اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻋﻼی اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  BBMاز
اﯾﻦ ﭘﺲ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﺑﻠﮏ ﺑﺮی از اﻣﺮوز اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده راﯾﮕﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن  BBMاز دو ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺷﺘﺮاک ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Retractﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم را ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎﻟﺶ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و
ﻓﮑﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮردش در ﺳﺮ دارﯾﺪ را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺨﺺ او در ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و از ﮐﺮده ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﯿﺎم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎری از دﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دوم ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻧﺎم دارد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺪت
ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﭘﯿﺎم از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮد ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﺑﺮای  ،iOSاﻧﺪروﯾﺪ و ﺑﻠﮏ ﺑﺮی  10اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
 Private Chatو ادﯾﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻣﮑﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه اول ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺎﻣﯽ و آواﺗﺎرﻫﺎی ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه در ﭘﻨﺠﺮه ﭼﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادﯾﺖ ﻫﻢ ﻗﺪر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ
از ارﺳﺎل ﯾﮏ ﭘﯿﺎم آن را وﯾﺮاﯾﺶ و اﺻﻼح ﻧﻤﺎﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪی،
 iOSو ﺑﻠﮏ ﺑﺮی  10اﯾﻦ اپ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ.
ﺑﺮای ﻟﻐﻮ اﺷﺘﺮاک  BBMﺧﻮد روی  iOSﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن دوره اﺷﺘﺮاک آن را ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و روی ﻣﻨﻮی ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  My Accountsو ﺳﭙﺲ  Subscriptionﯾﺎ اﺷﺘﺮاک ﺑﺮوﻧﺪ و روی
دﮐﻤﻪ ﮐﻨﺴﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ BlackBerry
 Worldو ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ  Subscriptionsﺑﺮوﻧﺪ و دﮐﻤﻪ ﮐﻨﺴﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

