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 31۰۲/۲۰/۰۲۰۲/ 10/ 3112  دیپلوم انجینر کریم عطائی
 از مطبوعات سویس

 

 « گگهاه بازگشت دکم»  ،نولوژی هایی جدید دیسپلیتک
 

 Helga Rietzنویسنده:  ، ۲۲/۲۰/۰۲۰۲مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ

 

 
 

 سهل می سازد«  سمارتفون» را روی  فونتلدخول نمبرهای  (haptic) لمس قابل یک بالک نمرات

 (اِن سی. ،)تصویر: تکنولوژي تکتوس

 

متکی به  آنها هیچگونه نقاطزیرا سطح لشم   ،نیست اشتباهاتخالی از « Touchscreens» ها تایپ کردن روی تچسکرین

یا  –دادهنشان » که نظر به ضرورت  ،« قابل لمس های کیبورد» دکمه هاید. نبرای جهت یابی عرضه نمی کن رالمس

 باید کمک کنند. ،شده می توانند «پوشانیده

 

 ،بزرگآن " نورمال و موافق به زمان معلوم می شود: دیسپلی  Tablet-PCـ پی سی تابلت این آله به کلی مانند یک " 

د. در نظر نتماس" اجرا می گردبا و تخمیناً  همه معلومات قابل دخول از طریق "سکرین حساس بوده تقریباً  بدون دکمه 

حظٔه اظهار یک آلٔه موبایل الکترونیک بدون تچسکرین دیگر کار نمی دهد. لدر نهایت ولی اول چیزی غیر عادی نیست 

)نام  نمونٔه اولی "تکنولوژی تکتوسکه در  کیبورد زیرا این تعجب "آها" را در ضمن کیبورد مجازی بدوش دارد.

" در سال جاری در الس ویگاس  Consumer Electronics Show  (CES)نمایش مستهلکین الکترونیک "که در  "کمپنی(

از  کوچک ذره بینیک دکمٔه به شکل دفعتا ًنوری دکمه ها. با هر حرف  playbackنه با  ،می کندکفایت  ،معرفی گردید

در صورتیکه از  ،دوباره غیب می گردد ،و بدون اینکه از آن آثاری به جا مانده باشد بلند می شود ،طح لشم آئینه مانندس

http://dict.leo.org/#/search=haptic&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/#/search=playback&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_neue_display_technologie.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_neue_display_technologie.pdf.pdf
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را فورا ًدرجملٔه  "تکتوس"کیبورد برگشت پذیر  ،« Wired»  "مگاسین ـ تخنیکی"دیگر کار گرفته نشود.  ،دکیبور

 . اب گرفتسبه ح ،CES 2013 درجدید دلچسپ ده گانٔه انکشافات 

 

 )تجهیز جای کار( رگونومیجهت یابی و اِ 

نشان داده می  ها" تابلت"ها و  "سمارتفون"ک های اعداد که به طور مثال روی و بال مجازیهای کیبورداستفاده از 

 ،عرضه می کند« اصیل»زیرا جهت یابی لمسی را که یک کیبور  ،دنمی باشخالی از اشتباهات نتکلیفده بوده و  ،شوند

بدون  ،دیسپلیداشتن در نظر که با توفیق دست میدهد وقتی  ،جمالت مکمل بدون اشتباهتایپ کردن در وجود ندارد. دیگر 

چه وقت دقیقاً  آله و عدم اطمینان برآن که    .داشته باشند قرارمناسب هنوز همه کلکها در محل تا  شودانقطاع کنترول 

ا با قدرت دیسپلی های حساس ر ،داردمی برآن  ختهبی راه ساکیبورد مجازی را   استفاده کندهٔ  ،یک تماس را قید می کند

کوبیدن روی یک تچسکرین تا هشت مرتبه نسبت به  ،. نظر به مطالعاتبکوبد ،استبیشتر نسبت به آنچه ضرورعمدتا ً 

کرختی  ،. عالوه برآن عضالت حتی در نوشتن متن هایی به طول او سطاستشدید تر ،نیکی آناخمینمونٔه روی کوبیدن 

نگاه خال روی کیبورد قرار ندارند بلکه در باالی آن باید در  ،مانندعادت  ،ستپـزیرا دست های تای ،احساس می کنند

 داشته شوند. 

