ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۸ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ Dream
در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  7اﻣﺴﺎل در زﻣﺮه ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﻮد و ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ را
در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اش اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﯾﺪار
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺧﺮج ﺧﻮاﻫﺪ داد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی آن ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس
 8ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ ،دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درﯾﻢ )(Dream
و درﯾﻢ  2ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل ﻫﺎی  SM-G950و  SMG955را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ.
اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻀﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  7را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  SM-G930ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ از ﻣﻮﺑﺎی ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﮑﺴﯽ اس را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺷﻤﺎره ﻣﺪل آن را  10ﻋﺪد اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  SM-G940را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﺪد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد دﻟﯿﻞ دارد.
ﺗﺘﺮا ﻓﻮﺑﯿﺎ ﯾﺎ ﺗﺮس از ﻋﺪد  4ﻇﺎﻫﺮا ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮس در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ اﺳﺖ.
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮه ،ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻋﺪد ﭼﻬﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
در اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ از ﺣﺮف  Fﺑﻪ ﺟﺎی رﻗﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ زده ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب  GT-I9300ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ،3ﺷﻤﺎره
ﻣﺪل  GT-I9500را ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی اش ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  4ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
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