آﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﻠﯽ
اﺳﺘﻮر را دارد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺮوز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻌﺪاد
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﭘﻠﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ اﯾﻤﯿﻠﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان« اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻟﯿﻨﮏ »ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ« ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۱۵ﻣﺎرس ) ۲۵اﺳﻔﻨﺪ( ﻟﯿﻨﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ را درون اﭘﻠﺒﮑﯿﺸﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺳﯽ ﭼﻮن دورﺑﯿﻦ ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﻫﺎ ،ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﺳﻄﺢ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ را اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺶ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اپ آﻧﻬﺎ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ اﻗﺪام اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎور دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ ﺣﺬف
ﻋﻤﻼ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺑﻪ درد ﻧﺨﻮر و از رده ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ً
دﻫﻨﺪﮔﺎن اپ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ آﻧﻬﺎ را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺣﺪود  ۲.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﮔﻮﮔﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺑﺎ
اﻗﺪام ﺟﺪﯾﺪ ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ اپ ﻫﺎ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

