ﻧﺎم ﻓﺒﻠﺖ آﺗﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ؛
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ﻣﺎه ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮت را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻓﺒﻠﺖ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارش

ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره  6ﻣﺤﺼﻮل اﻣﺴﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺪد  7ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﺷﺎﯾﻌﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره را ﺗﺎﺪ ﮐﺮد و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ
ﻧﻮت  7ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد.
ﺳﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﺳﺎل  2010ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و از آن زﻣﺎن
ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺮ ﺳﺎل ﻋﻀﻮ ﺗﺎزه ای را ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻮاده اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮاده دﯾﮕﺮی از اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮی دارﻧﺪ ) ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت( ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻮن اوﻟﯿﻦ ﻋﻀﻮ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎل  2011وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ ،آن ﺳﺮی ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از
ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪﮔﺎن ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺒﻮد.

ﺑﺮای ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﮐﺮه ای ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﺶ ﻧﻮﻋﯽ دل آزردﮔﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد :ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻫﺎی ﺳﺮی ﻧﻮت ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ و ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  2016رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺪار ﺑﺮ آن
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ »ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪی« اش در راه اﺳﺖ و روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ از آن
ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ دوازدﻫﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را در ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ
دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.

ﻋﮑﺲ ﻫﺎی زﻧﺪه ای ﻫﻢ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ در ﻧﻮت  7ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺣﺴﮕﺮ
ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
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