ﺗﺴﺖ ﺳﻘﻮط ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۷و آﯾﻔﻮن  ۷ﭘﻼس؛
ﮐﺪام ﻓﺒﻠﺖ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺒﻠﺖ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ،7ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار
اﭘﻞ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده آﯾﻔﻮن  7اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی ﺑﮑﺸﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ،ﺑﺎﺗﺮی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻮت  7ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻧﺠﻪ اﻧﻔﺠﺎر از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل
راﺣﺖ ﺑﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از آﯾﻔﻮن  7و  7ﭘﻼس ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه ،زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﺗﺴﺖ ﺳﻘﻮﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ و
ً
اﺧﯿﺮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻧﻮت  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس از ارﺗﻔﺎع  1ﻣﺘﺮی و
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﺗﺴﺘﯽ ﮐﻪ
از ﺟﻠﻮ ،ﭘﺸﺖ ،ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﺴﺖ ،ﺑﻪ
ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ،
دﺳﺘﮕﺎه از ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ.
آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد و در ﺗﺴﺖ ﺳﻘﻮط از
ﭘﺸﺖ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ
ﻧﻮت  7اﻣﺎ ﺗﺮک ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﻨﯽ آن ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط از ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﺎ آﺳﯿﺐ
ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻌﺪ از  10ﺑﺎر
ﺳﻘﻮط ،آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  7ﮐﻪ در ﺗﺴﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،از  50ﺑﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
زﻣﯿﻦ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
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