این هدف  ،می گوید ،Nate Saal ،کمپنی در فریمانت کلیفرنیامقر باید با تکتوس تغییر کند. معاون رئیس در وضع این 

در عقب آن اساسات یک تکنولوژی  انکشاف یابد.میخانیکی دوباره به سمت کیبورد  ،تابلتکه کیبورد مجازی دراست 

سطح آن و هایت باریک کشیده شده است یک شبکٔه از کانال های ن ،ساده نهفته است. در سکرین حساس در برابر تماس

یک پروگرام به  . به مجردیکهمی باشد از مواد مصنوعی دمدار)ارتجاعی( تجهیز شده ،عالوگیبا یک قشر نازک 

داده و الییٔه دمدار را به باال فشار  ،مواد مایع در کانال های آن جریان کرده و در محل مطلوب ،کیبورد مراجعه می کند

)گرافیک دیده شود(. شکل و هاپتیک از طریق فشار مایع و ترتیب آردبه وجود می کوچک  ذره بینیک دکمٔه بشکل 

 کانال ها شکل می گیرند.

 

 

 دکمه ها نظر به ضرورت

یک ساختار قابل لمس تولید کرده  ٬باید سطح جدید استفاده برای آالت برقی برگشت پذیر ٬عالوه بر صفات معمول امروزی تچسکرین

 بتواند. در این ضمن انکشاف دهندگان اهداف متفاوت را تعقیب می کنند.

 شت پذیر:کیبوردهای برگ
نه از شیشه بلکه  قشر باالئی دیسپلی تکتوس 

ساخته شده است. در  ٬از یک مواد مصنوعی
می  مایع مملو تحت آن کانال هایکه از یک

 جای دارند. ٬باشند

 ساختار توسط احتزازهای برقی:
این کانسپت بکلی بدون تغییر میخانیکلی 
دیسپلی ممکن است. در عوض از قدرت های 
الکترو شتاتیک بین کلک و تچسکرین استفاده 

 می گردد.

 فیدبیک تکتیل برای نابینایان و معیوبین دید:
میله های  ۰۰۷۷" از هیوپر برایل"دیسپلی 

که با موتورهای  ٬یکه ساخته شده است
(piezoپـیـیسو )جداگانه حرکت داده می  ٬

 شوند.

مایع در  ٬در وقت سوچ کردن کیبورد دیجیتال

مواد بین کانالها فشار تولید کرده و قشر

تغییر شکل  ٬مصنوعی را به بلندی و پستی ها

می دهد. درهر بلندی یک دکمٔه قابل لمس به 

 وجود می آید.

متعلق به قدرت و فریکوینس مودوالسیون 

کلک در لخشیدن روی  ٬قوت الکتروشتاتیکی

سطح شیشه یک احتکاک کرکتریستیک را 

لمس می کند. مغز اینرا به حیث ساختار سه 

 بعدی ادغام می نماید. 

به این وسیله نمایش نوشته در حروف 

ولی از گرافیک ها نیز  ٬نابینایان امکان دارد

هیوپر  ٬ممکن است. مانند یک تچسکرین

برایل نیز در برابر لمس و فشار عکس 

 می دهد.العمل نشان 
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و عده می دهد. دکمه های مملو از مایع فاصلٔه « قدم بزرگ در مورد سهولت استفاده را» درهمآهنگی با آن یک  کمپنی

به راحت روی دیسپلی قرار داشته   ندد توانستندستهای استفاده کننده خواهصورت کلک و دیسپلی را زیاتر کردند. به این 

