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هوآوی در بیانیه ای اعالم کرد هیچ کدام از تصاویر قبلی منتشرشده در ویبو با دوربین هوآوی پی ۳۰ گرفته نشده و جنبه  تبلیغاتی داشته اند. اکنون، اخبار 
مختلفی درباره  دوربین هوآوی پی ۳۰ منتشر شده است. کاربران منتظر عرضه  دستگاهی با دوربین مجهز به بزرگ نمایی ۵ برابر هستند. پیشتر نیز گفته 
شده بود هوآوی در پرچمداران  سال ۲۰۱۹ از دوربین چهارگانه با زوم ۱۰برابری استفاده خواهد کرد. ظاهرا چند روز قبل، تصاویری منتسب به دوربین 
هوآوی پی ۳۰ در شبکه  اجتماعی ویبو چین منتشر شد. با آن که برخی معتقد بودند تصاویر با بزرگ نمایی ۵ تا ۱۰ برابری با دوربین گوشی  هوآوی پی ۳۰ 
و هوآوی پی ۳۰ پرو گرفته  شده اند، برخی نیز اعتقاد داشتند این تصاویر به کمپین تبلیغاتی هوآوی ارتباط دارد و با دوربین گوشی های جدید گرفته نشده 

است و یکی از کاربرانی که تصاویر منتشرشده  منتسب به دوربین هوآوی پی ۳۰ را مشاهده کرده بود، منبع اصلی را فاش کرد.
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»پوریا آســترکی« کارشناس شبکه های اجتماعی معتقد 
است ریشه اتفاقاتی که منجر به تحریم اپلیکیشن های ایرانی 
توسط شرکت اپل شــده به قانونی برمی گردد که سال 1995 
به عنوان دستور اجرایی توسط رئیس جمهوری آمریکا اعالم 
و دو سال بعد به قانون تبدیل شــد. حدود 25سال قبل »بیل 
کلینتون« رئیس جمهوری وقت آمریکا، یک دستور اجرایی 
اعالم کرد که براســاس آن محدودیت های گسترده ای برای 
ارایه خدمات ایرانی به وجود آمد. دو سال بعد این دستور اجرایی 
به قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی 
)IEEPA( تبدیل شد و اگر رئیس جمهوری آمریکا نسبت 
به امنیت داخلی کشور احساس خطر کند، می تواند براساس 
این قانون کشــورهای دیگر را با اختیارات گســترده تحریم 
کند. این قانون از همان سال برای کشــور ما اجرایی شد و در 
نخستین قدم های این تحریم، قرارداد مهم نفتی ایران با یک 
شرکت آمریکایی لغو شد. حدود 8-7سال قبل هم اپ استور 
و گوگل پلی راه اندازی شدند، اپلیکیشن های ایرانی نیز مطابق 
استاندارد و قوانینی که آن شرکت ها وضع کرده بودند، طراحی و 
در آن بستر ارایه شدند. بعد از ارایه اپلیکیشن های ایرانی در این 
دو بازار، شرکت ها به تبادل مالی که در اپلیکیشن ها رخ می داد و 

خالف رویه شان بود، ایراد گرفتند.
آسترکی با توضیح این که طبق استاندارد شرکتی مانند اپل، 
اگر یک اپلیکیشن تبادل مالی دارد، باید از رویه و مقرراتی که 
اپل اعالم کرده اســتفاده کند، گفت: »این درحالی است که 
خدمات مالی بانکی ما مدت هاست توسط آمریکا تحریم شده 

و عمال امکان ندارد از کانال بین المللی پولی رد و بدل شــود و 
همین مسائل باعث شد، حدود دو ســال قبل در چند نوبت 

اپلیکیشن های ایرانی در اپ استور و گوگل پلی حذف شوند.«
این فعــال فضای مجــازی در ادامه با اشــاره بــه این که 
برنامه نویس ها برای ادامه کارشان از گواهی های توسعه دهنده 
سازمانی اپل که صرفا برای اپلیکیشن های درون سازمان صادر 
می شد استفاده کردند، گفت: »این گواهی ها در دنیا به شکل 
گسترده ای مورد سوءاستفاده قرار گرفت و همین مسأله موجب 
شد سه هفته قبل اپل هشــدار دهد که با استفاده کنندگان از 
این گواهی های ســازمانی برخورد می کند. درواقع تحریم ها، 
اپلیکیشــن های ایرانی را مجبور به اســتفاده از گواهی های 
توسعه دهنده سازمانی کردند، اما پس از آن اپل با برخورد با این 
گواهی ها روی آنها تأثیر جدی گذاشت. البته شرکت اپل به طور 
خاص، اپلیکیشن های ایرانی را هدف قرار نداد و با تمام َاپ  هایی 
که از این گواهی ها اســتفاده می کردند برخورد کرد. چنین 
برخوردی باعث شد در تمام دنیا اپلیکیشن های غیرضروری 
تعطیل شوند، اما در کشور ما خدمات ضروری و کسب وکارهای 

