ﺑﺎ  DisplayCoverآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﯿﺒﻮرد ﺗﺒﻠﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ
ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن روز ﺑﻪ روز در ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﯾﮑﯽ از
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﺒﻮرد ﺗﺒﻠﺖ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد/ﮐﺎور  DisplayCoverﻧﺎم دارد و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﮐﺸﯿﺪه از ﻧﻮع  e-inkﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۳۰۵در
 ۱۲۸۰ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺒﻠﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﯾﺎ ﻗﻠﻢ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﭙﺮدازد.
ﮔﺮوه ﺳﺎزﻧﺪه در وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن

اﺳﻨﺎد و ﻧﻮت ﺑﺮداری را ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﯾﻮی ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد  DisplayCoverﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در
آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﺋﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﺖ اﺑﺰار ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺜﻞ  ،DisplayCoverﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻟﺖ اﺑﺰار را درون ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﯿﺒﻮرد ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻠﺖ را در اﺷﻐﺎل ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻨﻞ از ﻧﻮع  e-inkﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪس اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﺎور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ  DisplayCoverﻫﻨﻮز ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺷﮕﺮف
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻫﻨﻮز اﺑﺘﮑﺎرات زﯾﺎدی در دﻧﯿﺎی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﻤﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎده

ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﺟﺬاب را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

