اﭘﻞ واچ و آﯾﻔﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ
ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۹
اﺧﯿﺮا اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮارﮔﯿﺮی دورﺑﯿﻦ و ﻓﻼش در زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی آﯾﻔﻮن و اﭘﻞ واچ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ،ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﭘﻞ واچ ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﺮای آن ﯾﮏ
راهﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان دورﺑﯿﻦ و ﻓﻼش را زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ دارای ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﭘﻞ واچ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه:

»دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت اﭘﺘﯿﮑﺎل
ﻣﺎﻧﻨﺪ دورﺑﯿﻦﻫﺎ و ﻓﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺟﺰای ﻧﻮری درون ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ در زﻣﺎن ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺬاب ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮاﻗﻊ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﯿﺮی دورﺑﯿﻦﻫﺎ و ﻓﻼشﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺘﻨﺖ ،اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺮش ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ دورﺑﯿﻦ
اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﭘﻞ در
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺘﻨﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﺮای
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﭘﻞ واچ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ:

»ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ آراﯾﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر ﺑﺎ آراﯾﻪای از ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻔﺎف ﯾﺎ
ﻣﺴﺪودﯾﺖ ﻧﻮر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.
در اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻻﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و روی آن ﻻﯾﻪ
دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻮن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﻻﯾﻪ
دوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ روﺷﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ورود ﻧﻮر ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﺮوج ﻧﻮر ﻓﻼش ﻫﻢ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ

ﭘﺘﻨﺖ ﺗﻮﺳﻂ  ۸ﻣﺨﺘﺮع ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در ﺣﻖ اﺧﺘﺮاعﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﭘﻞ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

