ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ  ۱۰و ﮔﻠﮑﺴﯽ اس
 ۷در ﺗﺴﺖ ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع؛ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ  10ﺑﺪﻧﻪ ای از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ دارد و در ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  7ﻧﯿﺰ از
ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺳﻘﻮط دارﻧﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻓﻬﻤﯿﺪ.

در وﯾﺪﺋﻮی زﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺸﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه اش ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ Phone Buffs
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺖ ﺳﻘﻮط ﺣﺮﻓﻪ ای از آن ﯾﺎد ﮐﺮده و در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻫﺮ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪی ﯾﺎد ﺷﺪه
از ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ ﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ،ﮐﻨﺎره ،ﺑﺨﺶ زﯾﺮﯾﻦ و از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺳﻘﻮط ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

در اداﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دﺷﻮار ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی اش ﺳﻘﻮط ﺳﺨﺖ ﺗﺮی را روی ﺳﻄﺢ داﺷﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر

ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮ از رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرات ﮐﻤﺘﺮی
ﺷﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻘﻮط اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ از ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮﯾﻦ ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ واﮐﻨﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ  10اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ دو

ﭘﺮﭼﻤﺪار اﻧﺪروﯾﺪی از ﻗﺴﻤﺖ ﻟﺒﻪ روی ﺳﻄﺢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﻫﺮ دوﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮس
ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻘﻮط ﺗﺎﺣﺪودی از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آن ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﺗﺮک ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ
اچ ﺗﯽ ﺳﯽ  10ﺑﻬﺘﺮ از رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺟﻮد داﺷﺖ؛ اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  7ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻘﻮط دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﻮد.
اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اچ ﺗﯽ ﺳﯽ  10وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺳﻘﻮط دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع
ﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  32ﺑﺎر ﺳﻘﻮط از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد.

