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   Galaxy A32                                                      سامسونگ گوشی
 گیگابایت 6گیگابایت و رم  128کارت ظرفیت دو سیم

 معرفی:

داخلی گیگابایتی و حافظه  6با رم  Galaxy A32 گوشی موبایل
نمایش سوپر امولد گیگابایت روانه بازار شده است. این محصول دارای صفحه128

است و ظاهر زیبایی دارد. سامسونگ تالش کرده است حاشیه را در این تولید 
جدید خود تا حد امکان کم کند. این گوشی قاب پشتی از جنس پالستیک دارد و 

ی زیبایی به گوشی داده است. این قاب جلویی آن را شیشه پوشانده که البته جلوه
عامل اندروید روانه بازار شده است تا از سیستم 11محصول سامسونگ با نسخه 

شده در این گوشی نمایش استفادهحساب بیاید. صفحهاز هر نظر گوشی مدرن به
تصاویر شفاف و  Super AMOLED اینچی است که با استفاده از پنل 6.4
پیکسل را نشان  411نمایش در هر اینچ گذارد. این صفحهای را به نمایش میزنده
 12های از تراشه Mediatek Helio G80ی این محصول، دهد. تراشهمی

شود. گیگابایت رم عرضه می 6نانومتری شرکت مدیاتک است که به همراه 
هم برای پخش ویدئو و بازی مناسب است.  Mali-G52 MC2 ی گرافیکیتراشه

گیگابایتی عرضه شده است و با استفاده از یک 128وشی با حافظه این نسخه از گ
ی جانبی قادر خواهید بود حافظه داخلی را باز هم افزایش دهید. کارت حافظه
است.  (Wide) مگاپیکسلی دارد و از نوع عریض 64سنسور  A32 دوربین اصلی
ن مگاپیکسلی دیگر هم در کنار ای 5مگاپیکسلی و دو سنسور  8یک سنسور 

اند. دوربین را تشکیل داده A32 های قاب پشتیدوربین اصلی مجموعه دوربین
مگاپیکسلی هم در قاب جلویی این گوشی به کار گرفته شده است.  20سلفی 
 واتی، درگاه 15آمپرساعتی، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع میلی 5000باتری 

USB Type-C وارد است. سامسونگ در ساخت این گوشی از جدیدترین ین تازههای او حسگر اثرانگشت هم از دیگر ویژگی
 ای با باند ارتباطی مدرن و عمر طوالنی باتری روانه بازار کندردههای ساخت گوشی استفاده کرده است تا میانفناوری

 Samsung Galaxy A32 بررسی تخصصی

های ی شدید بدهد و فروش خود را دوچندان کند و پایهموبایل را تکانبازار گوشی A شرکت سامسونگ توانسته با تولید سری
، توانسته رتبه A هایهای شیائومی، هوآوی و آنر و حتی برخی از تولیدات اپل را بلرزاند. سامسونگ با تولید سری گوشیبرند

امسونگ با این تولیدات رده رو به باال و حتی برخی از پرچمداران را تصاحب کند. سرده و میانهای میاناول را در بین گوشی
رده به مبارزه طلبیده است. این جنگ پر های میانتولیدکنندگان چینی مانند هوآوی و شیائومی و حتی جهانی اپل را در گوشی

ای ای گرفته تا کاربران هم با صرف هزینههایی که دارای نمایشگرهای سوپر آمولد هستند، رنگ و بوی تازهشور با تولید گوشی
العاده با تصاویر بسیار زنده و پر جزئیات کنند صاحب گوشی با نمایشگر بسیار فوقرده پرداخت میی یک گوشی میانکه برا

تری داشته شده کمتمام شود که این سری از محصوالت قیمتهایی مانند بدنه پالستیکی باعث میشوند. البته همچنان ویژگی
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های همراه را دربر گیرد. در این ش و کاربردی گستره وسیعی از طرفداران گوشیباشند تا همچنان به عنوان محصوالتی پرفرو

 سامسونگ موبایل گوشی های خودش یعنیگوشی A خواهیم یکی از جدیدترین تولیدات سامسونگ در سرینقد و بررسی می
 .معرفی کنیمگیگابایت به شما  6گیگابایت و رم  128کارت ظرفیت دو سیم Galaxy A32 SM-A325F/DS مدل

 

 A طراحی و ساخت؛ امضای همیشگی سری

توان در دارد. این گوشی را می A31 یعنی خود قبل نسل به شبیه غیر هم و شبیه هم ظاهری دارای Galaxy A32 گوشی
بیشتر توان این کار را کرد. پشت این گوشی ها نمیتشبیه کرد ولی در طراحی دوربین A31 طراحی جلوی گوشی تا مقداری به

 Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus مانند شبیه باشد، به دیگر محصوالت پرچمدار سامسونگ Galaxy A31 از آنکه به

