آﯾﻔﻮن ﻫﺎی آﺗﯽ ﺷﺎﯾﺪ دورﺑﯿﻨﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ ﮔﻮﮔﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ و ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد در آورده
اﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
دورﺑﯿﻦ ﺗﮑﯽ اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺘﻨﺖ اﭘﻞ ﮐﻪ
ً
اﺧﯿﺮا ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده آن اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ از روش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭘﺘﻨﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﯿﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی »ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﯿﻖ داﺧﻞ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ«

اﺳﺖ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ،دو ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪه ﻧﻮر در ﻫﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﮐﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ) HDRﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﺑﺎ داﻣﻨﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
آن ﺗﻌﺎدل روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﺎرﯾﮏ و روﺷﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد( ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ
رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﺗﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ روی آورد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
رود اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ از دورﺑﯿﻦ ﺗﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد از آن در دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ در واﻗﻊ در اداﻣﻪ ﭘﺘﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺳﺎل  2013ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از آن ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﻧﺸﻮد و در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﭘﻞ ﺧﺎک ﺑﺨﻮرد.
اﮔﺮ ﻫﻢ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اراﺋﻪ آن در آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  2018ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎی  2019ﯾﺎ  2020ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺪ.
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