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(54) MOBIEL APPARAAT MET POLSNEUTRALE DATAVERGARING



(57) Een mobiel apparaat met polsneutrale 
datavergaring wordt voorzien. Het apparaat omvat: 
een behuizing; een datavergaringscomponent 
ingericht om een richtpatroon te veranderen; een 
beeldscherm; een oriëntatiesensor ingericht om een 
oriëntatie te bemerken; een of meerdere 
aanraaksensoren op de behuizing; een geheugen 
welke polsneutrale aanraakdata geassocieerd met 
een polsneutrale greep opslaat corresponderend met 
vooraf bepaald greeppositielocaties op de 
aanraaksensor(en); en een regelaar ingericht om: 
wanneer aanraakdata ontvangen door de 
aanraaksensor(en) overeenkomt met polsneutrale 
aanraakdata opgeslagen in het geheugen, het 
richtpatroon van de datavergaringscomponent regelt 
volgens de oriëntatie bemerkt door de 
oriëntatiesensor; en wanneer aanraakdata niet 
overeenkomt met polsneutrale aanraakdata, een 
notificatieapparaat regelt in het voorzien van een 
indicator dat de behuizing zich buiten de 
polsneutrale greep bevindt.

Flü. I
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MOBIEL APPARAAT MET POLSNEUTRALE DATAVERGARING

ACHTERGROND

Arbeiders in opslag, transport en logistiek gebruiken vaak met 

scanners uitgeruste mobiele apparaten voor het scannen van barcodes en 

dergelijken van artikelen op verschillende hoogtes en vanuit verschillende 

oriëntaties, afhankelijk van waar de artikelen zijn geplaatst. Dit kan 

variëren van het scannen van artikelen op de vloer (bijv. op pallets), tot het 

scannen van artikelen op schappen of schaplabels, tot het scannen van 

kleine pakketten welke in de hand zouden kunnen worden gehouden. 

Mobiele apparaten met vaste hoek scanners kunnen oncomfortabele en 

potentieel zware polsafwijkingen veroorzaken, bijvoorbeeld, 

ellepijpafwijkingen richting de pink. Zulke inspannende polsvariaties 

zouden kunnen lijden tot vermoeienis bij arbeiders als gevolg van: een 

toename in fysieke moeite om een scan uit te voeren, verminderde sterke 

over tijd, vermindering in reservecapaciteit en toename in hersteltijd, welke 

zouden kunnen afhangen van omgeving en type en volume van het scannen. 

Tevens kan scannen van transactieverificaties zulke zware polsafwijkingen 

als gevolg hebben omdat deze vaak worden uitgevoerd doordat een arbeider 

zijn arm optilt om een scherm van het mobiele apparaat tot een geschikte 

kijkhoek te brengen. Dit zou een inefficiënte beweging kunnen zijn en 

wanneer de beweging herhaaldelijk wordt uitgevoerd zou het nogmaals een 

fysieke stress kunnen veroorzaken.

SAMENVATTING VAN DE UITVINDING

Volgens een aspect van de uitvinding is er een draagbaar 

apparaat voorzien omvattende een behuizing met een voorzijde en een 

achterzijde; een datavergaringscomponent voorzien op de achterzijde van de 
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behuizing, de datavergaringscomponent zijnde ingericht om een 

richtpatroon te veranderen; een beeldscherm, voorzien aan de voorzijde van 

de behuizing; een oriëntatiesensor ingericht om een oriëntatie van de 

behuizing te bemerken; een of meerdere aanraaksensoren op de behuizing; 

een geheugen welke polsneutrale aanraakdata opslaat gerelateerd aan een 

polsneutrale greep corresponderend met vooraf bepaalde 

greeppositielocaties op de een of meerdere aanraaksensoren; en een regelaar 

ingericht om, wanneer aanraakdata ontvangen bij de een of meerdere 

aanraaksensoren overeenkomt met polsneutrale aanraakdata opgeslagen in 

het geheugen, regelen van het richtpatroon van de 

datavergaringscomponent volgens de door de oriëntatiesensor gedetecteerde 

oriëntatie; en wanneer de aanraakdata niet overeenkomt met de 

polsneutrale aanraakdata, een notificatieapparaat regelen in het voorzien 

van een indicator van de behuizing zijnde buiten de polsneutrale greep.

Voordeligerwijs zou het geheugen verder richtpatroondata 

kunnen opslaan gerelateerd aan een of meerdere oriëntaties, en de regelaar 

kan verder zijn ingericht om, wanneer de aanraakdata overeenkomt met de 

polsneutrale aanraakdata, het richtpatroon van de 

datavergaringscomponent te regelen volgens de richtpatroondata 

geassocieerd met de oriëntatie bemerkt door de oriëntatiesensor.

De regelaar kan verder zijn ingericht om in een leermodus te gaan 

voor het bepalen van richtpatroondata voor elk van de een of meerdere 

oriëntaties.

Bij voorkeur kan richtpatroondata geassocieerd met een of 

meerdere oriëntaties een lage richtpatroondata geassocieerd met een lage 

oriëntatie, een midden richtpatroondata geassocieerd met een midden 

oriëntatie, en een hoge richtpatroondata geassocieerd met een hoge 

oriëntatie omvatten.

Voordeligerwijs zou de regelaar verder kunnen worden ingericht 

om een leermodus in te gaan voor het ontvangen van polsneutrale 
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aanraakdata van de een of meerdere aanraaksensoren, en om de 

polsneutrale aanraakdata op te slaan in het geheugen.

De regelaar kan verder worden ingericht om het richtpatroon van 

de datavergaringscomponent te regelen volgens de oriëntatie door het 

veranderen van het richtpatroon plus 10° of min 10° van een basispositie.

De oriëntatie kan bij voorkeur worden gedefinieerd relatief aan de 

voorzijde van de behuizing.

De datavergaringscomponent kan voordeligerwijs een of meerdere 

van een scanner en een camera omvatten.

Het notificatieapparaat kan bij voorkeur een of meerdere van het 

scherm, een auditief notificatieapparaat, een visueel notificatieapparaat, en 

een haptisch notificatieapparaat omvatten.

De oriëntatiesensor kan voordeligerwijs een of meerdere van een 

versnellingsmeter, een drie-assige versnellingsmeter, een drie-as 

microelektromechanisch systeem (MEMS) versnellingsmeter, een 

driedimensionale oriëntatiesensor, een magnetometer en een gyroscoop 

omvatten.

Volgens een verder aspect van de uitvinding is een werkwijze 

voorzien, omvattende:

- voorzien van een apparaat, bijvoorbeeld een draagbaar apparaat 

volgens een van de voorgaande conclusies, omvattende: een behuizing met 

een voorzijde en een achterzijde; een datavergaringscomponent voorzien op 

de achterzijde van de behuizing, de datavergaringscomponent ingericht om 

een richtpatroon te veranderen; een beeldscherm, voorzien aan de voorzijde 

van de behuizing; een oriëntatiesensor ingericht om een oriëntatie van de 

behuizing te detecteren; een of meerdere aanraaksensoren op de behuizing; 

een geheugen die polsneutrale aanraakdata geassocieerd met een 

polsneutrale greep opslaat corresponderend met vooraf bepaalde 

greeppositielocaties op de een of meerdere aanraaksensoren; en een 

regelaar,
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- wanneer aanraakdata ontvangen door de een of meerdere 

aanraaksensoren overeenkomt met polsneutrale aanraakdata die is 

opgeslagen in het geheugen, regelen, gebruik makend van de regelaar, van 

het richtpatroon van de datavergaringscomponent volgens de door de 

oriëntatiesensor gedetecteerde oriëntatie; en

- wanneer de aanraakdata niet overeenkomt met de polsneutrale 

aanraakdata, regelen, gebruik makend van de regelaar, van een 

notificatieapparaat voor het voorzien van een indicator dat de behuizing 

zich buiten de polsneutrale greep bevindt.

Voordeligerwijs kan het geheugen verder richtpatroondata 

opslaan die is geassocieerd met een of meerdere oriëntaties, en de werkwijze 

kan verder omvatten, wanneer de aanraakdata overeenkomt met de 

polsneutrale aanraakdata, regelen van het richtpatroon van de 

datavergaringscomponent volgens de richtpatroondata geassocieerd met de 

oriëntatie bemerkt door de oriëntatiesensor.

De werkwijze kan verder omvatten het ingaan van een leermodus 

door de regelaar voor het bepalen van de richtpatroondata voor elke van de 

een of meerdere oriëntaties.

De richtpatroondata geassocieerd met een of meerdere oriëntatie 

kan bij voorkeur lage richtpatroondata geassocieerd met een lage oriëntatie, 

midden richtpatroondata geassocieerd met een midden oriëntatie, en hoge 

richtpatroondata geassocieerd met een hoge oriëntatie omvatten.

De werkwijze kan verder omvatten het ingaan van een leermodus 

door de regelaar voor het ontvangen van polsneutrale aanraakdata van de 

een of meerdere aanraaksensoren; en opslaan van polsneutrale aanraakdata 

in het geheugen.

De werkwijze kan verder omvattend regelen van het richtpatroon 

van de datavergaringscomponent volgens de oriëntatie door veranderen van 

het richtpatroon met plus 10° of min 10° van een basispositie.
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De oriëntatie kan bij voorkeur worden gedefinieerd ten opzichte 

van de voorzijde van de behuizing.

De datavergaringscomponent kan voordeligerwijs een of meerdere 

van een scanner en een camera omvatten.

Het notificatieapparaat kan bij voorkeur een of meerdere van het 

scherm, een auditief notificatieapparaat, een visueel notificatieapparaat, en 

een haptisch notificatieapparaat omvatten.

Over de huidige uitvinding zal verder worden uitgeweid met 

referentie aan figuren van voorbeeldsuitvoeringsvormen.

KORTE BESCHRIJVINGEN VAN DE VERSCHEIDENE AANZICHTEN 

VAN DE TEKENINGEN

De begeleidende figuren, waarin dezelfde referentienummers 

verwijzen naar identieke of functioneel vergelijkbare elementen in alle 

afzonderlijke aanzichten heen, zijn samen met de gedetailleerde 

beschrijving hieronder opgenomen in en vormen deel van de beschrijving, en 

dienen tot het nader verduidelijken van uitvoeringsvormen van concepten 

die de geclaimde uitvinding omvat, en verduidelijken verschillende 

principes en voordelen van deze uitvoeringsvormen.

FIG. 1 beschrijft een vooraanzicht van een draagbaar apparaat 

met polsneutrale datavergaring, volgens niet beperkende 

uitvoeringsvormen.

FIG. 2 beschrijft een zijaanzicht van het mobiele apparaat van 

FIG. 1, volgens niet beperkende uitvoeringsvormen.

FIG. 3 beschrijft een achteraanzicht van het mobiele apparaat 

van FIG. 1, volgens niet beperkende uitvoeringsvormen.

FIG. 4 beschrijft een schematisch diagram van het mobiele 

apparaat van FIG. 1, volgens niet beperkende uitvoeringsvormen.

FIG. 5 beschrijft een blokdiagram van een werkwijze voor 

polsneutrale datavergaring, volgens niet beperkende uitvoeringsvormen.
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FIG. 6 beschrijft een illustratie van hoeken in welke een pols kan 

afwijken, volgens niet beperkende uitvoeringsvormen.

FIG. 7 beschrijft het mobiele apparaat van FIG. 1 welke wordt 

vastgehouden in een polsneutrale positie, volgens niet beperkende 

uitvoeringsvormen.

FIG. 8 beschrijft het mobiele apparaat van FIG. 1 in een 

leermodus voor bepaling van polsneutrale aanraakdata, volgens niet 

beperkende uitvoeringsvormen.

FIG. 9 beschrijft het mobiele apparaat van FIG. 1 dat 

polsneutrale aanraakdata bemerkt bij aanraaksensoren in een geheugen 

opslaat, volgens niet beperkende uitvoeringsvormen.

FIG. 10 beschrijft het mobiele apparaat van FIG. 1 welke wordt 

gehouden buiten een polsneutrale positie, en specifiek in een 

ellepijpafwijking volgens niet beperkende uitvoeringsvormen.

FIG. 11 beschrijft het mobiele apparaat van FIG. 1 welke 

aanraakdata bemerkt bij aanraaksensoren vergelijkt met polsneutrale 

aanraakdata, volgens niet beperkende uitvoeringsvormen.

FIG. 12 beschrijf het mobiele apparaat van FIG. 1 die een 

indicator voorziet om het mobiele apparaat terug te bewegen in een 

polsneutrale positie, volgens niet limiterende uitvoeringsvormen.

FIG. 13 beschrijft een bereik van richtpatronen van het mobiele 

apparaat van FIG. 1, volgens niet limiterende uitvoeringsvormen.

FIG. 14 beschrijft het mobiele apparaat van FIG.1 in een 

leermodus voor voorzien van richtpatroondata, volgens niet limiterende 

uitvoeringsvormen.

FIG. 15 beschrijft het mobiele apparaat van FIG. 1 in een 

alternatieve leermodus voor voorzien van richtpatroondata, volgens niet 

limiterende uitvoeringsvormen.
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FIG. 16 beschrijft het mobiele apparaat van FIG. 1 welke 

richtpatroondata voor een datavergaringscomponent opslaat, volgens niet 

limiterende uitvoeringsvormen.

FIG. 17 beschrijft het mobiele apparaat van FIG. 1 welke een 

richtpatroon van een datavergaringscomponent regelt volgens een lage 

oriëntatie, volgens niet limiterende uitvoeringsvormen.

