقيقات نش��ان داده اس��ت ك��ه بازي هاي ويدئويي 
عامل مهمی  در افزايش ميزان چاقي كاربران به شمار مي آيند.

اين بازي ها از س��وي صنعت رس��انه اي و دولت آمريكا مورد 
انتق��اد قرار گرفته و به ارائه راهكارهايي مبني بر مفيد بودن آنها 

به لحاظ سالمتي تاكيد كرده اند.
گفته مي ش��ود اين مس��اله مي تواند صنعت بازي را به سمت 
توليد بازي هايي س��وق دهد كه فاكتورهاي موثر در س��المتي و 

ارگونومی در آنها لحاظ شده باشد. 

توليد انرژي سبز در بلژيک
ICTPRESS: متخصصان بلژيكي موفق ش��ده اند كه با 
تركيب گاز طبيعي و هيدروژن نوعي منبع توليد انرژي سازگار با 

محيط زيست توليد كنند.
در مرحله نخست اين طرح 14 خانه به سيستم استفاده از اين 
نوع منبع انرژي مبدل شده اند و در اين منازل براي پخت و پز و 
راه اندازي وسايل گرمايشي از اين نوع انرژي استفاده مي شود.  

به باور آنه��ا از جايي كه گاز هيدروژن نش��ت گاز گلخانه اي 
بس��يار كمی  دارد، اين تركيب س��وختي سازگار با محيط زيست 

به شمار مي رود.

ترفند به سبک لنوو 
VNToday: يك شركت سازنده لپ تاپ براي جلب نظر 
و تشويق مردم به خريد محصوالتش ، سيستم عامل ويندوز7 را 

رايگان ارائه مي دهد. 
ش��ركت لنوو به همه افرادي كه از تاريخ 26 ژوئن سال قبل 
تا 31 ژانويه س��ال  جاري لپ تاپ هاي مجهز به ويندوز ويس��تاي 
اين شركت را خريداري كرده اند اين امكان را مي دهد.اين برنامه 

تنها شامل رايانه هايي خواهد بود كه سه نسخه   
Business ،HomePremiumيا Ultimate از ويندوز 

ويستا روي آنها نصب شده باشد. 

عرضه پروژکتور جديد با نام 
»آي ژکتور« 

موبنا: پروژكتور جديد با نام »آي ژكتور« )iJector ( براي 
گوشي هاي تلفن همراه از ماه آينده به بازار عرضه مي شود.

اين پروژكت��ور قابليت انعكاس تصاوير ويدئويي به اندازه 50 
اينچ را روي ديوار يا هر سطحي كه كاربر انتخاب كند، دارد.

پروژكت��ور ياد ش��ده قابليت همخواني و كار با گوش��ي هاي 
آيف��ون و آيپ��اد را دارد. تصوير 50 اينچي ك��ه از اين پروژكتور 

منعكس مي شود، داراي رزولوشن 557- 234 پيكسلي است.

کوتاه از دنياي فناوري

جامعه اطالعات

 هكر نابينا
 11 سال آب خنک مي خورد

ايسنا: يك نوجوان نابيناي آمريكايي به جرم نفوذ به شبكه 
تلف��ن و ايجاد مزاحمت براي بازرس وريزون كه پرونده اي عليه 

وي ايجاد كرده بود به بيش از 11 سال زندان محكوم شد.
اي��ن هكر 19 س��اله جزو گروه هكره��اي بين المللي بود كه 
ب��ا برقراري تماس هاي جعلي با ش��ماره تلف��ن اضطراري 911 
در سراس��ر آمري��كا، افراد م��ورد نظر خود را با فرس��تادن گروه 
ضربت پليس به درب خانه هايش��ان م��ورد آزار قرار مي دادند و 
گاه��ي ش��ماره تلفن قربانيانش را قطع يا ب��ه تماس آنها گوش 

