اﭘﻞ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای ﻟﻮﻻی
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ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،آذر ۱۳۹۹
از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎ درﺑﺎره آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺎﻻ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﻮﻻ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﻗﻮت
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻋﻨﻮان »دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ« را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﭘﻞ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺮای

آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ دوﺑﺎره اﺣﺘﻤﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ روی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮﻻ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻟﻮﻻ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آن از ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ دﻧﺪه ،ﺗﺴﻤﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻟﻮﻻ دارای ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻟﻮﻻ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای ﻣﯿﻠﻪ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ .اﭘﻞ در
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻄﻮح ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﺮﺧﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﺮاف ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮری درون
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﺟﺪا از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮﻻ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آﯾﻔﻮن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﮐﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻮﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ،ﮐﺸﻮﯾﯽ ،اﺳﮑﺮول و ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﭘﻞ در آﯾﻨﺪه از ﯾﮏ آﯾﻔﻮن ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش اﺑﻌﺎد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان درﺑﺎره آن اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ دﻗﯿﻘﯽ ﮐﺮد.
اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و ﺣﺘﯽ رولﺷﻮﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .اوﭘﻮ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ

اوﭘﻮ اﯾﮑﺲ  ۲۰۲۱را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ رولﺷﻮﻧﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۲را رواﻧﻪ
ﺑﺎزار ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎل  ۲۰۲۲اﭘﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

