
  تکاربرگ شناسنامه کاال/خدم

 در شبکه های اجتماعی   tiarin_coنشانی وبگاه:                                                  همیار عصر الکترونیک توتیانام شرکت : 
 

 2 از 1 صفحه

 

4  
 

                                                           
 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 عینک هوشمند نوشته خوان مخصوص نابینایان نام کاال/ خدمت

تصویر کاال/

 خدمت

 باشد( 051و رزولوشن  8*8با ابعاد  JPG)فایل تصویر با فرمت 

 الکترونیک -ابزار های پوشیدنی حوزه کاال/خدمت

 0 یا نام نسخهشماره 

تاریخ انتشار/ ورود به 

 بازار
 0010سال 

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

و خرید فناوری از  انتقال فناوری/ همکاری -
 غیر

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

کننده )پنج مصرف 

 عمده(

 نابینایان کشور 

 کم بینایان کشور   

  سازمان بهزیستی 

 کتابخانه های مخصوص نابینایان 

 مدارس نابینایان 

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
 

 ليتقاب ،خود دريافت مي کنيممانند تابلو هاي سطح شهر و نوشته روي محصوالت فروشگاهي بسياري از اطالعاتي که ما روزانه از متون چاپي پيرامون 

 کند است. بسيار توسط نابيناياناز طرف ديگر پروسه خواندن با استفاده از خط بريل  تبديل شدن به خط بريل را ندارند، 

 ايجاد ها آن روزمره زندگي در تحول بزرگي تواند مي است، بوده نابينايان استفاده مورد تر بيش کنون تا که المسه حس جاي به شنوايي از حس استفاده

  کند. نياز بي بريل خط به مربوط انتزاعي درک از را ها آن و کرده

کتاب ، روزنامه، مجله ، نوشته روي محصوالت فروشگاهي ، نوشته روي خواندن همه انواع متن هاي چاپي مانند قابليت در اين راستا عينک تيارين با 

 را بسيار تسهيل کند. توسط نابينايان مي تواند روند خواندن تابلوهاي سطح شهر و نوشته صفحه گوشي و کامپيوتر

ا از کتاب هاي سنگين، حجيم و کمياب بريل نتيجه آن ها رو در سه با خط بريل بسيار باال مي رود در مقاي نابينايان سرعت خواندنبا استفاده از اين ابزار 

 بي نياز مي کند.

همچنين با  شود. نابينايان براي تر هزينه کم و تر راحت تحصيل مي تواند منجر بهمنابع علمي  و ها کتاب خواندن آسان تر و کم هزينه تراز طرفي 

 نياز به خواندن متون دارد نيز به کار گيري شوند. در شغل هايي که استفاده از اين عينک نابينايان مي توانند 

 .بنابراين استفاده از عينک هوشمند تيارين استقالل و توانمندي نابينايان را افزايش داده و حضور آنان را در جامعه پررنگ تر خواهد کرد

 
 
 
 
 

 

 
 



  تکاربرگ شناسنامه کاال/خدم

 در شبکه های اجتماعی   tiarin_coنشانی وبگاه:                                                  همیار عصر الکترونیک توتیانام شرکت : 
 

 2 از 2 صفحه

 

 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 بولت(خط و به صورت  12)حداکثر در 
 

 عنوان نمونه: لطفا در این بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به
 دستگاه پوشيدني کم حجم و سبک با قابليت اتصال به قاب هر نوع عينک

به پردازش هاي سنگين و زمانبر نداشته و  ( سبک با پردازش کم که نيازيOptical Character Recognitionاستفاده از نويسه خوان نوري)

 منجر به افزايش سرعت خروجي شده است.

( با صداي مناسب براي استفاده طوالني مدت توسط نابينايان. صداي توليد  Module Text to Speechاستفاده از ماژول مبدل متن به صوت ) 

 .شده رباتي نيست بنابراين در طوالني مدت آزاردهنده نخواهد بود

 ( با حداقل پردازش که موجب کندي الگوريتم کلي نشود. Algorithm Text Detectionاستفاده از الگوريتم شناسايي متن در تصوير ) 

 دقت باالي شناسايي متن در تصوير و شناسايي کلمات و حروف در متن.

 دست دارد.قابليت تشخيص متن حتي با وجود چرخش يا داشتن زاويه صفحه متني که نابينا در 

 قابليت اصالح متن در صفحه داراي خميدگي. )کتاب که به صورت کامل باز نشده و در نتيجه خميدگي در صفحه به وجود آمده است.(

 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

     
 