FIG. 18 beschrijft het mobiele apparaat van FIG. 1 welke een 

richtpatroon van een datavergaringscomponent regelt volgens een midden 

oriëntatie, volgens niet limiterende uitvoeringsvormen.

FIG. 19 beschrijft het mobiele apparaat van FIG. 1 welke een 

richtpatroon van een datavergaringscomponent regelt volgens een hoge 

oriëntatie, volgens niet limiterende uitvoeringsvormen.

Kundige vakmensen zullen waarderen dat onderdelen in de 

figuren zijn weergegeven voor eenvoud en duidelijkheid en niet 

noodzakelijkerwijs op schaal zijn getekend. Bijvoorbeeld, de afmetingen en 

posities van sommige onderdelen in de figuren kunnen overdreven zijn ten 

opzichte van andere onderdelen, teneinde te helpen het begrip van de 

uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding te vergroten.

Het apparaat en de werkwijzeonderdelen worden, wanneer 

toepasselijk, in de figuren weergegeven door conventionele symbolen, die 

alleen die specifieke details laten zien die betrekking hebben op het 

begrijpen van de uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding, om de 

beschrijving niet onduidelijk te maken met details die gemakkelijk duidelijk 

zijn voor de vakman, die het voordeel heeft van de onderhavige beschrijving. 

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING

Een aspect van de beschrijving voorziet een draagbaar apparaat 

omvattende: een behuizing met een voorzijde en een achterzijde; een 

datavergaringscomponent voorzien op de achterzijde van de behuizing, de 

datavergaringscomponent zijnde ingericht om een richtpatroon te 
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veranderen; een scherm, voorzien aan de voorzijde van de behuizing; een 

oriëntatiesensor ingericht om een oriëntatie van de behuizing te bemerken; 

een of meerdere aanraaksensoren op de behuizing; een geheugen welke 

polsneutrale aanraakdata opslaat geassocieerd met een polsneutrale greep 

corresponderende met vooraf bepaalde greepposities op de een of meerdere 

aanraaksensoren; en een regelaar ingericht om: wanneer aanraakdata 

ontvangen door de een of meerdere aanraaksensoren overeenkomt met de 

polsneutrale aanraakdata die is opgeslagen in het geheugen, regelen van 

het richtpatroon van de datavergaringscomponent volgens de door de 

oriëntatiesensor bemerkte oriëntatie, gebruik makend van de regelaar; en 

wanneer de aanraakdata niet overeenkomt met de polsneutrale 

aanraakdata, regelen van een notificatieapparaat voor het voorzien van een 

indicator dat de behuizing zich buiten de polsneutrale greep bevindt.

Het geheugen kan verder richtpatroondata geassocieerd 

met een of meerdere oriëntaties opslaan, en de regelaar kan verder worden 

ingericht om: wanneer de aanraakdata overeenkomt met de polsneutrale 

aanraakdata, regelen van het richtpatroon van de datavergaringscomponent 

volgens de richtpatroondata geassocieerd met de oriëntatie bemerkt door de 

oriëntatiesensor.

De regelaar kan verder worden ingericht om in een leermodus te 

gaan voor bepalen van richtpatroondata voor elk van de een of meerdere 

oriëntaties.

De richtpatroondata geassocieerd met een of meerdere oriëntaties 

kan omvatten: lage richtpatroondata geassocieerd met een lage oriëntatie, 

midden richtpatroondata geassocieerd met een midden oriëntatie, en hoge 

richtpatroondata geassocieerd met een hoge oriëntatie.

De regelaar kan verder worden ingericht om in een leermodus te 

gaan om: de polsneutrale aanraakdata te ontvangen van de een of meerdere 

aanraaksensoren; en opslaan van de polsneutrale aanraakdata in het 

geheugen.
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De regelaar kan verder zijn ingericht om de richtpatroon van de 

datavergaringscomponent volgens te regelen volgens de oriëntatie door het 

veranderen van het richtpatroon plus 10° of min 10° van een basispositie.

De oriëntatie kan worden gedefinieerd relatief aan de voorzijde 

van de behuizing.

De datavergaringscomponent kan een of meerdere van een 

scanner en een camera omvatten.

Het notificatieapparaat kan een of meerdere van het scherm, een 

auditief notificatieapparaat, een visueel notificatieapparaat, en een haptisch 

notificatieapparaat omvatten.

De oriëntatiesensor kan een of meerdere van een 

versnellingsmeter, een drie-assige versnellingsmeter, een drie-as 

microelektromechanisch systeem (MEMS) versnellingsmeter, een 

driedimensionale oriëntatie sensor, een magnetometer en een gyroscoop 

omvatten.

Een ander aspect van de beschrijving voorziet een werkwijze 

omvattende: een apparaat omvattende: een behuizing met een voorzijde en 

een achterzijde; een datavergaringscomponent voorzien op de achterzijde 

van de behuizing, de datavergaringscomponent ingericht om een 

richtpatroon te veranderen; een beeldscherm, voorzien aan de voorzijde van 

de behuizing; een oriëntatiesensor ingericht om een oriëntatie van de 

behuizing te detecteren; een of meerdere aanraaksensoren op de behuizing; 

een geheugen die polsneutrale aanraakdata geassocieerd met een 

polsneutrale greep opslaat corresponderend met vooraf bepaalde 

greeppositielocaties op de een of meerdere aanraaksensoren; en een 

regelaar, wanneer aanraakdata ontvangen door de een of meerdere 

aanraaksensoren overeenkomt met polsneutrale aanraakdata die is 

opgeslagen in het geheugen, regelen, gebruik makend van de regelaar, van 

het richtpatroon van de datavergaringscomponent volgens de door de 

oriëntatiesensor gedetecteerde oriëntatie; en wanneer de aanraakdata niet 
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overeenkomt met de polsneutrale aanraakdata, regelen, gebruik makend 

van de regelaar, van een notificatieapparaat voor het voorzien van een 

indicator dat de behuizing zich buiten de polsneutrale greep bevindt.

Het geheugen kan verder richtpatroondata geassocieerd met een 

of meerdere oriëntaties opslaan, en de werkwijze kan verder omvatten: 

wanneer aanraakdata overeenkomt met polsneutrale aanraakdata, regelen 

van het richtpatroon van de datavergaringscomponent volgens de 

richtpatroondata met de door de oriëntatiesensor detecteerde oriëntatie.

De werkwijze kan verder omvatten het in een leermodus gaan van 

de regelaar voor het bepalen van de richtpatroondata voor elk van de een of 

meerdere oriëntaties.

De richtpatroondata geassocieerd met een of meerdere oriëntaties 

kan omvatten: lage richtpatroondata geassocieerd met een lage oriëntatie, 

midden richtpatroondata geassocieerd met een midden oriëntatie, en hoge 

richtpatroondata geassocieerd met een hoge oriëntatie.

De werkwijze kan verder omvatten het ingaan van een leermodus 

door de regelaar om: polsneutrale aanraakdata te ontvangen van de een of 

meerdere aanraaksensoren; en opslaan van polsneutrale aanraakdata in het 

geheugen.

De werkwijze kan verder regelen van het richtpatroon van de 

datavergaringscomponent omvatten volgens de oriëntatie door veranderen 

van het richtpatroon plus 10° of min 10° van een basispositie.

De oriëntatie kan worden gedefinieerd ten opzichte van de 

voorzijde van de behuizing.

De datavergaringscomponent kan een of meerdere van een 

scanner en een camera omvatten.

Het notificatieapparaat kan een of meerdere van het scherm, een 

auditief notificatieapparaat, een visueel notificatieapparaat, en een haptisch 

notificatieapparaat omvatten.
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Een ander aspect van de beschrijving voorziet een niet

transitorisch computer leesbaar medium welke een computerprogramma 

opslaat, waarin uitvoering van het computerprogramma is voor: een 

apparaat omvattende: een behuizing met een voorzijde en een achterzijde; 

een datavergaringscomponent voorzien op de achterzijde van de behuizing, 

de datavergaringscomponent zijnde ingericht om een richtpatroon te 

veranderen; een scherm, voorzien aan de voorzijde van de behuizing; een 

oriëntatiesensor ingericht om een oriëntatie van de behuizing te bemerken; 

een of meerdere aanraaksensoren op de behuizing; een geheugen welke 

polsneutrale aanraakdata opslaat geassocieerd met een polsneutrale greep 

corresponderende met vooraf bepaalde greepposities op de een of meerdere 

aanraaksensoren; en een regelaar, wanneer aanraakdata ontvangen door de 

een of meerdere aanraaksensoren overeenkomt met de polsneutrale 

aanraakdata die is opgeslagen in het geheugen, regelen, gebruik makend 

van de regelaar, van het richtpatroon van de datavergaringscomponent 

volgens de door de oriëntatiesensor bemerkte oriëntatie, gebruik makend 

van de regelaar; en wanneer de aanraakdata niet overeenkomt met de 

polsneutrale aanraakdata, regelen van een notificatieapparaat voor het 

voorzien van een indicator dat de behuizing zich buiten de polsneutrale 

greep bevindt gebruik makend van de regelaar.

Aandacht wordt gericht naar FIG.1, FIG.2, FIG.3 en FIG.4 welke 

respectievelijk beschrijven: een vooraanzicht van een draagbaar apparaat 

100 met polsneutrale datavergaringsfunctionaliteit (hierna uitwisselbaar 

gerefereerd naar met apparaat 100); een rechterzijaanzicht van apparaat 

100; een achteraanzicht van apparaat 100; en een schematisch diagram van 

apparaat 100.

Apparaat 100 omvat: een behuizing 101 met een voorzijde 102f en 

een achterzijde 102r; een datavergaringscomponent 105 voorzien op 

achterzijde 102r, datavergaringscomponent 105 ingericht om een 

richtpatroon te veranderen; een beeldscherm 107, voorzien op voorzijde
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102f; een oriëntatiesensor 109 ingericht om een oriëntatie van behuizing 101 

(en/of apparaat 100) te bemerken; een of meerdere aanraaksensoren 111-1, 

111-2 op behuizing 101; een geheugen 122 welke polsneutrale aanraakdata 

223 opslaat welke is geassocieerd met een polsneutrale greep 

corresponderend met vooraf bepaalde greep positie locatie op een of 

meerdere aanraaksensoren 111-1, 111-2; en een regelaar 120 ingericht om: 

wanneer aanraakdata ontvangen op een of meerdere aanraaksensoren 111

1, 111-2 overeenkomt met polsneutrale aanraakdata 223, het richtpatroon 

van datavergaringscomponent te regelen volgens de oriëntatie bemerkt door 

oriëntatiesensor 109; en wanneer de aanraakdata niet overeenkomt met 

polsneutrale aanraakdata 223, een notificatieapparaat regelen in het 

voorzien van een indicator dat behuizing 101 zich buiten de polsneutrale 

greep bevindt. Bijvoorbeeld, regelaar 120 kan beeldscherm 107 regelen om 

een indicator te voorzien dat behuizing 101 zich buiten de polsneutrale 

greep bevindt en/of kan elk andere notificatieapparaat regelen op apparaat 

100 in het voorzien van een indicator dat behuizing 101 zich buiten de 

polsneutrale greep bevindt. Bijvoorbeeld, een of meerdere van een auditief 

notificatieapparaat, een visueel notificatieapparaat en een haptisch 

notificatieapparaat kunnen worden geregeld in het voorzien van een 

indicator dat behuizing 101 zich buiten de polsneutrale greep bevindt.

Refererend aan FIG. 1, FIG. 2 en FIG. 3, apparaat 100 omvat 

verder een veelvoud aan input apparaten inclusief: een 

datavergaringscomponentactuator 115, een toetsenboard 117, een of 

meerdere knoppen 119-1, 119-2, welke alle optioneel kunnen zijn. 

Refererend aan FIG. 1, apparaat 100 omvat verder een optionele speaker 

132 en een optionele microfoon 134. Refererend aan FIG. 4, apparaat 100 

omvat verder een optionele communicatie-interface 224, waarnaar hierna 

wordt gerefereerd als interface 224, en een of meerdere notificatieapparaten 

299 (welke een of meerdere van beeldscherm 107 en speaker 132 kunnen 

omvatten).
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Naar een of meerdere aanraaksensoren 111-1, 111-2 zullen 

afwisselend hierna worden gerefereerd, tezamen, als aanraaksensoren 111 

en, over het algemeen als een aanraaksensor 111; naar een of meerdere 

knoppen 119-1, 119-2 zullen afwisselend hierna worden gerefereerd, 

gezamenlijk, als knoppen 119 en over het algemeen als een knop 119. Naar 

datavergaringscomponentactuator 115 zal hierna worden gerefereerd als 

actuator 115.

Over het algemeen is actuator 115 ingericht om 

datavergaringscomponent 105 te actueren. Met andere woorden, actuator 

115 omvat een knop en dergelijke, welke, wanneer hij wordt geactiveerd, 

datavergaringscomponent 105 data laat vergaren. Als alternatief kan 

datavergaringscomponent 105 worden geactueerd gebruik makend van een 

of meerdere knoppen van toetsenbord 117, een of meerdere optionele 

knoppen 119, en/of van een optionele digitale knop, en dergelijke, 

weergegeven op het beeldscherm 107.

