ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،وﻋﺪه ای ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
در ﻫﺸﺘﯿﻦ ﻣﺎه از ﺳﺎل  2017ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻧﻮآوری ﮐﻤﯽ دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮدﻣﺪاران ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻢ از
اﺻﺮار روی اﯾﻦ اﯾﺪه دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺎل  2017را

ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ.

ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﺎر دﺷﻮار اﻣﺎ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ را از ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺣﺬف ﮐﺮده اﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﺎره ﻫﺎی
ﺑﺪﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل داده اﻧﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً از دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ﻣﻌﺮوﻓﺶ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻠﮑﺴﯽ اس 8
را ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺟﺎی دﻫﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را در ﻓﺒﻠﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪارش ﺗﻐﺮ دﻫﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ از زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای و رﻧﺪرﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  8ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ اﭘﻞ ﻫﻢ ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  8در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎچ آﯾﺪی را در ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﻔﻮن  8ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﭘﻞ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ ،ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻨﯽ ،ﺑﺎزار ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از
ﺳﺆاﻻت ﻃﺮﻓﺪاران دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

