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ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی  P50در  ۱۲ﺧﺮداد ﺧﺒﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﻫﻮاوی  ۱۲ﺧﺮداد از ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﺗﯿﺰرﻫﺎﯾﯽ ،از ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺘﺪا از
ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻮاوی واچ  ۳و ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯿﺖﭘﺮو ﭘﺮو  ۲در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺧﺒﺮ داد و اﮐﻨﻮن اﺣﺘﻤﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺮی
ﻫﻮاوی  P50ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺮاﺳﻢ  ۱۲ﺧﺮداد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،دو ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻠﺰی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮی  P50ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺶﺗﺮ در رﻧﺪرﻫﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻮاوی

 P50در ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ از دو ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ درون آنﻫﺎ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺷﺎﯾﻌﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﻨﺴﻮر  ۱اﯾﻨﭽﯽ  IMX800ﺳﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﺮی  P50ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻮاوی و ﻻﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺪ ﻻﯾﮑﺎ
ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻻﯾﮑﺎ را روی ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻫﻮاوی ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ  ۱۲ﺧﺮداد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ،ﻫﻮاوی واچ  ،۳ﻣﯿﺖﭘﺮو ﭘﺮو  ۲و
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮی  P50ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮی  P50اﻣﯿﺪوار ﻧﺸﻮﯾﻢ ﭼﻮن ﻫﻨﻮز
ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در روﯾﺪاد ﭘﯿﺶ رو ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮاوی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮاوی» ،رن ژﻧﮕﻔﯽ« ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه آنﻫﺎ را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻮاوی از ﻣﺎه ﻣﻪ  ۲۰۱۹ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺼﺪ دارد روزﻧﻪﻫﺎی اﻣﯿﺪ ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺧﻮد
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪ اداﻣﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺑﺎزار اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ .ژﻧﮕﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،MindSporeﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺑﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