. چون "دکمه های ـ تکتوس" با جا به جا کنند را در ساختار قابل لمس خود ،بدون اینکه دفعتا ً یک دکمه را فعال سازندو 

کرد. از نظر  (لیشن)زیمو ظاهر سازی دکمه های میخانیکی رالمسی قابلیت  با آنها می توان ،ستیک می شونداِل ،فشار

د. مصارف نقابل مقایسه می باش ،آالت موبایل معمول امروزی Touchscreensتکتوس" با  -مت و وزن "دیسپلی هایقی

بلند گردیده و از سطح  ،هنگام فعالیت سوچ آندریعنی  ،دکمه های کیبوردانرژی برق صرف وقتی صورت می پذیرد که 

 .دندوباره پنهان شو

 

 به هاپتیک باز گشت

ضایعات هاپتیک را تولید کنندگان وسایل الکترونیکی امروز هم به انواع مختلف تالفی می کنند: آواز دکمه های کیبورد 

. بعضی از وسایل عالوتا ً با شده است فعالیتروی کیبورد به شکل اکوستیک اطالع می دهند که چه وقت برای دخول 

را سهل می  (Touchpad) رفتار با ساحٔه تماس ،حداقلاین و . عکس العمل نشان می دهند(Vibration)احتزاز کوتاه 

را تحریک می کنند  یبعضی فعالیتها عکس العمل هایکه  ،ردزیرا با تجارب سنسری و معرفتی انسان مطابقت دا ،سازد

 یدکمه ها» برای  خواهند توانست استفاده های نخست در این ضمنً زیاد همآهنگ قابل درک استند. حواس برای که 

مالک کمپنی  ،Frank Jacobگفتٔه د. ندر یک ساحٔه دیگر قرار داشته باشمطلق  ،ماننند تکتوس« نظر به ضرورت

Human Interface Design  در هامبورگ و پروفیسور در فاکولتٔه هنرMuthesius- عینا ً در  که ،می باشد ،در کیل

. به حیث مثال "یاکوب" وزن با اهمیت و درد ناک را در برد دارد ،هاعدم موجودیت فزیکی دکمه  ،محالت بی اهمیت

از سیستم های سرگرمی و اطالعات در موتر نام می برد که امروز بیشتر و بیشتر از طریق یک تچسکرین مورد 

یک در تراف ،دنقرار دار ،عوض سرک ،در ضمن روی دیسپلیدریور استفاده قرار می گیرند. اینکه توجه چشم و دید 

اینکه  لحاظ "سونامی تچسکرین" نیزگزشته است که در آن بدون از ،زمانخطرناک تمام خواهد شد. در حال  ،غلو

MP3-Player دیگر تا محل مطلوب یک مرتبهٔ  ،یا سی ثانیه بعد تر آوردبه پیش  را یک خواندن ،شود از جیب کشیده 

می با قدم های کوچک و کوچکتر اکمال است که پروسٔه ) incrementalبازگشت  "یاکوب"از این لحاظ شنیده شود. 

خا صتا ً برای  ،جداگانهدر آن نخست لحظات فعل و انفعال که  را انتظار دارد قابل لمس سطح استفادٔه یک  (،یابد

 پیشبینی گردد. ،برگشت پذیربه صورت سکرین با یک دکمٔه فزیکی در تچ  ،متداوم ضرورت

 

 نابینایانیک "دیسپلی ـ گرافیک" برای 

این : شوند به خوشی فراموش می ،هاپتیک احتیاج دارند استفادهٔ  که به یک سطح در جمله باز هم همان استفاده کنندگان

تشریح  CES 2009 در Stevie Wonderنابینا  ،سرایندهٔ  ،. نظر به موج دوامدار تچسکریناستند ،و معیوبین ازدیدنابینان 

استفاده از یک تچسکرین را اجازه می نابینایان که  )در فکرباشد(صنعت الکترونیک باید بآلخره ابداع نمایدکه  ،کرد

