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Rendet vág kommunikációs 

szolgáltatásai között a Google 

 

 
 

A webes konszern illetékese világos helyzetet 

teremtett a cég kommunikációs szolgáltatásai terü-

letén. 

 

Néhány nappal ezelőtt vált ismertté, hogy fokoza-

tosan eltűnik a Hangouts, legalább is annak a fel-

használóknak szánt verziója. Scott Johnston, a 

Google valós idejű szolgáltatásokért felelős veze-

tője elismerte, hogy a Hangouts Classicot haszná-

ló embereket folyamatosan a Hangouts Chat és a 

Hangouts Meet felé terelik. Míg az utóbbi video-

konferenciát tesz lehetővé legfeljebb 30 személy 

számára, addig az előbbi virtuális szobákat biztosít 

a kommunikációhoz és az adatcseréhez. 

 

Most Matt Klainer, a Google fogyasztói kommuni-

kációs termékekért felelős alelnöke a blog-

bejegyzésében ismertette a terveiket az egyes 

ajánlatokkal kapcsolatban. A Hangouts Classic 

valóban fokozatosan beolvad a másik két szolgál-

tatásba, de ugyanígy az 2016 szeptembere óta 

fejlesztett Allo nevű WhatsApp-konkurens napjai is 

meg vannak számlálva. Az Allo ugyanis csak jövő 

márciusig lesz elérhető, majd leállítja a társaság. A 

felhasználóknak addig van idejük és lehetőségük 

exportálniuk és lementeniük a chatprotokolljaikat. 

 

Az Allo leggyakrabban használt funkcióit integrál-

ják a Messages nevű szolgáltatásba, de azt egy-

előre nem lehet tudni, hogy melyek lesznek ezek a 

funkciók. A Google Messages jelenleg több mint 

175 milliós felhasználói táborral rendelkezik és a 

jövőben továbbfejlesztik. Az még nem derült ki, 

hogy a Messages az Apple iMessages vetélytársa 

lesz-e vagy egy univerzális SMS-messenger al-

kalmazássá építik át. A Google már áprilisban 

jegelte a programot és beszüntette az azzal kap-

csolatos fejlesztéseket, illetve befektetéseket. 

Megerősítést nyert az is, hogy a vállalat a jövőben 

erősebben akar az SMS utódjának szánt Rich 

Communication Services (RCS) nevű protokollra 

összpontosítani, amely az Apple iMessage komoly 

konkurense lehet a közeljövőben. 

 

Egyelőre megmarad a Duo nevű videoszolgáltatás, 

amelynél az elmúlt hónapok újdonságait állítják a 

középpontba. Ezek közé tartozik a táblagépek és 

az okoskijelzők támogatása, amely nagyobb ru-

galmasságot biztosít. Az ajánlat emellett immár 

támogatja az iPad készülékeket, az Androidot és a 

Chromebookokat is, a jövője ennek ellenére kér-

déses. 

 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/134257/rendet-vag-

kommunikacios-szolgaltatasai-kozott-a-google 

 

Válogatta: Berke Barnabásné 
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