ﻫﻮاوی اﺣﺘﻤﺎﻻ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺎ ﻟﻮﻻی ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﻧﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن
اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻮاوی ﭘﺘﻨﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﻻی

ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺨﺖ روی ﺳﻄﻮح ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﻮاوی در ﭘﺘﻨﺖ ﺧﻮد راﻫﮑﺎری را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻪای از ﺗﯿﻐﻪﻫﺎ را در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻟﻮﻻ در ﺑﺮ

ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﯾﺎدآور ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
در ﭘﺘﻨﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮﻻ از ردﯾﻔﯽ از ﺗﯿﻐﻪﻫﺎی ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺠﺎور و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﺮک
ﺧﻄﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻻ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎز ﻗﺮار دارد ،ﺗﯿﻐﻪﻫﺎ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺎدی ﭼﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻟﻮﻻ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽرود ،ﻫﺮ ﺗﯿﻐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﯿﻐﻪ ﻣﺠﺎور ﺧﻮد را

ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ«.

ﻫﻮاوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون زﺣﻤﺖ ﺑﭽﺮﺧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﮑﻢ در ﺣﺎﻟﺖ دﻟﺨﻮاه ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺘﻨﺖ ﻫﻮاوی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺖ روی ﺳﻄﻮح ﺑﺎز ﺷﻮد .درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ۳۰

ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۸ارﺳﺎل و ﺣﺎﻻ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻮاوی اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺧﻮد را اﺳﻔﻨﺪ  ۹۷در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .آن ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮﺧﻼف
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﺗﺎ ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻏﻮل
ﭼﯿﻨﯽ در اداﻣﻪ ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ اس را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻧﺴﻞ اول ﻧﺪاﺷﺖ و ﺻﺮﻓﺎ از
ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﻮاوی اﺳﻔﻨﺪ  ۹۹از ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  ۲ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎر ﻣﺜﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺗﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزیﻫﺎی زﯾﺎدی را اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮی در آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