مي كردند.
در يك��ي از اين موارد يك��ي از هكرهاي اين گروه در تماس 
ب��ا 911 وانمود كرده بود از ش��ماره تلفني در آلوارادوي تگزاس 
تماس مي گي��رد و گروگان دارد و اعضاي خانواده اش را به قتل 

رسانده است.
اين هكر نوجوان كه به هكر كوچك معروف اس��ت در س��ن 
14 س��الگي در فعاليت هك بين المللي دس��ت داشت و تا سال 
گذشته به فعاليت مشغول بود و با استفاده از فناوري اسپوفينگ، 
وانم��ود مي كرد تماس هايي كه انج��ام مي دهد از خانه قربانيان 

است.
بر اس��اس اين گزارش بيش��تر اعضاي اي��ن گروه محكوم و 
مجازات آنها تعيين ش��ده بود ام��ا طوالني ترين مجازات به اين 

هكر داده شد.

شهروند هزاره سوم 

ابزاري براي پاکسازي 
کامپيوترها

Ccleaner v2.21.940
نرم اف��زار CCleaner فايل ها و كده��اي اضافي را از 
Internet Explorer, Windows Explorer و 
بخش ه��ای ديگر كامپيوترتان پس از بررس��ي و تاييد، پاك 

مي كند.
اين نرم افزار همچنين مي تواند بسياري ديگر از برنامه های 
نصب ش��ده روي سيستم را شناس��ايي كرده و آثار مخربي 
را ك��ه در نتيجه كار ك��ردن با اينگون��ه نرم افزارها به وجود 
مي آي��د، از بين بب��رد. برنامه هايي همانند اپ��را، فايرفاكس، 
مايكروس��افت آفيس، Nero، نوار ابزار گوگل، مولتي مديا، 

پليرهاي مختلف و...
 CCleaner برخالف ساير نرم افزارها در حذف اينگونه 
فايل ها و اطالعات، خودس��رانه عمل نمي كند، كه در نتيجه 
آن ش��ما چيزي را از دست بدهيد كه نمي خواستيد، بلكه اين 
ام��كان را به ش��ما مي دهد تا دقيقا مش��خص كنيد به دنبال 

حذف كدام دسته از فايل ها و اطالعات هستيد.
البت��ه كار CCleaner به اينجا ختم نمي ش��ود، براي 
عيب يابي و رفع عيب رجيستري، نياز چنداني به برنامه های 
پرحج��م نداريد چرا كه اين نرم اف��زار باهوش و آرام مي تواند 
رجيس��تري ويندوز ش��ما را نيز چك كرده و ايراد های آن را 

رفع كند.
در اين كار نيز ريس��ك نمي كند ت��ا مانند برخي برنامه ها 
شما را در دردسر بيندازد، در ضمن قبل از شروع به رفع عيب 
پيش��نهاد ايجاد يك BackUp ب��راي هرگونه خرابكاري 
احتمال��ي را نيز مي دهد، ناگفته نماند باز اختيار عمل دس��ت 
شماس��ت و مي توانيد مش��خص كنيد چه قس��مت هايي از 

رجيستري عيب يابي گردند.
 Uninstaller اين نرم افزار نيز يك Tools در قسمت
 Add or Remove كار  هم��ان  ك��ه  ش��ده  تعبي��ه 
Programs ويندوز را انجام مي دهد، مي توانيد به آس��اني 
برنامه ه��ای اضافي را از روي سيس��تم خود پاك كنيد و نيز 
ي��ك StartUp براي كنترل برنامه هاي��ي كه هنگام باال 
آمدن ويندوز اجرا مي ش��وند و Ram سيس��تم را در بيشتر 

موارد، بي جهت اشغال مي كنند، داشته باشيد.

