اﭘﻞ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اپ اﺳﺘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،آذر ۱۳۹۹
اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اپ اﺳﺘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺳﻂ
آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  iOSاز اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
اﭘﻞ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ و ﻃﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  WWDC 2020از ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻓﺰودن اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ » «Nutrition Labelsﺧﺒﺮ داد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸آذر ﻣﺎه از اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت دﯾﮕﺮ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اپﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺣﺎﻻ اﭘﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت  iOSﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ  iOS 14راهاﻧﺪازی ﮐﺮده .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﭘﻞ ،اپﻫﺎ روی ﺗﻤﺎم ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ
 ،iPadOS ،iOSﻣﮏ او اس watchOS ،و  tvOSﺑﺎﯾﺪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻫﺮ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﭘﻞ ﺧﻮد از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﭘﻞ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺤﻪ در اپ اﺳﺘﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای دارای ﺻﻔﺤﻪ اپ اﺳﺘﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  Messagesاﺷﺎره ﮐﺮد ،اﭘﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن را در وب ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﭘﻞ در اپ اﺳﺘﻮر دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در وب ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

اﭘﻞ در اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ ،ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت را در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ردﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دادهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده .ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت اپ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روش ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

