ﻫﻮاوی ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار »ﺗﻨﺴﻨﺖ« را از
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اپ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۲ ،دی ۱۳۹۹
ﻫﻮاوی ﺑﺎزﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ »ﺗﻨﺴﻨﺖ« را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده از اپ
اﺳﺘﻮر ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮد.
ﺗﻨﺴﻨﺖ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎزیﺳﺎزی را در دﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ »Arena of Valor»،
 «« League of Legendsو » «Clash of Clansرا در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی

ﻣﺤﻠﯽ » «PUBGو » «Monster Hunter:Worldرا ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر دارد.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻮاوی ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﯿﻦ ﺣﺮف را اول زده و  ۴۳درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺣﻮزه را در ﮐﻨﺘﺮل
دارد از اﯾﻨﺮو ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ روی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای
ﻣﯽﮔﺬارد .در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﮔﻮﮔﻞ در ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎزیﺳﺎزﻫﺎ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اراﺋﻪ
اپﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺎرﮐﺖﻫﺎی اپ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﻮاوی ﺿﺮﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺴﻨﺖ ﻣﯽزﻧﺪ.

دﻟﯿﻞ ﺣﺬف ﺑﺎزیﻫﺎ از اپ اﺳﺘﻮر ﻫﻮاوی ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاوی در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ دﻟﯿﻞ اﺧﺬ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮده؛ ﺗﻨﺴﻨﺖ
ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻓﻖ
ﺟﺪﯾﺪی اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺗﻨﺴﻨﺖ از ﺗﻼش ﺑﺮای اراﺋﻪ دوﺑﺎره ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ در اپ اﺳﺘﻮر
ﻫﻮاوی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راهﺣﻞ در ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﭘﻠﻔﺘﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮاوی ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارم
در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ«.
ﺑﺎزار ﮔﯿﻢﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ در ﭼﯿﻦ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﺟﺪای از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﯾﻦ دو

ﺷﺮﮐﺖ ،اﭘﻞ  ۳۹ﻫﺰار ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎره  ISBNاز دوﻟﺖ ﭘﮑﻦ ﺣﺬف ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Assassin’s Creed، NBA 2K20و  ۷۴ﺑﺎزی ﻣﺤﺒﻮب در

ﻓﻬﺮﺳﺖ  ۱۵۰۰ﮔﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

