ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ از ﻧﻮآوری در ﺳﺎﺧﺖ ﮐﯿﺴﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﭘﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺼﺮف
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ اش دارد ،و اﯾﻦ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی
ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮآوری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺘﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ از اﺑﺪاﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﻮزه ﮐﯿﺴﻪ

ﮐﺎﻏﺬی را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ از ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  60درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،و در ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺟﺎﻣﺪ رﻧﮓ زداﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ در ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم و
ﭘﺎره ﺷﺪن آن ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﭘﻞ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﻮآوری اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪه ،و ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎی
ﮐﯿﺴﻪ ﻧﯿﺰ از اﻟﯿﺎف ﮐﺎﻏﺬی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺳﻔﺖ و اﻧﻌﻄﺎف
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻟﻄﺎﻓﺖ و راﺣﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻟﻘﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﻟﯿﺎف
ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮآوری در ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای اﭘﻞ ﮐﺎر دﺷﻮارﯾﺴﺖ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﻧﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺨﺶ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺑﻮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻫﺪاف
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﮕﻪ دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

