ﻫﺸﺪار اﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﺎرﻗﺎن آﯾﻔﻮن در ﺟﺮﯾﺎن
اﻋﺘﺮاﺿﺎت :ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
ﻋﺪهای از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻓﺮد ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و دزدی از
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻞ اﺳﺘﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭼﻮن آنﻫﺎ ﭘﺲ از روﺷﻦ ﮐﺮدن آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺳﺮﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﻗﻔﻞ
ﺷﺪن و ردﯾﺎﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽدﻫﺪ.
آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺠﺎورت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آنﻫﺎ از

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،دﺳﺘﮕﺎه را از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﭘﻠﯿﺲ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .ﺳﺎرﻗﺎن ﭘﺲ از روﺷﻦ ﮐﺮدن
آﯾﻔﻮن ﺳﺮﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه و در ﺣﺎل ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ در
ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ« روﺑﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺳﺎرﻗﺎن آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺳﺮﻗﺘﯽ را ﺑﻪ اﭘﻞ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﻄﻌﺎت آﯾﻔﻮنﻫﺎ را در ﺑﺎزار
ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﯾﺎ از ﺗﺮس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪن آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﻧﺴﺒﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺳﺮﻗﺖ از ﭼﻨﺪﯾﻦ اﭘﻞ اﺳﺘﻮر در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ را دوﺑﺎره ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت را از وﯾﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ.

ﻋﺪهای از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﭘﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ،ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ،
ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﭘﻞ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ردﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎرق را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻗﺖ آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﺮای اﭘﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻗﺖ آﯾﻔﻮنﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدی را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ آﯾﻔﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان در ﺻﻮرت ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪن
آﯾﻔﻮن ،آن را در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻢ ﺷﺪه ) (Lost Modeﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻔﻞ ﮐﺮده و ردﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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