ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎ اﻣﮑﺎن زﻣﺎنﺑﻨﺪی
ﭼﺖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ از راه رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺗﻠﮕﺮام در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ و  ،iOSوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎن
زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﭼﺖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ در ﮐﺎﻧﺎل ،ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ زدن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ در ﮐﻨﺎر
اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داد.
اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ،ﺗﻠﮕﺮام در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی  v7.7اﻣﮑﺎن زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﭼﺖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻗﺮار داد .ﺑﺎ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﭼﺖ ﺻﻮﺗﯽ ،اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﺎل ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ در

ﺟﺮﯾﺎن ﭼﺖ ﺻﻮﺗﯽ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎﻧﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ را زﻣﺎنﺑﻨﺪی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎﯾﺪ روی ﻧﻤﺎد ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺿﺮﺑﻪ زده و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ وارد ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮوع ﭼﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ »Start Voice
 «Chatرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ »«Schedule Voice Chat
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪروز ﺷﺪه ﺗﻠﮕﺮام ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در
ﭼﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ اﺑﺘﺪا ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ در ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻧﮕﺸﺖ
ﺧﻮد در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  15ﺛﺎﻧﯿﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ زدن وﯾﺪﯾﻮ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﺿﺮﺑﻪ زدن روی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎ 10
ﺛﺎﻧﯿﻪ وﯾﺪﯾﻮ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ا ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ
داده .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از داﺧﻞ ﭼﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی
ﻫﺸﺖ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ  Stripe ،Yandexو  Paymeرا اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ

ﻧﺴﺨﻪ رﺳﻤﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ آدرس  telegram.orgدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

