ﮔﻮﮔﻞ و  Tencentﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﮔﻮﮔﻞ و  ،Tencentﺑﺰرﮔﺘﺮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻦ ﻗﺮاردادی را ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ و
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.
 Tencentﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻟﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎم
رﺳﺎن »وی ﭼﺖ« و ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Honour of Kingsاﺳﺖ

ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل  2010و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻣﺘﻨﺎع از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺤﺘﻮای دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ از اراﺋﻪ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد.

از آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻏﻮل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﭼﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود

ﻗﺮار داد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﻦ وﯾﻮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد در ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ

اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ وﯾﮋه
ﭼﯿﻦ ،اﻓﺘﺘﺎح ﯾﮏ دﻓﺘﺮ در ﺷﻨﮋن و اﻋﻼم ﻃﺮح اﻓﺘﺘﺎح ﯾﮏ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی  Tencentﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﻣﺤﺪود
اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.
 Tencentﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻀﻮر ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی ﭼﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺻﻮرت داده ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ  5درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺗﺴﻼ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزی  Arena of Valorﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روﺳﺎی ﺑﺨﺶ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﻫﺮدو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار رﺿﺎﯾﺖ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  2014ﻗﺮاردادی را ﺑﺮای
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

