ﮔﯿﻤﺮ ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ  ۱۰روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎگ ﻓﯿﺲ ﺗﺎﯾﻢ را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
دﯾﺮوز ﺑﺎگ ﺟﺪﯾﺪی در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻤﺎس وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻓﯿﺲ ﺗﺎﯾﻢ اﭘﻞ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽداد
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺪای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ را ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺸﻨﻮد .ﺣﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ده روز
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎگ ﻓﯿﺲ ﺗﺎﯾﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ اﭘﻞ ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮده
اﻣﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ آن را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

روز ﻧﻮزدﻫﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ ) ۲۹دی( ،ﭘﺴﺮ  ۱۴ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺸﻞ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اپ
ﻓﯿﺲ ﺗﺎﯾﻢ آﯾﻔﻮﻧﺶ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺗﻤﺎس وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ وی ،دوﺳﺖ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮوﻫﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﻣﺎ در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﺳﺘﺶ ﺗﻤﺎس را ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪای او را ﺑﺸﻨﻮد.

او ﭘﺲ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ آن را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد
ﻣﯿﺸﻞ ﮔﻔﺖ .ﻣﺎدرش ﻧﯿﺰ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻞ ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ را ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺸﻞ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ اﭘﻞ اﯾﻤﯿﻞ و ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد و از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدن ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﯾﮑﯽ از اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﻣﯿﺸﻞ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن ﺑﻪ اﭘﻞ
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻧﺪاد ،او در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ژاﻧﻮﯾﻪ )۲

ﺑﻬﻤﻦ( ﻓﮑﺲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺮگ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﭘﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در  ۲۵ژاﻧﻮﯾﻪ ) ۵ﺑﻬﻤﻦ( وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﯾﻮﺗﯿﻮب آﭘﻠﻮد

ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن درﺑﺎرهی وﺟﻮد ﺑﺎگ ﻓﯿﺲ ﺗﺎﯾﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎزﻫﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ
را ﺑﺮای اﭘﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آن را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺖ.

ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ رﺳﯿﺪه ﻧﮑﺮده و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﮔﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻌﺎر واﻗﻌﯽ
ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪی اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﯿﺲ ﺗﺎﯾﻢ اﭘﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻟﻮﯾﺲ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

