اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی :اﭘﻞ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن رﻗﺒﺎ
از ﺗﺎﺪ اپ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
اﭘﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺎدی روی ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻫﺮ روش ﻣﻤﮑﻦ آن را ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی
) (Spotifyﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه
اﭘﻞ رﻗﺒﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﺪ اپ ﻫﺎ ﯾﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ارﺳﺎل ﮐﺮده و در آن ﻣﻌﺘﺮض

ﺷﺪه اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  iOSﺳﺮوﯾﺲ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ
را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وارد آورده اﻧﺪ.
در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر آﻣﺪه ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮد ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و ﺳﺮوﯾﺲ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺼﻮب ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺎزه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﭘﻞ درﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﺷﯿﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ
در  iTunesﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ،اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻮﺿﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮش ،ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ
اﺳﺘﻮر از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را
ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎﻧﺪن اﭘﻞ از اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد.
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ اﭘﻞ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آن ﻫﺎ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺧﻮد ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی در
ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﻣﺘﻮد ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﭘﻞ را در اپ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اش ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﻖ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﭘﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای
ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی در رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎ  Apple Musicﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی دارد ،اﻣﺎ
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﭘﻞ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻠﻤﺮوی ﺧﻮد ﻧﺴﺐ

ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