امنيت سايبر

انتشار نسخه 2010 نرم افزارهاي امنيتي پاندا 
براي کاربران خانگي

يک دژ مستحكم براي خانه ها

كاهش بار منفي و س��نگيني ناش��ي از فرآيندهاي حفاظتي و 
نيز افزايش محس��وس قدرت كشف و پاكس��ازي ويروس ها، از 
اصالحات اختصاصي صورت گرفت��ه در محصوالت جديد پاندا 

عنوان شده است.
شركت امنيتي Panda Security، جديدترين محصوالت 

خانگي خود را رسما منتشر كرد. 
بنابر اعالم اين ش��ركت، محصوالت منتش��ر ش��ده ش��امل 
چهار نرم افزار قدرتمند می باش��ند كه س��بكترين و در عين حال 
موثرترين برنامه هاي حفاظتي توليد شده در طول حيات تجاري 

پاندا محسوب می شوند.
تمام��ی  اي��ن نرم افزاره��ا مجه��ز ب��ه فن��اوري پيش��رفته 
Collection Intelligence يا »هوش يكپارچه« هستند 
كه ب��ه عقيده كارشناس��ان امني��ت فناوري اطالعات، اس��اس 
روش ه��اي تامين حفاظت اطالعات رايان��ه اي، در آينده خواهد 

بود .
اين فناوري با متحد كردن كاربران اينترنت در سرتاسر جهان 
و فراهم آوردن يك پايگاه سراس��ري از اطالعات امنيتي، زمان 
واكن��ش به جديدترين تهديدهاي ويروس��ي را كاهش و قدرت 
كشف و پاكس��ازي برنامه هاي امنيتي نصب شده در رايانه هاي 

خانگي و شبكه هاي سازماني را به شدت افزايش می دهد.
پاندا ادعا كرده اس��ت كه عملك��رد نرم افزارهاي 2010 اين 
ش��ركت نسبت به نس��خه 2009 آن تا 80 درصد بهبود يافته تا 
جايي كه ميزان استفاده اين برنامه ها از RAM يا حافظه موقت 

سيستم به هشت مگابايت كاهش يافته است.
ع��الوه بر اي��ن، كليه محصوالت جديد پان��دا داراي فناوري 
امنيت��ي جديدي ب��ا عنوان USBVaccine می باش��ند كه از 
انتقال خودكار يا اجراي ناگهاني ويروس ها از طريق حافظه هاي 
 NTFS جانبي، ديسك هاي س��خت و يا حافظه هاي با فرمت

جلوگيري می كنند.  
نرم افزارهاي خانگي جديد پاندا عبارتند از: 

Panda Antivirus for Netbooks *
Panda Antivirus pro  2010 *

Panda Internet security 2010 *
  Panda Global protection 2010 *

به منظور برقراري ارتباط معلوالن با رايانه 

ردياب حركات چشم در كشور طراحي و توليد شد 

حاكم دوبي براي هر يك از دوس��تان جديد اينترنتي خود، تعدادي عكس از خود و براداران و ديگر 
اعضاي خانواده آل مكتوم ارسال مي كند.

به گزارش خبرگزاري فارس، ش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم، حاكم دوبي و معاون پادشاه امارات 
متحده عربي، روز گذش��ته در س��ايت الكترونيكي face book عضو ش��د و بدين ترتيب اطالعات 
شخصي و خانوادگي خود را در اختيار عالقه مندان سراسر جهان گذاشت. گفته مي شود بالفاصله پس از 
عضو شدن حاكم دبي در اين سايت بين المللي، تعداد زيادي از كاربران اينترنتي در سراسر جهان براي 
برقراري رابطه و به اصطالح دوس��ت ش��دن با وي، ابراز تمايل كردند. شيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
در صفحه خود نوش��ته اس��ت؛ من و ديگر افراد خانواده ام عالقه زيادي به اس��ب و شتر سواري داريم. 
بيابان را هم خيلي دوس��ت داريم و عاش��ق شعر هستيم. ش��خصا هم دوست دارم خاطرات دولتمردان 

بزرگ آمريكايي را مطالعه كنم. 