Datavergaringscomponent 105 kan een of meerdere van een 

scanner en/of een data scanner en een camera omvatten inclusief, maar niet 

beperkt tot, beeldverwerkers en/of op laser gebaseerde 

scannerdatavergaringscomponenten. Zoals getoond is 

datavergaringscomponent 105 voorzien op achterzijde 102r van apparaat en 

vandaar strekt een richtingsrichting en/of gezichtsveld van 

datavergaringscomponent 105 vanaf achterzijde 102r van apparaat 100. 

Verder kan een richtingsrichting en/of richtpatroon en/of gezichtsveld van 

datavergaringscomponent 105 regelbaar zijn. Datavergaringscomponent 105 

kan bijvoorbeeld een laser scanner omvatten en een scanhoek van de 

laserscanner kan regelbaar zijn met behulp van beweegbare spiegels, en/of 

andere optische onderdelen. Datavergaringscomponent 105 kan 

vergelijkbaar een camera met een externe lens omvatten, met een 

richtrichting van ten minste de lens zijnde beweegbaar gebruik makend van 

motoren, servomotoren, ultrasonische motoren en dergelijken. In ieder geval 
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kan regelaar 120, wanneer de actuator 115 is geactueerd, een richtrichting 

en/of richtpatroon van datavergaringscomponent 105 regelen en 

datavergaringscomponent 105 regelen om data te vergaren.

Inderdaad kunnen de termen richtrichting en richtpatroon 

uitwisselbaar zijn, hoewel over het algemeen een richtpatroon een gebied 

van richtrichtingen en/of een hoek door welke data word vergaard door 

datavergaringscomponent 105 omvat, maar is daartoe niet beperkt. 

Wanneer bijvoorbeeld datavergaringscomponent 105 een laserscanner 

omvat, kan een laserpatroon bewogen worden langs een bereik van hoeken 

en data vergaren in laserlicht van barcodes, en dergelijke, in het bereik van 

hoeken. Inderdaad wordt de richtrichting van de laser scanner in deze 

uitvoeringsvormen bewogen over het bereik van hoeken in een richtpatroon. 

Daarom kan regelen van het patroon omvatten regelen van een bereik van 

hoeken over welke data wordt vergaard door datavergaringscomponent 105, 

maar is daartoe niet beperkt.

Zoals het best zichtbaar is in FIG. 1 omvat apparaat 100 twee 

aanraaksensoren 111, voorzien op elke zijde en/of hoek van behuizing 101 

welke voorzijde 102f aan achterzijde 102r verbindt, en welke aangrenzend 

aan toetsenbord 117 en/of actuator 115 zijn (bijvoorbeeld op een linkerhoek 

en een rechterhoek van behuizing 101). In het bijzonder zijn 

aanraaksensoren 111 voorzien op plekken op behuizing 101 waar 

greeppositielocaties op apparaat 100 te bemerken zijn, en in het bijzonder 

zijn aanraaksensoren 111 voorzien waar vingers en/of andere delen van een 

hand welke apparaat 100 aangrijpt kunnen zijn gepositioneerd. Zoals 

getoond omvat elke van aanraaksensoren 111 een drukgevoelige 

aanraakstrip, van welke elk verder een veelvoud aan druksensoren kan 

omvatten welke druk op greepposities kunnen bemerken, zoals hier beneden 

in verder detail zal worden beschreven. Verder zijn zoals getoond 

aanraaksensoren 111 op elk van de linker hoek en rechterhoek van 

behuizing 101 geïntegreerd in de aanraakstrip, hoewel, in andere 
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aanraaksensoren en/of druksensoren in de behuizing 101 kunnen omvatten. 

Inderdaad valt elk type aanraaksensor 111 binnen de scope van de huidige 

uitvoeringsvormen, inclusief, maar niet beperkt tot, capacitieve 

aanraaksensoren en/of resistieve aanraaksensoren of andere.

Beeldscherm 107 omvat een geschikte van, of een combinatie van, 

platte paneel beeldschermen (bijvoorbeeld LCD (liquid crystal display), 

plasma schermen, OLED (organic light emiting diode) schermen), CRT's 

(cathode ray tubes) en dergelijken, alsook een of meerdere optionele 

aanraakschermen (inclusief capacitieve aanraaksensoren en/of resistieve 

aanraaksensoren).

Refererend aan FIG. 4, oriëntatiesensor 109 kan een of meerdere 

van een versnellingsmeter, een drie-assige versnellingsmeter, een drie-as 

microelektromechanisch systeem (MEMS) versnellingsmeter, een drie

dimensionale oriëntatie sensor, een magnetometer en een gyroscoop 

omvatten. Over het algemeen kan de oriëntatiesensor 109 worden ingericht 

om oriëntatiedata te voorzien aan de regelaar 120 corresponderend aan een 

oriëntatie van behuizing 101 en/of apparaat 100 ten opzichte van de grond 

en/of de aarde, en/of een arbitraire positie bepaald gedurende een 

bepalingsproces. Bijvoorbeeld kunnen zulke oriëntaties, in sommige 

uitvoeringsvormen, worden gedefinieerd ten opzichte van voorzijde 102f om 

te bepalen wanneer beeldscherm 107 in een positie voor een gebruiker die 

het apparaat 100 vasthoud zichtbaar is, wat gecombineerd kan worden met 

data van aanraaksensoren 111 om verder te bepalen wanneer apparaat 100 

wordt vastgehouden volgens een polsneutrale greep, zoals hier beneden in 

verder detail is beschreven.

Regelaar 120 is verbonden met geheugen 122, (opslaan van 

polsneutrale aanraakdata 223, applicatie 251 en richtpatroondata 273), 

interface 224, datavergaringscomponent 105, beeldscherm 107, 
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oriëntatiesensor 109, aanraaksensoren 111, actuator 115, optionele knoppen 

119, luidspreker 132 en microfoon 134, en notificatieapparaat 299.

Notificatieapparaat 299 kan een of meerdere van beeldscherm 107 

en speaker 132 omvatten, maar kan een andere visueel notificatieapparaat, 

auditief notificatieapparaat, en/of haptisch notificatieapparaat omvatten, 

inclusief, maar niet gelimiteerd aan, lampen, LEDs, andere speakers, 

vibratiemotoren en dergelijken.

Hoewel niet beschreven in FIG. 4 wordt het aangenomen dat 

regelaar 120 verder is verbonden met elk ander elektronisch en/of 

communicatiecomponent van apparaat 100 welke kan omvatten, maar niet 

is gelimiteerd aan, een radio frequency identificatie apparaat (RFID) en/of 

lezer, een near field communication (NFC) apparaat en/of lezer, en 

dergelijken, een ander camera apparaat (bijvoorbeeld niet gebruikt als een 

scanner en/of voor opslaggebruik), een PTT (push-to-talk) apparaat en/of 

radio, en een berichtenapparaat (bijvoorbeeld een of meerdere radio's en/of 

grafische gebruikersinterfaces te gebruiken voor ontvangen, opstellen en/of 

versturen van berichten, inclusief, maar niet gelimiteerd aan, e-mails, SMS 

(short message server) berichten en dergelijken.

Apparaat 100 omvat over het algemeen een draagbaar apparaat 

welke elke bruikbare combinatie van elektronische apparaten, 

communicatie apparaten, computerapparaten, draagbare elektronische 

apparaten, mobiele computerapparaten, draagbare computerapparaten, 

tablet computerapparaten, telefoons, PDAs (personal digital assitants), 

mobiele telefoons, smartphones, e-readers, mobiele camera-apparaten en 

dergelijken kan omvatten, maar is daartoe niet beperkt, elke omvattende 

een datavergaringscomponent. Andere bruikbare apparaten vallen binnen 

de scope van de huidige uitvoeringsvorm. Bijvoorbeeld, terwijl zoals 

beschreven apparaat 100 kan worden ingericht als een mobiel 

communicatie-apparaat met telefoonmogelijkheden, welke ook is ingericht 

voor datavergaringsfunctionaliteit gebruik maken van 
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datavergaringscomponent 105, hoeft apparaat 100 geen mobiel 

communicatie-apparaat te omvatten, maar kan het echt een apparaat 

omvatten specifiek ingericht voor gespecialiseerde functionaliteit. 

Bijvoorbeeld zou apparaat 100 specifiek kunnen zijn ingericht voor het 

bijhouden van opslaginventaris en/of andere datavergaringsfunctionaliteit, 

welk kan omvatten, maar niet is beperkt tot, een of meerdere van een radio 

frequency identifiation (RFID) lezen, een Near Field Communication (NFC) 

lezen, en/of andere types datavergaringscomponenten. In zelfs nog verdere 

uitvoeringsvormen kan apparaat 100 monteerbaar zijn in een voertuig. 

Echter zijn andere apparaten binnen de scope van huidige 

uitvoeringsvormen.

Verder refererend aan FIG. 4, regelaar 120 kan een processor 

en/of een veelvoud aan processoren omvatten, inclusief maar niet beperkt 

tot een of meerdere centrale processoren (CPUs) en/of een of meerdere 

processoreenheden; hoe dan ook omvat regelaar 120 een hardware element 

en/of een hardware processor. Inderdaad kan in sommige uitvoeringsvorm 

regelaar 120 een ASIC (applicatie specifiek geïntegreerd circuit) en/of een 

FPGA (field-programmable field array) omvatten welke specifiek is 

ingericht om polsneutrale greepfunctionaliteit van apparaat 100 voor 

scannen en/of datavergaring te implementeren. In andere woorden kan 

regelaar 120 zijn ingericht om te bepalen of apparaat 100 in een 

polsneutrale greep wordt gehouden gebaseerd op data van aanraaksensoren 

111 en, wanneer dit zo is, een richtpatroon van datavergaringscomponent 

105 regelen volgen een oriëntatie bemerkt door oriëntatiesensor 109; en 

verder ingericht om, wanneer apparaat 100 niet wordt gehouden in 

polsneutrale greep, notificatieapparaat 299 regelen om hiervan een indicatie 

te voorzien. Daarom is apparaat 100 bij voorkeur geen generiek 

computerapparaat, maar een apparaat welke specifiek is ingericht om 

specifiek polsneutrale greepfunctionaliteit en geassocieerde 

datavergaringsfunctionaliteiten te implementeren. Bijvoorbeeld kan 
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apparaat 100 en/of regelaar 120 specifiek een computer uitvoerbare engine 

omvatten ingericht om specifieke polsneutrale greepfunctionaliteit en 

geassocieerde datavergaringsfunctionaliteiten  te implementeren.

Geheugen 122 kan een niet-volatiele opslageenheid omvatten 

(bijvoorbeeld een Erasable Electronic Programmable Read Only Memory 

(“EEPROM”), flash geheugen) en een volatiele opslageenheid (bijvoorbeeld 

random access memory (“RAM”)). Programeerinstructies welke de 

functionaliteiten van apparaat 100 zoals hier omschreven implementeren 

worden typisch gehouden, vasthoudend, in geheugen 122 en gebruikt door 

regelaar 120 welke een geschikt gebruik maakt van volatiele opslag 

gedurende de uitvoering van zulke programeerinstructies. De vakman 

herkent dat geheugen 122 een voorbeeld is van een door een computer 

leesbaar medium welke programeerinstructies kan opslaan die uitvoerbaar 

zijn op regelaar 120. Verder is geheugen 122 ook een voorbeeld van een 

geheugeneenheid en/of geheugenmodule en/of een niet-volatiel geheugen.

Zoals getoond slaat geheugen 122 verder applicatie 251 op welke, 

wanneer uitgevoerd door regelaar 120, regelaar 120 in staat stel om 

polsneutrale greepfunctionaliteit en geassocieerde 

datavergaringsfunctionaliteit bij apparaat 100 te implementeren. Met 

andere woorden, zoals hierbeneden omschreven, kan applicatie 251 worden 

uitgevoerd door regelaar 120 om: wanneer aanraakdata ontvangen door een 

of meerdere aanraaksensoren 111 overeenkomt met polsneutrale 

aanraakdata, regelen van het richtpatroon van de datavergaringscomponent 

105 volgens de door de oriëntatiesensor 109 gedetecteerde oriëntatie; en 

wanneer de aanraakdata niet overeenkomt met de polsneutrale 

aanraakdata 223, regelen van notificatieapparaat 299 voor het voorzien van 

een indicator dat de behuizing 101 zich buiten de polsneutrale greep 

bevindt.

Applicatie 251 kan daarom een applicatie omvatten welke 

gebruikt kan worden om datavergaringscomponent 105 te regelen om data, 
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zoals plaatjes, barcodes en dergelijken te vergaren, en optioneel op te slaan. 

Daarom kan applicatie 251 een opslag applicatie omvatten en/of kan 

applicatie 251 een module van een opslag applicatie omvatten.

Zoals beschreven verbindt regelaar 120 ook met interface 224, 

welke kan worden ingericht als een of meerdere radio's en/of connectoren 

en/of netwerk adapters, ingericht om bedraad en/of draadloos te 

communiceren met netwerkarchitectuur welke gebruikt wordt om een of 

meerdere communicatielinks te implementeren tussen andere apparaten 

en/of een netwerk, inclusief maar niet beperkt tot elke geschikte combinatie 

van USB (universal serial bus) kabels, seriële kabels, draadloze 

verbindingen, mobiele telefoonverbindingen, mobiele netwerkverbindingen 

(inclusief maar niet beperkt tot 2G, 2.5G, 3G, 4G+ zoals UMTS (Universal 

Mobile Telecommunications System), GSM (Global System for Mobile 

Communications), CDMA (Code division multiple access), FDD (frequency 

division duplexing), LTE (Long Term Evolution), TDD (time division 

duplexing), TDD-LTE (TDD-Long Term Evolution), TD-SCDMA (Time 

Division Synchronous Code Division Multiple Access)) en dergelijken, 

draadloze data, WLAN (wireless local area network) connecties, WiFi 

connecties, WiMax connecties, pakket gebaseerde connecties, het internet, 

analoge netwerken, het PSTN (public switched telephone network), 

toegangspunten, en dergelijken, en/of een combinatie daarvan. Echter kan 

interface 224 optioneel zijn en apparaat hoeft niet te zijn ingericht om met 

netwerken te communiceren, hoewel apparaat 100 over het algemeen kan 

zijn ingericht om data te versturen naar andere apparaten, bijvoorbeeld 

gebruik makend van bedrade en/of draadloze netwerkverbindingen, en 

dergelijken, met andere apparaten.

