واﺗﺴﺎپ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﭘﯿﺎم ﻫﺎی
ارﺳﺎﻟﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻟﻐﻮ و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﭘﯿﺎم ﺑﻪ واﺗﺲ اپ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ روزه ﺑﺮای آن
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﯾﻦ زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﯽ راﺣﺖﺗﺮ
ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در اﺑﺘﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ داﺷﺖ و ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم۲۴ ،
ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن وﻗﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﻣﺴﯿﺞ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺘﯽ در ﻓﻀﺎی

ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﮏ روزه ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﯾﮏ روز ۱ ،ﺳﺎﻋﺖ ۸ ،دﻗﯿﻘﻪ و  ۱۶ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯽ ﻣﺪت  ۲۵ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از
ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻟﻐﻮ و ﭘﺎک ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﮐﺮده و از دﯾﺪه ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺠﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮔﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﮕﺬرد دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﺎرهای
ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﯾﺎد ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭼﻪ ﻣﻘﺼﻮدی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ زﻣﺎن
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺸﺨﺺ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﻮﺖ ﻣﺬﮐﻮر آﻣﺪه ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی
در اﯾﻦ ﺑﺎره در راه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮد و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮد.
اﯾﻦ روزﻫﺎ واﺗﺲ اپ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
زﯾﺎدی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮔﺮوﻫﯽ و اﺳﺘﯿﮑﺮ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﯾﻦ اپ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
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