ﻫﻮاوی ﺑﺘﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ  ۲را ﺑﺮای
ﺳﺮی ﻣﯿﺖ  ۳۰و  P40ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۹
ﻫﻮاوی اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﯾﺎ  HarmonyOS 2.0را در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن  ۲۰۲۰ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ اﻣﺮوز رﺳﻤﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن آن را ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻮاوی ،دﮐﺘﺮ »وﻧﮓ ﭼﻨﮕﻠﻮ« اﻣﺴﺎل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی »ﻣﯿﺪﯾﺎ« و
» «Joyoungﺑﻪ ﻫﻤﺮاه » «Boss Electronicsو » «Puffin Technologyﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد را وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻫﻮاوی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶ از ۱۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻄﺮح
آنﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  JDﺑﺎ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اپ  JDﯾﺎ ﻫﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی آن آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﻣﯿﺖ  P40 ،۳۰و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯿﺖﭘﺪ ﭘﺮو در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
از اﻣﺮوز ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن از دو روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ روی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راهﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز از راه دور در » «Huawei DevEco Studioاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای

اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی  DevEco Studio 2.0را از ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ .روش
دوم ،ارﺗﻘﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﭘﺪﯾﺖ  OTAاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ  ،OTAاﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای آنﻫﺎ ﯾﮏ
اﯾﻤﯿﻞ رﺳﻤﯽ دﻋﻮت ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻮاوی ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ دوم ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻫﻮاوی ،ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ورود ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