Regelaar 120 kan verder zijn ingericht om te communiceren met 

andere en/of optionele invoerapparaten (niet beschreven) van apparaat 100, 

welke, wanneer aanwezig, kunnen zijn ingericht om input data te 

ontvangen inclusief, maar niet beperkt tot, enige geschikte combinatie van 
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een toetsenbord, een richtapparaat, een muis, een trackwiel, een trackbal, 

een touchpad en dergelijken. Andere geschikte invoerapparaten vallen 

binnen de scope van de huidige uitvoeringsvormen. Inderdaad kan apparaat 

100 een aanraakscherm 107 omvatten welke over het algemeen wordt 

gebruikt als een invoerapparaat om andere functionaliteiten bij apparaat 

100 te regelen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van grafische 

gebruikersinterfaces, digitale knoppen, pull down menu's en dergelijken.

Hoewel niet getoond omvat apparaat 100 verder een krachtbron, 

inclusief maar niet beperkt tot een verbinding met een lichtnetkrachtbron 

en/of een krachtadapter (bijvoorbeeld een AC-naar-DC (wisselstroom naar 

gelijkstroom) adapter), en alternatief een batterij, een power pack en 

dergelijken. Over het algemeen bekrachtigt zulk een kracht bron 

componenten van apparaat 100.

Daarom zou het moeten worden begrepen dat over het algemeen 

een brede variëteit aan uitvoeringsvormen van apparaat 100 zijn bedacht en 

apparaat 100 kan andere componenten omvatten, bijvoorbeeld gerelateerd 

aan telefoneren, het sturen van berichten, entertainment, en/of andere 

componenten die met een draagbaar apparaat gebruikt kunnen worden.

Nu wordt de aandacht geleid naar FIG. 5 welke een blokdiagram 

toont van een flowchart van een werkwijze 500 voor het voorzien van 

polsneutrale greepfunctionaliteit en geassocieerde 

datavergaringsfunctionaliteit. Om te helpen in het uitleggen van de 

werkwijze 500 zal worden aangenomen dat werkwijze 500 wordt uitgevoerd 

gebruik makend van apparaat 100, en specifiek door regelaar 120 van 

apparaat 100, wanneer regelaar 120 instructies uitvoert welke zijn opslagen 

op geheugen 122, bijvoorbeeld applicatie 251. Inderdaad is werkwijze 500 

een manier op welke apparaat 100 kan zijn ingericht. Verder zal de 

volgende uiteenzetting van werkwijze 500 leiden tot verder begrip van 

apparaat 100, en zijn verschillende onderdelen. Echter moet worden 

begrepen dat apparaat 100 en/of werkwijze 500 gevarieerd kunnen worden, 
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en niet exact zoals beschreven hoeven te werken in samenwerking met 

elkaar, en dat zulke variaties zich binnen de scope van de huidige 

uitvoeringsvormen bevinden.

Ongeacht hiervan moet worden benadrukt dat werkwijze 500 niet 

hoeft worden uitgevoerd in exact de volgorde zoals beschreven, tenzij anders 

wordt aangegeven: en op dezelfde wijze kunnen verschillende blokken 

parallel worden uitgevoerd anders dan in volgorde; daarom wordt er naar de 

elementen van werkwijze 500 gerefereerd als blokken in plaats van stappen. 

Het moet worden begrepen dat, echter, werkwijze 500 ook kan worden 

geïmplementeerd op variaties van apparaat 100.

Als een optioneel blok 501 treedt regelaar 120 in een leermodus 

om: ontvangen van polsneutrale aanraakdata 233 van een of meerdere 

aanraaksensoren 111; en polsneutrale aanraakdata 223 in geheugen 122 op 

te slaan.

Als een optioneel blok 503, treedt regelaar 120 in een leermodus 

om: richtpatroondata 237 te bepalen voor elk van en een of meerdere 

oriëntaties.

Bij blok 503, regelt regelaar 120, wanneer aanraakdata 

ontvangen bij een of meerdere aanraaksensoren 111 overeenkomt met 

polsneutrale aanraakdata 223, het richtpatroon van 

datavergaringscomponent 105 volgens de oriëntatie bemerkt door de 

oriëntatiesensor.

Bij blok 507 regelt de regelaar 120 wanneer de aanraakdata niet 

overeenkomt met polsneutrale aanraakdata 223 notificatieapparaat 299 om 

een indicator te voorzien dat behuizing 101 zich buiten de polsneutrale 

greep bevindt.

Het zal worden begrepen dat elke van de blokken 501, 503 

optioneel kan zijn en/of kan worden geïmplementeerd in elke volgorde. 

Verder kan blok 507 worden geïmplementeerd onafhankelijk van en/of in 

parallel met blokken 503, 505.
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Wekwijze 500 zal nu worden beschreven refererend aan FIG. 6 tot 

en met FIG. 19.

De aandacht wordt nu geleid naar FIG.6, welke een illustratie 

van hoeken beschrijft tussen welke een pols kan afwijken (bijvoorbeeld van 

zijde tot zijde). In het bijzonder beschrijft FIG. 6 een hand 601 in drie 

posities 602-1, 602-2, 602-3 ten opzichte van een pols 603. In positie 602-1 is 

hand 601 recht gestrekt vanaf pols 603 in een hoek van 0° ten opzichte van 

pols 603; vanuit het oogpunt van ergonomie, is onder de hoek van 0° hand 

601 in staat om 100% kracht op een object uit te oefenen welke wordt 

vastgehouden in hand 601. Verder kan zulke 100% handkracht worden 

behouden binnen een bereik van +/- 10° ten opzichte van 0°, zoals wordt 

aangegeven door driehoek 605; zulk een bereik kan worden bepaald vanuit 

ergonomie en dergelijken.

Zoals ook beschreven in FIG. 6 kan hand 601 bewegen naar 

positie 602-2 door het buigen van hand 601 bij pols 603 in een richting van 

de pink van hand 601 (bijvoorbeeld beweegt de pink richting 603, wat 

bekend staat als een ellepijpafwijking). Zo'n ellepijpuitwijking kan een 

afname van 25% in handkracht veroorzaken, bijvoorbeeld bij een 

ellepijpafwijking van hoeken rond de 40°.

Op vergelijkebare wijze kan, zoals ook getoond in FIG.6, hand 601 

bewegen naar positie 602-3 door het buigen van hand 601 bij pols 603 in een 

richting van de duim van hand 601 (bijvoorbeeld beweegt de duim richting 

603, wat bekend staat als een spaakbeenafwijking). Zo'n 

spaakbeenafwijking kan een afname van 25% in handkracht veroorzaken, 

bijvoorbeeld bij spaakbeenafwijkingshoeken van rond de 25°. Vandaar wordt 

hand 601 idealiter gehouden in positie 602-1 wanneer werk wordt geleverd, 

zoals het vergaren van data gebruik makend van apparaat 100 

vastgehouden in hand 601.

Aandacht wordt geleid naar FIG.7 welke apparaat 100 beschrijft 

welke inderdaad wordt gehouden in een polsneutrale greep door hand 601; 
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de vingers van hand 601 en palm 700 van de hand 601 in contact met 

aanraaksensoren 111 op bepaalde greeppositielocaties. Aanraaksensoren 

111 kunnen zijn ingericht om zowel een greeppositielocatie van handdelen 

(bijvoorbeeld vingers van een hand, een palm van een hand en dergelijken) 

welke in contact zijn met aanraaksensoren 111 als een druk toegepast op 

aanraaksensoren 111 op elke greeppositielocatie bemerken.

Bijvoorbeeld zijn pink 701, ringvinger 703 en middelvinger 705 

van hand 601 in contact met aanraaksensor 111-2 op bepaalde 

greeppositielocaties, en kan aanraaksensor 111-2 bepaalde aanraakdata 

produceren welke van elk een greeppositielocatie aangeeft; vergelijkbaar, 

terwijl aanraaksensor 111-1 niet zichtbaar is in FIG. 7, is palm 700 van 

hand 601 in contact met aanraaksensor 111-1 en kan aanraaksensor 111-1 

aanraakdata produceren welke een greeppositielocatie (en/of een 

gemiddelde positie en/of een bereik van posities) aangeeft van palm 700. 

Vandaar oefenen elke van pink 701, ringvinger 703 en middelvinger 705 

druk uit op aanraaksensor 111-2 op de greeppositielocaties, waarvan de 

druk van elk is aangegeven door respectievelijk pijlen 711, 713, 715 op de 

greep.

Verder, zoals aangegeven door pijl 711, oefent palm 700 van hand 

601 druk uit op aanraaksensor 111-1. Vandaar kan aanraakdata bemerkt 

door aanraaksensor 111 in de greeppositie van hand 601 beschreven in FIG. 

7 corresponderen met polsneutrale aanraakdata 223.

Verder wordt uit FIG. 7 begrepen dat een wijsvinger van hand 

601 geen enkele van de aanraaksensoren 111 aanraakt. In een polsneutrale 

positie hoeven inderdaad niet alle vingers een aanraaksensor 111 aan te 

raken; echter zijn aanraaksensoren 111 over het algemeen zo voorzien dat 

een deel van hand 601 reageert met aanraaksensoren 111 wanneer 

apparaat 100 wordt vastgehouden ten minste in een polsneutrale greep. De 
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exacte delen van hand 601 die reageren met aanraaksensoren 111 kunnen 

echter verschillen van gebruiker tot gebruiker.

Verder kunnen aanraaksensoren 111 zijn voorzien op posities 

anders dan een linkerzijde en rechterzijde van behuizing 101, zo lang als 

aanraaksensoren 111 posities en/of druk kunnen bemerken van ten minste 

een deel van een hand welke device 100 vasthoudt. Bijvoorbeeld kunnen 

aanraaksensoren 111 zijn voorzien in elke regio van behuizing 101 waar 

hand apparaat 100 vasthoudt inclusief, maar niet beperkt tot, achterzijde 

102r van behuizing 101 en voorzijde 102f van behuizing 101.

In sommige uitvoeringsvormen kan polsneutrale aanraakdata 223 

verschaft zijn bij geheugen 122 wanneer applicatie 251 is verschaft in 

geheugen 122. Bijvoorbeeld, kunnen gemiddelde greeppositielocaties en/of 

gemiddelde drukken bij aanraaksensoren 111 terwijl een menselijke hand 

apparaat 100 vastgrijpt in een polsneutrale positie heuristische worden 

bepaald, van menselijke factoren studies en dergelijken, en opgeslagen in 

geheugen 122. Verder kan zulke heuristisch bepaalde polsneutrale 

aanraakdata 223 worden voorzien voor elk van linkshandige gebruikers en 

rechtshandige gebruikers, en kan regelaar 120 een optie voorzien om 

apparaat 100 te gebruiken in een linkshandige modus of een rechtshandige 

modus, met bijbehorende heuristisch bepaald polsneutrale aanraakdata 223 

geselecteerd, bijvoorbeeld gebruik makend van pull down menu's, grafische 

gebruikers interfaces (GUI) en dergelijken.

Anderzijds kan polsneutrale aanraakdata 223 worden voorzien 

aan apparaat 100 door apparaat 100 in een leermodus te doen raken 

(bijvoorbeeld bij blok 501 van werkwijze 500). Bijvoorbeeld, aandacht wordt 

gericht op FIG. 8 en FIG. 9, (welke in hoofdzaak hetzelfde zijn als 

respectievelijk FIG. 1 en FIG. 4, waarin dezelfde elementen dezelfde 

nummers hebben) in welke apparaat 100 geregeld is om in een leermodus te 

treden, bijvoorbeeld gebruik makend van pull down menu's, GUIs en 

dergelijken. In de leermodus, zoals beschreven in FIG. 8, regelt regelaar 120 
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beeldscherm 107 tot het tonen van instructies voor het vasthouden van 

apparaat 100 in een polsneutrale greep, zowel als instructies voor het 

vergaren van polsneutrale aanraakdata 223 zodra apparaat 100 in een 

polsneutrale greep wordt gehouden. In het bijzonder toont FIG. 8 pijlen 711, 

713, 715, 717 welke zijn toegepast op bepaalde greeppositielocaties op 

aanraaksensoren 111, welke zowel een positie als een druk van delen van 

een hand aangeven welke reageren met aanraaksensoren 111 in een 

polsneutrale greep (bijvoorbeeld zoals in FIG. 7). Zodra de polsneutrale 

greep is bereikt, kan actuator 115 worden geactueerd, en, zoals beschreven 

in FIG. 9, kan regelaar 120 er voor zorgen dan polsneutrale aanraakdata 

223 wordt vergaard bij aanraaksensoren 111 en opgeslagen in geheugen 

122.

