آﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮآوی
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ  HMSﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻏﺎز ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻮآوی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ  HMSﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد روﺑﻪرو ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،داﻣﻦ ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺟﻬﺎن را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ

ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﺠﺎد اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد روی ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز و راﯾﮕﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮود ﺗﺎ دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ وﯾﮋه ﻫﻮآوی را ﺳﺮﻋﺖ دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان  HMSﯾﺎ » «Huawei Mobile Servicesﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻮآوی

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۲ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ

در اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از  HMSﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؟ ﻣﻮﺿﻮع دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮآوی ﭼﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ را ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ،از ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار
ﻫﻮآوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﻮآوی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺣﺪود  ۲۰۰ﻣﻮرد از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی  HMSﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻠﯽ دارد
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻨﻮانﻫﺎ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاری ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،واﺗﺲاپ و ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه  HMSﺧﻮﺷﺒﯿﻦﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ:

»ﺑﺮای ﺑﺮای ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ،ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان ،روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮآوی در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﺗﺎ
ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻨﺎر اپ ﮔﺎﻟﺮی ﻫﻮآوی و  Apkpureﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﺸﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از
ﻣﺤﯿﻄﯽ آﺷﻨﺎ و ﺳﺎدهﺗﺮ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.

از ﺗﻤﺮﮐﺰ روی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻨﻮانﻫﺎ
ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺑﺮی دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد روی
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد روﺑﻪرو ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻮآوی در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ HMS

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻄﺮح و ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﭘﺮوژه  HMSﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻮآوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ  HMSﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﮐﺎر
روی اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  HMSﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻫﻮآوی ) (HMSﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
ﮔﻮﮔﻞ ) (GMSاراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﮐﺎرﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻓﻀﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻫﻮآوی اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ
»اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺑﻦﺑﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ« .در واﻗﻊ ،ﻫﻮآوی ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﺶ و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻮآوی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ
دﻓﺘﺮﭼﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ  HMSرا ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺘﻔﺎده از  HMSﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﻮآوی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺲ از ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی و اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ،ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺲ از

ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻬﺎ ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮد »ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻫﻮآوی«

) (Huawei IDﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﺮماﻓﺰاری ﻫﻮآوی )اپ ﮔﺎﻟﺮی( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۵ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی

ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻫﻮآوی ﯾﺎ ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻫﻮآوی ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻮآوی
در ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ رﺷﺪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻮآوی ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ
ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﻪ رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

