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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران  مجله نت   

دان یوسفی یز نویسنده:    
 

آموزش فعال کردن چت  
  ی ها در گروه   ی صوت 

 ی تلگرام 

امن  از  یکی  بهینهتلگرام  و  شبکهترین  های ترین 
و   مشکالت  رفع  با  تونسته  که  دنیاست  در  اجتماعی 

های متعدد، مخاطبان بسیار زیادی رو به  روزرسانی به
ما  کشور  در  اجتماعی  شبکه  این  کنه.  خودش جذب 

از قابلیت برنامه فیلتر شده و برای استفاده  های این 
 باید از طریق اتصال به وی پی ان وارد برنامه بشین.

به تلگرام    2020های جدیدی که در سال  یکی از قابلیت
گروه  در  صوتی  چت  ایجاد  امکان  شد،  های اضافه 

تونن روزرسانی، کاربران می تلگرامی بود. طبق این به
های خودشون رو از طریق ویس چت تبدیل به  گروه 

های آنالین یک اتاق صوتی کرده و جلسات و کالس
 های تلگرامی برگذار کنن.رو در گروه 

https://netran.net/mag/telegram-voice-chat/
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های اجتماعی در دنیاست که تونسته با رفع مشکالت و ترین شبکهترین و بهینهامنتلگرام یکی از  
های متعدد، مخاطبان بسیار زیادی رو به خودش جذب کنه. این شبکه اجتماعی در کشور روزرسانی به

مه های این برنامه باید از طریق اتصال به وی پی ان وارد برنا ما فیلتر شده و برای استفاده از قابلیت
 .دبشی

قابلیت از  سال  یکی  در  که  جدیدی  در    2020های  ایجاد چت صوتی  امکان  شد،  اضافه  تلگرام  به 
و به مناسبت فرا رسیدن کریسمس   2020های تلگرامی بود. این امکان در آپدیت دوازدهم سال  گروه 

های خودشون رو از گروه تونن  روزرسانی، کاربران می از سوی شرکت تلگرام منتشر شد. طبق این به
های تلگرامی های آنالین رو در گروه طریق ویس چت تبدیل به یک اتاق صوتی کرده و جلسات و کالس

قابلیت تماس صوتی به این برنامه اضافه شده بود که با استقبال کاربران   ،برگذار کنن. پیش از این
تر، کیفیت شما عالوه بر هزینه کم هایی که تماس صوتی داشت این بود که مواجه شد. یکی از مزیت

. ویس چت هم دقیقا مشابه با تماس صوتی عمل کرده  دبهتری هم در تماس صوتی در اختیار داشتی 
و با یک هزینه بسیار کم )نسبت به شارژ تلفن همراه(، کیفیت بسیار مناسبی رو در اختیار کاربران قرار 

ا نحوه استفاده از این امکان جدید رو به شما آموزش  ده. در ادامه با مجله نت ران همراه باشین تمی
 بدم.

 

طور که باالتر مطالعه کردین، قابلیت ویس چت یکی از جدیدترین امکانات اضافه شده به برنامه همون
از طریق نسخه تلفن همراه و نسخه ویندوز، از این قابلیت استفاده    دتونیتلگرام هست که شما می
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های تلگرامی به وجود اومده و برای ایجاد یک های صوتی در گروه ایجاد اتاق  کنین. این قابلیت برای
چنین با استفاده از قابلیت . همدویس چت در گروه الزمه که شما ادمین و یا ایجادکننده گروه باشی 

Only admins can talk   تونین کاربران عادی )افراد معمولی که ادمین نیستن( رو در حالت سکوت می
ها اجازه صحبت کردن رو داشته باشن. در این حالت، کاربران عادی تنها شنونده  تنها ادمین  د تابدیقرار  

استفاده    های درسی موردتر برای کالسشه. این قابلیت بیشها محدود میوگوی اونهستن و گفت
 صوتی صحبت کنه. تونه در اتاق گیره و با استفاده از اون تنها دبیر )ادمین گروه( میقرار می

 

 های تلگرامی آموزش فعال کردن چت صوتی در گروه 
صورت های تلگرام، شما باید آخرین نسخه تلگرام رو بهبرای دسترسی داشتن به چت صوتی در گروه 

