اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﺮ ﻧﺎم ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  - ۱۰دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه  ۱۰ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺎم ﺳﺮی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد را در ﺻﺪر ﺟﺪاول ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻧﮕﺎه دارد و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺪل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﺮ ﻧﺎم
ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس وﺟﻮد دارد و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ آﮔﺎه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺎﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺮهای ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد،
ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻓﻮﻟﺪ ،ﺟﻠﺴﻪ ای
درﺑﺎره ﺗﻐﺮ ﻧﺎم ﺳﺮی ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﺶ دو
رﻗﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺎم ﮔﺬاری ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﺶ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻣﯿﺎن راﻫﮑﺎر ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه،

ﻫﻨﻮز ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﮐﺮه ای ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻐﺮ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ «دی ﺟﯽ
ﮐﻮ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ درﺑﺎرهی اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﻧﺎم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.

دی ﺟﯽ ﮐﻮ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دو روز ﭘﺲ از روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9و ﻣﺪل
ﭘﻼس آن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ

ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﻧﺎم ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رخ ﻧﺪاده اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

ﮐﺮهای ﭼﻪ راﻫﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺮی ﺑﻌﺪی ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺸﺎﯾﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ :ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10ﭘﻼس

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

