ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی واﯾﻮ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻣﺠﻮز
 FCCرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،دی ۱۳۹۴
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ در ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮ وﻧﮓ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎن اچ ﺗﯽ ﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﻠﯽ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎه آﯾﻨﺪه  CESداده ﺑﻮد.
او اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ را در ﻓﻮروم ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و در ﻣﻮرد ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اچ ﺗﯽ ﺳﯽ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ واﯾﻮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﮑﺲ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﺧﯿﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻇﺎﻫﺮ و ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه

اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻏﺎز  CESاﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﻣﺮوز اﻣﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ واﯾﻮ ﻣﺠﻮز  FCCرا ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﺪﺳﺖ ،ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی آن و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ) Base Stationاﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ( و ) Link Boxﺟﻌﺒﻪ اﺗﺼﺎل( درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﭘﺮوﺳﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ
وﻧﮓ از آن ﺧﺒﺮ داده و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در روﯾﺪاد ﻻس وﮔﺎس روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﻮد ،اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎ ﻣﺎه آورﯾﻞ )ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (95ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ،اﻣﯿﺪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺋﯿﺘﯽ از
اﮐﺎﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﯾﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد و در آن آﻣﺪه ﺑﻮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮش ﺑﮕﺬرد 2016 .ﺳﺎل ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﺠﻮز  FCCرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﻻس وﮔﺎس درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻢ.
 -1ﺑﺮﭼﺴﺐ  FCCﺑﺮای ﻫﺪﺳﺖ واﯾﻮ

 -2ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺑﺮﭼﺴﺐ  FCCروی ﻫﺪﺳﺖ واﯾﻮ

 -3ﺑﺮﭼﺴﺐ و ﺟﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی واﯾﻮ

 -4ﺑﺮﭼﺴﺐ  FCCو ﺟﺎی ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻨﺘﺮل واﯾﻮ

 -5ﺑﺮﭼﺴﺐ  FCCﺑﺮای ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎﮐﺲ

 -6ﺗﻮﺋﯿﺖ ارﺳﺎﻟﯽ از اﮐﺎﻧﺖ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ واﯾﻮ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

