اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﯾﺎﻫﻮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﯾﮏ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﺿﻤﻦ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ،اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﺬف رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر
را در ﺑﺮ دارد.
ﯾﺎﻫﻮ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯿﻞ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮج داده و
اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را آﺳﺎن ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ  Yahoo Account Keyﯾﮑﯽ

از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی
رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯿﻞ ،در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎﻫﻮ از
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺒﺎﮐﺲ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ آﺗﻠﻮک ،ﻫﺎت
ﻣﯿﻞ و  AOLاز ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯿﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.

Yahoo Account Key

اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ،ﯾﺎﻫﻮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد وارد ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﯾﺎﻫﻮ در راﺳﺘﺎی ﺣﺬف رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﻣﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎدﺷﺪه در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ  Yahoo Account Keyﭘﺮداﺧﺘﻪ؛ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی از اﻋﻼن ﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪ ای )(Push Notifications
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،دوران ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺳﭙﺎری ﭘﺴﻮردﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ  Account Keyاز ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻﺗﺮی از رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ آن را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻓﺮدی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﺮای ﻻﮔﯿﻦ ﮐﺮدن در
ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﯾﺎﻫﻮ ﺑﺎ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪش آﻣﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ روﯾﻪ را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﺎﻫﻮ
ﻣﯿﻞ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻗﺎدرﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ،ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺻﺪ اﯾﻤﯿﻞ
اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮور ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺳﺮور واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪ

ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ از آن در دﺳﮑﺘﺎپ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ را

ﻫﻢ داراﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه اﯾﻤﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﯾﺎﻫﻮ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪش ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ را در ﻓﯿﻠﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯿﻞ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﺤﺒﻮب را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر در دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ،زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﯾﺎﻫﻮ در اﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺿﻤﻦ ﻟﺬت
ﺑﺮدن از ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ اپ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺳﺎن ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ ،وﯾﺪﺋﻮ و ﯾﺎدداﺷﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﺪﺗﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را روی دﮐﻤﻪ
 Composeﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻋﻼﻣﺖ  +ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﮕﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﻓﺮاد در اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آواﺗﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ آﯾﮑﻦ ﻫﺎی
ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﺳﻢ اﻓﺮاد را در
ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﺎم ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر،
ﺳﻤﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺗﺎرﯾﺤﭽﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺋﯿﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮﺷﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﺎﻫﻮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در ﺳﺮورﻫﺎﯾﺶ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن ﻓﺮد در ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ژﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯿﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺳﻮاﯾﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪه ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮاﯾﭗ ﺑﻪ ﭼﭗ ،آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻧﮕﺸﺖ روی ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﯿﺎم ﻫﺎ را ﭘﺎک ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﻧﮕﺸﺘﺘﺎن را روی ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ وارد
ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از درون اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر رﯾﺴﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روی آﯾﮑﻦ “…” اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺒﺎﮐﺲ
ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﺗﯽ روی دﮐﻤﻪ  Composeﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮوز ﺷﺪه
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯿﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ از اپ اﺳﺘﻮر و ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯿﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﮑﺘﺎپ ﻫﻢ از اﻣﺮوز در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ زودی در دﺳﺘﺮس ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
 Account Keyرا ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

