آﭘﺪﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻠﮕﺮام :ﭘﯿﺎم وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﺗﻠﺴﮑﻮپ،
اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای رﺑﺎت ﻫﺎ و Instant View
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺟﻤﻌﻪ ۲۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﺗﯿﻢ ﺗﻠﮕﺮام دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ آﭘﺪﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ آن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻣﺤﺒﻮب اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ،4.0ﺣﺎﻻ از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی

وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.

ﺑﺮای ارﺳﺎل ﯾﮏ ﭘﯿﺎم وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ دﮐﻤﻪ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن )ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد( را ﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده ﺗﺎ وارد ﺣﺎﻟﺖ

دورﺑﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺎن را روی آﯾﮑﻦ دورﺑﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﺎن ﺿﺒﻂ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
ﺗﻠﮕﺮام ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ آن ﻫﺎ را ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ را در
ارﺳﺎل آن ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺎن را
روی دﮐﻤﻪ ﺿﺒﻂ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻠﮕﺮام اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﯾﭗ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دورﺑﯿﻦ را
روی ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻗﻔﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺴﺨﻪ  4.0ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر داﻧﻠﻮد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺎدرﯾﺪ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺣﺎﻟﺖ داﻧﻠﻮد ﺧﻮدﮐﺎر را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎم ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آزاداﻧﻪ در
ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻠﮕﺮام ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎپ
آپ در ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﻫﺎ را روی ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺪﻫﯿﺪ.

Telescope

اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﮕﺮام در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ  Telescopeﻧﺎم دارد ،ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ
وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻣﯿﺰﺑﺎن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ داﯾﺮه ای ﺷﮑﻞ و  1دﻗﯿﻘﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ
ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای ﭘﯿﺎم ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﺑﻠﻪ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ

ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی در ﺗﻠﮕﺮام ﻧﺪارﯾﺪ.

ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻠﮕﺮام از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دارای ﯾﮏ آدرس  Telesco.peاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺜﻼ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ telesco.pe/channel_name :ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن
ﺑﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی دروﻧﺶ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را در ﮐﺎﻧﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ،آن وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر وارد
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ  Telesco.peﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ  URLاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮب اﯾﻦ ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه در ﺗﻠﺴﮑﻮپ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺘﺮ و ﻓﯿﺴﺒﻮک( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ.

اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای رﺑﺎت ﻫﺎ

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ در ﺗﻠﮕﺮام ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻠﮕﺮام ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺘﺰا
ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ای ﮐﻪ دﯾﺪه اﯾﺪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ رﺑﺎت ﻫﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎت ﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ورودی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را از ﮐﺎرﺑﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ آن اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴﺨﻪ  4.0ﺗﻠﮕﺮام را
ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه و اﺟﻨﺎس ﺧﻮد
ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻓﻀﺎی ﺗﻠﮕﺮام و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺳﺎده ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺑﺎت  @ShopBotﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Instant Viewﺑﺮای ﻫﻤﻪ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Instant Viewﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

 Instant Viewروی ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

در ﺣﺎﻟﺖ  ،Instant Viewﻣﻘﺎﻻت روی ﺳﺮورﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ

ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻟﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻟﺤﻈﻪ ،ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻟﯿﻨﮏ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻣﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﯾﻮ و ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ.
 Instant Viewﻫﻤﻪ ﻣﺤﺘﻮا را ﺳﺮﯾﻌﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ و وﺑﻼگ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد.

ﺻﺎﺣﺒﺎن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﻠﺘﻔﺮم  Instant Viewﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ
ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ  4.0ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺗﻠﮕﺮام را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ از اپ اﺳﺘﻮر و ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

