ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDﺑﺪون
ﺣﺎﺷﯿﻪ در ﮔﻠﮑﺴﯽ  - S8دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﺛﺒﺎت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S8اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﻐﺮات ﻇﺎﻫﺮی و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻋﻤﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDدر ﮔﻠﮑﺴﯽ  S8ﺧﺒﺮ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ از ﺗﻤﺎم ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ  Samsung Displayاﻇﻬﺎر داﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮔﺴﺘﺮده ای را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ،اﻣﺎ او ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آن در
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8را ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﺄﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ »ﭘﺎرک وون-ﺳﺎﻧﮓ« ﻧﺎم دارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  Samsung Displayﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ را
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﻪ ﮐﻞ ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺑﯿﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎزار ﺑﻪ 80
درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
»ﭘﺎرک« اداﻣﻪ داد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ را
ﺑﻪ  99درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪون
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﺎره ای ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻮم را
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S8اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ً
ﻧﻮری اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻫﻨﻮز رﺳﻤﺎً اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺎش ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ،و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S8از ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دورﺑﯿﻦ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