نوپای ایرانی، هدف این برخوردها قرار گرفتند.«
به نظر می رســد باید راه حلی مناســب و بی بازگشت برای 
اپلیکیشن های ایرانی نسخه IOS پیدا کرد. این طور که شنیده 
می شود نسخه ای تحت وب اپلیکیشــن ها هم ممکن است 
به زودی از کار بیفتند و ایــن درواقع یک رکود اقتصادی برای 
استارت آپ های ایرانی اســت. اما هنوز راه حلی مناسب پیدا 

نشده است. 

سالیپرماجرابرایاپلدارانایرانی

 با آیفون های خود 
چه کنیم؟

مهرنوشگرکانی|سالیکهگذشتبرایاپلیکیشنهایایرانیوکسبوکارهاییکهدربستراپاستور
فعالیتمیکردندسالخوبینبودودسترسیکاربرانیکهباگوشیآیفونبهایناپلیکیشنهامتصلبودند،
قطعوازهمانساعاتاولیهتحلیلهایمختلفدراینبارهآغازشد.عدهایمنشأاصلیراتحریمهایآمریکا
علیهایراندانستند؛برخیدیگرهممسائلدیگریمانندامنترکردنشرکتاپلواطالعاتکاربرانشرا
دلیلاینموضوعمیدانند؛مانند»رضاقربانی«فعالحوزهفینتککهاعتقادداردمشکلهمیناست.او
گفت:»اکوسیستماپلایجابمیکندکهمحیطکاریاشامنباشد.سوالمهماینجاستکهچراشرکتهای
بزرگماباعلمبهاینموضوعوزیرپاگذاشتنسادهتریننکاتامنیتی،بهسمتاستفادهازبازارهایناامن
رفتهاند؟مابایدازفرصتوشــکافیکهبهوجودآمدهبود،اســتفادهمیکردیم.ایراداصلیبهسازوکار
اینجاوکسبوکارهایبزرگبرمیگرددکهسعیکردیمازاکوسیستمیاستفادهکنیمکهمارابهرسمیت

نمیشناسند.«

به جرأت می توان گفت ایران مهد کارشناسان دور زدن سختی ها و تحریم هاست. چند 
ساعتی از انتشــار خبر عدم کارایی برنامه های ایرانی روی »IOS« نگذشته بود که اغلب 
کســب وکار های اینترنتی برنامه های خود را تحت وب دوباره ایجاد کردند. جز از دسترس 
خارج شدن اپلیکیشن های پرکاربرد فارسی برای کاربران آیفون، فروشگاه های فارسی که 
امکان دریافت آپ های ایرانی را برای کاربران سیســتم عامل IOS فراهم می کردند نیز از 
دسترس خارج شــده اند. سیب آپ یکی از همین فروشگاه هاســت. بنیانگذار و مدیر فنی 
پلتفرم سیب آپ اعالم می کند که پیشتر با توجه به تصمیم اپل برای محدودسازی گواهی 

توسعه دهنده سازمانی، آنها به دنبال راه حل بوده اند. 
پویا خوشبخت در توضیح این راه حل ها به یکی از رســانه ها می گوید: »در حال حاضر 
مشــغول آماده کردن یک صفحه یا پروفایل جدید در وب ســایت ســیب آپ هستیم تا 
اپلیکیشن های پرکاربرد فارسی در آن قرار بگیرد و کاربران امکان دانلود آپ های مورد نیاز 
خود را از این طریق داشته باشند. هر چند این راه  حل هم موقتی است و با شناسایی از سمت 
اپل این صفحه نیز مسدود خواهد شد. از ماه ها پیش در حال کار روی پروژه هایی به کمک 
تکنولوژی ADHOC هستیم که امکان ایجاد محدودیت روی آن از سمت اپل هم وجود 
ندارد. کاربرد این پروژه به این شکل خواهد بود که روی یک سیستم توسعه دهنده غیرتجاری 
)حساب توسعه دهنده تجاری( کار می کند و قابلیت بسته شدن از سمت اپل را ندارد، چون 
هر ۱۰۰ نفر در یک اکانت قرار دارند و شناســایی و محدود ســازی آن از سمت اپل سخت 

