اوﭘﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ
ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽﺳﺎزد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،آذر ۱۳۹۹
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دورﺑﯿﻦ
ﺳﻠﻔﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ راه ﺣﻞ را در ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن آن زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ دورﺑﯿﻦﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺮون ﺟﻬﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮوﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اوﭘﻮ راه ﺣﻠﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮل
دورﺑﯿﻦ در دﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﺘﻨﺖ ﺗﺎزهای ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ،اوﭘﻮ ﻃﺮح
ﯾﮏ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ را در ذﻫﻦ دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻠﻔﯽ

ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺎژول را از ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪا ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮژه ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ.

ﭘﺘﻨﺖ اوﭘﻮ ﻣﺎژوﻟﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دو دورﺑﯿﻦ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از  ،USB-Cانافﺳﯽ ،وایﻓﺎی و
ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎژول را از
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ آن ﻗﻮت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از
ﻣﺎژولﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﻮض ﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی دورﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﭘﺘﻨﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﺎزه .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اوﭘﻮ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ
دور دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺴﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
 Find Xﺑﻪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺑﯿﺮونﺟﻬﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ  X2 Proﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ دورﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ رول ﺷﻮﻧﺪه ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺎﺧﺖ آن را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻨﻔﯽ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

