ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰو ﭘﺘﻨﺘﯽ را از دورﺑﯿﻦ درون ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰو اﺧﯿﺮا ﭘﺘﻨﺘﯽ را از ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ آن درون ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺰو
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده و اﭘﻞ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری دﯾﮕﺮ روی آورده  ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﻨﺴﻮر دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ و اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن در
ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮ ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ وﯾﻮ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  X20 Plus UDﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ،در  MWCﻣﺪﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ آن ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ در
ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﯾﺎ در ﭘﺎﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﭘﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺮون
آﻣﺪه و ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺿﻌﻒ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح  0.8ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺑﯿﺮون آﻣﺪن دورﺑﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻮژه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد؛ ﺣﺎﻻ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰو ﭘﺘﻨﺘﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ از دورﺑﯿﻦ
ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﮔﺮاﻓﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر ﻧﻮر و ﺑﺮﺧﻮرد آن ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر را ﻣﯽ
دﻫﺪ .از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه از
در
ﻗﺒﯿﻞ  Face IDﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺘﻨﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎره اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » 15ﭘﻼس« ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰو ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻌﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺘﻨﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی راه ﭘﺮ و ﭘﯿﭻ ﺧﻤﯽ را ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ

و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺮﺳﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

