ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S8ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ و اﺳﮑﻨﺮ
ﻋﻨﺒﯿﻪ؛ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری  The Korea Heraldﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد اﺳﮑﻨﺮ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ و ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ
دوﮔﺎﻧﻪ را در ﮔﻠﮑﺴﯽ  S8ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺴﺮت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮت  7را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از دورﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ را
ارﺗﻘﺎء داده .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﮔﻠﮑﺴﯽ  S8ﻧﯿﺰ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ از دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﻨﺰ و ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺎژول ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﮑﻨﺮ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ Samsung Electro-Mechanics
اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ  S8ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﺿﻤﻦ

اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Sekonixو  Kolenﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻨﺰ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ و اﺳﮑﻨﺮ ﻋﻨﺒﯿﻪ
ﭼﺸﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ »ﮐﻮ داﻧﮓ ﺟﯿﻦ« رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺿﻤﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﮑﻨﺮ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎژول ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﻮت 7
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل آﺗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ارﺗﻘﺎء داده ،و از آن در ﮔﻠﮑﺴﯽ  S8ﮐﻪ
ً
ﮐﺮد.
»ﮐﻮ« ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ  Irisرا ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻧﻬﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ
»ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺰرگ ﺗﺮی را ﺑﺮای اﺳﮑﻨﺮ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ« در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ً
رﻧﮓ ﺗﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
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