ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ارزان ﻗﯿﻤﺖ  Z4را ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﺰن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﯾﺰن ) (Tizenرا در دﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد .ﺗﺎﯾﺰن  3.0ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی  Z4وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Z4ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻓﺎش ﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﺪارد.
در واﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده  Zﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﺰن ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ وﻋﺪه داده ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی 10 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ

 OSرا ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Z4ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ َرم ،ﻫﺸﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5اﯾﻨﭽﯽ اچ
دی ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ  4G LTEو ﺑﺎﺗﺮی  2050ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت
اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ  Z3ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺶ  LEDﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از راﺑﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ وﻟﮑﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺗﺎﯾﺰن  3.0اﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل Z4 ،ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  3.0ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﺰن ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی را در ﺑﺮ
دارد .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  APIﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ وﻟﮑﺎن ) (Vulkanﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ را در اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ران ﺗﺎﯾﻢ  Crosswalkﺑﺮای وب ﻧﯿﺰ ﻣﺮور ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را روان ﺗﺮ از
ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی  64ﺑﯿﺘﯽ اﯾﻨﺘﻞ و
 ARMﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در  Tizen 3.0ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و
اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻮﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎه از ﻃﺮق  S Voiceﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ

ﻫﺎ در  Z4ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾﯽ را در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎﯾﺰن را ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﯿﺶ از 40
اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺧﻄﺮﻧﺎک در آن وﺟﻮد دارد ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪی را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺮﻧﻞ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻠﯽ ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان
روی اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﯾﺰن ﺣﺴﺎب ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

