واﺗﺲ اپ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺎس وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی ﺑﺘﺎ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﺎی واﺗﺲ اپ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ
ﺗﻮﺳﻂ واﺗﺲ اپ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ
و آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان واﺗﺲ اپ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ واﺗﺲ اپ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎس ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻧﺴﺨﻪ iOS
اپ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎش ﺷﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از آن ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺗﯿﻢ واﺗﺲ اپ از ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ واژه  Video Callﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻼش ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﺮای
آﻣﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ.
ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی  2.16.80واﺗﺲ اپ ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ﮐﻪ
آﯾﮑﻦ ﺗﻤﺎس وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ را در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﺻﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس
وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺳﻂ واﺗﺲ اپ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه .اﻟﺒﺘﻪ Fone
 Arenaﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ واﺗﺲ اپ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﺼﺪ آن ﮐﺮده ﺗﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺎس وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﺴﺖ و ﺑﺎگ ﮔﯿﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻗﺮار
دﻫﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﺖ ﺑﺘﺎی واﺗﺲ اپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﺖ ﺑﺘﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺎس وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ واﺗﺲ اپ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و آن را در ﻋﻤﻞ و ﭘﯿﺶ از اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

