اﭘﻞ واچ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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اﭘﻞ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و دادهﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎف )ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎر( ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﮐﺎرﺑﺮ را
ﭘﺎﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ،ﻓﻨﺎوری ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﭘﻞ واچ
اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺎﺻﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻘﯽ

روی ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در واﻗﻊ اﭘﻞ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ،ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
اﭘﻞ واچ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺶ ارﺗﻌﺎﺷﺎت و ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻗﻠﺐ در ﮔﺠﺖﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ روی ﺟﻨﺎغ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ را ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ .اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ
روی ﺑﺪن ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺘﻨﺖ اﭘﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ

ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎرﺑﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﭘﻞ واچ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را ﮐﻨﺘﺮل و
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام
داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺠﺶ اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮن اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  ۶آرﯾﺘﻤﯽ ﻗﻠﺐ را ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ در اﭘﻞ واچ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﺼﺪ دارد در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ﺑﺮدارد.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل ۲۰۲۰
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از اﭘﻞ واچ ﭘﺘﻨﺖ دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر ﺧﻮن از ﻧﺒﺾ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﭘﻞ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺤﻮه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ﺑﺪون ﮐﺎف را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

