ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ آﻳﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ را ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۲ ،دی ۱۳۹۹
ﻓﺎز اول ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯽ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ اﭘﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺎﺷﻮ ﺑﻪ
ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
آﺑﺎن ﻣﺎه ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪه آن اﺳﺖ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ اﺳﺖ ،ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ را در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﮋن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﻫﺮ دو
ﻃﺮح ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺴﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﺒﺮﮔﺰاری » ،«Money UDNدر ﺗﺴﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ
ﺗﺎﺷﻮ از ﺗﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﺶ دوام ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺎﺷﻮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری  Money UDNﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺑﯽ در اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ دارد و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
در ﻣﻮرد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﯾﻔﻮن اﭘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﮑﯽ از آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﺎ ﻟﻨﻮو

ﻣﻮﺗﻮ  RAZRﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺗﺎ ﻣﯽﺷﻮد و دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻓﻮﻟﺪ
ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی  ،Money UDNاﺣﺘﻤﺎﻻ اﭘﻞ در ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮح را ﮐﻨﺎر
ﻣﯽﮔﺬارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﮐﺮد.

ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻟﻮﻻی آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  100ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ آن را
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ  20ﺗﺎ  30ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎز
ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻟﻮﻻی ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎ
ً
و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) 2022ﺷﻬﺮﯾﻮر  (1401از اوﻟﯿﻦ
آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺷﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

