ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی ﮐﻼب ﻫﺎوس رﺳﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪی اپ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﮐﺎرﺑﺮان در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی آن را از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﺗﻐﺮ آیﭘﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارزش آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن ﺑﻪ اپ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی آن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اپ اﺑﺘﺪا در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻼب ﻫﺎوس اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی از ﺷﺮوع ﺗﻮﺳﻌﻪ اپ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
روز ﭘﯿﺶ ﻫﻢ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی آن را ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪ زد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪی اﯾﻦ اپ ﺑﻮدهاﻧﺪ و در ﻣﺪت
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ ،ﻣﺸﮑﻼت آن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد:

»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﺟﻤﻊآوری ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ از ﮐﺎرﺑﺮان ،رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ و اﻓﺰودن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻠﻮب و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اپ اﺳﺖ«.
ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ داﻧﻠﻮد در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪی آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﻫﻢ از
رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اپ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻓﻌﻼ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﺮﺟﻤﻪ داﺧﻞ اپ و ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﻮﺘﺮ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪی ،ﮐﻼب ﻫﺎوس ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