Zeker kan polsneutrale aanraakdata 233 speciaal voor een 

bepaalde gebruiker zijn. Bijvoorbeeld kan een eerste gebruiker alle vier 

vingers in interactie hebben met aanraaksensoren 111 in een polsneutrale 

positie, terwijl een tweede gebruiker alleen zijn pink in interactie heeft met 

aanraaksensoren 111 in een polsneutrale positie. Verder is polsneutrale 

aanraakdate 223 over het algemeen anders voor rechtshandige gebruikers 

dan voor linkshandige gebruikers. De leermodus zoals beschreven in FIG. 8 

en FIG. 9 kan er voor zorgen dan polsneutrale aanraakdata 223 kan worden 

aangepast en/of voorzien voor een bepaalde gebruiker. Vandaar kan 

regelaar 120 verder worden ingericht om in een leermodus te gaan om: 

polsneutrale aanraakdata 223 te ontvangen van een of meerdere 

aanraaksensoren 111; en polsneutrale aanraakdate 223 op te slaan in 

geheugen 122.

Zeker kan wanneer polsneutrale aanraakdata 223 is bepaald 

gebruik makend van de leermodus zulke polsneutrale aanraakdata 223 

worden opgeslagen in geheugen 122 geassocieerd met gebruikerscertificaten 

en/of gestuurd worden naar een server met de gebruikerscertificaten, en 

dergelijken, in een op cloud gebaseerde omgeving (bijvoorbeeld gebruik 
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maken van gebruikersinterface 224) voor opslag geassocieerd met de 

gebruikerscertificaten. Telkens wanneer de geassocieerde 

gebruikerscertificaten worden gebruikt om op apparaat in te loggen, kan de 

polsneutrale aanraakdata 223 worden voorzien aan apparaat 100 door de 

server (weer gebruik maken van interface 224) en/of gebruikt worden om 

polsneutrale greep van apparaat 100 te bepalen.

Verder kan regelaar 120 aanraakdata ontvangen van 

aanraaksensoren 111 en zulke aanraakdata vergelijken met polsneutrale 

aanraakdata 223 om te bepalen of apparaat 100 in een polsneutrale greep 

wordt gehouden, of dat het apparaat 100 niet in polsneutrale greep wordt 

gehouden (bijvoorbeeld bij blok 507 van werkwijze 500).

Bijvoorbeeld, aandacht wordt gericht op Fig 10 welke hand 601 

toont die apparaat 100 buiten een polsneutrale greep houdt; in het bijzonder 

is hand 601 in een ellepijpafwijkingspositie zo dat hand 601 op een hoek θ 

ten opzichte van pols 603 is. Zo kunnen greeppositielocaties en/of druk van 

elk van palm 700, pink 701, ringvinger 703 en middelvinger 705 op 

aanraaksensoren 111 veranderen ten opzichte van wat beschreven is in FIG. 

7, zoals respectievelijk aangegeven door pijlen 1017, 1011, 1013, 1015. In 

het bijzonder geven pijlen 1017, 1011, 1013, 1015 verschillende posities 

en/of drukken aan dan posities en/of drukken die worden aangegeven door 

pijlen 717, 711, 713, 715 van FIG. 7. Bijvoorbeeld in zo'n ellepijpafwijking, 

kan druk op aanraaksensor 111-2 uitgeoefend door pink 701 toenemen, en 

kan druk op aanraaksensor 111 uitgeoefend door palm 700 en vingers 703, 

705 ook veranderen. Zulke veranderingen kunnen afhangen van een 

gebruiker; echter veroorzaken zulke veranderingen over het algemeen 

aanraakdata bemerkt bij aanraaksensoren 111 om verschillend te zijn van 

polsneutrale aanraakdata 223.

Vandaar, refererend aan FIG. 11 (welke in hoofdzaak 

vergelijkbaar is met FIG. 4, waarin dezelfde elementen dezelfde nummers 

hebben), kan regelaar 120 aanraakdata 1123 ontvangen corresponderend
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met posities en/of drukken aangegeven door pijlen 1017, 1011, 1013, 1015 en 

aanraakdata 1123 vergelijken met polsneutrale aanraakdata 223, 

bijvoorbeeld op een continue basis en/of periodiek. In andere woorden 

bewaakt regelaar 120 aanraakdata van aanraaksensoren 111.

Een niet-beperkende uitvoeringsvorm van blok 507 van werkwijze 

500 wordt nu beschreven, voorafgaand aan beschrijven van blokken 503, 

505, omdat blok 507 kan worden geïmplementeerd geassocieerd met en/of 

parallel met blokken 503, 505.

In ieder geval, wanneer aanraakdata 1123 niet overeenkomt met 

polsneutrale aanraakdata 223 (bijvoorbeeld bij blok 507), en refererend aan 

FIG. 12 (welke in hoofdzaak vergelijkbaar is met FIG. 1, waarin dezelfde 

element dezelfde nummers hebben), regelt regelaar 120 (bijvoorbeeld bij 

block 507) notificatieapparaat 299, en in het bijzonder beeldscherm 107, om 

een indicator 1201 te voorzien van het zich buiten de polsneutrale greep zijn 

van behuizing 101 en/of apparaat 100.

Bijvoorbeeld kan, zoals beschreven in FIG. 13, regelaar 120 

beeldscherm 107 regelen in laten zien van instructies om apparaat 100 

terug in een polsneutrale greep te bewegen. In getoonde uitvoeringsvormen 

kunnen zulke instructies een pijl 1203 omvatten welke een richting aangeeft 

in welke apparaat 100 terug te bewegen in de polsneutrale greep; een 

richting van pijl 1203 kan worden gebaseerd op aanraakdata 1123. 

Bijvoorbeeld kan regelaar 120 bepalen, wanneer druk door pink 701 

toeneemt ten opzichte van polsneutrale aanraakdata 223, dat apparaat 100 

een ellepijpafwijking is ondergaan en instructies voorzien om apparaat 100 

weg te bewegen van de ellepijpafwijkingen (zoals beschreven); vergelijkbaar 

kan regelaar 120 bepalen, wanneer druk door pink 701 afneemt ten opzicht 

van polsneutrale aanraakdata 223, dat apparaat 100 een 

spaakbeenafwijking is ondergaan en instructies voorzien om apparaat 100 

weg te bewegen van de spaakbeenafwijking. Echter kan zo'n toename en 

afnamen van druk van pink 701 en/of andere vingers afhangen van een 
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gebruiker; zeker kan in de leermodus beschreven in FIG. 8 en FIG. 9 

regelaar 120 de gebruiker instrueren om apparaat 100 te bewegen in een 

ellepijpafwijking en/of een spaakbeenafwijking, verzamelen en opslaan van 

geassocieerde ellepijpafwijking aanraakdata en/of spaakbeenafwijking 

aanraakdata, en aanraakdata 1123 met elk te vergelijken voor bepalen van 

een richting van beweging in welke apparaat 100 is gepositioneerd om 

apparaat 100 terug te brengen in een polsneutrale positie.

Zeker illustreren FIG. 10, FIG. 11 en FIG. 12 dat blok 507 van 

werkwijze 500 kan worden uitgevoerd onafhankelijk van de overblijvende 

blokken van werkwijze 500.

Verder kan, in andere uitvoeringsvormen, een indicatie dat 

behuizing 101 en/of apparaat 100 zich buiten een polsneutrale greep bevindt 

worden voorzien gebruik makend van andere types notificatieapparaten, 

inclusief, maar niet beperkt tot, speaker 132 (bijv. een audiobericht en/of 

alarm kan worden voorzien om aan te geven dat behuizing 101 en/of 

apparaat 100 zich buiten een polsneutrale greep bevindt) en/of elk ander 

notificatie-apparaat, inclusief, maar niet beperkt tot, lampen, LED's, 

haptische apparaten, en dergelijken. Bijvoorbeeld kan regelaar 120, 

wanneer aanraakdata 1123 niet overeenkomt met polsneutrale aanraakdata 

223, een licht en/of een LED laten knipperen en/of van kleur veranderen, 

en/of een vibratiemotor regelen om te vibreren, bijvoorbeeld volgens een 

bepaald patroon.

Aandacht wordt nu gericht op FIG. 13 welke verschillende 

richtpatronen en/of richtpatroonposities en/of richtrichtingen van 

datavergaringscomponent 105 van apparaat 100 beschrijft. In het bijzonder 

kan een basispositie 1301 van richtpatroon van datavergaderingscomponent 

105 een richtrichting en/of een gezichtsveld van een camera, een annulair 

bereik over welke een laser scanner kan scannen, en dergelijken omvatten. 

Basispositie 1301 kan een centrale positie van datavergaringscomponent 

105 omvatten. Zoals getoond strekt basispositie 1301 van achterzijde 102r 



29 BE2017/5885

5

10

15

20

25

30

van een bepaalde hoek, welke bepaald kan worden door en een locatie van 

datavergaringscomponent 105 in behuizing 101 en een vorm van behuizing 

101. Inderdaad kan basispositie 1301 voorzien en/of zo gekozen zijn dat 

datavergaring door datavergaringscomponent 105 kan gebeuren bij 

achterzijde 102r van apparaat 100 wanneer apparaat 100 in een hoek van 

45° wordt gehouden ten opzichte van de aarde en/of de grond, zoals 

beschreven. Echter kan basispositie 1301 over het algemeen op basis van 

ergonomie en/of menselijke factor studies en/of heuristisch worden 

geselecteerd.

FIG. 13 beschrijft verder afwijkingen 1303, 1305 van basispositie 

1301 van het richtpatroon; bijvoorbeeld geven elk van afwijkingen 1303, 

1305 aan dat een richtpatroon en/of een richtrichting veranderd kan worden 

plus 10° en/of minus 10° van basispositie 1301. In andere woorden, in 

sommige uitvoeringsvormen kan een richtpatroon en/of een richtrichting 

van datavergaringscomponent 105 worden +/- 10° worden gestuurd van 

basispositie 1301. Echter vallen andere richtpatronen en/of richtrichtingen 

en/of basisposities, en/of afwijkingen van basisposities binnen de scope van 

huidige uitvoeringsvormen.

In het bijzonder is regelaar 120 over het algemeen ingericht om 

het richtpatroon van datavergaringscomponent 105 te regelen volgens een 

oriëntatie bemerkt door oriëntatiesensor 109 (bijvoorbeeld bij blok 505 van 

werkwijze 500), zoals hierna beschreven, aannemende dat apparaat 100 in 

een polsneutrale positie wordt gehouden zoals hierboven beschreven.

In sommige uitvoeringsvormen kan richtpatroondata 273 door 

regelen van het richtpatroon van datavergaringscomponent 105 worden 

voorzien in geheugen 122 wanneer applicatie 251 is voorzien in geheugen 

122. Bijvoorbeeld kunnen gemiddelde richtpatronen van 

datavergaringscomponent 105 voor een of meerdere oriëntaties van 

behuizing 101 en/of apparaat 100 terwijl een menselijke hand apparaat 100 

vastgrijpt in een polsneutrale positie, van menselijke factor studies en 
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dergelijken, heuristisch worden bepaald, en opgeslagen in geheugen 122. 

Verder kan zulke heuristisch bepaalde richtpatroondata 273 worden 

voorzien voor elk van linkshandige gebruikers en rechtshandige gebruikers, 

en kan regelaar 120 een optie voor apparaat 100 voorzien op gebruikt te 

worden in een linkshandige modus of een rechtshandige modus, met 

heuristisch bepaalde richtpatroondata 273 daarop geselecteerd. Bijvoorbeeld 

kan een richting van basispositie 1301 verschillend zijn voor elk van 

linkshandige gebruikers en rechtshandige gebruikers.

Vergelijkbaar kan heuristisch bepaalde richtpatroondata 273 

worden bepaald voor een veelvoud aan oriëntaties. Bijvoorbeeld kan een 

eerste oriëntatie corresponderen met een lage oriëntatie, waarin apparaat 

100 over het algemeen “naar beneden” is gericht; een tweede oriëntatie kan 

corresponderen met een midden oriëntatie, waarin apparaat 100 over het 

algemeen direct weg van en gebruiker die apparaat 100 vasthoud 

(bijvoorbeeld zoals getoond door FIG. 13) wordt gericht; en een derde 

oriëntatie kan corresponderen met een hoge oriëntatie, waarin apparaat 100 

over het algemeen “omhoog” gericht is. Hoewel elk van deze oriëntaties zijn 

omschreven in relatieve termen, kan elk worden geassocieerd met een 

respectievelijke hoek, een respectievelijk bereik van hoeken en/of een 

respectievelijke set van oriëntatie data bemerkt door oriëntatiesensor 109, 

welke bepaald en/of gemeten kan worden wanneer de heuristisch bepaalde 

richtpatroondata 273 gegenereerd aan het worden is. Alternatief kan elk 

van de oriëntaties worden geassocieerd met vooraf bepaalde hoeken en/of 

vooraf bepaalde bereiken van hoeken en/of vooraf bepaalde set van 

oriëntaties data welke ook heuristisch bepaald kunnen zijn.

Bijvoorbeeld kan richtpatroondata 273 alternatief worden 

voorzien aan apparaat 100 door het laten ingaan van een leermodus van 

apparaat 100 (bijvoorbeeld bij blok 503 van werkwijze 500). Bijvoorbeeld, 

aandacht wordt gericht op FIG. 14, FIG. 15 en FIG. 16, (FIG. 14 en FIG. 15 

zijnde in hoofdzaak vergelijkbaar met FIG. 1 en FIG. 16 zijnde in hoofdzaak 
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vergelijkbaar met FIG. 4, waarin dezelfde elementen dezelfde nummers 

hebben) in welke apparaat 100 geregeld is om een richtpatroon leermodus in 

te gaan, gebruik makend van bijvoorbeeld pull down menu's, GUI's en 

dergelijken.