 تا حال به دخول لسان و گوشدادن قرائت محدود مانده است.عمدتا ً دهند. لیکن این 
 

کمک مالی پنی های مختلف و مؤسسات تحقیقی به کماز یک "کونزورسیوم"  ۰۲۲۲این دلیل قبل براین در سال روی 

وزارت اقتصاد وتکنوأوژی آلمان به انکشاف
۰
 Hyperbraille، در  شروع کردند.  ،برای نابینایان یک سکرین قابل لمس

که در کمپنی  Uwe Grotzاین زمینه آالت موبایل مورد بحث نبود بلکه نخست یک مرتبه دفتر روزمره قدامت داشت. 

برای  "ویندوز"در نظر بود جهان  ،جمعبندی کرده می گوید ،انکشاف این دیسپلی را رهبری می کندMetec اجنیری

باید این . از این نگاه گردد خلقندن"  سکرین خوا"آلٔه مناسب آرزو این بود که یک قابل لمس گردد و برای آن نابینایان 

 را قابل لمس سازد.بلکه همچنان گرافیک ها و تصاویر  ،دیسپلی نه تنها متن را

 

                                                           

1
پروژٔه است که برای انکشاف یک دیسپلی قابل لمس از طرف وزارت اقتصاد آلمان برای کورها روی دست گرفته شده است    
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قابل رهبری و توسط جدا گانه  یمیله ها ۲۰۲۲" با Hyperbraille برای این منظور سطح "دیسپلی نابینایان
۰piezoceramics نشان می و گرافیک ها یا نوشتٔه نابینایان را  ها که نظر به ضرورت نقش ،تجهیز گردیده ،متحرک

به طوریکه از طریق سطح گرافیکی مراتب دخول بوده حساس  ،دهند)گرافیک دیده شود(. این دیسپلی در برابر تماس

هزار  ۵۲و پوره کیلوگرام وزن  ۵ ،بزرگی داشته A4نیز اجرأ شده می تواند. یک سکرین نابینایان به بزرگی صفحٔه 

 ،می گوید Grotzآن به فروش رسیده اند که در پوهنتون ها از آنها کار گرفته می شود. از عدد  ۶یورو قیمت دارد. تاحال 

سبکتر  ،کوچکتر ،اول انکشاف قرار دارد. "آالت هیوپر برایل" )دیسپلی نابینایان( باید اکنون نازلتر که هنوز در مرحلهٔ 

از کانسپت های مانند تکتوس به حیث وسیلٔه کمک به نابینایان و معیوبین چشم انتظار  Grotzو موبایلتر شوند. بر خالف 

 زیاد ندارد.

نشان داده می شود. در عوض باید شفافیت محل )سمبول(  Iconر کجا یک برای یک نابینا اکنون کافی نیست که بداند د

      همه دیگر وسایل صرف  ،می گوید "وتسرگ"قابل لمس را نشان دهد و بپوشاند.  انیبرای نابینا یعالمات ،اجازه دهد

 می باشند.« فیوچر خوب برای بینایان » 

 

 هاپتیک برای رانندگان

کمپنی  ،Audiموتر هٔ در جای دیگر مورد استفاده قرار گرفت. برای تولید کنند هاردور"هیوپربرایل" ضمنا ً

Designaffairs  رادیواستفاده از  ،رانندهچوکی را انکشاف داد که در بازویی  "هاپتیک"تچپادنمونٔه یک مـُدل از میونیخ، 

 "هیوپربرایل"به دوش می گیرد. برای این مطلب میله های متحرک مودول  را سیستم نویگیشن و وسیلٔه هوا در عراده

ای دورانی قابل لمس یا دکمه ه "slider"سالیدر  ،دکمه ها ،در گروپ ها طور رهبری می گردند که نظر به ضرورت

برای انتخاب  "سی دی"لیست فرستنده های رادیو یا عناوین  ،گردند. اطالعات دیدنی مثالً  نقشه های سیستم نویگیشن

