Africa Oral Genealogies & Family Histories Project

Notas de lancamento da atualizacao de applicativos de celular
Atualização v1.1.0
1. Adicionado a habilidade para contratantes administrar entrevistas.
2. Deletar as entrevistas de dentro do applicativo agora deleta os arquivos da memoria
interna.
3. Permite que entrevistadores submetam o primeiro antepassado com somente o primeiro
nome.
4. Permite que entrevistadores mudem suas fotos de perfil.
5. Nova mensagem de aviso adicionada para que notifique quando o dispositivo de
armazenamento esta quase cheio.
6. O applicativo agora evita que o usuario transfira intrevistas para o memoria internal se a
memoria do celular esta cheia. ( Os arquivos ainda vao ser transferidos para cartao de
memoria).
Atualização v1.2.0
1. Verificacao de sensibilidade de qualidade de áudio reduzida
2. Requere que os serviços de localização sejam ativados ao criar uma entrevista
3. Adicionada capacidade de fazer login como Administrador (Contractor) e gerenciar
entrevistadores e suas entrevistas
4. Adicionada capacidade de excluir entrevistas para entrevistadores
5. Limite de texto de 128 caracteres para todos os campos de entrada de texto
Atualização v1.3.0
1. Scanner de código de barras fixo para funcionar em telefones Samsung Amp
2. As informações do GPS agora estão visíveis nas fotos tiradas no aplicativo
3. Caracteres especiais são enviados para metadados corretamente
4. Dois novos campos adicionados: número de telefone e título do antepassado
5. Um novo campo adicionado: Número de telefone do entrevistado
Atualização v1.3.1
1. Corrigido bug na interface do usuário impedindo que fotos fossem tiradas
2. Mude para a informação sobre. Agora, afirma “Um serviço fornecido pelo FamilySearch
International”
3. Várias outras correções de bugs
Atualização v1.3.2

1. Criptografia adicionada à pasta compactada
2. Alteração da estrutura da pasta
3. Legacy.json agora está sendo criado
Atualização v1.3.3
1.
2.
3.
4.

Aumento do limite de aviso de armazenamento para 300mb
A adição de áudio agora acionará um aviso de armazenamento se abaixo de 300mb
Adicionado limite de transferência de 200mb
A transferência de entrevistas agora acionará um aviso de armazenamento se abaixo de
200mb

Atualização v1.3.5
1. Entrada manual de DNA adicionada
2. Alterações no método de salvamento do formulário de assinatura
Atualização v1.3.6
1. Corrigido bug causando corrupção
2. Adicionado aviso quando o cartão SD está ausente

