ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺖ ﺻﻮﺗﯽ در
ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،دی ۱۳۹۹
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  ۷.۳.۰ﺑﺮای ﺗﻠﮕﺮام ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺖ ﺻﻮﺗﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎ را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺲ ﭼﺖ ﺗﻠﮕﺮام ﺗﺎ ﺣﺪی ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ دﯾﺴﮑﻮرد اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭼﺖ ﺻﻮﺗﯽ
ﺑﺮای ادﻣﯿﻦ ﮔﺮوه ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد ﭼﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﺷﺪه و ﯾﺎ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﺣﯿﻦ ﺑﺎز ﺑﻮدن اپ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان در اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
وﯾﺠﺖ ﺷﻨﺎور ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اپﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آن را ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ
ﻧﺴﺨﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﻫﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ در وﯾﻨﺪوز و macOS
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.

اﺑﺰار وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻠﮕﺮام ﻧﯿﺰ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﭘﺲ از

ارﺳﺎل وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﯿﮑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﯾﺎ روی آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان
 iOSﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ در ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶﻓﺮض ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﮐﻤﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﮔﻮﺷﯽ را آزاد ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان  iOSﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ  Settings > Notifications > Announce Messagesو ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ Telegram
از ﺳﯿﺮی ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪ اﻣﻮﺟﯽ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در اداﻣﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  ۷.۳.۰اﺑﺰار ﮔﺰارش ﺑﺎگﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات را ﺗﻠﮕﺮام اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﭘﺲ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را از درون اپ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎگﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﮔﺰارش

دﻫﻨﺪ .اﻣﮑﺎن ﻻﯾﮏ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﻧﻈﺮ دادن در ﻣﻮرد ﮔﺰارشﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﯾﺎ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد دﻫﻨﺪ.
»ﭘﺎول دورف« ،ﻫﻢﻣﺆﺳﺲ ﺗﻠﮕﺮام در ﭘﺴﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﮐﺎﻧﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ
درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﯽآﯾﺪ .وی اﻓﺰود ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ راﯾﮕﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ در

آﯾﻨﺪه ﺗﻌﺪادی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

