ﮐﺎراﯾﯽ آﯾﻔﻮن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی ﭼﻘﺪر
ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎ از ﮐﻨﺪ ﺷﺪن آﯾﻔﻮن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ آﯾﻔﻮن
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ
ً
ﻋﻤﺪا ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺗﺮی آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک ﭘﺮدازﻧﺪه را
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ
ﭘﺎﻦ ﻣﯽ آورد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﭘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ از
ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﭘﻞ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی
ً
ً
اﺧﯿﺮا وﯾﺪﯾﻮی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﺠﺪدا ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی اوﻟﯿﻪ را روی آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد
آﯾﻔﻮن  6اس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ آن ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ و ﭘﺲ از
آن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﻣﺮورﮔﺮ روی اﯾﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺟﺮا و زﻣﺎن اﺟﺮای
اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﯿﮑﺒﻨﭻ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،آﯾﻔﻮن دارای ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( وﻇﺎﯾﻒ را در
زﻣﺎن  5دﻗﯿﻘﻪ و  45ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺠﺎم داده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دارای ﺑﺎﺗﺮی ﻧﻮ )ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ(  4دﻗﯿﻘﻪ و  33ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ ای و ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﮔﯿﮑﺒﻨﭻ ،آﯾﻔﻮن دارای ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ
اﻣﺘﯿﺎزی  1437و  2458را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن دارای ﺑﺎﺗﺮی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی
ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ ای و ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ای  2520و  4412ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  iOS 10.2.1در ﺳﺎل  2016اﭘﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی دارای ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ داد ﺗﺎ از ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی  iOS 11.3ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ
آﯾﻔﻮن ﻫﺎی دارای ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

