ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻣﻌﺮﻓﯽ دو ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﯾﺮ در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ] ۲۰۱۷ﺷﺎﯾﻌﻪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻤﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎﯾﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺑﺪاﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد

اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﭼﻨﺪان واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ
در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ از ﺳﻮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﮐﺮه
ای ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﺧﺖ  Galaxy Roundﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻧﺸﺪ ،ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای
ً
اﺧﯿﺮا در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﺘﻨﺘﯽ ﮐﻪ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺣﺎﻻ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ رﯾﺴﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ را

ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﻪ دﯾﻮدﻫﺎی
ﻧﻮری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺧﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ از آن ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﺘﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﮔﺰارش ﻫﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎل آﺗﯽ ،از دو
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ،دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ  8اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎ
ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه  5اﯾﻨﭻ اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺪﮐﯽ دور از ذﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﺳﺨﺖ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎزار آورده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ،ﻓﺮوش دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
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