اﭘﻞ در ﺻﺪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ آﯾﻔﻮن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﺧﻤﯿﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﭘﺘﻨﺖ از ﺳﻮی اﭘﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻤﯿﺪه را در آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،راه زﯾﺎدی ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؛ اﯾﻦ
ﭘﺘﻨﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،در آﯾﻨﺪه ای
ﻧﺰدﯾﮏ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ال ﺟﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ای از ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی  OLEDﺧﻤﯿﺪه ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ اﭘﻞ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ال ﺟﯽ ،ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ زودی ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﻮط
ﺗﻮﻟﯿﺪ  LCDاش را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی  OLEDﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ال ﺟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻤﯿﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﯽ
ﻓﻠﮑﺲ  ۲اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮه ای ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی OLED
ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﮐﻪ ال ﺟﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻤﯿﺪه ﺑﺮای اﭘﻞ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ» :ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،اوﻟﯿﻦ آﯾﻔﻮن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻤﯿﺪه در ﺳﺎل ۲۰۱۸
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮای اﭘﻞ ،در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺳﺘﻔﺎده از
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺲ ﻧﺪاده اﻧﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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