اﭘﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﺎرﺳﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
اﭘﻞ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ،اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺣﻮزه اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻼش ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﻧﻤﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺪ .اﻣﺮوز ﭘﺘﻨﺘﯽ از ﺳﻮی اداره ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺨﺎرﺳﺎز ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﮐﻪ در ژوﺋﻦ  2016ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و  26ژاﻧﻮﯾﻪ  2017ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ  USPTOﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه،

ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه وﯾﭙﻮراﯾﺰر )ﺑﺨﺎرﺳﺎز( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ آن اراﺋﻪ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﺎرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و آزاد
ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد از اﯾﻦ ﺑﺎزار رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﯿﺰ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﺎرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ رواج ﯾﺎﺑﺪ» ،ﻣﺎرک
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ« از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ اﭘﻞ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد در ﺗﯿﻢ  MacOSرا ﺗﺮک ﮐﺮد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
»ﺳﺎﺷﺎ روﺑﯿﻨﺴﻮن« اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه وﯾﭙﻮراﯾﺰر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم  Fireflyﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ

 329دﻻر ،ﯾﮑﯽ از ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﭙﺮﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه در ﭘﺘﻨﺖ ﻓﻮق را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﭘﻞ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻓﻨﺎوری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮدروی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ،ﻋﻄﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را درون
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺨﺎر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻮرد آن ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

