در ﭘﺘﻨﺖ ﺗﺎزه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی ﺳﺮﻓﺲ
ﻓﻮن در ﻧﻘﺶ آﻧﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺮﻓﺲ ﻓﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل
 ۲۰۱۶ﻣﯿﻼدی درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ آن ﺗﺴﻠﯿﻢ اداره ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه

ﺑﻮد.

ﻋﻨﻮان ﭘﺘﻨﺖ »ﮐﺎور دﺳﺘﮕﺎه در ﻧﻘﺶ آﻧﺘﻦ آن« اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی ﻧﻘﺶ ﻧﻮﻋﯽ آﻧﺘﻦ را ﻫﻢ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺷﮑﻠﺶ ﺣﻮل ﻟﻮﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ آن واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ آﻧﺘﻦ را در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد آن اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺷﺪت ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮﻋﯽ اﺛﺮ دوﻣﯿﻨﻮ ﺷﮑﻞ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاح ﭘﺘﻨﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﮐﻞ
ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد.
 Antti Karilainenﻓﺮدﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و در اﺻﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻧﺘﻦ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
رادﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن روی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺮﻓﺲ ﻓﻮن ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻫﻢ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل
 ۲۰۱۸و اواﯾﻞ  ۲۰۱۹از ﻋﺮﺿﻪ آن ﺧﺒﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