Ultra خوش جا بدنه روی هادوربین و ندارد را دارند سامسونگ هنای این دو غولای که دوربینشبیه است. ولی قاب برجسته 
از نوع پالستیکی است و نباید از آن انتظار زیادی داشت ولی  A های سریگوشیمحصول هم مانند اکثر  این بدنه. اند کرده

دارای مقاومت خوب و مطلوبی است. این بدنه کامالً مستعد عرق، لکه و اثرانگشت است و از این نظر قطعاً شاهکاری به شمار 
ای را ه بازار شده است تا بتواند هر سلیقههای متنوع روانشود. این محصول در رنگآید و نوآوری خاصی در آن دیده نمینمی

 و کنیمشود و این حاشیه را در دورتادور گوشی مشاهده میراضی نگه دارد. حاشیه باالیی گوشی فقط مربوط به دوربین نمی
بدنه درصد است.  84.9دود ح گوشی این در بدنه به نمایشصفحه نسبت که طوری به شود؛نمی دیده آن در خاصی حاشیه دیگر

 دوربین را در قاب پشتی جای داده است. خوشبختانه بر خالف بساری از محصوالت جدید سامسونگ، در 4بزرگ این محصول 

A32  متری صدا به خدمت گرفته شده و در کنار پورتمیلی 3.5جک USB-C  .و اسپیکر مونوی گوشی جا خوش کرده است

 گرفته قرار محصول نمایشرانگشت خبری نیست. این حسگر در زیر صفخهتوجه این است که روی قاب پشتی از اث نکته جالب
بندی قیمتی از نظر طبقه A32 دهد نشان تا که دو نسل قبلی هستند، دارد A31 و A30 به نسبت باالتری سرعت و دقت ولی
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این گوشی جاخوش در قسمت باالی  Infinity-U شکل و مشهور U دارد. حاشیه A30 و  A31 و کاربردی فاصله زیادی با
 .کرده است تا دوربین سلفی را در دل خود جای دهد

 

 هانمایشنمایش؛ سوپرامولد، سوپراستار صفحهصفحه

 

ها را های زیادی برای گفتن دارد که البته آنشود، سامسونگ حرفنمایش گوشی میزمانی که صحبت از کیفیت تصویر و صفحه
 کامالً رزولوشن  است که با Super AMOLED نمایشاست. این گوشی دارای صفحهبه نمایش گذاشته  Galaxy A32 هم در

گفته سامسونگ سوپرامولد در واقع همان امولد است که امکان  به. بگیرید ایرادی آن از راحتیبه نتوانید تا است شده همراه مطلوب
ها کار نمایش و لمس در آن ترکیب شده است. به این ترتیب به جای اینکه دو الیه در نمایشگر گوشی به کار رود که یکی از آن

 100،000:1ه به نرخ کنتراست شوند. باتوجدیگری وظیفه لمس را داشته باشد، هردوی این کارها در یک الیه کاربردی انجام می
 .، در استفاده از گوشی زیر نور مستقیم خورشید هم با مشکلی مواجه نخواهید شدSuper AMOLED هاینمایشصفحه

 A32 دوربین؛ برگ برنده

رده حداقل روی کاغد عالی است. بدون تردید برگ برنده این حسگر برای دوربین یک گوشی میان 4استفاده از ماژولی با 
مگاپیکسلی دارد. این حسگر خروجی  64رزولوشن  Galaxy A32 دوربین است. دوربین اصلی گوشی 4گوشی استفاده از همین 

دارد و حتی در نور کم تصاویر ثبت شده  A31 و A51 هایی مانندتر از گوشیتر، زندهتر، پرجزئیاتتر، باکیفیتتصویر بسیار مطلوب
مگاپیکسلی داشته که با زاویه دید  8االیی برخورد است. دوربین دیگر این گوشی رزولوشن به وسیله آن از کیفیت و جزئیات ب
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 حسگر دوربین، این کنار در. کندمی فراهم را وسیعی لنز در شده جا محیط و دید با عریضفوق عکاسی امکان برایتان ایدرجه 123
زمینه مورد استفاده ا ثبت کنید. این سنسور برای بوکه کردن پسر بیشتری جزئیات باشید قادر شما تا شده باعث عمق مگاپیکسلی 5

خواهید تصاویری با جزئیات باال گیرد. حسگر ماکرو هم برای گرفتن تصاویر از نزدیک درنظر گرفته شده تا زمانی که میقرار می
های افزاری در بسیاری از گوشیصورت نرمهها را قبال باز فاصله نزدیک داشته باشید به کمکتان بیاید. شاید بسیاری از این ویژگی

های تخصصی کیفیت تصاویرتان افزایش یافته افزار و دوربینرده دیده باشید اما سامسونگ ادعا کرده که با استفاده از سختمیان
ند اما نمایش قبول هستها قابلالعاده است، کنتراست و رنگاست. گستره داینامیکی در تصاویر خروجی دوربین این گوشی فوق

