نکات مهم برای تشخیص گوشی اصل از تقلبی در خریذ

ایي رّزُب بَ قذری تٌْع گْشی ُبی هْجْد در ببزار زیبد شذٍ است کَ بسیبری بب هشکلی بَ ًبم تشخیض هذل اطلی از قالبی آى رّ بَ رّ
ُستٌذ ،بَ خظْص ّقتی کَ سبزًذگبى گوٌبم چیٌی اقذام بَ تْلیذ هحظْالتی هشببَ بب ًوًَْ ُبی هعتبر جِبًی هیکٌٌذ ،ایي قضیَ ابعبد پر
رًگتری بَ خْد هی گیرد .در ایي هقبلَ بر آى شذین تب ًکبتی را برای شوب جِت تشخیض گْشی اطل بب ًْع تقلبی آى بیبى کٌین تب راٌُوبی شوب
در خریذتبى ببشذ.
برای تشخیض اطل بْدى یک گْشی ُْشوٌذ ،ابتذا پیشٌِبد هیکٌین کَ بب هشخظبت سخت افساری آى بَخْبی آشٌب ببشیذ .بِتر است کَ
هشخظبت سخت افساری هذل هذ ًظر خْد را بررّی برگَ ای یبدداشت کردٍ ّ بب هشخظبت ًسخَ ای کَ در دست فرّشٌذٍ بَ شوب چشوک
هی زًذ ،هقبیسَ کٌیذ .حبل در طْرتی کَ در ایي هرحلَ بب هشکلی هْاجَ ًشذیذ یب ًوی تْاًیذ ایي کبر را اًجبم دُیذ ،بِتر است ًکبت زیر را برای
فِویذى یک هح ظْل اطل بب دقت هطبلعَ کٌیذ:



هذل ُبی تقلبی ،هعوْال ًسبت بَ ًسخَ ی اطلی سٌگیيتر ُستٌذ.



اًذازٍ ّ ابعبد ًیس ،بب یکدیگر فرق دارًذ .در هذل ُبی تقلبی ،ضخبهت بسیبری را شبُذ خْاُیذ بْد ّ ُوچٌیي ،اًذازٍ طفحَ
ًوبیش کوی کْچکتر هیببشذ.



دّربیي هذل تقلبی ،از عولکرد بسیبر بذی رًج هیبردُ .وچٌیي هیساى پیکسل ُب ًیس کنتر است.



بَ یبد داشتَ ببشیذ کَ قبل از خریذ یک تلفي ُْشوٌذ ،بِتر است در ّة سبیت اطلی سبزًذٍ بَ دًببل ّرژى سیستن عبهلی
کَ در ٌُگبم ارائَ هحظْل دریبفت خْاُیذ کرد ،بگردیذ .اگر شبُذ کْچکتریي تفبّتی بْدیذ ،شک ًکٌیذ کَ فرّشٌذٍ
هی خْاُذ از ًبآگبُی شوب ،سْء استفبدٍ کٌذ .هعوْال بررّی هذل ُبی تقبلی ،از ًسخَ ی  0.4سیستن عبهل اًذرّیذ
استفبدٍ هیشْد.



طفحَ ًوبیش یک هذل تقلبی ،بسیبر بیکیفیت بْدٍ ّ پیکسل ُب بَراحتی قببل تشخیض ُستٌذ.



برخی ّیژگی ُبی ًرم افساری ّ سخت افساری ًظیر تشخیض لبخٌذ ّ دّربیي دّم کَ سبزًذٍ هذل اطلی را بب آى ارائَ کردٍ
است ،بررّی هذل تقلبی ّجْد ًذارًذ .بِتر است قبل از خریذ ،بَدًببل ّیژگی ُبی سخت افساری ّ ًرم افسار هحظْل هذ ًظر
خْد بگردیذ ّ آى را بب هذلی کَ در هغبزٍ خْا ُیذ یبفت ،هقبیسَ کٌیذ.



در یک هذل تقلبی ،از پردازًذٍ ی ضعیفتری استفبدٍ هیشْد .اگر بَدًببل یک اَبَ ر گْشی چٌذ هیلیًْی ُستیذ ،بِتر است
قبل از خریذ آى ،در هٌُْبی ًرم افساری کوی کٌذ ّ کبّ کٌیذُ .ر هکث کْچکی ،شبیذ ًشبى از تقلبی بْدى آى ،داشتَ ببشذ!



حبفظَ رم در یک ًسخَ ی تقلبی ،کنتر است.



پیشٌِبد هی کٌن کَ در ٌُگبم خریذ ،بب رابط کبربری هحظْلی کَ هذ ًظر داریذ ،کوی آشٌب ببشیذ .از رّی تظبّیر ،هیتْاًیذ
کوی درببرٍ ظبُر ًرم افساری آى ،چیسی بذاًیذ .اگر کْچک تریي تفبّتی را در ٌُگبم خریذ هشبُذٍ کردیذ ،هطوئي ببشیذ هذلی
را کَ قظذ داریذ بخریذ ،تقلبی است!

در آخر ،هطوئي ببشیذ کَ تلفي ُوراٍ یب تبلت هذ ًظر خْد را از فرّشگبٍ ُب ّ هراکس هعتبر تِیَ هیکٌیذ .برایتبى خریذ خْبی را آرزّ هیکٌین!

ًْشتَ شذٍ تْسط :محمذ جهانیدر تبریخ ۹۰ :بهمن۲۹۰۱ ,