است.«
توسعه دهندگان برنامه های ایرانی روی سیستم عامل اپل )ios( تنها استفاده کنندگان 
از اینترپرایز )Inter Prise( نیستند و اساسا هر شرکت توسعه دهنده دیگری نیز می تواند 
از این ظرفیت بهره ببرد. پیش از ایران، چینی ها و روس ها برای حفاظت از اطالعات کاربران 
به ویژه در برنامه های پرداخت از آن اســتفاده کردند. موضوع دیگر استفاده از اینترپرایز که 
به مجوز های شرکتی هم مشهور است، برنامه های اختصاصی غیر عمومی است که اغلب 
هم دارای تاریخ اعتبار محدودی هستند. برای مثال شرکت آمازون چندین برنامه جهت 
نظرسنجی و نظم بیشتر کارمندان خود دارد که در بستر عمومی بارگذاری برنامه های اپل 
قرار نمی گیرد. این گواهینامه که احتیاج به تأیید خود کاربر هم دارد تمام مسئولیت های 
یک برنامه را برعهده کاربر می گذارد و تأکید می کند شــرکت اپل هیچ مسئولیتی در برابر 

این برنامه ندارد. اما دلیل اســتفاده شرکت های حوزه فناوری ایرانی از اینترپرایز موضوعی 
مهمتر از حفاظت از اطالعات کاربران است. شرکت های ایرانی به دلیل تحریم های شهریور 
۹۶ شــرکت اپل که تحت فرمان وزارت خزانه داری آمریکا تراکنش های برنامه های ایرانی 
به ویژه برنامه های مالی را غیرشفاف دید و درنهایت همین موضوع منجر به حذف برنامه های 
کاربردی ایرانی از App Store شد، به اینتر پرایز روی آوردند. البته اپل دلیل خود برای این 
اقدام را حفاظت از اطالعات کاربران و مبارزه با کرک کردن برنامه های اصلی اعالم کرده است. 

میتواناینبارهم
راهیبرایدورزدنپیداکرد؟

محبوب ترین گوشی دنیا در ایران چه می کند؟
آیفون، آی پد و آی پاد تاچ جزو محصوالتی هستند که تحولی در زمینه طراحی وسایل هوشمند همراه ایجاد کردند. همه تالش 
اپل بر این بود که کاربری محصوالتش را هر چه بیشــتر کاربرپسند کند. در آن زمان سیاست اپل برای گذاشتن تنها یک دکمه 
روی گوشی آیفون در این راستا بود که همه بتوانند راحت با این گوشی کار کنند و دیگر از دکمه های متعدد و گیج کننده خبری 
نباشد. این دستاورد بسیار مهم، دنیای تلفن های هوشمند و تکنولوژی را برای کاربران عام زیباتر کرد. بسیاری از مردم جهان از 
همان روزهای ابتدایی ورود موبایل های اپل به بازار در تالش بودند تا یکی از آنها را داشته باشند، اگرچه از همان سال های اول هم 
قیمت موبایل های اپل کمی گران بود و بسیاری از مردم توانایی خرید آنها را نداشتند. اما با گذشت زمان و با وجود پیشرفت های 
تکنولوژی عالوه بر اپل، شرکت های بزرگ دنیا هم سعی در ابتکار و نوآوری و راحتی و کاربرد باال در تولید موبایل های هوشمند خود 
داشتند تا به امروز که بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند اپل رقیبان بزرگ و قدرتمندی پیدا کرده است. با این حال هنوز 
هم بسیاری از مردم در نقاط مختلف دنیا به دنبال اخبار جدیدترین گوشی های اپل هستند و در تالشند تا یکی از جدیدترین های 
آنها را داشته باشند. در ایران هم مانند کل دنیا برخی گوشی های اپل را به گوشی های شرکت های مختلف با سیستم عامل اندروید 
ترجیح می دهند؛ هرچند گوشی های اپل به صورت قانونی وارد کشور نمی شود و هنوز اپل نمایندگی رسمی در ایران ندارد. یکی از 
مشکالت اپل داران در ایران هم همین موضوع است، اگر گوشی اپل شما خراب شود، نمی توانید به نمایندگی های اپل مراجعه کنید 
و به اجبار باید گوشی خود را به یکی از تعمیرکاران گوشی های اپل در سطح شهر بسپارید اما بعد از درست شدن شاید دیگر هرگز 
گوشی اپل شما مانند سابق کار نکند و مهمترین دلیل آن نبودن قطعات اصل در بازار تعمیرات موبایل در ایران است. این مشکل 

یکی از مشکالت سابق بوده که هنوز هم پابرجاست، اما مشکل جدید استفاده از گوشی های اپل را برای کاربران سخت کرده است.

