ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺻﺪای "ﻫﯿﺲ ﻫﯿﺲ" آﯾﻔﻮن 7

دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪای ﻋﺠﯿﺐ آﯾﻔﻮن  7ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  (iPhone 7) 7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ) (iPhone 7 Plusاﭘﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎری در
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮی از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ،آﯾﻔﻮن  7در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺎرﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ را از ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﺪای "ﻫﯿﺲ ﻫﯿﺲ" اﺳﺖ .اﻣﺎ
دﻟﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن اﯾﻦ ﺻﺪا ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد؟
ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻋﺮﺿﻪ دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪای ﻋﺠﯿﺒﯽ از ﺳﻮی آﯾﻔﻮن 7
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن آنﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺪای ﻋﺠﯿﺐ و ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ "ﻫﯿﺲ ﻫﯿﺲ" را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﺮوﺻﺪای زﯾﺎدی را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﺮ
ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮی ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﺻﺪای ﻋﺠﯿﺐ و دﻟﯿﻞ آن ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﺴﺖ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﯾﻔﻮن 7
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :آﯾﻔﻮن  7ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ و ﺧﻤﺶ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ؟

ﺻﺪای ﻋﺠﯿﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺻﺪای ﻋﺠﯿﺐ و "ﻫﯿﺲ ﻫﯿﺲ" ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن  7از آن ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺿﺒﻂ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی  ،4Kاﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺮﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﮏآپ ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﮐﺎری و ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه در ﭘﺮدازﻧﺪه
دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺻﺪای ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه آﯾﻔﻮن  7و ﺗﺮاﺷﻪ
 A10آن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ دارد.

دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺻﺪای ﻋﺠﯿﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزی ﭘﺮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎﯾﻞ ﺑﮏآپ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺮدازﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﮕﺮ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻄﻌﺎت

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت داغ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ و ﻓﻐﺎن ﮐﻮﯾﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺪت آن در آﯾﻔﻮن  7اﭘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ درک ﺻﺪای ﻫﯿﺲ ﻫﯿﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد.

آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺻﺪا ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪای ﻧﻮﯾﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺻﺪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه آﯾﻔﻮن  7ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻤﯽ اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ
اﻧﻔﺠﺎری ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  7دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪن ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ در آﯾﻔﻮن  7ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮازو را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ!

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺻﺪای ﻋﺠﯿﺐ آﯾﻔﻮن  7ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺻﺪا را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد؟
اﭘﻞ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد دﻟﯿﻞ ﺻﺪای ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در آﯾﻔﻮن  7از ﺧﻮد ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﭘﻞ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای
ﺑﺮای ﺑﺮوز اﯾﻦ اﻣﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ )اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺎن دﻟﯿﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ( .در
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ ،اﭘﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری و اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﮕﺮ
ﺗﺮاﺷﻪ  A10آﯾﻔﻮن  7ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪای ﻋﺠﯿﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
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