اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۳۶۰درﺟﻪ را ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﭘﺘﻨﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻔﻮن
را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۳۶۰درﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ آﯾﭙﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه آﯾﻔﻮنﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﯾﺴﮑﻮﭘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ روی
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺘﻨﺖ اﺧﯿﺮ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ  ۳۶۰درﺟﻪ اﺷﺎره دارد و اﯾﻦ

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻔﻮن ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺠﺰا« را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﺪ،
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻔﻮن را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﯾﮏ ﻋﮑﺲ  ۳۶۰درﺟﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
اﭘﻞ در ﭘﺘﻨﺖ اﺧﯿﺮش ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد از ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و دادهﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده:

»ﯾﮏ ﻋﮑﺎس ،ﻓﯿﻠﻢﺑﺮدار ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ،
ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮد و آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ
دادهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
در اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ،ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻔﻮن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای در
ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ  ۳۶۰درﺟﻪای را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﭘﻞ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻔﻮن
اﭘﻞ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ را ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر واﺣﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﻫﺪف از ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دورﺑﯿﻦﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده .ﻃﺒﻖ اﯾﺪه
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ،آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺷﻌﺎﻋﯽ در اﻃﺮاف ﯾﮏ ﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﻄﻮر  ۳۶۰درﺟﻪ ﻣﺤﯿﻂ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ در ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮان از آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان راﺣﺖﺗﺮ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﭘﻞ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد:

»ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ،رزوﻟﻮﺷﻦ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺰ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آن ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻄﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼوه ﺑﺮ رزوﻟﻮﺷﻦ ،درﺑﺎره ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ«.

ﮐﻨﺘﺮل آﯾﻔﻮنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ آﯾﭙﺪ
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ در ﭘﺘﻨﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی اﺷﺎره
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر واﺣﺪ ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﭘﻞ از
اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت روی آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ آﯾﭙﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

