ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ اپ ﻫﺎی ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮان از اپ اﺳﺘﻮر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در اپ اﺳﺘﻮر آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮی ﺑﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻌﺪادی از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن
ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺻﺮﯾﺢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،از اپ
اﺳﺘﻮر ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ارﺳﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ در آن در ﻣﻮرد ﻋﺪم
ﺗﻄﺎﺑﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی  5.1.1و  5.2.2ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﭘﻞ ﻫﺸﺪار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺪون ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺗﺄﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.

اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن اپ ﺧﺎﻃﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺳﺎل ﮐﺮده.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه در اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ روی

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺪ،
ﻓﺮﯾﻢ ورک ﯾﺎ ﮐﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ً
ﻣﺠﺪدا روی اپ اﺳﺘﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اپ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎ اﭘﻞ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از داده ﻫﺎی اروﭘﺎ ﮐﻪ در  25ﻣﺎه ﻣﻪ )4
ﺧﺮداد ﻣﺎه( اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﭘﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻐﺮ داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ از
اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ،ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر و ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺗﺮه در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
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