ال ﺟﯽ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از ﯾﮏ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  ۵۵اﯾﻨﭽﯽ رول ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮای ﺳﺎل
 ۲۰۱۶اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ ﻫﻢ اﻧﻮاع ﺻﺎف دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﺧﻤﯿﺪه .اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺠﯽ اﺧﯿﺮا ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﺑﻮد اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﻮز

ﻫﻢ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح اﯾﻦ دﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺮه ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای در

ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮی ﺧﻮد را وارد ﺳﻄﺢ ﺗﺎزه ای ﮐﻨﺪ و ﻧﻮآوری ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺪه ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی رول ﺷﻮﻧﺪه و ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ

ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﺎﺷﻮی  55اﯾﻨﭽﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺠﯽ در اﺻﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻤﻊ

ﺷﺪن ﻫﻤﭽﻮن ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ در
ﺳﻔﺮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ
اﺳﺖ؛ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
در ﻣﻮرد آن وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ) CES 2016ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه(
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮﻓﯽ؛ ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻏﯿﺮ ﺻﺎف ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژﮐﺘﻮﻫﺎ ﻧﻤﯽ

ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻗﺖ رﻧﮓ ﻣﻄﻠﻮب را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

