ﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از  ۵۹اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭼﯿﻨﯽ را ﻣﻤﻨﻮع
ﮐﺮد؛ ﺗﯿﮏ ﺗﺎک و ویﭼﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻨﺶﻫﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
از اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺗﻨﺶﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻻ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ۵۹
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش  ،TechCrunchدر اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎم اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻄﺮﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﮏ ﺗﺎک ،ویﭼﺖUC ،
 ،Browserﺑﺎزی  Clash of Kingsو ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻋﻠﺖ
ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ را ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻣﻨﯿﺖ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺿﻄﺮاری دارﻧﺪ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺑﺨﺶ  69Aﻗﺎﻧﻮن ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت )اﻗﺪام و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم( ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﺪودﺳﺎزی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب،

ﺗﻮﺻﯿﻪﻧﺎﻣﻪای ارﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ
اﺳﺖ:

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در ﻫﻨﺪ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺷﺮﮐﺖ » ،«Counterpointاﯾﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ روی ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه از ﻫﺮ ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ۵۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺎه ﻣﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ  ۵۹اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ۲۷ ،ﻣﻮرد آن در ﻟﯿﺴﺖ  ۱۰۰۰اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺤﺒﻮب در ﻫﻨﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻨﻮز
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و
اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ
اﺳﺘﻮر و اپ اﺳﺘﻮر در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دوﻟﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ از ﺑﺮرﺳﯽ آن داده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،آنﻫﺎ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺣﺬف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

