وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ واﺗﺴﺎپ اﻣﮑﺎن ﮔﻮش دادن ﺑﻪ
ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ را ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ -
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ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺑﻪ ﮔﺰارش وبﺳﺎﯾﺖ » «WABetaInfoواﺗﺴﺎپ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ

ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ارﺳﺎل
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﺑﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﭘﯿﺎم
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ
ارﺳﺎل ﺷﺪه را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ارﺳﺎل ﮐﺮده و

ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪهاﯾﻢ.

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ و ﺑﺮای ارﺳﺎل ﯾﮏ ﭘﯿﺎم

ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻠﻮﻏﯽ اﻃﺮاف ،ﺻﺪای ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در

ﺣﯿﻦ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ واﺗﺴﺎپ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ،ﺑﻪ ﺻﺪای ﺿﺒﻂ ﺷﺪه
ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ووﯾﺲ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ،آن را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﺎ

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

وبﺳﺎﯾﺖ  WABetaInfoﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ واﺗﺴﺎپ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اﯾﻦ
وبﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ را در واﺗﺴﺎپ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ووﯾﺲ

ﺿﺒﻂ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر وی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا و ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﺎم ﺿﺒﻂ ﺷﺪه را ﮔﻮش ﺑﺪﻫﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ و iOSﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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