In de leermodus, zoals beschreven in FIG. 14, regelt regelaar 120 

beeldscherm 107 om optioneel een indicator 1401 weer te geven welke 

instructies omvat en een oriëntatie te selecteren in welke richtpatroondata 

vergaard zal moeten worden (bijvoorbeeld een lage, midden of hoge positie, 

welke geselecteerd kan worden gebruik makend van een aanraakscherm, 

gebruik maken van een pull down menu, een GUI en dergelijken), alsook 

instructies voor het vergaren van richtpatroondata 273.

Additioneel regelt, in de beschreven richtpatroon leermodus, 

regelaar 120 beeldscherm 107 om optioneel een of meerdere digitale 

bedieningen 1403 weer te geven voor het regelen van het richtpatroon van 

datavergaringscomponent 105; bijvoorbeeld, zoals omschreven, omvatten 

een of meerdere digitale bedieningen 1403 digitale knoppen voor het naar 

boven brengen (bijvoorbeeld een digitale knop met een pijl omhoog) en naar 

beneden brengen (bijvoorbeeld een digitale knop met een pijl omlaag) van 

richtpatroon (en/of een richtrichting) zoals hierboven beschreven ten 

opzichte van FIG. 13. Echter kan elk andere type actuator gebruikt worden 

om het richtpatroon en/of richtrichting van datavergaringscomponent 105 te 

regelen.

Verder kan, wanner het richtpatroon is geregeld in een met de 

oriëntatie compatibele positie, actuator 115, of elke andere actuator, worden 

geactueerd om, in geheugen 122, richtpatroondata op te slaan 

corresponderend met het huidige richtpatroon van de geselecteerde 

oriëntatie. Oriëntatiedata corresponderend met de door de oriëntatiesensor 

109 bemerkte oriëntatie kan ook worden opgeslagen in geheugen 122.

In sommige implementaties kan, terwijl het richtpatroon 

aangepast wordt gebruik makend van digitale bedieningen 1403 en 
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dergelijken, apparaat 100 vastgehouden worden in een polsneutrale greep in 

de geassocieerde oriëntatie, met te vergaren data voorzien in het 

gezichtsveld, en dergelijken, van datavergaringscomponent 105, zoals een 

barcode, en dergelijken.

Refererend naar FIG. 15 kan regelaar 210, wanneer de data 

vergaard is, beeldscherm 107 regelen om een indicator 1501 daarvan weer 

te geven, en de richtpatroondata corresponderend met het huidige 

richtpatroon in de geselecteerde oriëntatie in geheugen 122 op te slaan. 

Oriëntatiedata corresponderend met de oriëntatie zoals bemerkt door 

oriëntatiesensor 109 kan ook worden opgeslagen in geheugen 122. Zeker, 

zoals omgeschreven, omvat indicatie 1501 een weergave van vergaarde data 

(bijvoorbeeld een barcode) en een indicator dat het richtpatroon was 

opgeslagen voor een bepaalde positie (bijvoorbeeld een lage positie). 

Alternatief kan ten minste deel van indicator 1501 worden voorzien 

wanneer richtpatroondata is opgeslagen voor de bepaalde oriëntatie.

Ongeacht kan, refererend aan FIG. 16, regelaar 120 

richtpatroondata 273 opslaan corresponderend aan een huidig richtpatroon 

van de leermodus in geheugen 122.

Hoewel niet getoond moet worden erkend dat een referentie- 

oriëntatie van apparaat 100 kan worden voorzien in de richtpatroon 

leermodus. Bijvoorbeeld, wanneer apparaat 100 is georiënteerd in een 

“midden” oriëntatie, kan oriëntatiedata corresponderend met de midden 

oriëntatie worden opgeslagen als een referentie-oriëntatie, en andere 

oriëntaties van apparaat 100 worden bepaald met referentie naar de 

referentie-oriëntatie. Met andere woorden, de oriëntatie van apparaat 100 

kan worden bepaald vanaf een arbitraire positie, met oriëntatiedata van 

oriëntatiesensor 109 in navolging ingericht. Alternatief kan oriëntatiedata 

van oriëntatiesensor 109 worden voorzien in absolute coördinaten.

Verder zou een richtpatroon van datavergaringscomponent 105 

compatibel moeten zijn met beeldscherm 107 zijnde te zien vanaf elke 
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oriëntatie waarin richtpatroondata 273 wordt bepaald, door het voorzien 

van een of meerdere van indicatoren 1401, 1501 van beeldscherm 107 

terwijl richtpatroondata 273 wordt bepaald.

Verder kan blok 507, wanneer de richtpatroon leermodus van blok 

503 wordt geïmplementeerd om richtpatroondata te verkrijgen, parallel 

worden geïmplementeerd aan blok 503 zodat richtpatroondata verkregen is 

in de leermodus alleen wanneer behuizing 101 en/of apparaat 100 in een 

polsneutrale positie is; in andere woorden kunnen indicatoren 1401, 1501 

ten minste tijdelijk worden vervangen door indicator 1201 en dergelijken, 

om er voor te zorgen dat behuizing 101 en/of apparaat 100 terug wordt 

gebracht in een polsneutrale positie wanneer behuizing 101 en/of apparaat 

100 de polsneutrale positie in de leermodus van FIG. 14 en FIG. 15 verlaat. 

Inderdaad wordt in sommige uitvoeringsvormen richtpatroondata 273 

alleen opgeslagen wanneer apparaat 100 zich in polsneutrale positie 

bevindt.

Zoals met polsneutrale aanraakdata 233 kan richtpatroondata 

273 in het bijzonder voor een bepaalde gebruiker zijn. Bijvoorbeeld kan een 

eerste gebruiker apparaat 100 lichtelijk hoger of lager vasthouden in een 

bepaalde oriëntatie en/of een andere greep hebben dat er voor zorgt dat 

basispositie 1301 zich in een verschillende oriëntatie bevindt ten opzichte 

van de grond en/of de aarde, vergeleken met een tweede gebruiker. De 

leermodus zoals beschreven in FIG. 14, FIG. 15 en FIG. 16 kan er voor 

zorgen dat richtpatroondata 273 aangepast en/of voorzien kan worden voor 

een bepaalde gebruiker. Vandaar kan regelaar 120 verder worden ingericht 

om in een leermodus te gaan om: richtpatroondata 273 te bepalen; en 

richtpatroondata 273 op te slaan in geheugen 122.

Zeker kan, wanneer richtpatroondata 273 bepaald is gebruik 

makend van een leermodus, zulke richtpatroondata 273 opgeslagen worden 

in geheugen 122 geassocieerd aan gebruikerscertificaten en/of verstuurd 

naar een server, en dergelijken, in een cloud gebaseerde omgeving
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(bijvoorbeeld gebruik makend van interface 224) voor opslag in associatie 

met de gebruikerscertificaten. Telkens wanneer de geassocieerde 

gebruikerscertificaten gebruikt worden om in apparaat in te loggen, kan de 

richtpatroondata 273 worden voorzien aan apparaat 100 vanaf de server 

(nogmaals gebruik maken van interface 224) en/of gebruikt door regelaar 

120 voor het implementeren van blok 505 van werkwijze 500.

In het bijzonder, in sommige uitvoeringsvormen, kan geheugen 

122 richtpatroondata 273 geassocieerd met een of meerdere oriëntaties 

(bijvoorbeeld van behuizing 101 en/of apparaat 100) opslaan, en regelaar 

120 kan verder worden ingericht om: wanneer aanraakdata 1123 

overeenkomt met polsneutrale aanraakdata 223, het richtpatroon van 

datavergaringscomponent 105 te regelen volgens richtpatroondata 273 

geassocieerd met de oriëntatie bemerkt door oriëntatiesensor 109. In 

sommige van deze uitvoeringsvormen kan regelaar 120 verder worden 

ingericht om in een leermodus te treden voor het bepalen van 

richtpatroondata voor elk van de een of meerdere oriëntaties. In sommige 

van deze uitvoeringsvormen kan richtpatroondata 273 geassocieerd met een 

of meerdere oriëntaties omvatten: lage richtpatroondata geassocieerd met 

een lage oriëntatie, midden richtpatroondata geassocieerd met een midden 

oriëntatie, en hoge richtpatroondata geassocieerd met een hoge oriëntatie, 

elk van de lage, midden en hoge oriëntaties zijnde gedefinieerd met een 

bepaalde hoek, bereik van hoeken en/of set van oriëntatiedata.

Aandacht wordt vervolgens gericht op FIG. 17, FIG.18, en Fig 19 

welke respectievelijk apparaat 100 beschrijven welke in hand 601 wordt 

vastgehouden in drie oriëntaties: een lage oriëntatie in FIG. 17, een midden 

oriëntaties in FIG. 18 en een hoge oriëntatie in FIG. 19. In elke van FIG. 17, 

FIG. 18, en Fig 19 is hand 601 in een polsneutrale positie en/of een 

polsneutrale hoek ten opzichte van pols 603, zoals wordt aangegeven door 

lijn 1701. Echter, in de midden oriëntatie van FIG. 18, zijn hand 601 en pols 

603 opgetild vergeleken met de lage oriëntatie van FIG. 17, en/of verlaagd 
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vergeleken met de hoge oriëntatie van Fig 19; met andere woorden tilt op 

en/of verlaagd een gebruiker zijn arm om data te vergaren gebruik makend 

van apparaat 100 (bijvoorbeeld van objecten op een andere positie), met 

hand 601 gehouden in de polsneutrale positie terwijl de arm wordt opgetild 

en/of wordt verlaagd. Zulks optillen en/of verlagen kan echter een oriëntatie 

van apparaat 100 (en/of behuizing 101) doen veranderen. In het bijzonder 

kan apparaat 100 gepositioneerd worden in elk oriëntatie zulks dat 

beeldscherm 107 zichtbaar is voor gebruiker, zoals beschreven 

respectievelijk in elk van FIG. 17, FIG. 18 en Fig 19 door pijlen 1702, 1802, 

1902.

Vandaar dat op elk van de oriëntaties zoals beschreven in elk van 

FIG. 17, FIG. 18 en Fig 19 regelaar 120 het richtpatroon en/of richtrichting 

van datavergaringscomponent 105 regelt volgens de oriëntatie bemerkt door 

oriëntatiesensor 109. Bijvoorbeeld verandert een gemiddeld richtpatroon 

en/of gemiddelde richtrichting van datavergaringscomponent 105 in welke 

data is vergaard van oriëntatie naar oriëntatie volgens richtpatroondata 273 

(bijvoorbeeld bij blok 505 van werkwijze 500) en een richtrichting van 

datavergaringscomponent 105 aangegeven respectievelijk in elk van FIG. 

17, FIG.18 en Fig 19 door pijlen 1703, 1803, 1903. De richtpatroondata 273 

welke zulke richtrichtingen definieert kan worden bepaald zoals hierboven 

beschreven ten opzichte van FIG. 14, FIG. 15 en FIG. 16.

Verder hoeft de gebruiker apparaat 100 niet te kantelen om 

datavergaringsbevestiging te zien, omdat bij elke oriëntatie beschreven in 

elk van FIG. 17, FIG. 18 en Fig 19 beeldscherm 17 zichtbaar is voor een 

gebruiker; daarentegen wordt het richtpatroon van 

datavergaringscomponent 105 geregeld in elke oriëntatie om data te 

vergaren in een richting welke compatibel is met zulks zien van 

beeldscherm 107.

Hierin voorzien is een apparaat voor polsneutrale datavergaring 

welke aanraaksensoren omvat voor detecteren van greeppositielocaties om 
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te bepalen of het apparaat vastgehouden wordt volgens een polsneutrale 

positie. Zo niet wordt een indicator voorzien, en welke afwisselend kan 

wordt voorzien totdat het apparaat terug is gebracht in de polsneutrale 

positie en/of voordat datavergaring gebeurt. Zo'n apparaat bevordert 

polsneutrale ergonomie voor datavergaring zoals het scannen van barcodes 

en verifiëren van barcodes onder verschillende datavergaringsoriëntaties 

en/of scancondities, welke ook een noodzaak om het apparaat te kantelen 

om een beeldscherm daarvan te zien kunnen elimineren en/of reduceren 

aangezien een richtpatroon van de datavergaringscomponent wordt geregeld 

ten opzicht van een oriëntatie van het apparaat, en het richtpatroon kan zo 

worden geregeld dat het beeldscherm zichtbaar is voor de gebruiker. Zulke 

uitvoeringsvormen kunnen lijden tot beperkte polsafwijking, beperkte 

polsstress, beperkte moeheid, een vermindering in verspilde bewegingen, 

een toename in comfort en daarom een verhoogde reservecapaciteit, 

verhoogde nauwkeurigheid, en verhoogde productiviteit, kan verder 

arbeiders in staat stellen om datavergaring te doen met verminderde fysieke 

moeite.

