ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ واﺗﺲ اپ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره واﺗﺲ اپ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ورژن ﺑﺘﺎی

 2.16.7.257واﺗﺲ اپ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺰودی ﺗﺮک ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮد را ،از
ﺗﺮک ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺮک ﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ،ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ

ﻫﺮ دو ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﻮزﯾﮏ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ واﺗﺲ اپ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﻠﯿﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎور ﺗﺮک ﻣﻮرد

ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺰ وﺟﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭘﺨﺶ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ در راه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﯾﮑﯽ از

ﮔﺰارش ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺰودی اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ واﺗﺲ اپ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ
اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی  iOS 10داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ واﺗﺲ اپ ،ﺑﺰودی ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ آن ﮔﺮوه ﺧﺎص را در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ را ﭘﺴﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ادﻣﯿﻦ ﻫﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ
ﻟﯿﻨﮏ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده و ﭼﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را از ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎً اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Mentionﻫﻢ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ اﻓﺮاد ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را در ﭼﺖ ﻫﺎ ﺗﮓ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻠﺪ از واﺗﺲ اپ ﻫﻨﻮز در ﻓﺎز ﺑﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ
ﺑﺰودی ورژن ﻧﻬﺎﯾﯽ آن روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSو از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ و اپ اﺳﺘﻮر در دﺳﺘﺮس
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

