ﺳﻪ روش ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم از ﻃﺮﯾﻖ واﺗﺴﺎپ
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﻣﺨﺎﻃﺐ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﭘﯿﺎم رﺳﺎن واﺗﺲ اپ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯽﺷﻤﺎری در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ

ﻧﺒﻮدن ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﺪون ذﺧﯿﺮه ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
 3روش ﺑﺮای آن ﮐﻪ در واﺗﺴﺎپ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﯿﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ

در واﻗﻊ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ واﺗﺲ اپ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ راهﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را دور زد و ﺑﺪون ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺷﻤﺎرهی ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد .در
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ واﺗﺲ اپ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از روش رﺳﻤﯽ
اﮔﺮ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ واﺗﺲ اپ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم
رﺳﺎن راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت درج ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ذﺧﯿﺮه ﻧﺸﺪهی  +12345678900ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ
 https://wa.me/phonenumberرﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی  phonenumberﺷﻤﺎرهی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را وارد
ﻧﻤﺎﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ  https://wa.me/12345678900ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻤﺎرهی ﺗﻠﻔﻦ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ از ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی  +و  00اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎرهی ﮐﺸﻮر ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎرهی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺪ  QRﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  WhatsApp Webدر
ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد آن را اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﺳﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ روش ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺷﻤﺎرهﺷﺎن را ذﺧﯿﺮه ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ از ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪروﯾﺪی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آنﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را دور ﺑﺰﻧﯿﺪ اﻣﺎ
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺎﻟﺒﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ  Click To Chatﻧﺎم دارد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ،از ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮا ﺷﺪن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد.

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﺟﺮا ﮐﺮدن آن ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭘﯿﺎم و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را در آن وارد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ  Openرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.

Click to chat
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن

ﺳﺎزﻧﺪهTrianguloY :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ

ﺣﺠﻢ 0.113 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

داﻧﻠﻮد

اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻦ
روش ﺳﻮم از ﻫﺮ دو روش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪی ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ روش ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺎرهی ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﭗ
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرهی ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﮐﭙﯽ ،ﺑﺮﯾﺪن ،درج ﮐﺮدن و ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ روی آﯾﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ
دارای ﺳﻪ داﯾﺮهی اﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ
ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم در واﺗﺲ اپ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ و ﺧﺎم
اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﭘﯿﮑﺴﻞ( ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺪ درﺻﺪ اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ )ﺣﺪاﻗﻞ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  9و  .(Qﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ OneUI
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

