ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از اﭘﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ »دﮐﻤﻪﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪای
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درون ﻟﺒﺎس ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﭘﻞ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ
ﭘﺘﻨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ،ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ ،ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ،
آوﯾﺰﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺎﮐﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻼه ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ،ﻣﭻﺑﻨﺪ ،ﻫﺪﺑﻨﺪ ،ﺟﻮراب ،دﺳﺘﮑﺶ ،ﭘﯿﺮاﻫﻦ ،ﺷﻠﻮار و ﻏﯿﺮه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﯾﺪه ﻇﺎﻫﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎک ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﺮوژه  Jacquardﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﮐﻪ در آن از اﻟﯿﺎﻓﺖ رﺳﺎﻧﺎ ،ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و »دﮐﻤﻪﻫﺎ« ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوژه  Jacquardﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺖ ﺟﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ Levi
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن روی آﺳﺘﯿﻦ ﻟﺒﺎس اﺟﺎزه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭘﯿﭻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آدرس
ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻟﺒﺎسﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری زﯾﺎدی در
ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﭘﻞ ﻓﯿﺘﻨﺲ ﭘﻼس را راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ دارای »دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﺘﻨﺖ اﭘﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ِ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮدآوری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،از دادهﻫﺎی ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻮﺷﺎک ورزﺷﯽ ﺑﺎ »دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺻﻔﺤﻪ
ﻟﻤﺴﯽ اﭘﻞ واچ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد )ﻣﺜﻼ در اﺳﺘﺨﺮ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ دﺳﺘﮑﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ دارد(،
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ورزﺷﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﻮﮔﺎ و وزﻧﻪﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﻪﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ را درﺑﺎره
ژﺳﺖ و ﻓﺮم ﺑﺪن اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺘﻨﺖﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ اﭘﻞ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

