اﻇﻬﺎرات ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﻫﻮاوی در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
از ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﮔﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﻋﺠﯿﺐ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻫﻮاوی را ﺑﺮدارد ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﮔﺰ از ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻣﺎ ﻫﻮاوی ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺿﻤﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ،اﺣﺘﻤﺎل
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﮔﻞ را رد ﻧﮑﺮد.
» «Fred Wangfeiﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻮاوی در ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .وی اﺷﺎره ﮐﺮد در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده دوﺑﺎره از ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ،ﻫﻮاوی
اﺳﺘﻔﺎده ای از آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر دور از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻫﻮاوی
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ دوﺑﺎره از ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﻫﻮاوی ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  9to5Googleاﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ »اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز اﻧﺪروﯾﺪ« ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب اول اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺖ:

»اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب اول ﻣﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ،
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد«.
ﻫﻮاوی ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای  Google Play Servicesاﺳﺖ«Wangfei» .
در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم
 AppGalleryرا ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.
ﻫﻮاوی ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﭘﻞ ،ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل
 2019ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺮدن اداﻣﻪ داد و درآﻣﺪش از رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  122ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻋﺒﻮر ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

