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ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
اﭘﻞ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژدﻫﯽ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  XS Maxو  XSﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻬﺒﻮد
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪل ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی اﺳﺖ.
 Tom’s Guideﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژدﻫﯽ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  ۷ﮔﻮﺷﯽ دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
 4Gﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ  ۱۵۰ﻧﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ از
ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ آﻧﺘﻦ دﻫﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه آل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و  True Toneﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺎﻣﻞ وان ﭘﻼس  ،۶ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ،۹ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۲اﮐﺲ ال،
ﻫﻮاوی ﭘﯽ  ۲۰ﭘﺮو ،اچ ﺗﯽ ﺳﯽ  U12ﭘﻼس و اﻟﺠﯽ ﺟﯽ  ۷ﺗﯿﻨﮑﯿﻮ اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرژدﻫﯽ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﺪارد؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﭘﻞ در ﺣﺪ ﻣﯿﺎن
رده ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی آﯾﻔﻮن  XS Maxﭘﺲ از  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ و  ۳۸دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ از
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۹:۴۸ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژدﻫﯽ آﯾﻔﻮن  XSاﻣﺎ از  ۹:۴۱دﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﻦ ﺑﺎﺗﺮی آن ﭼﻨﺪان ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف
ادﻋﺎﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژدﻫﯽ  XSﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ،Xﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﯾﻔﻮن  Xﺗﺎ  ۱۰:۴۹دﻗﯿﻘﻪ
در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ دوام آورده ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻟﺠﯽ ﺟﯽ  ۷ﺗﯿﻨﮑﯿﻮ و اچ ﺗﯽ ﺳﯽ  U12ﭘﻼس از آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ،ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺪل
ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .رده ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻫﻮاوی
ﭘﯽ  ۲۰ﭘﺮو ﺑﺎ  ،۱۴:۱۳ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۲اﮐﺲ ال ﺑﺎ  ،۱۲:۰۹ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۹ﺑﺎ  ۱۱:۲۶و وان ﭘﻼس  ۶ﺑﺎ ۱۱:۲۲
ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﯾﻔﻮن  Xs Maxﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎﻫﺎی اﭘﻞ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

