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ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،دی ۱۳۹۶
در ﺳﺎل  2017ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭼﯿﻨﯽ » «Sigmaintellﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺣﺪود 230
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪل ﻫﺎی دارای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  16:9و  18:9ﺑﻮده و
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺻﺪر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﺎل  2017ﻗﺮار دارد.
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Samsung Displayﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  137ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺎژول ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ 60
درﺻﺪ از ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻠﻤﮑﺮد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﯾﻮن ﻓﺮوش ﺑﺎﻻی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S8، S8ﭘﻼس ،ﻧﻮت  8و در ﮐﻨﺎر
آن ﭘﻨﻞ  AMOLEDآﯾﻔﻮن  10اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاران را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

از
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﯾﺎرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﻧﺪارد و ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ »Tianma Micro-
 «electronicsﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ  24ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در رده ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ » «AU Optronicsﻗﺮار دارد ﮐﻪ  17ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎژول ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  2017ﺷﺮوع ﺷﺪ
اﻣﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد اوج رﺳﯿﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  SigmaIntellﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول اﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
رﮐﻮرد  200ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از  30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﯿﻤﻪ اول در ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S8ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ال ﺟﯽ  G6راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ از ﮐﻞ ﺑﺎزار را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﺳﺎل  2018اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
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