In de voorgaande beschrijving zijn specifieke uitvoeringsvormen 

beschreven. Echter, het zal voor een vakman duidelijk zijn dat meerdere 

aanpassingen en veranderingen gemaakt kunnen worden, zonder af te 

wijken van de beschermingsomvang van de uitvingen zoals hieronder in de 

conclusies uiteengezet. Overeenkomstig moeten de beschrijving en de 

figuren in een verduidelijkende, eerder dan een beperkende, betekenis 

bekeken worden, en alle dergelijke modificaties zijn bedoeld om in de 

beschermingsomvang van de voorliggende leerstellingen opgenomen te 

worden. Met als doel helderheid en een bondige beschrijving, zijn 

kenmerken hierin beschreven als deel van dezelfde of verschillende 

uitvoeringsvormen, hoewel duidelijk zal zijn dat de beschermingsomvang 

van de uitvinding mogelijk uitvoeringsvormen omvat die combinaties 

hebben van alle of enkele van de beschreven kenmerken. Het zal duidelijk 
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zijn dat de getoonde uitvoeringsvormen dezelfde of gelijke onderdelen 

hebben, behalve waar deze als verschillend zijn beschreven.

De voordelen, oplossingen van problemen, en elk(/alle) 

element(en) dat(/die) enig voordeel, of oplossing kan(/kunnen) veroorzaken 

of meer uitgesproken kan(/kunnen) worden, zijn niet om te worden uitgelegd 

als een cruciaal, vereist, of essentieel kenmerk of onderdeel in een 

willekeurige of alle conclusies. De uitvinding is enkel gedefinieerd door de 

bijgevoegde conclusies, inclusief enige verbeteringen die tijdens de 

verleningsprocedure van deze aanvrage gemaakt zijn en alle equivalenten 

van die conclusies zoals die zijn uitgebracht.

Bovendien, in dit document mogen gerelateerde begrippen zoals 

eerste en tweede, boven en onder, en dergelijke, alleen gebruikt worden om 

een entiteit of actie te onderscheiden van een andere entiteit of actie, zonder 

noodzakelijkerwijs een werkelijke relatie of volgorde te vereisen of 

impliceren tussen dergelijke entiteiten of acties. De termen “omvatten,” 

“omvattend,” “heeft,” “hebbende,” “inclusief,” “bevat,” “voorzien van,” of 

enige andere variatie daarvan, zijn als een niet-exclusieve insluitsel 

bedoeld, zodat een proces, werkwijze, artikel, of apparaat dat omvat, heeft, 

is voorzien van, een lijst van elementen bevat, niet alleen die elementen 

bevat, maar mogelijk andere elementen bevat die niet expliciet genoteerd 

zijn of die niet inherent aan een dergelijk proces, werkwijze, artikel, of 

apparaat zijn. Een element voorafgaand door “omvat ... een,” “heeft ... een,” 

“is voorzien van ... een,” “bevat ... een,” zonder meer beperkingen, sluit het 

bestaan van aanvullende identieke elementen niet uit in het proces, de 

werkwijze, het artikel, of het apparaat dat/die het element omvat, heeft, is 

voorzien van, of bevat. De term “een” is gedefinieerd als één of meer tenzij 

hierin expliciet anders vermeld. De termen “in hoofdzaak,” “essentieel,” 

“ongeveer,” of enig andere variatie daarop, zijn gedefinieerd als zijnde 

dichtbij dat wat begrepen wordt door een vakman, en in een zekere niet- 

limiterende uitvoeringsvorm is de term gedefinieerd als zijnde binnen 10%, 
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uitvoeringsvorm als zijnde binnen 1%, en in een andere uitvoeringsvorm als 

zijnde binnen 0,5%. De term “gekoppeld” zoals hierin gebruikt is 

gedefinieerd als verbonden, hoewel niet noodzakelijkerwijs direct en niet 

noodzakelijkerwijs mechanisch. Een apparaat of structuur dat/die 

“geconfigureerd” is op een bepaalde manier, is ten minste op die manier 

geconfigureerd, maar kan mogelijk ook geconfigureerd worden op manieren 

die niet zijn opgesomd.

Het zal duidelijk zijn dat voor deze beschrijving, termen zoals “ten 

minste een van X, Y, en Z” en “een of meerdere van X, Y en Z” kunnen 

worden geconstrueerd als alleen X, alleen Y, alleen Z, of elke combinatie van 

twee of meerdere delen X, Y, en Z (bijvoorbeeld XYZ, XY, YZ, XY, en 

dergelijken). Dezelfde logica kan worden toegepast op twee of meerdere 

delen in enig voorval van “ten minste een van ...” en “een of meerdere van 

...” termen.

Het zal duidelijk zijn dat sommige uitvoeringsvormen mogelijk 

bestaan uit een of meerdere generieke of gespecialiseerde processoren (of 

“verwerkingsapparaten”) zoals microprocessoren, digitaal- 

signaalprocessoren, aangepaste processoren, en FPGAs (field-programmable 

gate arrays), en unieke, opgeslagen programma-instructies (inclusief zowel 

software als firmware) die de een of meerdere processoren besturen om, in 

combinatie met bepaalde schakelingen zonder processoren, sommige, de 

meeste, of alle functies van de werkwijze en/of het apparaat uit te voeren die 

hierin beschreven zijn. Alternatief kunnen sommige of alle functies 

uitgevoerd worden door een toestandsautomaat die geen opgeslagen 

programma-instructies heeft, of in een of meerdere toepassingsspecifieke 

geïntegreerde schakelingen (ASICs), waarin elke functie of sommige 

combinaties van de functies zijn uitgevoerd als aangepaste logica. Uiteraard 

kan een combinatie van de twee wijzen van benadering worden gebruikt.
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Bovendien, een uitvoeringsvorm kan worden uitgevoerd als een 

computerprogrammaproduct voorzien van daarop opgeslagen computer- 

leesbare code voor het programmeren van een computer (bijvoorbeeld, 

omvattend een processor) om een werkwijze uit te voeren zoals hierin 

beschreven en geclaimd. Voorbeelden van dergelijke 

computerprogrammaproducten omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot, een 

harddisk, een CD-ROM, een optisch-opslagapparaat, een magnetisch- 

opslagapparaat, een ROM (read only memory), een PROM (programmable 

read only memory), een EPROM (erasable programmable read only 

memory), een EEPROM (electrically erasable programmable read only 

memory) en een flash-geheugen. Verder kan verwacht worden dat een 

vakman, niettegenstaande mogelijke significante moeiten en vele 

ontwerpkeuzes gemotiveerd door, bijvoorbeeld, beschikbare tijd, huidige 

technologie, en economische overwegingen, wanner geleid door de hierin 

beschreven concepten en principes, met minimale proefneming gemakkelijk 

in staat zal zijn tot het generen van dergelijke software-instructies en - 

programma's en geïntegreerde schakelingen.

Het uittreksel van de beschrijving is verschaft om de lezer toe te 

staan zich snel van de aard van de technische beschrijving te vergewissen. 

Het wordt ingediend met de bedoeling dat het niet gebruikt zal worden om 

de beschermingsomvang of de betekenis van de conclusies uit te leggen of te 

beperken. In aanvulling daarop kan in de voorgaande gedetailleerde 

beschrijving worden gezien dat verschillende kenmerken samen 

gegroepeerd zijn in verschillende uitvoeringsvormen met als doel het 

vereenvoudigen van de beschrijving. Deze werkwijze van beschrijven moet 

niet uitgelegd worden als het weergeven van de intentie dat de geclaimde 

uitvoeringsvormen meer kenmerken nodig hebben dan expliciet vermeld 

zijn in elke conclusie. Beter gezegd, zoals de volgende conclusies laten zien, 

is inventieve onderwerpmaterie vervat in minder dan alle kenmerken van 

een enkele beschreven uitvoeringsvorm. Aldus zijn de volgende conclusies 
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hierbij opgenomen in de gedetailleerde beschrijving, met elke conclusie 

alleenstaand als apart geclaimde onderwerpmaterie. Het enkele feit dat 

bepaalde maatregelen worden aangehaald in verschillende conclusies geeft 

geen indicatie dat een combinatie van deze maatregelen niet kan worden

5 gebruikt tot het behalen van een voordeel. Vele varianten zullen voor de 

vakman duidelijk zijn. Alle varianten moeten worden uitgelegd als 

inbegrepen in de beschermingsomvang van de uitvinding zoals die 

gedefinieerd is in de volgende conclusies.

10
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CONCLUSIES

1. Een mobiel apparaat omvattende:

een behuizing omvattende een voorzijde en een achterzijde;

een datavergaringscomponent voorzien op de achterzijde van de behuizing, 

waarin de datavergaderingscomponent is ingericht om een richtpatroon te 

veranderen;

een beeldscherm, voorzien aan de voorzijde van de behuizing;

een oriëntatiesensor ingericht om een oriëntatie van de behuizing te 

bemerken;

een of meerdere aanraaksensoren op de behuizing;

een geheugen welke polsneutrale aanraakdata opslaat geassocieerd met een 

polsneutrale greep corresponderende met vooraf bepaalde greepposities op 

de een of meerdere aanraaksensoren;

en een regelaar ingericht om:

wanneer aanraakdata ontvangen door de een of meerdere aanraaksensoren 

overeenkomt met de polsneutrale aanraakdata die is opgeslagen in het 

geheugen, regelen van het richtpatroon van de datavergaringscomponent 

volgens de door de oriëntatiesensor bemerkte oriëntatie; en 

wanneer de aanraakdata niet overeenkomt met de polsneutrale 

aanraakdata, regelen van een notificatieapparaat voor het voorzien van een 

indicator dat de behuizing zich buiten de polsneutrale greep bevindt.

2. Het mobiele apparaat volgens conclusie 1, waarin het geheugen 

verder richtpatroondata geassocieerd met een of meerdere oriëntaties 

opslaat, en de regelaar verder is ingericht om wanneer de aanraakdata 

overeenkomt met de polsneutrale aanraakdata, van het richtpatroon van de 

datavergaringscomponent te regelen volgens de richtpatroondata 

geassocieerd met de oriëntatie bemerkt door de oriëntatiesensor.
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3. Het mobiele apparaat volgens conclusie 2, waarin de regelaar 

verder is ingericht om in een leermodus te gaan voor bepalen van de 

richtpatroondata voor elk van de een of meerdere oriëntaties.

4. Het mobiele apparaat volgens conclusie 2 of 3, waarin de 

richtpatroondata geassocieerd met een of meerdere oriëntaties omvat: lage 

richtpatroondata geassocieerd met een lage oriëntatie, midden 

richtpatroondata geassocieerd met een midden oriëntatie, en hoge 

richtpatroondata geassocieerd met een hoge oriëntatie.

5. Het mobiele apparaat volgens een van de voorgaande conclusies, 

waarin de regelaar verder is ingericht om in een leermodus te gaan om: de 

polsneutrale aanraakdata te ontvangen van de een of meerdere 

aanraaksensoren; en opslaan van de polsneutrale aanraakdata in het 

geheugen.

6. Het mobiele apparaat volgens een van de voorgaande conclusies, 

waarin de regelaar verder is ingericht om het richtpatroon van de 

datavergaringscomponent te regelen volgens de oriëntatie door veranderen 

van het richtpatroon plus 10° of minus 10° van een basispositie.

7. Het mobiele apparaat volgens een van de voorgaande conclusies, 

waarin de oriëntatie is gedefinieerd ten opzichte van de voorzijde van de 

behuizing.

8. Het mobiele apparaat volgens een van de voorgaande conclusies, 

waarin de datavergaringscomponent een of meerdere van een scanner en 

een camera omvat.

9. Het mobiele apparaat volgens een van de voorgaande conclusies, 

waarin het notificatieapparaat een of meerdere van een beeldscherm, een 

auditief notificatieapparaat, een visueel notificatieapparaat en een haptisch 

notificatieapparaat omvat.

10. Het mobiele apparaat volgens een van de voorgaande conclusies, 

waarin de oriëntatiesensor een of meerdere van een versnellingsmeter, een 

drie-assige versnellingsmeter, een drie-as microelektromechanisch systeem 
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(MEMS) versnellingsmeter, een driedimensionale oriëntatie sensor, een 

magnetometer en een gyroscoop omvat.

11. Een werkwijze omvattende:

- voorzien van een apparaat, bijvoorbeeld een mobiel apparaat 

volgens een van de voorgaande conclusies, omvattende: een behuizing met 

een voorzijde en een achterzijde; een datavergaringscomponent voorzien op 

de achterzijde van de behuizing, de datavergaringscomponent ingericht om 

een richtpatroon te veranderen; een beeldscherm, voorzien aan de voorzijde 

van de behuizing; een oriëntatiesensor ingericht om een oriëntatie van de 

behuizing te detecteren; een of meerdere aanraaksensoren op de behuizing; 

een geheugen die polsneutrale aanraakdata geassocieerd met een 

polsneutrale greep opslaat corresponderend met vooraf bepaalde 

greeppositielocaties op de een of meerdere aanraaksensoren; en een 

regelaar,

- wanneer aanraakdata ontvangen door de een of meerdere 

aanraaksensoren overeenkomt met polsneutrale aanraakdata die is 

opgeslagen in het geheugen, regelen, gebruik makend van de regelaar, van 

het richtpatroon van de datavergaringscomponent volgens de door de 

oriëntatiesensor gedetecteerde oriëntatie; en

- wanneer de aanraakdata niet overeenkomt met de polsneutrale 

aanraakdata, regelen, gebruik makend van de regelaar, van een 

notificatieapparaat voor het voorzien van een indicator dat de behuizing 

zich buiten de polsneutrale greep bevindt.

