ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ راه را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﻤﺎم
ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،دی ۱۳۹۵
ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪی از اﭘﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی دارای ﻣﻨﻔﺬ« ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻤﺎم اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ و

وﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه در آﻣﺪه ﮐﻪ اﻃﺮاف آن را ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﮕﺮ ﻧﻮر ،ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺠﺎورت و دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﯾﺮ ﺷﯿﺸﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ
در درﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ اﭘﻞ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺣﺠﻢ ﮔﺠﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﺘﻨﺘﯽ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و دﯾﮕﺮ اﻟﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬی در داﺧﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﻔﺬﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺸﻪ ،ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﻫﺎی ﺷﻔﺎف ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﻧﻮر ،اﻣﻮاج رادﯾﻮی
و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﺻﺪا را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ،دورﺑﯿﻦ ،آﻧﺘﻦ و دﯾﮕﺮ اﺟﺰا ﻧﯿﺰ
دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻟﻄﻤﻪ ای وارد
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﺑﻌﺎد و ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻔﺬﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
دورﺑﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﻣﻤﮏ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﭘﻞ در ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎز ﺷﺪﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻠﻮ و ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﻧﻬﺎ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDﺷﻔﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ درون آن ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را روی دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﭘﻞ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در آﯾﻔﻮن ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺧﺒﺮ از وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

