آﻣوزش ﺟﻠوﮔﯾری از دﻋوت ﺧودﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام
روز ﺑﮫ روز ﺑر ﺗﻌداد ﮐﺎرﺑران ﺗﻠﮕرام اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود .در ﻣورد ﺗﻠﮕرام و ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﺟدﯾد آن ﻗﺑﻼ در آﺳﺎراﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر
ﺻﺣﺑت ﮐرده اﯾم و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗرﻓﻧدھﺎی ﮐﺎرﺑردی و ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ آن را آﻣوزش دادﯾم  ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ رﺷد ﺳرﯾﻊ ﺗﻠﮕرام و
ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺗﻌداد ﮐﺎرﺑران آن ،اﯾن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ در آﭘدﯾت ھﺎی ﺧود اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ از اﺑﺗدا ﺧواﺳﺗﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﺑران اﯾن ﻧرم اﻓزار ﺑوده اﺳت  ،در اﺧرﯾن آﭘدﯾت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺟزﺋﯾﺎت ﮐﺎﻣل آن در ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ ﺗﻠﮕرام
ﺑﺧواﻧﯾد از اﻧﺟﺎم ﯾﮑﯽ از اﻋﻣﺎل آزار دھﻧده ﮐﮫ ﺗوﺳط اﺳﭘﻣر ھﺎ و ﻣوﺳﺳﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷد ﻣﯾﺗوان ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد.ﺑﺎ
آﭘدﯾت ﺟدﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﻓﻌﻼ ﺑرای دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﻧدروﯾدی ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت و در آﯾﻧده ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑران در دﺳﺗرس
ﺧواھد ﺑود ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی ﺗﻠﮕرام اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﻧد
اