اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ و اﺧﺮاج ﺷﺪه
 iOSرا ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت ﻋﻠﯿﻪ اﭘﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ و اﭘﻞ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ درﮔﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اپ اﺳﺘﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎزی ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ارﺷﺪ ﺳﺎﺑﻖ  iOSﯾﻌﻨﯽ

»اﺳﮑﺎت ﻓﻮرﺳﺘﺎل« ﻋﻠﯿﻪ اﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وی ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ.

ﻓﻮرﺳﺘﺎل در ﺳﺎل  ۲۰۱۳و دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک در اﭘﻞ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ اﮐﺜﺮ
ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﺑﻪ اﺟﺒﺎر از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ .ﻋﻠﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﭘﻞ ﻣﭙﺲ و
اﻧﺘﺸﺎر زودﻫﻨﮕﺎم آن ﺑﻮد .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻓﻮرﺳﺘﺎل ﭼﻨﺪان در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪﺑﺎر
در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽاش ﺑﺎ اﭘﻞ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال

از وی ﺑﭙﺮﺳﺪ.

دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻮرﺳﺘﺎل در راهاﻧﺪازی اپ اﺳﺘﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻣﺪارک اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد دادﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۲۵آذر ،اﭘﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﮐﻨﺎری و ﺑﻌﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﻮرﺳﺘﺎل را اراﺋﻪ ﮐﺮده .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﺣﺎﻻ اﭘﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎزی ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﭘﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﻮل داده ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای
ﺷﻬﺎدت ﻓﻮرﺳﺘﺎل ﺗﻌﻦ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد دادﮔﺎه ،اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ در اﺑﺘﺪا ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮدش ﻓﻮرﺳﺘﺎل را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را
ﺑﺮﻋﻬﺪه اﭘﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﭘﯿﮏ و اﭘﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳ﺑﻬﻤﻦ ﺻﻮرت
ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ اﭘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﻮرﺳﺘﺎل ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،اﭘﯿﮏ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻓﻮرﺳﺘﺎل ﺷﺪه و
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ و ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮی اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪس را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا اﭘﻞ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر اراﺋﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار  iOSرا ﻧﺪارد،
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در اﺧﺘﯿﺎرش ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺎدﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳ﺑﻬﻤﻦ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ،اﭘﯿﮏ و اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﻬﺎدت در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۲۷ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﺣﺎﻻ اﭘﯿﮏ از ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ
ﻣﮑﺎن ﻓﻮرﺳﺘﺎل ﺧﺒﺮ داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﭘﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺑﻘﺶ ﭘﯿﺶ از  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﺸﺎن را
ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .اﭘﻞ از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﭘﯿﮏ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺒﺮ داده ،اﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎزی ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺗﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻮرﺳﺘﺎل ،ﭘﺮوﻧﺪه
را ﺑﺎز ﻧﮕﻪ دارد.

ﺑﻪ ﺑﺎور اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ،ﻓﻮرﺳﺘﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻦ در راهاﻧﺪازی اپ اﺳﺘﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دادﮔﺎه ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﭘﻞ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت دادن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﻧﺪارد،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﺗﺎ  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ دارد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻮرﺳﺘﺎل را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آن را ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت در دادﮔﺎه
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ،ﺗﯿﻢ ﮐﻮک در دادﮔﺎه ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ داد .دادﮔﺎه ﻧﻬﺎﯾﯽ در
ژوﺋﯿﻪ  ۲۰۲۱ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

