ﮐﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺰ :آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  ۲۰۱۸از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  Xﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﮐﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺰ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ارزش ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس
ً
اﺧﯿﺮا آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪه  XSو  XS Maxرا
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن X
ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ؛ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دورﺑﯿﻦ و ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ دو
دﺳﺘﮕﺎه در ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺰ ،آﯾﻔﻮن  XSو آﯾﻔﻮن  XS Maxاﭘﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ،
ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی اﻧﺪک دورﺑﯿﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ
اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﯾﺮﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  7ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  A12ﺑﯿﻮﻧﯿﮏ اﭘﻞ را ﻣﺴﺒﺐ اﺻﻠﯽ
ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی داﻧﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮﺟﻮد در آﯾﻔﻮن  XSدر واﻗﻊ از ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮﺟﻮد در آﯾﻔﻮن
 Xﮐﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺰ آزﻣﺎﯾﺶ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  2018را ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزوﯾﯽ
رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ وب ﮔﺮدی ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺎرژ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ
ﺷﺎرژری ﮐﻪ در ﺟﻌﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎت ﺿﻌﻒ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  2018ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﺪ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  XSو  XS Maxاز ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل XS
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﯾﻔﻮن را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ً
 Maxﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻘﻮط ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ،ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺮ رﯾﭙﺮوﺗﺰ،
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  9ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

