ﺑﺎزﮔﺸﺖ رام ﮐﺎﺳﺘﻮم Paranoid Android
ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
در زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،رامﻫﺎی ﮐﺎﺳﺘﻮم ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی
داﺷﺘﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻧﻮژن Paranoid Android ،ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ رامﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ آن را روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺎ ﺣﺎﻻ و ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه  Paranoid Androidﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ رام را ﺑﺮای
ﺗﻌﺪادی از دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺪروﯾﺪ  ۸.۰اورﯾﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در

ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ رام ﺑﺎ ﭘﻨﺞ دﯾﻮاﯾﺲ ﺳﻮﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎری دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪلﻫﺎی اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  Xو X
 Compact، XZ1، XZ1 Compactو  X Premiumﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
رام ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺘﻮم رامﻫﺎی  Paranoid Androidرا ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺘﺮل ) PIEراﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وﯾﮋه اﯾﻦ رام( و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت DPI

ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ رام ﺑﺎ ﭘﻨﺞ دﯾﻮاﯾﺲ اﻧﺪروﯾﺪی ﺳﻮﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎری دارد
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﮔﯿﺖﻫﺎب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رام ،آن را ﺑﺮای دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪه داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ رام در ﺻﻔﺤﻪ ﮔﯿﺖﻫﺎب ﺧﻮد از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  Paranoid Androidو ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺎ
ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن دﺳﺘﯽ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ دارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮوژه  Paranoid Androidﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن آن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﺎﺳﺘﻮم رام اﻧﺪروﯾﺪ  ۸.۰ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﮑﻢ ﺷﺮوع دوﺑﺎرهای
ﺑﺮای ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ  Paranoid Androidاﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ رام ﮐﺎﺳﺘﻮم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ ۸.۰

آنﻫﺎﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ،رامﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ  ۹.۰ﭘﺎی ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ رام ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ  Paranoid Androidﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﺮای
آﻣﻮزش ﻓﻠﺶ ﮐﺮدن رام ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

