ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ :اﮔﺮ اﭘﻞ در اپ اﺳﺘﻮر ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽداد ،آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻧﺒﺮد ﺣﻘﻮﻗﯽ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﺑﺎ اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ» ،ﺗﯿﻢ ﺳﻮﻨﯽ« در روز دوم
دادﮔﺎه ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺰد  ۳۰درﺻﺪی اپ اﺳﺘﻮر راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﯿﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری

اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود ﮐﻪ اﮔﺮ اﭘﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋهای ﺑﺮای اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﺳﻮﻨﯽ در روز دوم دادﮔﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا آﯾﻔﻮن را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﻘﺪر
ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﭘﻞ ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺳﻮﻧﯽ و ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﻫﻤﮕﯽ از
ﻓﺮوش ﺑﺎزی در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﻬﻢ  ۳۰درﺻﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﻮﻨﯽ از آنﻫﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻧﮑﺮده ﭼﻮن ﺑﻪ اﯾﺪه ﮐﺎرﻣﺰد ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﯾﻔﻮن و  iOSﻫﻢ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﺎزی ﻓﻮرتﻧﺎﯾﺖ روی ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﯾﻔﻮن
درآﻣﺪ دارد.
ﺳﻮﻨﯽ ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﻗﺒﻼ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد وادار ﮐﺮده اﺳﺖ.
آنﻫﺎ ﺳﻮﻧﯽ را وادار ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺮاس-ﭘﻠﺘﻔﺮم را روی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺳﻮﻧﯽ در

ﻧﻬﺎﯾﺖ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

از آن ﺳﻮ ،اﭘﻞ ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ از  APIﻣﺘﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﻊ ﺑﺮده و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آن ﻗﺒﻼ
اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﻮﻨﯽ از ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺳﻌﯽ داﺷﺖ اپ اﺳﺘﻮر اﭘﻞ را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم آزاد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک در زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ اوﻟﯿﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﺳﻮﻨﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﭘﯿﺎم داده اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از دادﮔﺎه ،ﺳﻮﻨﯽ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ اﭘﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺎﻦﺗﺮی را ﺑﻪ اﭘﯿﮏ
ﮔﯿﻤﺰ ﻣﯽداد ،او اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﮐﻪ

آنﻫﺎ اﭘﻞ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻤﯽ در
ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.
ﺳﻮﻨﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ اﮔﺮ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺒﺎزد ﭼﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ اﭘﻞ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻮرتﻧﺎﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزیﻫﺎی اﭘﯿﮏ را ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺣﺬف
ﮐﻨﺪ .او اﻓﺰود» :ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮم  iOSﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ«.

دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ اﭘﻞ و اﭘﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ اﭘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﯿﻢ
ﮐﻮک در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

