ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻮده
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،دی ۱۳۹۵
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی دارای ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺳﺒﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎﻣﻞ و دارای ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﭘﺮدازش را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون را ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺠﺎزی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎً ﭘﺮدازش اﯾﻦ ﺣﺠﻢ داده ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎدی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل

ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﯿﭻ ﮔﻼﯾﻪ ای از دﻣﺎی زﯾﺎد ﻫﺪﺳﺖ و اذﯾﺖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﺳﺖ را ﮔﺰارش
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
ً
اﺧﯿﺮا ﭘﺘﻨﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ در وﺑﺴﺎﯾﺖ اداره ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﯾﮏ ﻫﺎدی ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻨﻌﻄﻒ در ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﭙﺴﺖ را ﺑﻪ ﻟﻮﻻﻫﺎ و ﯾﮏ »ﺗﻮﻧﻞ ﺣﺮارﺗﯽ«
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺘﻨﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﺎدی ﮔﺮﻣﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ را ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﺎزک ﻣﻮاد رﺳﺎﻧﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺰ
ﯾﺎ ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ در دﯾﮕﺮ ﻧﻮاﺣﯽ آزاد ﺑﻮده و اﺟﺎزه

ﮐﻤﯽ ﺣﺮﮐﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ در دﯾﮕﺮ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮﻣﺎ را از
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی آن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﻮﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺑﺶ زﯾﺎدی دارد اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و اﻣﮑﺎن
ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی و ﺣﺘﯽ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

