ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و اوﭘﻮ راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻮاوی ،اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و اوﭘﻮ ﻫﻢ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن آن را ﻫﻤﺎن

اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ داﺷﺘﻪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اپﻫﺎ را
راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻮرت ﮐﺮد .ﻫﻮاوی در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺮای اپ روی
ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد آن روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ در اﺻﻞ ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮐﺮﯾﻦ ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ،اﻣﺎ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺣﺎﻻ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮاوی ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ
ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،اوﭘﻮ و وﯾﻮو ﺑﺪون ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ در
ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺟﺎی ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ در اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺠﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻮاوی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اپ ﮔﺎﻟﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل دارد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از
روش آﺳﺎنﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اپﻫﺎی  GMSﺑﻪ  HMSروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

