ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﻮت ] ۱۰ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﮔﻮﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎزار ﺗﺴﺖﻫﺎی زک ﻧﻠﺴﻮن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻫﻢ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ از آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻄﺮح ،از ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ  ۶ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻗﺎب ﭘﺸﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .زک ﻧﻠﺴﻮن ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ

از ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮس ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﺗﺴﺖ از ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺧﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و
ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰از ﺳﺨﺘﯽ  ۶ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺧﻂ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺘﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار دارد.
در اداﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮی ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

ﺑﺪﻧﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺗﺴﺖﻫﺎی دﻟﺨﺮاش اﯾﻦ ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮ ﻣﻌﺮوف ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
در ﺑﺒﺮد و در اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش ،ﺧﻂ و ﺧﺶﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ روی آن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از دورﺑﯿﻦ  ۴ﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا زک ﻧﻠﺴﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
روی ﻟﻨﺰﻫﺎ و ﻓﻼش دورﺑﯿﻦ ﺧﻂ و ﯾﺎ ﺧﺶ ﺑﯿﻨﺪازد.
در دﯾﮕﺮ ﺗﺴﺖ ﻫﻢ او ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰را ﺧﻢ ﮐﻨﺪ .ﺗﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﻮاﯾﯽ آﯾﻔﻮن
 ۶ﺑﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎب ﮔﻮﺷﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﻂ و ﯾﺎ
ﺧﺶ ﻧﯿﻔﺘﺪ .در ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده روزﻣﺮه از اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ،آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
در ﺻﻮرت اﻓﺘﺎدن از ارﺗﻔﺎع و ﯾﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
در ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﻗﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺣﺪالاﻣﮑﺎن از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