 روی یک دیسپلی در کونسول وسطی نشان داده می شوند. "تچپاد"موزیک جهت آرامی خاطرـ جدا گانه از 

دست هاپتیک  "تچپاد"هنگامیکه حین رفتار در یک  ،انندگهدایتکناد که یک آزمایش در زیموالتور وسیلٔه نقلیه نشان د

در اختیار ساعتتیری قابل لمس را برای وسیلٔه عادی بدون  "تچپاد"نسبت به آنهایکه یک  ،کمتر شدید از راه ،می زنند

بسیار گران و پر  "مودول هیوپربرایل"تکنولوژی عالی  ،ییشوند. لیکن برای یک تولید سلسله منحرف می  ،داشت اند

                                                           

2
 به ویکی پیدیا مراجعه شود! 

http://dict.leo.org/#/search=piezoceramics&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/#/search=slider&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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قیمت اضافی »  ،می گوید Designaffairsعهده دار معامالت در کمپنی   ،Claude Toussaintمصرف تمام می شود. 

یی پختٔه کانسپت را امکان تولید پیدا گردد که تولید سلسله مواد و تخنیک تا اکنون قضیه از این قرار است «. موجود است

 سازد.می پذیر 

 
 

 ساختار را خلق می کند (Vibration)احتزاز

. این کانسپت همچنان پیشبینی می راجستر کرد )پاتنت(کمپنی آپل یک سال قبل تکنولوژی مشابه را برای درج اختراع

نسبت به   ،جدولی  درجه بندی زیاد درشترا در یک  ( )بلندی و پستیهامیخانیکی اشکالتغییر piezoceramicsبا  ،کند

پیداکردن روی سکرین برای تقریبی جهت یابی  ،عالوه برآندر سطح به میان آرد.  ،در بر دارد "هیوپر برایل"آنچه 

کفایت  ،یر شکل در ساحٔه میکرومترتغی ،انجنیرهایی آپل از طرف نوشتٔه پاتنتمطابق به فعال دکمه ها و دیگر عناصر 

نوشته های "نمایش میلی متر تام از سطح باید باال بر آیند تا  ۲،۸ "هیوپربرایل"دیسپلی در حالیکه میله های  ،می کند

 سازد.را ممکن  "برایل

تعقیب می کند. این  Sensegندی های برگشت پذیر قابل لمس را کمپنی فنلتولید ساختار بکلی دیگر یک راهِ  ،برخالف

بلکه  ،ستروکتورکمپنی با به اصطالح احتزازات برقی کار می کند که یک سطح لشم دیسپلی از شیشه را نه تنها یک 

یا تکتوس برای آن ضروری  "هیوپربرایل"مانند میخانیکی های مختلف داده می تواند. تغییر اشکال  )نسج(حتی بافت

 پنداشته نمی شود.

( modulated)مخلوط درعوض در تحت سطح شیشه یک ولتاژ برقی ارتباط داده شده است که قدرت و فریکونس آن 

لک استفاده کننده در لخشاندن روی سکرین یک احتکاک کرکتریستیک را متعلق به این دو "پارامتر" کِ  شده می تواند.

پارچٔه تا مالیم و لشم مانند یک های ریگ گرفته دانه از درشتی  ،به یک بافت )نسج( احساس می کند. مغز این را

در حالیکه  ،های قابل لمس مانند دکمه ها می توانند به این طریق لمس گردند. همچنان ساختارترجمه می کند ،ابریشم

 روی تچپاد ارتباط می گیرد.  ،داده می شود فریب استفاده کننده با درشتی سطح که با آنموقعیت کلک 

لک و الکترود برق در تحت سطح بین کِ  الکترشتاتیک به کششمتعلق است  ،می انجامد یتمؤفق به تریکاینکه این 

 ۰۵۵۲بوده می تواند. مؤثریتی که قبال ً در سال های متغییر  ،از طریق ولتاژ و فریکونس ارتباط داده شدهکه دیسپلی 

