ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺎﺷﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﻮده و آزﻣﺎﯾﺶ روی ﺳﺮی
ﮔﻠﮑﺴﯽ  Fﺧﻮد را ﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻣﺎ ﭘﺘﻨﺖ ﺗﺎزهای از اﯾﻦ ﮔﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﮔﺠﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﻗﺼﺪ
دارد ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺎﺷﻮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻓﺮودﯾﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ دﯾﻮاﯾﺲ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﻤﻪی زﯾﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺎﺷﻮ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژی
ﺑﯿﻬﻮدهای ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وﯾﮋهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎ ﺷﺪن،
ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ
ﮐﻦ ،ﮐﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را در ﺟﯿﺐ ﯾﺎ ﮐﯿﻒ
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺎﺷﻮی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎﯾﺶ ،از دو دﺳﺘﮕﯿﺮهی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ در
دو ﻃﺮف ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﺟﺰای ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﭘﻨﻞ را در اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺮای ﺑﺪﻧﻪ و دﺳﺘﮕﯿﺮهﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺎﺷﻮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻻ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎﺷﺪن را

ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ آﺳﺎن ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﺠﺖﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ً
ﮔﻠﮑﺴﯽ  Fﺧﻮد ،ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﻣﺪل دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﺧﻮد ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮔﺠﺖﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ را درﯾﻔﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪی ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

