ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻫﻮاوی؛
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ در راﻫﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻼﻗﻪ دارد ﺑﺎ ﻫﻮاوی و زﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ آن آﻧﺮ ،دوﺑﺎره ﻫﻤﮑﺎری را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد .دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ در ﺑﺎزار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰی
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  XSو ﺑﻪ زودی ﺳﺮی  P40ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﯽ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از آﻟﻤﺎن و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ از ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺠﻮز
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻮاوی را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ

ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻫﻮاوی آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮای
ﺿﺮوری  AOSPاﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻼﻗﻪ دارد اپﻫﺎی
ﺧﻮدش را روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺠﺪدا ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﻮاوی ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در اﺗﺮﯾﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺠﺪد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻨﺎر
ﻧﯿﺰ اﺧﺒﺎری ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاوی از ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه و ﻋﻼﻗﻪ دارد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ

ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻮازات ﭘﺮوژهﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ،ﻫﻮاوی اپ ﮔﺎﻟﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ
دﻻر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.
اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی اپ اﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﻏﻮل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻮاوی ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﺒﺮی ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

