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Abstrak
Sistem ini diklaim akan bekerja lebih baik dibanding android yang sudah ada
sebelumnya. Android Nougat adalah OS terbaru yang baru saja dirilis oleh Google.
Android ini menggantikan OS Marshmallow yang baru meluncur pada tahun lalu. ...
Tidak semua ponsel sudah menggunakan OS terbaru.kelebihan Android Nougat
adalah fitur Split Screen yang dapat membagi layar untuk dua aplikasi sekaligus.

Kata Kunci: nougat,aplikasi,system

Pendahuluan
Data saver adalah fitur penghemat data yang jadi salah satu kelebihan Android Nougat.
Fitur ini sebenarnya secara eksklusif merupakan milik Google Chrome. Namun di
Nougat, fitur ini diperkenalkan untuk semua browser dan aplikasi online. Disebut, data
Anda bisa hemat hingga 45 persen dengan cara pengompresan laman hingga kapasitas
per kilobyte-nya sedikit.

Pembahasan

Kelebihan OS Android Nougat
pihak pengembang Android sendiri telah memberikan sedikit gambaran tentang
Android Nougat. Inilah beberapa kelebihan Android Nougat yang beritanya memiliki
keunggulan lebih baik dari Android marshmallow. kemampuan yang dipunyai Android
Nougat memang terbilang lebih canggih dari Android sebelumnya.
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Untuk itu disini kami akan menyajikan beberapa fitur canggih yang dimiliki oleh
Android Nougat dan akan membuat kamu semakin mengetahui apa saja sih kelebihan
yang dimiliki oleh Android Nougat. Fiktur Multitasking Lebih Ampuh
Dari semua kecanggihan yang semakin maju Fitur Multitasking yang Lebih Ampuh
tentu akan semakin di perlukan untuk memenuhi kebutuhan menulis SMS, Chatingang,
BBM, Whatsapp, Line, buka sosial media Facebook, Twitter , browsing, belanja online,
jual beli online. Nah disinilah fungsi dari multitasking itu sendiri.
Layar OS Android Nougat yang memiliki ukuran 5 inci keatas memang terlihat sangat
mewah, belum lagi dengan adanya kemampuan yang diberikan oleh OS Android
Nougat akan sangat membantu kamu dalam melakukan aktivitas yang berhubungan
dengan multitasking. Android Nougat juga memiliki kelebihan yang bisa digunakan
untuk menikmati Virtual Reality. Namun juga tidak semudah itu pasalnya harus ada alat
lain seprti Oculus Rift atau alat semacam box teater.
Untuk mode malam yang dimiliki oleh Android Nougat sudah dibuat lebih baik dan
mungkin bisa dilakukan secara otomatis. Misal saat hari telah gelap atau berada dalam
kegelapan, maka otomatis smartphone Android Nougat akan bekerja dengan sndirinya.
Dijamin keamananya
Android adalah salah satu sistem Operasi Open Source atau terbuka, namun untuk OS
Android Nougat ini sudah sangat terjamin keamananya pasalnya sudah menggunakan
teknologi yang memang teruji.
Dengan semua kecanggihan yang dimilki oleh OS Android Nougat memang membuat
kita merasa sangat aman, apalagi di jaman internet seperti ini. Salah satu kecanggihan
yang dimiliki oleh OS Android Nougat adalah dengan terbenamnya teknologi yang
mampu memanipulasi data agar lebih ringan dan tidak membebani RAM.
Namun tidak berhenti sampai disini saja lo sob, proyek svelte bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi daya baterai. Jadi bisa membuat baterai irit hingga 300% atau 3
kali lipat. Apa ya kira-kira kelanjutan dari proyek ini selanjutnya? Mari kita tunggu saja
mudah-mudahan lebih ampuh lagi.
Kekurangan yang dimiliki oleh Android Nougat
rupanya terjadi dibagian harga yang dipatok lebih tinggi dari android sebelumnya, dan
ini tentu akan berlanjut terus menerus dalam waktu singkat yang akan membuat
pengguna kecewa. Baru beli hp Android marshmallow udah ada update lagi Android
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Nougat. Apalagi ini terjadi seterusnya tentu akan lebih mengecewakan lagi apabila
smartphone tersebut dapat di update ke versi lebih tinggi, sudah dowload firmwarenya
besar, saat dipasang ada beberapa fungsi smartphone yang jadi gak berfungsi, kalau
begini kan susah jadinya.
Mungkin hanya ini sedikit kekurangan yang dimiliki oleh Android Nougat namun
dengan semua kecanggihan yang ditawarkan tentu kekurangan seperti ini tidak
menyurutkan minat kamu untuk memiliki hp berteknologi Android Nougat bukan.
Pada
Android
Marshmallow,
fitur Doze akan
secara
otomatis
berfungsi
ketika smartphone berada pada keadaan idle dalam waktu yang cukup panjang.
Fitur Doze ini dibuat khusus untuk menghemat daya baterai yang umumnya menjadi
sumber masalah semua pengguna smartphone.
Tapi, dengan fitur Doze On The Go yang baru diimplementasikan pada Android versi
Nougat ini, smartphone nggak perlu lagi menunggu beberapa saat untuk berada dalam
mode doze (tidur).
Ketika
kamu
menekan
tombol
kunci
otomatis smartphone akan masuk ke mode doze.

pada smartphone,

maka

secara

Kalau dengan Android Marshmallow, baterai bisa lebih hemat, dengan Android Nougat
baterai kamu juga dijamin akan jauh menjadi lebih hemat.

Penutup
Android

adalahsistem

operasi untuk telepon

seluler yang

berbasis Linux yang

dikembangkan oleh dua jenis distributor sistem operasi yaitu Google atau Google Mail
Services (GMS) dan Open Handset Distribution (OHD). Sampai saat ini, android
memiliki tujuh macam versi yang semua versinya diberi nama berdasarkan nama
makanan antara lain Cupcake, Donut, Eclair, Frozen Yogurt, Gingerbread, Honeycomb,
Ice Cream Sandwich, Jelly Bean,KitKat,Lolipop,Mashmelow, dan versi terbarunya
yaitu Nougat.
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