اﭘﻞ دﻻﯾﻞ راﯾﺞ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ
ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در اپ اﺳﺘﻮر را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۳
اﭘﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺮﻣﻮز ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺜﻼ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اوﻗﺎت ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده در آن ﺑﺪل ﺑﻪ رﻣﺰ و راز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ،
ً

دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درک درﺳﺘﯽ از ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺣﺎﻻ اﭘﻞ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن  ۱۰دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم
ﭘﺬﯾﺮش اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮش آوازه ی اپ اﺳﺘﻮر را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ.
در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد  ۱۴درﺻﺪ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﺮدود ﺷﺪه
اراﺋﻪ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ دوم ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۸درﺻﺪ از اپ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﻣﯽ

ﮔﺮدﻧﺪ وﺟﻮد ﺑﺎگ ﻫﺎی واﺿﺢ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دﻻﯾﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﻣﻞ  ۱۲درﺻﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ،ﻋﺪم ﭘﯿﺮوی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ و ﯾﺎ
دارا ﺑﻮدن راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه .ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮدود ﺷﺪه ﻧﯿﺰ دارای
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺷﺸﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮدودی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۵درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻋﺎﻣﻠﺶ اﺳﺘﻔﺎده ی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻗﺒﻼ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اپ اﺳﺘﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۴درﺻﺪ
دﻫﻨﺪه از آﯾﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اپ ﻫﺎی
ً
از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در آﯾﺘﻮﯾﻨﺰ و اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮن ﺟﺎ ﻧﮕﻬﺪار ،ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ اﭘﻞ و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺘﺎ ،دﻣﻮ و ﺗﺴﺖ ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﯾﺮ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ۴۳ .درﺻﺪ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻫﺎی ﻣﺮدود ﺷﺪه دارای دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺪول از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

