اﭘﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی اﺣﺘﻤﺎﻻ از
ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﭘﻞ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را
رﺳﻤﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮد رﻗﺒﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻬﺎد ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎری اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ از ﺳﺎل  ۲۰۱۹در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ادﻋﺎﻫﺎی اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر

ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﺳﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﭘﻞ ارﺳﺎل ﮐﺮده ور ﺳﻤﺎ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﭘﻞ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ

ﮐﻨﺪ.

ﻫﻨﻮز ﺗﺎﺪﯾﻪای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎ ﻗﺒﻮل اﺗﻬﺎﻣﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺗﺤﺎدﯾﻪ

اروﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﭘﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی از اﭘﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
آن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ »ﺳﯿﺮی« اﺳﺖ» .دﻧﯿﻞ اک« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺮی را ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۳۰درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ اﭘﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ اﭘﻞ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در وﺑﻼگ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اپاﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﻠﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اپ اﺳﺘﻮر ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﻣﺰد را ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را درﺑﺎره اﺗﻬﺎم رﻓﺘﺎر ﺿﺪ
رﻗﺎﺑﺘﯽ اﭘﻞ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