یک تن از اسساسگزران کمپنی  Ville Mäkinen اینکه مانند ،«اصیل»مشابه بافت زیاد  احساسی است ،کشف گردید

Senseg بدون حرکت و ه باشندروی سطح لخشید دست یا ِکلک می گوید. احساس برای مواد وقتی به و جود می آید که ;

 مغز اطالعات کافی در مورد بافت سطح در اختیار ندارد. ،احساس احتکاک در ضمن
 

http://dict.leo.org/#/search=piezoceramics&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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که به اساس آنها یک یا کمپنی دیگر همین اکنون اند همیش و دوباره بدوران  یحتی از سه سال به این سو آوازه ها

 ،راجع به آن پرسان می شود Mäkinenعرضه خواهند کرد. وقتی Senseg   "تابلت" جدید یا سمارتفون را با یک سطح

مربوط نیز انکشاف یابد و  باید سافتور ،پیچیده هنوز آنقدر پیشرفت نشده است;  در پهلوی هاردورِ  ،کنان می گویدتردید 

 این به وقت ضرورت دارد. و مطابق انتظارات استفاده کننده عیار گردد.«  مصنوعی» رهنمائی بافت 

 یککمتر از باال کشیدن تغییر ،Sensegبا به مارکیت عرضه کردن سطح  Mäkinen ،این صرف نظر از

Paradigm)لمس هنوز قبل از ده سال تصور ما از یک دیسپلی "تکتیل" »  ،نمی بـیند. "مکنین" توضیح می دارد )مثال(

بکلی تغییر کرده است. با ترویج این  iPhone آمدن با« د.ودر این بود که در یک جای سکرین فشار داده می شکردنی( 

خاصتا ً  ،تال رایک سرگزشت محتوی دیجی تچسکرین بکلی ،آن " و "د که دادن"پلخاص "ا   ،روی سکرین "سکرول "

 تبارز داد. چنان یک تحول مفصل را احتزازات برقی نیز در بر خواهد داشت. ،و سرگرمی تعلق می گیرد آنچه به بازیها

 

 ساده به همان پیمانه دوست داشتنی هرچه

من برای خود آرزو خواهم داشت که تکنولوژی »  ،طور دیگر می بیند. دیزاین کننده می گویداین را  "فرانک یاکوب"

تایپ کردن عاجل روی کیبورد های مجازی که «. بیشتر در محالت ساده عملی گردند های جدید نخست و از همه 

ای استند که در آنها فیدبک برای در یافت خواندنها پس و پیش سوچ می کنند ـ این جاه MP3-Playerدر « نابینایان»

که او شک ندارد که تکنولوژی جدیدا ً  ،یاکوب می گوید را انتظار می برند.استفاده  آسودگیهاپتیک بزرگترین مفاد 

 رایج خواهد گردید.  هانکشاف یافته در مدت کوتا

درست باشد. در چنین  "هاردـ و سافتور"این است که انطباق نفیس بین برای آن  هاطپیش شرلیکن به نظر یاکوب 

مورد در این اگر »  ،: یاکوب می گویده آله همآهنگ برای استفاده جواب گویدکانسپت ها دقت در آن به کار است ک

یک نهائی اولتر جزئیات درعملی شدن تولید بآلخره از این نگاه « بزودی تنقید صورت می گیرد. ،توفیق حاصل نباشد

نسبت به اصل کانسپت فیصله کن می باشد. استفاده کنندگان امروز انتظار  یا عدم آندر مورد مؤفقیت و  ،تکنولوژی جدید

بسیاری  ظاهرا ً م نظر به تمام دالیلی کهبس. دلیل آن این خواهد بود و ه بدهد ودر حیات روزمره کار تخینک دارند که 

 از کانسپت های انکشاف یافتٔه "تکتوس" و "سنزیگ" هنوز هم برای ورود به مارکیت انتظار می کشند.
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