12. De werkwijze volgens conclusie 11, waarin het geheugen verder 

richtpatroondata opslaat die is geassocieerd met een of meerdere 

oriëntaties, en de werkwijze verder omvat, wanneer de aanraakdata 

overeenkomt met de polsneutrale aanraakdata, regelen van het richtpatroon 

van de datavergaringscomponent volgens de richtpatroondata geassocieerd 

met de oriëntatie bemerkt door de oriëntatiesensor.
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13. De werkwijze volgens conclusie 12, waarin de werkwijze verder 

omvat het in een leermodus gaan van de regelaar voor bepalen van de 

richtpatroondata voor elk van de een of meerdere oriëntaties.

14. De werkwijze volgens conclusie 12 of 13, waarin de 

richtpatroondata geassocieerd met een of meerdere oriëntaties omvat: lage 

richtpatroondata geassocieerd met een lage oriëntatie, midden 

richtpatroondata geassocieerd met een midden oriëntatie, en hoge 

richtpatroondata geassocieerd met een hoge oriëntatie.

15. De werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies 11-14, 

waarin de werkwijze verder omvat het in een leermodus gaan van de 

regelaar voor: ontvangen van de polsneutrale aanraakdata van de een of 

meerdere aanraaksensoren; en opslaan van de polsneutrale aanraakdata in 

het geheugen.

16. De werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies 11-15, 

waarin de werkwijze verder omvat regelen van het richtpatroon van de 

datavergaringscomponent volgens de oriëntatie door veranderen van het 

richtpatroon plus 10° of minus 10° van een basispositie.

17. De werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies 11-16, 

waarin de oriëntatie is gedefinieerd ten opzichte van de voorzijde van de 

behuizing.

18. De werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies 11-17, 

waarin de datavergaringscomponent een of meerdere van een scanner en 

een camera omvat.

19. De werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies 11-18, 

waarin het notificatieapparaat een of meerdere van een beeldscherm, een 

auditief notificatieapparaat, een visueel notificatieapparaat en een haptisch 

notificatieapparaat omvat.
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III. | |mEN IS VAN OORDEEL DAT BEPAALDE CONCLUSIES NIET HET

ONDERWERP KONDEN UITMAKEN VAN EEN ONDERZOEK (opmerkingen op aanvullingsblad)

IV. | |gebrek aan eenheid van uitvinding en/of vaststelling
BETREFFENDE DE OMVANG VAN HET ONDERZOEK (opmerkingen op aanvullingsblad)
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A. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP
INV. G06K7/10
ADD.

Volgens de Internationale Classificatie van octrooien (IPC) of zowel volgens de nationale classificatie als volgens de IPC.

B. ONDERZOCHTE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK
Onderzochte miminum documentatie (classificatie gevolgd door classificatiesymbolen) 
A61B G06K

Onderzochte andere documentatie dan de mimimum documentatie, voor dergelijke documenten, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte 
gebieden zijn opgenomen

Tijdens het onderzoek geraadpleegde elektronische gegevensbestanden (naam van de gegevensbestanden en, waar uitvoerbaar, gebruikte trefwoorden)

EPO-Internal, WPI Data

C. VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN

Categorie 0 Geciteerde dooumenten, eventueel met aanduiding van speoiaal van belang zijnde passages Van belang voor 
conolusie nr.

X

A

A

A

US 2011/290889 Al (TAMBURRINI THOMAS E 
[US] ET AL) 1 december 2011 (2011-12-01)
* alineas [0046] - [0060] *

US 2015/323997 Al (HAIST PAUL D [CA] ET 
AL) 12 november 2015 (2015-11-12)
* alineas [0029], [0030] *

US 5 796 088 A (WALL DANIEL G [US])
18 augustus 1998 (1998-08-18)
* het gehele document *

US 2009/121026 Al (DRUKER ORIT [IL] ET AL) 
14 mei 2Θ09 (2009-05-14)
* het gehele document *

-/--

1,11

1-19

1-19

1-19

1 y 1 Verdere documenten worden vermeld in het vervolg van vak C. |χ | Leden van dezelfde octrooifamilie zijn vermeld in een bijlage

° Speciale categorieën van aangehaalde documenten τ· na de indieningsdatum of de voorrangsdatum gepubliceerde
„ „ ,% literatuur die niet bezwarend is voor de octrooiaanvrage,
A met tot de categorie X of Y behorende literatuur die de stand van de maar wordt vermeld ter verheldering van de theorie of

techniek beschrijft bet principe dat ten grondslag ligt aan de uitvinding
"0’ in de octrooiaanvrage vermeld

’X’ de conolusie wordt als niet nieuw of niet inventief beschouwd
Έ' eerdere octrooiaanvrage), gepubliceerd op of na de indieningsdatum, ten opzichte van deze literatuur

waarin dezelfde uitvinding wordt beschreven
Ύ" de conclusie wordt als niet inventief beschouwd ten opzichte

"L“ om andere redenen vermelde literatuur van de cornbinatie van deze literatuur met andere geciteerde
-O- niet.schrifteliike stand van da techniek literatuur van dezelfde categorie, waarbij de combinatie voor° met scnrittehjke stand van de techniek vakman voor de hand iiggend wordt geacht

"P" tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum gepubliceerde literatuur "&' lid van dezelfde octrooifamilie of overeenkomstige octrooipublicatie

Datum waarop het onderzoek naar de stand van de techniek van 
internationaal type werd voltooid

3 september 2018

Verzenddatum van het rapport van het onderzoek naar de stand van 
de techniek van internationaal type

Naam en adres van de instantie
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

De bevoegde ambtenaar

Schauler, Markus1

Formulier PCT/ISA/201 (tweede blad) (Januari 2004)

bladzijde 1 van 2
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Categorie ° Geciteerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages Van belang voor 
conclusie nr.

A WO 2015/100244 Al (UNIV DREXEL [US];
TAHERI MITRA LENORE [US]; SUNDAY KATIE JO 
[US]; SPUR) 2 juli 2015 (2015-07-02)
* het gehele document *
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Informatie over leden van dezelfde octrooifamilie

In het rapport Datum van Overeenkomend(e) Datum van
genoemd octrooigeschrift publicatie geschrift(en) publicatie

US 2011290889 Al 01-12-2011 CN 
EP 
US 
US 
WO

102947839 A 
2577559 A2 

2011290889 Al 
2013341406 Al 
2011150330 A2

27-02-2013 
10-04-2013 
01-12-2011 
26-12-2013 
01-12-2011

US 2015323997 Al 12-11-2015 AU 2015256386 Al 17-11-2016
CA 2947858 Al 12-11-2015
CN 106255977 A 21-12-2016
DE 112015002128 T5 26-01-2017
GB 2540107 A 04-01-2017
US 2015323997 Al 12-11-2015
WO 2015171420 Al 12-11-2015

US 5796088 A 18-08-1998 GEEN

US 2009121026 Al 14-05-2009 GEEN

WO 2015100244 Al 02-07-2015 US 2016307679 Al 20-10-2016
WO 2015100244 Al 02-07-2015

Formulier PCT/ISA/201 (vervdgblad octrooifamilie) (Januari 2004)



SCHRIFTELIJKE OPINIE

Dossier Nummer 
SN70841

Indieningsdatum (dag/hiaand/jaar)
01.12.2017

Voorrangsdatum (dagAnaandjaar) 
06.12.2016

Aanvraagnummer 
BE201705885

Classificatie (IPC) 
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Onderdeel I Basis van de opinie

1. Deze opinie is opgesteld op basis van de conclusies ingediend voor aanvang van het onderzoek.

2. Met betrekking tot nucleotide en/of aminozuur sequenties die, in voorkomend geval, genoemd worden in de 
aanvraag, is deze opinie opgesteld op basis van de volgende elementen:

a. Aard van het element:

□ een lijst van de sequentie(s)

□ tabel(len) met betrekking tot de lijst van de sequentie(s)

b. Type drager:

□ op papier

□ in elektronische vorm

c. Moment van indiening of levering:

□ opgenomen in de aanvraag zoals ingediend

□ samen met de aanvraag elektronisch ingediend

□ later geleverd

3. □ Bovendien, wanneer er mer dan één versie of kopie van een sequentielijst of van één of meerdere tabellen
die er betrekking op hebben, werd ingediend, zijn de benodigde verklaringen ingediend,dat de informatie, 
die later of bij wijze van aanvullende kopieën werd geleverd naar gelang het geval, identiek is aan diegene 
die oorspronkelijk werd geleverd en niet verder gaat dan de openbaarmaking in de internationale aanvraag 
zoals oorspronkelijk ingediend.

4. Aanvullende opmerkingen;

BE237B (Januari 2007)
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Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële 
toepasbaarheid; citaten en explicaties ter ondersteuning van deze verklaring

1. Verklaring

Nieuwheid Ja: Conclusies 1-19
Nee; Conclusies

Inventiviteit Ja: Conclusies 2-10, 12-19
Nee: Conclusies 1,11

Industriële toepasbaarheid Ja: Conclusies 1-19
Nee: Conclusies

2. Citaten en explicaties:

Zie apart blad

BE237B (Januari 2007)
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WRITTEN OPINION 
(SEPARATE SHEET)

Re Item V
Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial 
applicability; citations and explanations supporting such statement
1 Reference is made to the following documents:

D1 US 2011/290889 A1 (TAMBURRINI THOMAS E [US] ET AL) 1 
december 2011 (2011-12-01)

D5 US 2015/323997 A1 (HAIST PAUL D [CA] ET AL) 12 november 2015 
(2015-11-12)

2 The present application does not meet the criteria of patentability, because 
the subject-matter of claim 1 does not involve an inventive step.

2.1 D1 may be regarded as being the prior art closest to the subject-matter of 
claim 1, and discloses a portable barcode reader having a housing including 
an optical reader, an orientation sensor to determine the orientation of the 
housing ([0046]) and a touch sensor ([0058]).

2.2 The subject-matter of claim 1 therefore contains these feature that are not 
disclosed by D1 :
a memory for wrist-neutral touch-data 
determination whether the device is in a wrist-neutral position and taking the 
corresponding action (code reading or notification of the user)

2.3 The problem to be solved by the present invention may therefore be regarded 
as to prevent the user from RSI or other musculoskeletal disorders (MSDs)

2.4 The solution proposed in claim 1 of the present application cannot be 
considered as involving an inventive step for the following reasons:

2.5 Prevention of work-related MSDs is an important and well-known issue as 
employers are responsible for providing a safe and healthful workplace for 
their workers. It is also known that un-natural hand postures (e.g. when 
holding a portable data reader in an un-ergonomic position) may contribute to 
MSDs. As the reader of D1 is equipped with the required orientation sensors, 
the man skilled in the art would recognize that they can be used to detect 
wrist-neutral positions and would implement a corresponding notification 
system without exercising inventive skill.

2.6 A corresponding objection is raised against the method-claim 11.

Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 1)
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3 The subject-matter of the dependent claims is not disclosed by any of the 
cited documents.

Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 2)
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Betreffende Item V
Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 
industriële toepasbaarheid; citaties en toelichting ter ondersteuning van deze 
verklaring
1 Er wordt verwezen naar de volgende documenten:

D1 US 2011/290889 A1 (TAMBURRINI THOMAS E [US] ET AL) 1 december 

2011 (01-12-2011)

D5 US 2015/323997 A1 (HAIST PAUL D [CA] ET AL) 12 november 2015 

(12-11-2015)

2 De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 

omdat de materie volgens conclusie 1 geen inventiviteit omvat:

2.1 In D1, dat kan worden geacht de meest nabijgelegen stand van de techniek bij 

de materie volgens conclusie 1 te zijn, wordt geopenbaard: een draagbare 

barcodelezer met een behuizing bevattende een optische lezer, een 

oriëntatiesensor voor het bepalen van de oriëntatie van de behuizing ([0046]) 

een aanraaksensor ([0058]).

2.2 De materie volgens conclusie 1 omvat derhalve deze maatregelen die niet 

geopenbaard worden door D1: 
een geheugen voor polsneutrale aanraakgegevens 

het bepalen of de inrichting in een polsneutrale houding is en de 

overeenkomende handelingen uitvoeren (aflezen van een code reading of 

melding van de gebruiker)

2.3 Het door de onderhavige uitvinding op te lossen probleem kan derhalve worden 

geacht te zijn de gebruiker te behoeden voor RSI of andere aandoeningen van 

het bewegingsapparaat.

2.4 De oplossing die wordt voorgesteld in conclusie 1 van de onderhavige aanvrage 

kan niet worden geacht inventiviteit te omvatten vanwege de volgende redenen:

2.5 Preventie van werkgerelateerde aandoeningen van het bewegingsapparaat is 

een belangrijk en bekend probleem, omdat werkgevers de verantwoordelijkheid 
hebben om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor hun 

werknemers. Het is eveneens bekend dat onnatuurlijke handhoudingen 

(bijvoorbeeld het vasthouden van een handscanner in een niet-ergonomische 

houding) kunnen bijdragen aan aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 1)
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Aangezien de aflezer volgens D1 is uitgerust met de vereiste oriëntatiesensors 
zou een deskundige in het vakgebied erkennen dat deze gebruikt kunnen 

worden voor het detecteren van polsneutrale houding en deze zou zonder 

uitvinderswerkzaamheid een overeenkomstig meldingssysteem implementeren.

2.6 Een overeenkomstige bezwaar wordt aangevoerd tegen werkwijzeconclusie 11.

3 De materie volgens de afhankelijke conclusies wordt niet geopenbaard door

een van de geciteerde documenten.

Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 2)


