ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر ﮔﺠﺖ
ﻫﺎی رول ﺷﻮﻧﺪه در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،آذر ۱۳۹۴
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ی ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ و اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮی و ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روش ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ

ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﻌﻄﻒ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮه
ای ﻫﺎ ﭘﺘﻨﺖ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻠﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﺷﻮ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب داﺷﺖ را ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺣﺎﻻ ﭘﺘﻨﺘﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺪﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﮔﺠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رول ﺷﺪن را داراﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﺘﻨﺖ ﺗﺎزه ﺗﺒﻠﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت رول ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎز و
ﻣﺴﻄﺢ درآﯾﺪ .در ﺣﺎل رول ﺷﺪه ﯾﮏ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺟﻮد دارد .زﺑﺎﻧﻪ
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻟﻤﺴﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽ آورد ،و ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن را دارد
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ را از ﻃﺮف ﮐﺎرﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺜﻼ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ آﯾﮑﻮﻧﯽ ﺧﺎص روی اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ را ﺗﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ
ً
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺟﺮا ﺷﻮد .اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﻧﻮار اﺑﺰار را ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺗﻐﺮ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﺳﯿﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ،ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪن و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺒﺘﮑﺮان دﻧﯿﺎی اﺑﺰارﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ،ﻫﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ راﻫﮑﺎر ﯾﺎ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺎدی از دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی رول ﺷﻮﻧﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روﯾﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را از ﺳﻮی ﮐﺮه ای
ﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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