ﻧﺴﺨﻪ  ۴.۶ﺗﻠﮕﺮام ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،آذر ۱۳۹۶
آﭘﺪﯾﺖ :ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺴﺨﻪ  4.6ﺗﻠﮕﺮام ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺴﺨﻪ  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎ
ﻫﻢ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ورژن آی دواﯾﺲ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﺪه و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ را زودﺗﺮ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻐﺮی ﮐﻪ ورژن  4.6ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ذﺧﯿﺮه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺶ داﻧﻠﻮد ﻣﺪﯾﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ را روی ﻫﺮ دو اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺘﺎ و وای ﻓﺎی
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و داﻧﻠﻮد ﺧﻮدﮐﺎر در ﮔﺮوه ﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ وای ﻓﺎی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ  Settings > Data & Storageﺑﺮوﯾﺪ .از دﯾﮕﺮ ﺗﻐﺮات اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮ
ﺷﺪن رﯾﭙﻼی ﭘﯿﺎم ﻫﺎ در ﻧﺴﺨﻪ  iOSاﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Replyرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮای رﯾﭙﻼی ﮐﺮدن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﮑﺸﯿﺪ .از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻮﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای
ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ آﻟﺒﻮم ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺣﺎﻟﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﻧﺴﺨﻪ  4.6ﺗﻠﮕﺮام
وﻳﺠﺖ  HTMLﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاى ﭘﻴﺎمﻫﺎ در ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮ

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺴﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮود .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ
را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی آن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آﻟﺒﻮمﻫﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  ،iOS 6اﻓﺰودن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ  MTProto 2.0و اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎل P2P
]ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺴﺨﻪ  [iOSﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻤﺎس ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ از دﯾﮕﺮ ﺗﻐﺮات اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

در ﺑﺨﺶ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