   د.نصب شده داشته باشی

نصب کنید  برای انجام این کار ابتدا وارد گوگل پلی بشین و آخرین نسخه برنامه تلگرام رو دانلود و  
روز کردن نسخه  سایت تلگرام دانلود کنید(. بعد از به )برای نسخه ویندوز هم آخرین نسخه رو از وب 
تا چت صوتی برای شما فعال بشه و بتونید از اون   دتلگرام خودتون کافیه که مراحل زیر رو انجام بدی

 استفاده کنید. 
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 برنامه تلگرام خودتون رو باز کنید. •
 ن که قصد دارین در اون چت صوتی ایجاد کنید.وارد گروهی بشی •
 روی آیکون پروفایل گروه ضربه بزنین.  •
که می • داره  قرار  اختیار شما  در  گروه  کامل  اطالعات  باز شده  های  تونین دسترسیدر صفحه 

 مختلفی رو داشته باشین.
 عالمت سه نقطه در باالی صفحه سمت راست رو لمس کنید. •
شه که باید  ر باالی صفحه، تعدادی گزینه به شما نشون داده میبعد از لمس کردن سه نقطه د •

 رو انتخاب کنید.  Start Voice chatگزینه 

 
 1شماره 
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 کنید. با انتخاب این گزینه شما چت صوتی رو در گروه ایجاد می •
تونین از طریق اون کاربرانی شه که میبعد از ایجاد چت صوتی، یک پنجره برای شما باز می •

 چت صوتی دعوت کنید.رو به 

 
 2شماره 

تونه چت صوتی رو ایجاد و اون رو ها و سازنده گروه میالزم به ذکر هست که تنها ادمین •
 محدود و یا قطع کنه. 

 چرا باید از چت صوتی استفاده کنیم؟ 
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هایی که ممکنه ذهن شما رو درگیر کرده باشه، اینه که چرا باید از این قابلیت تلگرام  یکی از سؤال 
استفاده کنیم و یا این امکان جدید در چه جاهایی کاربرد داره؟ ویس چت یا چت صوتی، دقیقا شبیه  

اتاق درس مجازی عمل می یا یک  اتاق کنفرانس  از اون، کاربه یک  با استفاده  و  تونن بران می کنه 
های درسی خودشون رو بدون افت کیفیت و قطع و وصل شدن، برگذار کنند. عالوه  جلسات و کالس
های مجازی دیگری هم هستن که این قابلیت رو دارن اما چرا باید از چت صوتی  بر تلگرام شبکه

دنیا بوده و هست.   ترین شبکه اجتماعی در کلترین و بهینهتلگرام استفاده کنیم؟ تلگرام همواره امن
افزار باعث شده تا سرعت بسیار باالیی رو در این شبکه مجازی تجربه کنیم. این بهینه بودن این نرم

که شما در یک شبکه امن در حال برگزاری جلسات خودتون هستین و دیگه نگران مسائلی از درحالی
 قبیل هک شدن و سرقت اطالعات نخواهید بود. 

 حرف آخر 

شه، انتظار این رو داره تا های اجتماعی وارد میر کاربری که به فضای مجازی و شبکهطورکلی هبه
طور کامل حفظ بشه. اخباری که این روزها به گوش مردم حریم خصوصی و امنیت اطالعات اون به

روز یک جنجال و حاشیه جدید در پیرامون برخی از رسه حکایت از این داره که روزبهسراسر جهان می
های اجتماعی به وجود اومده که با نارضایتی کاربران همراه بوده. شبکه اجتماعی تلگرام به همه هشبک

ای ایجاد نکرده و برعکس بسیار پرقدرت ما ثابت کرده، طی این چند سالی که منتشر شده، هیچ حاشیه
به خودش جذب کنه.   تر کردن برنامه، کاربران بسیار زیادی روها و بهینهپیش رفته و تونسته با آپدیت

افزارهاست که هیچ  افزار تلگرام در مقایسه با سایر نرمهای نرمفاکتور امنیت و سرعت باال برگ برنده 
ای تعویض کنه. با ذکر توضیحات باال احتماال متوجه ها رو با امکانات دیگه کاربری حاضر نیست اون

رانی ده کنید. در آخر مقاله از شما عزیزان نتشده باشین که چرا باید از چت صوتی برنامه تلگرام استفا 
کنم که تا انتهای این مبحث با ما همراه بودین، امیدوارم این مطلب برای شما مثمر ثمر  تشکر می

 بوده باشه. 