، تصاویر به خوبی HDR جزئیات در حد متوسط رو به باال و در برخی از شرایط محیطی و نوری باال است. با استفاده از حالت
 تصاویر خروجی درکل شوند.شوند و برخی از نقاط روشن تصویر و تاریک تصویر با جزئیات بسیار بهتری ثبت مینمایش داده می

بخش است. دوربین سلفی استفاده شده برای این رده بودن آن کامالً رضایتمسونگ با توجه به میانسا شرکت محصول این در
مند شده است. استفاده از این حسگر باعث شده تا این گوشی برای مگاپیکسلی بهره 20گوشی مانند دوربین اصلی از رزولوشن 

انگیزی افزاری دوربین سلفی به هیجانشاید از نظر سخت های سلفی عالقه دارند گزینه مناسبی باشد.افرادی که به عکس

 مدل سامسونگ موبایل گوشی های اصلی از نظر تعداد حسگر نباشد اما از نظر کیفیت در همان رده است. مطمعنا بادوربین

Galaxy A32 ای را ثبت و ضبط کنیدتوانید تصاویری باکیفیت و به یاد ماندنیمی. 

 

 مدیاتک عملکرد؛ قدرتمندی از

 ROM گیگابایت برای حفظه داخلی یا همان 128فیتی ظر کارتدو سیم Galaxy A32 گوشی موبایل سامسونگ مدل

 استفاده 11 نسخه اندروید از مدل این برای. دهدمی ارائه را بخشیرضایت عملکرد گیگاباتی 6دارد. این میزان حافظه در کنار رم 
ین گوشی استاندارد و ا افزاریسخت و افزارینرم عملکرد. است بازار در موجود نسخه آخرین محصول، تولید زمان در که شده

حافظه این توانید با استفاده از کارتگیگابات کم است می 128باز و بسته شدن برنامه بسیار روان است. اگر برایتان ظرفیت 
قوت آن است. اگر از گوشی دارد که دیگر نقطه آمپرساعتیمیلی 5000ظرفیت را افزایش دهید. این گوشی باتری با ظرفیت 

توانید مطمئن بینید، میکنید و فیلم نمیکند، بازی اجرا نمیهای اجتماعی را با آن چک میاستفاده چندانی ندارید و فقط شبکه
ارد اما از قابلیت شارژ سیم ندکند. این گوشی شارژ بیروز انرژی موردنیاز آن را فراهم می 3تا  2باشید که باتری گوشی حداقل 

پیکر گوشی قطعاً به بیش از یک ساعت زمان مند شده است. البته همچنان برای شارژ باتری غولوات بهره 15سریع با توان 
 .آیدآمپرساعت است و کامالً معقول به نظر میمیلی 5000نیاز دارید اما باید توجه کنیم که این زمان برای شارژ 
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ها و کنند این تراشه قدرت چندان برای اجرای برنامهنام مدیاتک به عنوان سازنده تراشه گوشی تصور می ها با شنیدنبرخی
از تواناترین تولیدات مدیاتک  Mediatek Helio G80 نانومتری 12روز ندارد. اما در عمل اصالً چنین نیست. تراشه های بهبازی

تری عملکرد کامالً مطلوب Snapdragon هایتراشه از بسیاری از تراشه دهند اینهای گرفته شده نشان میمارکاست. بنچ
 .شودهای معمول هم در این گوشی بدون مشکل خاصی اجرا میدارد. بنابراین، حتی بازی

 

 بندیجمع

گیگابایت  6گیگابایت و رم  128کارت ظرفیت دو سیم Galaxy A32 SM-A325F/DS گوشی موبایل سامسونگ مدل
افزاری این گوشی را محصوالت سامسونگ است. بسیاری از مشخصات سخت A سری هایگوشی هایید یکی از خوببدون ترد

نمایش و دوربین چهارگانه است. البته مشابه دیگر هم دارند اما برنده این مدل که در ارزش خرید آن تأثیر زیادی دارد، صفحه
است. از سوی دیگر در گستره قیمتی این گوشی  A تا باکیفیت سریهنوز هم کیفیت ساخت و بدنه گوشی همان پالستیک نسب

نمایش و باتری مجموعه مشخصات موردنظرتان موبایل رقبای بسیار قدرتمندی وجود دارند اما اگر همچنان دوربین، صفحه
 .آل فکر کنیدهایتان ایدهبه عنوان یکی از انتخاب A32 هستند، حتماً به
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 مشخصات

 158.9 ابعادx۷3.6x8.4 
 گرم 184 وزن 
 متر(میلی 12.3×  8.8سایز نانو ) توضیحات سیم کارت 
 پالستیک و شیشه قاب پشتی ساخته شده از پالستیک ساختار بدنه 

