ﺗﺴﺖ ﺳﻘﻮط ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد
ﻓﻠﯿﭗ و ﻣﻮﺗﻮروﻻ رﯾﺰر ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮی ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ و رﯾﺰر روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻫﺪف ﻫﺮدو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺎ ﺣﺪی زﻧﺪه
ﮐﺮدن ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص را ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ.
اﺣﯿﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ و ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ و رﯾﺰر ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود  ۱۴۰۰و  ۱۵۰۰دﻻر ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ

ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻮط از
ارﺗﻔﺎع و ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارﻧﺪ.

ﮐﺎﻧﺎل ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﯽ  EverythingAppleProوﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﺗﺴﺖ ﺳﻘﻮط ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ و رﯾﺰر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
ﮐﻪ در آن ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ از ارﺗﻔﺎع ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از زواﯾﺎی ﻣﺘﻔﺎوت رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ در اوﻟﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ ﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ از ﺳﻤﺖ ﻟﺒﻪ و ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﭘﺮت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺻﺪﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی و ﺑﺎ ﺳﻘﻮط از ﺳﻤﺖ ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮ و در
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸﺎن در ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
در ﺗﺴﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﻘﻮط
از ارﺗﻔﺎع ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﺗﺮک ﻫﺎ روی ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ رﯾﺰر
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ ﺷﯿﺸﻪ ای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺎﺷﻮی ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﻮﺑﯽ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﮑﻞ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ رﯾﺰر ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ ﺗﻌﻤﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻨﯽ دارد و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻌﻤﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﻘﺪر روی دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

