ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  - XL ۲دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۸ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﭼﻪ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  V30ال ﺟﯽ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪی از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺒﻠﺖ ﭘﯿﮑﺴﻞ  XL 2ﮔﻮﮔﻞ ،اﻋﺘﺮاض
ﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻃﺮف ﮐﺎرﺑﺮان در ﺧﺼﻮص ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  P-OLEDﺷﺮﮐﺖ ال ﺟﯽ در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.
ﻋﻤﺪه اﯾﺮادﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  P-OLEDرا ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد :رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺮده و
ﻏﯿﺮ واﺿﺢ ،ﻋﺪم ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮﻓﮑﯽ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﮑﺮول ﮐﺮدن و

وﺟﻮد ﺗﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﭘﻬﻠﻮ.

ﮔﻮﮔﻞ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ:

»ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ را ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ را
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان رﻧﮓ ﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺗﺮ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار داده اﯾﻢ ﮐﻪ اﺷﺒﺎع رﻧﮓ را ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻤﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺧﺼﻮص
اﻓﺰودن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری دﯾﮕﺮی در ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻢ آن را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺣﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰درﺻﺪی اﺷﺒﺎع رﻧﮓ در ﻓﺒﻠﺖ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﯽ روﺣﯽ رﻧﮓ
ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﭼﻤﺪاران از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺣﺘﯽ ﻓﺒﻠﺖ
 V30ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻫﯿﭻ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺪم ﺗﻮازن روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎی  P-OLEDال ﺟﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﭼﯿﻨﺶ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺷﯿﺸﻪ ای ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﻐﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮد .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻧﻮت  8و  S8اﻧﺠﺎم داده ،اﻣﺎ

ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻧﻮر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ال ﺟﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺒﻮه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی OLED

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺪارد و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر اﺻﻼح اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ را در ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

