ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺴﺖ ﺧﻢ ﺷﺪن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را
ﺑﺮ روی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴اﻧﺠﺎم داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۳
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ آﯾﻔﻮن  ۶ﭘﻼس ﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮد .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺧﯿﺮا وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در آن اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻘﺎوت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ ﺧﻮد را
ﺑﻪ رخ رﻗﺒﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴دارای ﻗﺎﺑﯽ ﻓﻠﺰی اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﻮدن
ﺑﺪﻧﻪ آﯾﻔﻮن  ۶ﭘﻼس ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ آن ﺑﺎ ﻓﺒﻠﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت ۳

ﭼﻨﺪان ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺨﯽ دارد ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻔﻮن  ۶ﭘﻼس ﺗﻐﺮ ﺷﮑﻞ
ﻧﺪاده و ﺧﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺴﺖ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﺎ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ و در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.
در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ،ﺧﻢ ﺷﺪن ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وزن
اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ ﻧﻮ رﺳﯿﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﺸﺴﺘﻦ ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻧﻮت  ۴را در ﺟﯿﺐ ﻋﻘﺐ ﺷﻠﻮار ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻫﺰاران ﺑﺎر ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رﻓﺖ .ﻧﻮت ۴
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎب ﻓﻠﺰی از ﺟﻨﺲ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت،
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ را ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﻨﯿﺪ.
اﭘﻞ ﻧﯿﺰ در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدش وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی
آﯾﻔﻮن  ۶ﭘﻼس را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و در ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه

اﯾﻢ ،واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺧﻢ ﺷﺪن آﯾﻔﻮن  ۶ﭘﻼس ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺰ ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺧﻢ ﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آﯾﺎ
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۴از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

