ﭘﺘﻨﺖ اﭘﻞ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺳﺒﮏ آﯾﻨﺪه:
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﯾﺎﻗﻮت و ﻓﻠﺰ ﻣﺎﯾﻊ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ دادﮔﺴﺘﺮ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۳
روﻧﺪی ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ وزن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .از دﯾﺮﺑﺎز اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﻢ دﯾﺰاﯾﻦ اﭘﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ وزن ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺎ
ﺳﺮ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﻦ ﻧﮕﻪ دارد .اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ دارد و ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎﯾﺪ راه ﻫﺎی ﺗﺎزه را ﮐﺎوﯾﺪ.
ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺤﺼﺎری از ﻓﻠﺰ ﻣﺎﯾﻊ ) (LiquidMetalدر ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه در
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮﯾﺪن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﺮﯾﺎل وﯾﮋه اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﺪ.
اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺘﻨﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﮐﻪ در آن »روش ﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺮاردادن ﺷﯿﺸﻪ )از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﯾﺎﻗﻮت( داﺧﻞ ﯾﮏ ﻟﺒﻪ ﻓﻠﺰی« ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﻮری ﮐﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ،ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﻠﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﭘﻞ در اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ،ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﻠﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ دور ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﯾﺎﻗﻮت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺪون درز .ﻓﻠﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ دور ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ
ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺰاﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺘﻨﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﭘﻞ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﻠﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ دور ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﯾﺎﻗﻮت.
ﺑﺎ اﯾﻦ روش اﭘﻞ ﻫﻢ آن ﺣﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدش را ﻋﻤﻖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎدات
ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد آن وﺟﻮد دارد( و ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ زﯾﺎد ﺷﺪن وزن آﯾﻔﻮن ﻫﺎ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .درﺳﺖ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﺪ و از آﯾﻔﻮن  4sﺑﻪ آﯾﻔﻮن  5ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ وزن
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻓﻠﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ وزن
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﭘﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻧﻔﺲ ﻫﺎ را ﺣﺴﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﻠﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ.
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