ﺷﺎﯾﻌﻪ :ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ ﺗﺐ وارد
ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ ﺗﺐ ،ﻗﺼﺪ
دارد وارد ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﺮهایﻫﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۲۲اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺼﻮل را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ از ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در روﯾﺪاد آﯾﻨﺪه ﮔﻠﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،روﻧﻤﺎیی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ

ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۳و ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ  ۳ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ روﯾﺪاد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ ﺗﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دو ﺑﺎر ﺗﺎ ﺷﺪن را دارد و در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول
ﺳﺎل  ۲۰۲۲وارد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺗﺎﺷﻮ و زﯾﮕﺰاﮔﯽ  TCLاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ را اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﺮهایﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ  ۱۱و  ۱۲.۴اﯾﻨﭽﯽ رواﻧﻪ

ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را در زﻣﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪی از
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۳و ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ  ۳ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺮهایﻫﺎ در ﺣﺎل
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮی ﻧﻮت از ﺳﻮی
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻠﻢ S
 Penﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن زﻣﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد
ﻓﻠﯿﭗ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺎﺷﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﺮهایﻫﺎ
در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮﯾﯽ را در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

