ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه واﺗﺲ اپ ﮔﺮوه ﻫﺎ را
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﯿﺎم رﺳﺎن واﺗﺲ اپ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﭼﺖ ﻫﺎی
ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺗﻐﺮ اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آن ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻫﺪاف و

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻋﻀﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ
ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد در راس ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و آﯾﮑﻮن ﮔﺮوه را ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ادﻣﯿﻦ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﺪام
اﻋﻀﺎ اﺟﺎزه دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺪام اﻋﻀﺎ اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻮز ادﻣﯿﻦ ﻫﺎ را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺣﺬف ﺷﺪن اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ روی دﮐﻤﻪ @ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ راﺳﺖ
ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻼ ﺷﻤﺎ را ﻣﻨﺸﻦ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده )رﯾﭙﻼی
ﻫﺎ( ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
واﺗﺲ اپ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ از ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮ در ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

در داﺧﻞ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ) (infoﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻋﻀﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی دﯾﮕﺮان ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ

ﻟﻄﻒ ﺗﻐﺮی دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﺮوه را ﻗﺒﻼ ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺪه
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و اﻓﺮاد از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن دوﺑﺎره آن اﻓﺮاد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
در ﭘﺴﺖ وﺑﻼﮔﯽ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ واﺗﺲ اپ آﻣﺪه اﺳﺖ:

ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ واﺗﺲ اپ ﺑﻮده اﻧﺪ؛ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن دوران
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﺣﻮاﻻت ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ
و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮوز ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آرام ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی واﺗﺲ اپ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺗﻤﺎس وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ آﭘﺪﯾﺖ
ﺟﺪﯾﺪ واﺗﺲ اپ ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯿﺎن آن ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﻓﯿﺴﺒﻮک اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن

اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی اﯾﻦ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﯿﺰ در واﺗﺲ اپ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