 های خاصویژگی  گر اثرانگشتمجهز به حس 
 مناسب عکاسی

 دو عدد تعداد سیم کارت 
 2021فوریه  25 زمان معرفی 
 2800000630560 شناسه کاال 
 تراشه Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset 
 ی مرکزیپردازنده Dual-Core Cortex-A ۷6 &amp; Hexa-Core Cortex-A55 
 بیتی 64 نوع پردازنده 

 گیگاهرتز 1.8و  2.0 ی مرکزیفرکانس پردازنده 

 ی گرافیکیپردازنده Mali-G52 MC2 GPU 
 گیگابایت 128 حافظه داخلی 
 مقدار RAM  گیگابایتشش 
 نمایشفناوری صفحه Super AMOLED 

 اینچ و بزرگتر 6.0 ی اندازه صفحه نمایشبازه 
 اینچ 6.4 اندازه 
 پیکسل 1080 × 2400 رزولوشن 

 پیکسل بر اینچ 411 تراکم پیکسلی 
 84.6 نمایش به بدنهنسبت صفحه 



 

۷ 

 20:9 نسبت تصویر 

 پشتیبانی از رابط کاربری هاسایر قابلیت One UI 3.1 
 شبکه های ارتباطی 

 
2G 

3G 

4G 

  2شبکهG                  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت 

  3شبکهG                  HSDPA 850 / 900 / 1۷00(AWS) / 1900 / 2100 

  4شبکهG                 LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1۷00/2100, 5|850, ۷|2600, 8|900, 8|900, 12|۷00 

                             , 1۷|۷00, 20|800, 28|۷00, 38|2600, 40|2300, 41|2500 

 های ارتباطیفناوری 

NFC 
OTG 

Wi-Fi 
 بلوتوث

 Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n/acDual-band WiFi Direct Hotspot 

 بلوتوث 

A2DP, LE 

 آوری موبایلفن 

A-GPS 
BDS 

GALILEO 
GLONASS 

 ارتباطی هایدرگاه 

USB Type-C 2.0 

 نسخه بلوتوث 

5.0 

 های پشت گوشیدوربین 

 ماژول دوربین 4

 رزولوشن عکس 

 مگاپیکسل 64

 فلش 

LED 
 های دوربینقابلیت 

 ی دیافراگممگاپیکسل، دریچه 64با رزولوشن  (Wide) حسگر اول از نوع عریض -دارای چهار حسگر دوربین 

f/1.8 مترمیلی 26، فاصله کانونی لنز (Focal Length 26 mm)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک ، PDAF 

و ثبت  f/2.2 ی دیافراگممگاپیکسل، دریچه 8با رزولوشن  (Ultrawide) حسگر دوم از نوع فوق عریض -
حسگر سوم  -درجه  123، زاویه دید (1.12µm Pixel Size) میکرومتر 1.12هایی به سایز تصاویر با پیکسل

 حسگر چهارم از نوع عمق - f/2.4 ی دیافراگممگاپیکسل، دریچه 5با رزولوشن  (macro) از نوع ماکرو
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(depth)  ی دیافراگممگاپیکسل، دریچه 5با رزولوشن f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)  قابلیت
 HDR عکاسی

 فیلمبرداری 

فریم بر ثانیه 30 سرعتو  1920×  1080 رزولوشن  (1080p@30FPS) 

 دوربین سلفی 

فیلمبرداری: رزولوشن  f/2.2 ی دیافراگممگاپیکسل، دریچه 20با رزولوشن  (Wide) حسگری از نوع عریض
 (1080p@30FPS) فریم بر ثانیه 30و سرعت  1920×  1080

 سیستم عامل 
Android 

 نسخه سیستم عامل 

Android 11 

 گرهاحس 

 (FingerPrint|Under-Display) اثرانگشت زیر صفحه نمایش

 (Hall) تشخیص آهنربا

 (Gyro) ژیروسکوپ

 (Accelerometer) سنجشتاب

 (Compass) نماقطب

 (Proximity) مجاورت

 وات 15میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان  5000باتری لیتیوم یونی با ظرفیت                  باتری مشخصات 
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 نحوه راه اندازی دستگاه

 . پیش از استفاده از دستگاه،خود را با عملیات پایه ای آن آشنا کنید -

و نگه دارید تا  برای روشن کردن دستگاه دکمه روشن/خاموش را فشار دهید  -

 صفحه نمایش روشن شود

      ی  و نگه دارید سپس گزینه خاموش کردن دستگاه،کلید پاور را فشار دهیدبرای   -

 لمس کنید

     دارید و سپس   ی پاور را فشار دهید و نگهدکمه برای راه اندازی مجدد دستگاه،  -

 لمس کنید

 

 

 

 

 

 

 


