ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ واﺗﺴﺎپ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ واﺗﺴﺎپ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺎدی ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﯿﺎمﻫﺎی
ﺻﻮﺗﯽ را ﺗﻐﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل »ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ« اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ،ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺿﺒﻂ و ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ،ﮐﺎرﺑﺮان را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
واﺗﺴﺎپ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
واﺗﺴﺎپ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻮده و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺠﺐ آور ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اراﺋﻪ
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮی واﺗﺴﺎپ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ واﺗﺴﺎپ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر دﮐﻤﻪای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ

ﮐﻠﯿﮏ روی آن ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد ﮐﻪ واﺗﺴﺎپ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از آﺳﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد
ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ زﻣﺎن اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮی اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮده و ﻫﺮ ﺗﻐﺮ ﮐﻮﭼﮏ و وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

