ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ و ﻣﺎوس

ﭘﺪ ﻟﻤﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎوس و ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدﻫﺪ+ﺗﺼﻮﯾﺮ

اﮔﺮ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری دلﺧﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮای ﻓﻨﺎوریﻫﺎ از ﻫﻤﺎن روزی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر
ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻣﺎوس و ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دو اﺑﺰار ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ.
ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راهﮐﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای
ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ در ﻧﻈﺮ دارد اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﺣﺴﺎس و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺻﻔﺤﻪای ﻟﻤﺴﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﻮم ﻧﻘﺎﺷﯽ را دارد .ﭘﺪ ﻟﻤﺴﯽ  Sensel’s Morphﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﺸﺎر را دارد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ دارد ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﺸﺎر را درک ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ
زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،دادهﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﭘﺪ ﻟﻤﺴﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ در اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ
) QWERTYﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﺮوزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  QWERTYﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ،ﯾﮏ ﺑﻮم ﻧﻘﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺷﺮﮐﺖ  Senselدر ﻧﻈﺮ دارد اﯾﻦ ﮔﺠﺖ را ﮐﻪ اﻧﺪازهای در ﺣﺪ ﯾﮏ آیﭘﺎد داﺷﺘﻪ و
 Sensel Morphﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎوس ،ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴﯽ ﺧﺎزﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮسﻫﺎی وﯾﮋه و اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪSensel Morph ،
ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪای از  20ﻫﺰار ﺣﺲﮔﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﺷﺪت
ﻧﯿﺮو و اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻠﻢﻫﺎ ،ﻣﺪادﻫﺎ و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنرا ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ را دارد .ﭘﻮﺷﺶ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ آﻫﻦرﺑﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﭘﺪ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ آن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﯾﺎ ﯾﮏ درام ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ روی
 Morphاﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻤﺲ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺻﻔﺤﻪ و ﺗﺮﺳﯿﻢ آنﻫﺎ ﺑﻪ راﺑﻂﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد) .اﯾﻦ ﭘﺪ در ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  16ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎس را دارد(.
اﯾﻠﯿﺎ روزﻧﺒﺮگ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  Senselدرﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭘﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دارد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد را دارد«.

ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی  Morphﻧﯿﺮو ،ﻣﮑﺎن و ﺷﮑﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ اﺷﯿﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺤﺪوده ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎس را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺠﺒﻮر

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﺲﮔﺮ آنرا ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ Morph .از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ  USBﯾﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻟﭗﺗﺎپ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ را دارد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد  Senselﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل  245دﻻری ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﺳﺪ و در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﭘﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ راﺑﻂﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮکﭘﺪ ،ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ  QWERTو اﺑﺰار MIDI
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻤﺲ ﺣﺲﮔﺮ  Morphﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
اﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖﺗﺎن آنرا ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﯾﺎ اﺑﺰاری روی آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ راهﮐﺎری را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ) .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ و ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد ،ﺣﺲ ﺧﺎﺻﯽ دارد Sensel (.ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺑﺮاز ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﯿﻤﺸﯿﻦ ،ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪوﯾﯽ و ﻣﻮزﯾﮏ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ و
ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺷﺮﮐﺖ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ
در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮان آنرا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار

دﻫﻨﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:
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