ﻟﻨﻮو در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ۱۳
اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری از ﻏﻮل ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺠﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺧﺒﺮ داده
اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻟﻨﻮو ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای
اوﻟﯿﻪ از ﭘﻨﻞ ﻫﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎﺷﻮ را ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪه

ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺮه ای ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ  ۱۳اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻟﻨﻮو ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ال ﺟﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۴ﺑﻪ  ۳داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﯿﻦ ﺗﺎ ﺷﺪن اﺑﻌﺎدی ﺑﺮاﺑﺮ  ۹اﯾﻨﭻ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ
ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۶ﺑﻪ  ۹ﺳﺎﯾﺰ آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎ ﺷﺪن  ۸اﯾﻨﭻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺰی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ.
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ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ دﻓﻌﺎت ﻣﮑﺮر اﺳﺘﻔﺎده از آن و ﺗﺎ ﺷﺪن ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ال ﺟﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﺎراﯾﯽ و دوام ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮت ﺑﻮک ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﭘﻨﻞ  ۱۳اﯾﻨﭽﯽ ال ﺟﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل آﺗﯽ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻟﻨﻮو ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ و  ۷.۳اﯾﻨﭽﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎﺷﻮی ۸
اﯾﻨﭽﯽ ﻫﻮاوی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

