ﮔﻮﮔﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی  Phoneو Contacts
اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،آذر ۱۳۹۴
ﮔﻮﮔﻞ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ ،روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻧﺪروﯾﺪ –  Phoneو – Contacts
را در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﺮ ﻋﻘﯿﺪه داده و اﯾﻦ دو را از ﺳﺮورﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺬف
ﻧﻤﻮد.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،اﺧﯿﺮا ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻧﺘﺸﺎر

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﯿﺒﻮرد ،دورﺑﯿﻦ و ﻻﻧﭽﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺎو در ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﺧﻮد ﻣﺜﺎل ﺑﺎرزی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺪف ﮔﻮﮔﻞ از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ آﺳﺎن و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮای  Contactsو  Phoneﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Phoneدر
اﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺴﺪودﺳﺎزی ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ،ﺿﻤﻨﺎ ﮐﺎﻟﺮ آﯾﺪی ﺑﻬﯿﻨﻪ ای را در آن
ﺷﺎﻫﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آورد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  Phoneﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺮوژه  Fiﮔﻮﮔﻞ T-Mobile ،و  Orangeﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Contactsﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ آﺳﺎن ﺗﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و رﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎگ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت.

ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را روی
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﮑﺴﻮس ،اﻧﺪروﯾﺪ وان و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی  Google Play Editionﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ دو اپ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض دارﻧﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺬف اﯾﻦ دو اپ از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ،وﺑﺴﺎﯾﺖ  APK Mirrorﻓﺎﯾﻞ ﻧﺼﺒﯽ اﯾﻦ دو را روی ﺳﺮورﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی زﯾﺮ آﻧﻬﺎ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎگ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺣﺬف آﻧﻬﺎ از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
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