آﯾﺎ  LGﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن و MWC
 2015ﻣﯽ آﯾﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﺗﺎ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺻﺮﻓﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اچ ﺗﯽ
ﺳﯽ ،ﻗﺼﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ  LGدر ﻣﯿﺎن ﻫﯿﺎﻫﻮی
 M9و  ،S6ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ را ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺟﯽ ﻓﻠﮑﺲ  ۲را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESرو ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ از ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺑﻌﺪﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم  ،G4در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ال ﺟﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺼﻮدی ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن

ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 LGدر  CESﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ از  webOSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﺪروﯾﺪ ﭼﻄﻮر؟ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﭘﺮوﻧﺪه ی اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﯾﮏ  Optimusﻣﯿﺎن رده ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای G
 Pad 8.3داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺰﯾﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺳﺮی  G Padاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﻗﺒﺎ داﺷﺘﻨﺪ) .ﺣﺪود  ۳۰۰دﻻر ﺑﺮای ﻣﺪل  ۱۰اﯾﻨﭻ( .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻔﺘﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ  Urbaneزد ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻟﻮﮐﺲ و ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ ﭼﺮﻣﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ؛ اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ،اﺳﻤﺎرت ﻓﻮﻧﯽ ﺑﺎ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺧﻤﯿﺪه در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد ﮐﻪ ﻧﻮع ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  G Flexﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ال ﺟﯽ ﻫﺮ دو ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺧﻤﯿﺪه ،رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ .ال ﺟﯽ اﻟﺒﺘﻪ  G Flexرا دارد اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺧﻤﯿﺪه ی ﺑﻌﺪی ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ  Note Edgeداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ روﯾﺪاد اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ آن را در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 LGﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارد ﺗﺎ  G4را در ﻣﯿﺎن ﻫﯿﺎﻫﻮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S6ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺮﺗﺮ
و در آورﯾﻞ ،در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﻣﺴﺎل ال
ﺟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

