اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی دارای
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ۷
ً
ﻓﻨﺎوری  ClearForceﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮرﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﺳﯿﻨﺎﭘﺘﯿﮑﺲ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺪ ﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم  ClearForceﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﺎچ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﻨﯽ  Weiboﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﻨﺎوری ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ وﺳﯿﻊ در

ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺗﯽ اش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  3D Touchدر آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  ۶اس
و  ۶اس ﭘﻼس ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ اش در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ از
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﮑﺮول ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار
ﻧﯿﺮوی وارده ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،آﻧﻼک و ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر دﺳﺖ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی

ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎزی ﻫﺎ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

اﮔﺮﭼﻪ  ZTEﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ  Axon Miniرا روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻮآوی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ Mate
 Sرا ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر وارده در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه IFA
 2015ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد.
ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻨﺎوری ﺳﯿﻨﺎﭘﺘﯿﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺪﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻓﺎز ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی
راﻫﮑﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻮرس ﺗﺎچ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﮕﺬارد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﯾﺎ اواﺳﻂ ۲۰۱۶

ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ﺑﻌﺪی اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺳﻮم در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ روی ﺷﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﻌﻼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺎﻻ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺳﯿﻨﺘﺎﭘﯿﮑﺲ
ً
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد دور از ذﻫﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺸﺘﺮک
در ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺶ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی اﭘﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﻤﻮاره اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ از ﺟﺎﻧﺐ رﻗﯿﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮه ای ﻫﺎ و اﻓﺰوده ﮔﺸﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﺸﺎن ﺷﺪه؛
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ داغ ﺗﺎزه آﻏﺎز
ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮاﯾﻤﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

