اﭘﻞ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎزه ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای آﯾﭙﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎزه ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس از ﺳﻮی اﭘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ واﻗﻌﺎ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﯾﮏ ﻗﻠﻢ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده؛ ﭘﺘﻨﺘﯽ ﮐﻪ در آن ذﮐﺮ ﮔﺸﺘﻪ
»ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ آﯾﭙﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه

ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در ﭘﺘﻨﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ آﯾﭙﺪ ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﻮﻧﺪ؛ب ﺧﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس ،ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ی ﻗﻠﻢ ،ﮐﯿﺒﻮرد ،دورﺑﯿﻦ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص
ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺘﻨﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،اﺑﺘﺪا در ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﭘﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ راه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ .اﯾﺪه ای ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد .او ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﺗﻨﻔﺮش را از ﻗﻠﻢ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺑﺮاز ﮐﺮد» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ آﻧﻬﺎ را از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،دوﺑﺎره ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻤﺸﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻫﯿﭽﮑﺲ از اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ «.وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ واﻟﺘﺮ آﯾﺰاﮐﺴﻮن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ اش ﮔﻔﺖ» :ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﺪه ی اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺗﺎن
ﺗﻤﺎم ﺷﻮد«.
اﭘﻞ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن دو ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ دارد؛ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس ﺑﺮای ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ آﯾﭙﺪ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ  IBMرا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای آﯾﭙﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ اﭘﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس آﯾﭙﺪ ،درون ﺧﻮد
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ی آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﯾﻞ ،ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ در ﮐﻨﺎر ﻗﻠﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻗﻠﻢ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد اﺳﺖ.

در ﭘﺘﻨﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ آﯾﭙﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﺼﺎل ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه و ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ی ﺧﻮد

ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ی آﯾﭙﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺸﺘﻪ.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ در ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﻣﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد و دﯾﺪ ﻓﺮداﺷﺐ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آﯾﭙﺪ و

اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در آن ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

