اﻋﻼن اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻳﻔﻮن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﻫﮕﯿﺮی
ﮐﺎرﺑﺮ در ﺑﺘﺎی  iOS 14اراﺋﻪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر آﻳﻔﻮن اﻋﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺘﺎی  iOS 14اراﺋﻪ ﺷﺪه
و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﭘﻞ ﻃﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از دوﻟﻮﭘﺮﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ﻧﻮع دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اپﻫﺎﯾﺸﺎن ﮔﺮدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ از اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻟﯿﺒﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت اپﻫﺎ ﺑﺮ دﯾﺘﺎ را
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اپ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﯾﻦ دﯾﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮز را ﺑﺮای اپ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﺮدآوری دﯾﺘﺎ ﺷﻮد.

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ  iOS 14از راه ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داد و از
اﯾﻨﺮو اراﺋﻪ آن را ﺑﻪ اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺘﺎی  iOS 14.4اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﻧﺪارﯾﻢ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اپ ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪمﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻫﮕﯿﺮی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮ دﯾﺘﺎی ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ .ﻓﯿﺴﺒﻮک در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده و ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﻨﺪ
و ﺗﯿﺰ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﻗﺪام ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ اﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﭘﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻣﮑﺎن رﻫﮕﯿﺮی داده وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭼﻨﺪان
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

