
M Y D E V I C E N  M I TAT:

PA I N O :
125 x 58 x 23 mm
170 g

M Y D E V I C E

MyOrigon merkittävimmät keksinnöt
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Sormella käytettävä kosketusnäyttö. Vuo-
situhannen alussa kosketusnäyttöjä tökit-
tiin muovisella ”kynällä”. MyOrigolla kehi-
tettiin mekaanisen voiman mittaukseen 
perustuva ”Haptitouch” ja haptista palau-
tetta antava järjestelmä: sormi tuntee värä-
hdyksen, kun näytöllä olevaa painiketta 
painetaan. iPhonen ratkaisevin uusi omi-
naisuus oli miellyttävästi sormilla käytettä-
vissä oleva näyttö.

Laitteen muotoilu. Koko etuosa muodos-
tuu laajakulmanäytöstä ja fyysiset painik-
keet ovat laitteen sivulla. Tänä päivänä
kaikki älypuhelimet ovat tällaisia. Vuonna 
2001 idea oli täysin uusi.

Automaattisesti kääntyvä näyttö. Käyttö-
asennon mukaan muuttuva käyttöliittymä, 
jolloin laitetta voi käyttää joko vaaka- tai 
pystytasossa. MyOrigon laitteeseen tämä 
toteutettiin kiihtyvyysanturia käyttämällä. 
Näin toimii myös iPhone.

Sormella pyyhkäistävä sivunvaihto. Sor-
mella pyyhkäisemällä voitiin esimerkiksi
vaihtaa päävalikon sivua.

Webbisivun selailu mobiilinäytöllä. ”Täysi-
mittaisesta” webbisivusta luotiin suuri ku- 
va, jota voitiin tarkastella pieneltä näytöltä 
zoomaten ja reaaliajassa liikuttaen. Tänä 
päivänä ominaisuus on itsestäänselvyys, 
mutta 2007 se erotti iPhonen kilpailijoista. 

Käsipeilimäinen toiminta. Pienillä kallis-
tuksen muutoksilla on luontevaa katsella 
näytöltä suurtakin webbisivua. Ominai-
suutta ei ole toteutettu yhteenkään toiseen 
mobiililaitteeseen.

Ruudunpäivitystaajuuden painottaminen. 
Sulavuuden tunne riippuu siitä, kuinka 
monta kertaa sekunnissa ruutu päivite-
tään. MyOrigo mittasi päivitystaajuutta 
koko kehitystyön ajan. Vielä 2006 tökkivä 
ja lukukelvoton kuva oli tavallinen. Apple 
testasi systemaattisesti päivitystaajuudet 
kaikille käyttöliittymän osille ja paranteli ne 
nopeiksi.

Täysin Java-pohjainen sovellusympäristö. 
Niin perus- kuin lisäsovellukset olivat help- 
poja kehittää ja suoritusympäristö oli tur-
vallinen. Vuonna 2001 tämä oli ennenkuu-
lumatonta ja herätti epäilyksiä. iPhone va-
litsi oman tiensä käyttäen Applen OSX- 
käyttöjärjestelmää pohjana iOS:lleen. Sen 
sijaan kaikki Android-puhelimet ajavat so-
velluksensa Javalla.

Yksiköiden erottaminen. Sovellusproses-
sorin ja telekommunikaatiomoduulin 
erottaminen omiksi yksiköikseen antoi 
mahdollisuuden kehittää käyttöliittymän 
paljon sulavammaksi kuin perinteisissä 
puhelimissa. iPhonen perusrakenne on 
juuri tällainen.
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