ﻫﻮاوی :در ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ
ﺑﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دادهﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻮاوی ،در ﻣﻬﺎﺟﺮت از اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ  ،۲ﺗﻤﺎﻣﯽ
دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﻢ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺑﺎزی و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از
دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﻫﻮاوی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ  ۲.۰ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﮐﺎرﺑﺮان
از آن را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﻬﻤﯽ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ از ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان دادهﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮاوی از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻮاوی ﺑﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ و آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮاوی ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ،
دادهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاوی ،ﻋﮑﺲﻫﺎ و
اﻃﻼﻋﺎت ورود ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ »ویﭼﺖ« ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل »ﻫﻮاوی اپ ﮔﺎﻟﺮی« ﺑﻪ اﺳﺘﻮر اﺻﻠﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﻮر ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺧﻮد
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ آﻧﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﺪا ﺷﺪن از
ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ  ۲.۰را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻮاوی ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻫﻮاوی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم
 ،۲۰۲۱ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  ۲۰۲۱و ﻧﯿﻤﻪ اول  ۲۰۲۲اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

