ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺳﺮی ۲۰۱۸
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی  QLEDﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۷از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  QLEDروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ
دیﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ،CESﺧﺎﻧﻮادهی ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﮐﺮهای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﭘﺲ ﻓﺮدا
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۶اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  QLEDﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮدارد

ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار آﻣﺮﯾﮑﺎ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﯿﺰﺑﺎن روﯾﺪاد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺻﻮﻻ ﻣﺤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺠﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای در
ً
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد:

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  QLEDاﯾﻦ راه را در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ
روش ﺟﺪﯾﺪی اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﺗﺨﻤﯿﻦ زدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  QLEDﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﮑﺴﺒﯽ را ﺑﻪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی دﺳﺘﻮر ﺻﻮﺗﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار
در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESاﻣﺴﺎل از ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  LEDﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۱۴۶اﯾﻨﭻ و ﯾﮏ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  8Kو ﻧﺎم » «Q9Sروﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد.
وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ،Q9Sﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ
ﭘﺎﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از ﯾﮏ »اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا را اﻓﺰاﯾﺶ داده و آن را روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  Super Hi-Visionﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﺧﻮدﮐﺎر را دارد و در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری  QLEDﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮ از

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  OLEDﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻮده و ﻓﻨﺎوری اوﻟﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

