ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺷﯿﺸﻪ و ﻓﻠﺰ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ  G6ال ﺟﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ]ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  2017اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮑﯽ
از ﻏﺎﯾﺒﯿﻦ اﺻﻠﯽ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺮه ای اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای درﺧﺸﺶ ﭘﯿﺪا

ﮐﺮده .ال ﺟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ  26ﻓﻮرﯾﻪ )ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه( را ﺑﺮای روﻧﻤﺎﯾﯽ از  G6ﺗﻌﻦ ﻧﻤﻮده ،و اﻣﺮوز
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﻗﻌﯽ از اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ  LG Displayﺗﺄﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد G6 ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ  5.7اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺠﻬﺰ

ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ آن ﮐﻤﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ  18:9ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ  2:1را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻃﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯿﺴﺖ.

در واﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ  90درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﻦ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S8ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﺮﭼﻤﺪاری ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ در اﻃﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ال ﺟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎژوﻻر ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در  G5ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اوﻟﻮﯾﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد را روی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯽ ﻗﺮار داده .ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﻮق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  G6ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﻓﻠﺰ
و ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻗﺒﻠﯽ آﻧﻬﺎ دارد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام،
ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،و ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ال ﺟﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ ﺳﻮدآوری ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ،
اﻣﺎ  G6را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  2017داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﻨﺎره ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ال ﺟﯽ  G6ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﻮق ،ﻧﺸﺎن از ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ دور ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر درﮔﺎه ﻣﺎﯾﮑﺮو اس دی را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
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