ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ از ﻟﻮﻻی ﺗﺎﺷﻮی
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در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺘﻨﺘﯽ از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﺗﺒﻠﺘﯽ ﺗﺎ ﺷﻮ و
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺪروﻣﺪا ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در آﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﭘﺘﻨﺘﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺠﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دوﮔﺎﻧﻪ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از  0ﺗﺎ  360درﺟﻪ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زاوﯾﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دﻟﺨﻮاه ﺑﯿﻦ  0ﺗﺎ  360درﺟﻪ
ﻗﻔﻞ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دوﮔﺎﻧﻪ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﻔﻞ ﺑﻠﻮک
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﯾﮏ دﯾﻮاﯾﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ« ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آن ﻫﺮ زاوﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ
ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺎﺷﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و از ﺗﻐﺮ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز وﯾﮋه ای ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد
درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل  95اراﺋﻪ ﺷﺪه .ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در
ﭘﺘﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺪروﻣﺪا اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز وﯾﮋه ای را ﺑﺮای
ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری روی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ داد
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺣﺴﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ روی ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻧﺪرﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺎﺷﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺠﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺎﺷﻮی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ زواﯾﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ  0ﺗﺎ  360درﺟﻪ داﺷﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از آن
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
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