کاربرانگوشیهایاپلچهمیگویند؟
محمدآیفون7پالسداردومیگویدمنبهاستفادهازگوشیخودادامهمیدهم.راههایکمیسختترمثل
استفادهازنسخهوبواستفادهازمیانبرنسخهوبرویصفحه،مشکلمنرادراستفادهازاپهایایرانیحل
کردهوفکرمیکنمراهحلمشکلرابایدجایدیگریپیداکرد.بهدلیلشرایطجهانیپیشآمدهحولوحوش
ایرانموانعیازایندستوموانعدیگرمیتواندبرایگوشیهایاندرویدیهمایجادشود.مثلصدهاموردومانع
دربخشهایدیگرحتیخارجازحوزهتکنولوژیهایپرداختوموبایلی.پسمشکلروبایداساسیوریشهای

حلکرد.
شرارهکهیکآیفون8داردفکرمیکندمشکالتپیشآمدهبرایهمیشهحلنمیشود،مگراینکهایراناز
تحریمهایآمریکاخارجشود.اومیگویداززمانیکهمشکالتاخیرپیشآمدهنمیتواندبرخیازکارهایروزمره
خودرامانندسابقانجامدهدودرواقعکاراییتلفنهمراهشبسیارکمشدهودراینفکراستکهاگرتاچندماه

آیندهمشکالتشحلنشدگوشیخودرابایکموبایلاندرویدتعویضکند.
اماصبانظردیگریدارد،اوفکرمیکندغیرازاپهایتاکسیهایاینترنتیکهفعالدرستشدهاند،نیازیبه
دیگراپهایایرانیباپرداختدرونبرنامهاینداردومیتواندازتمامآنهاییکهالزمدارددرسایتشاناستفاده
کند.مثالاومیگویدکههیچوقتازبرنامههاییمانندآپبرایانتقالوجهاستفادهنکردهوهمیشهازاینترنت
بانکشبرایاینکاراستفادهمیکندوازپیامرسانهایایرانینیزهیچاستفادهاینمیکندونیازیهمبهآنها
ندارد.صبامعتقداستبههرحالاینمشکلهمحلمیشودمانندچندسالپیشکهاپهایایرانیازاپاستور

حذفشدهبودندیابرایمدتیاپاستوربرایایرانیانفیلترشدهبودوبهآنهاخدماتنمیداد.
گویامشکالتاپلباایرانیانحلنمیشــود.ازسالهاپیشاپلدارانایرانیهرازچندگاهیبااینمشکالت
دستوپنجهنرممیکنندوانگاراینمشکالتتمامیندارند.علیمعتقداستکسانیکهآیفونمیخرندباید
بدانندکهآیفونچهویژگیهاییداردوکارکردنباآنچگونهاست.مثالباآیفوننمیتوانبهگوشیهایدیگراز
طریقبلوتوثفایلیفرستاد،امااگرآنگوشیآیفونباشداینمشکلوجودنداردوبابهترینوسریعترینروش
میتوانفایلارسالکرد.یاریختنفایلازرویکامپیوتربهدستگاههایاپلنیازبهبرنامهآیتیونزدارد،درصورتی
کهگوشیهایاندرویدنیازیبهبرنامهخاصیندارند.علیمیگویدازایندستمشکالتبرایهمهگوشیها
رخمیدهد،مثالباتریهایموبایلهایسامسونگتاهمینچندسالپیشبهقدریضعیفبودکهبایدهرچند
ماهیکبارباتریموبایلتعویضمیشد،اماحاالسامسونگتوانستهتاحدودیاینمشکالترابرطرفکند،در
صورتیکهاپلازهمانابتداباچنینمشکلیروبهرونبوده.بههرحالبایدبااینمشکلهمکلنجاررفتواگرنشد

شایدمجبوربهتعویضموبایلشوم.

 ریشه این مشکل
 کجاست؟


