ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎب اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻤﯿﺪه ﻣﯽﺳﺎزد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﻗﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺧﻤﯿﺪهی
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از  Edge Displayﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺎبﻫﺎ ﺷﺒﻪ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ و ﺑﺎز ﻧﮑﺮدن در ﻗﺎب ﯾﺎ ﮐﺎور ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ.

ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ،ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ روﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺎب ﯾﺎ
ﮐﺎور ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﻋﺮض ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻤﯿﺪهی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺘﻨﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪون ﺑﺎز ﮐﺮدن در ﮐﺎور ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎ و اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﺶ را ﭼﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﭙﺮدازد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ  GPSﭼﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ادج ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﺮده و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪل اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮادهی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  7ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺿﺎﻓﯽ در ﻗﺴﻤﺖ
ﮐﻨﺎری ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪی ﭘﺸﺘﯽ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻮﯾﯽ ﺟﺪا ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﻋﻼنﻫﺎ را در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﻗﺎبﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش ،روﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ

ارﻣﻐﺎن آورد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﺎور روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﭘﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ داد

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

