ﻫﻤﮑﺎری اﭘﻞ و ﻧﯿﮑﻮن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﭘﻠﺘﻔﺮم  - iOSدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮوش ﺑﺎﻻی آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﺑﻮده؛ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش را ﺑﻪ روز و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﻪ دارد .آﯾﻔﻮن ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻮده و آﻣﺎر ﻫﺎی
ﻣﻘﻄﻌﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻠﯿﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﮑﻮن و اﭘﻞ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ی

ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ .اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﻓﺎش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ اذﻋﺎن ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﯿﮑﻮن در ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ اﭘﻞ در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن وﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی وب ﺳﺎﯾﺖ  Nikon Rumorsﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دو ﺷﺮﮐﺖ
ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﯾﮋه ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم  iOSﻫﺴﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳﻮی  Nikon Rumorsﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ زﯾﺮا اﭘﻞ
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﺪه و اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﯿﮑﻮن در ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ اﭘﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای  iOSﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن،
ﮐﺎرﺑﺮان دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﯿﮑﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﯾﺎ آﯾﭙﺪ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺮﻧﺪ ،ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه و
 ،Wi-Fiآﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮن ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽ رود دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺮی  Coolpixﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اپ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺷﻮﻧﺪ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﻣﺸﺐ اﭘﻞ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ،از ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﯿﮑﻮن ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

