ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
 OLEDﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﺗﺎزﮔﯽ ﻫﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در وب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﭘﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻓﻨﺎوری
 OLEDﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد.

اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻗﯿﺐ ،دﺷﻤﻦ ﻫﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ و داﯾﻢ در ﺣﺎل ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدن و ﮐﺸﯿﺪن ﭘﺎی
ﻫﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی آﯾﭙﺪ و آﯾﻔﻮن ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ و از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ال
ﺳﯽ دی ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﺮی در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه .اﻣﺎ اﭘﻞ واچ اﯾﻦ اﻗﺒﺎل را داﺷﺖ ﺗﺎ از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  OLEDﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آن ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ال ﺟﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺟﺪﯾﺪا ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮕﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﺮو ﻫﻤﯿﻦ ادﻋﺎ ،ﺑﻌﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ در آﯾﻨﺪه ﭘﺎی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ آﯾﭙﺪ و آﯾﻔﻮن ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﻮد.

ﺟﺎ دارد در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﭘﻞ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﻢ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و

ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﯾﺎد ﺷﺪه ،در ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر اﭘﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی و در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ،ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
رﻗﯿﺐ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ .اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮏ ﺑﺮد دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از آن ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﺮای اﭘﻞ ،ﺳﻮد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ ﻣﯽ
زﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ،اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  OLEDروی آورده اﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﯾﭙﺪﻫﺎ
و آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﭘﻞ ﻫﻨﻮز از ال ﺳﯽ دی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪن از
ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺪرن ،اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻐﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد

ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﯽ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﮐﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.
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