اﭘﻞ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی
روی  iOSرا ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
اﭘﻞ اﺧﯿﺮا دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اپ اﺳﺘﻮر را اﺻﻼح ﮐﺮده ﮐﻪ راه ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﺎدﯾﺎ xCloud ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ  GeForce Nowدر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSرا ﻫﻤﻮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﮑﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  ،iOSﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزیﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از اپ اﺳﺘﻮر داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮوز ﺷﺪه اپ اﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ:

»ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اپ
اﺳﺘﻮر داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ دوﺑﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ ﺿﺮر ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در
ﺳﺮوﯾﺲ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﺎزی در اپ اﺳﺘﻮر ،ﯾﮏ اپ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای و ورود ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺣﺴﺎب اﭘﻞ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺑﺎزیﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اپ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل در اپ اﺳﺘﻮر ﻟﯿﻨﮏ
ﺷﻮﻧﺪ«.

اﭘﻞ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد در اپ اﺳﺘﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه

ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ،ﺷﮑﺎﯾﺖ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎزی ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اپ اﺳﺘﻮر ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .دادﮔﺎه اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ در

آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮐﻪ از اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﭘﻞ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی آنﻫﺎ را روی آﯾﻔﻮنﻫﺎ و
آﯾﭙﺪﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی اﭘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﺪ ﻫﺮ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﺎزی را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .داﻧﻠﻮد ﺑﺎزیﻫﺎی اﺳﺘﺎدﯾﺎ و  xCloudو اﺣﺘﻤﺎﻻ داﻧﻠﻮد ﯾﮏ
اپ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮور اﺑﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزی ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ را زﯾﺮﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  iOSاز
اﺟﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی آنﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