ايس�نا: با اعط��اي مجوز GSM به ديجيس��ل در جمهوري نائورو، اين كش��ور كه جزيره 
كوچكي در اقيانوس آرام است براي نخستين بار صاحب تلفن همراه مي شود. 

نائورو ششمين بازار ديجيسل در اقيانوس آرام و سی ودومين بازار آن در جهان است. 
وزي��ر مخابرات جمهوري نائورو با اعالم اعطاي مجوز به ديجيس��ل براي راه اندازي ش��بكه 
GSM اع��الم كرد ك��ه با توجه به اينكه اپراتور تلفن همراه ب��راي خدمت به 10 هزار جمعيت 
اين كش��ور وجود ندارد ورود ديجيس��ل گام بزرگي براي ارتباطات در نائورو بوده و به همه سود 

خواهد رساند. 
جمهوري نائورو در ش��مال جزاير س��ليمان در اقيانوس آرام واقع بوده و با 10 هزار نفر 
جمعيت كه به زبان انگليس��ي صحبت مي كنند، كوچك ترين جزيره مستقل جهان به شمار 

مي رود. 

 حاکم دوبي 
عضوface book شد

 شبكه موبايل 
در کوچک ترين کشورجهان 

خبرگزاري فرانس�ه: نتايج يك تحقيق تازه درباره 
تلويزي��ون، حكاي��ت از آن دارد كه نوجوان��ان آمريكايي، 
به رغم آنچه كه تصور مي شود، تماشاي تلويزيون را به كار 

با رايانه ترجيح مي دهند.
اين درحالي اس��ت كه براساس يك پژوهش كه پيش 
از اين انجام شده بود، مشخص شد نوجوانان بيشتر زمان 

آزادشان را پاي رايانه مي گذراندند.
اما تحقيقات اخير »نيلس��ن« بر خالف اين ادعا نشان 
داده اس��ت ك��ه نوجوان��ان آمريكايي بي��ش از هر چيزي 
ترجي��ح مي دهن��د كه بيش��ترين زمان ممك��ن را صرف 

تماشاي تلويزيون كنند.
گزارش اي��ن مطالعات كه در ي��ك كنفرانس باعنوان 
»نوجوانان چ��ه مي خواهند« در نيوي��ورك انجام گرفت، 

حاكی از آن بود كه: نوجوانان به رس��انه هاي س��نتي همچون 
برنامه ه��اي تلويزيون��ي زنده، راديو و روزنامه اعتقاد بيش��تري 
دارند و مهم تر اين كه ميزان تماشاي تلويزيون توسط نوجوانان، 

نس��بت به پنج سال گذشته ش��ش درصد افزايش 
يافته اس��ت.نوجوانان به طور متوس��ط سه ساعت و 

20 دقيقه روزانه به تماشاي تلويزيون مي پردازند.
 اين افراد ماهانه 104 ساعت و 24 دقيقه زمان، 
صرف تماشاي تلويزيون مي كنند، در حالي كه فقط 
11 س��اعت و 32 دقيق��ه از زمان خ��ود را آنالين 

سپري مي كنند.
البته نوجوانان مدت زمان بيشتري از وقتشان را 

صرف تماشاي ويدئوهاي آنالين مي كنند.
تحقيقاتي كه در ماه می انجام شد نشان داد، 12 
ميليون نوجوان آمريكايي يا حدود دو س��وم كساني 
كه آنالين هستند هر ماه تقريبا سه ساعت و شش 
دقيق��ه از زمان خ��ود را براي تماش��اي ويدئوهاي 

آنالين سپري كردند.

براساس نتايج يک پژوهش تازه 

نوجوانان تلويزيون را به رايانه ترجيح مي دهند

نحوه کار دستگاه به اين صورت است که تصوير 
توسط يک دوربين بي سيم در فاصله مشخصي از چشم 

گرفته شده و به رايانه ارسال مي شود
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