ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﻮاوی در اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ
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ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻫﻮاوی ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﮐﺎر را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ آن در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﻮاوی در اﻧﺠﻤﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺖ و واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Firstﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻮروم ﮐﻪ در دﻫﻪ  ۱۹۹۰ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﺻﻞ ﻧﻘﺶ ﻧﻮﻋﯽ واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و روﯾﺪادﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﻮزه ﺳﺎﯾﺒﺮی را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﯽ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ وال
اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده وزارت اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از
ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻮاوی در اراﺋﻪ ﭘﭻ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﻮاوی در اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻋﻀﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در واﻗﻊ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل
ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻮاوی در اراﺋﻪ ﭘﭻ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﻫﻮاوی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ را ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص
ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ در آن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺗﯿﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﻓﻮروم ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در آن

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﻮاوی ﮐﺮد.

ﺳﺨﻨﮕﻮی اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل اﻧﺠﺎم داد اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از

ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﻮاوی را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
اﻣﺎ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی
ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮاوده ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ وﯾﮋه ﺑﻠﻮﺗﻮث ،اﻧﺠﻤﻦ وای ﻓﺎی و

اﻧﺠﻤﻦ اس دی ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﺪدا در آﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
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