ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  ۲۰۱۸را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDآﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺳﺎل  2018را از ﻣﺎه ﻣﻪ،
)اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ زودﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺳﻪ آﯾﻔﻮن
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود دو ﻣﺪل از آﻧﻬﺎ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ در آﯾﻔﻮن  10ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی
آﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ اﭘﻞ دو آﯾﻔﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDرا در ﻣﺎه
ً
ﺣﺪودا ﯾﮏ ﻣﺎه زودﺗﺮ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ) 10در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ )ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﻣﻬﺮ( رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ؛
 (2017رواﻧﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺷﺪ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ال ﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺳﺎل 2018
دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎﻻی اﭘﻞ در
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ً
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  10ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد دو آﯾﻔﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻔﻮن  Xsو Xs
ﭘﻼس ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  5.8و  6.5اﯾﻨﭽﯽ و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  10ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ  Touch IDﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﭼﻬﺮه  Face IDﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻧﺪازه ای  6.1اﯾﻨﭽﯽ دارد.
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  LCDﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
ً
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

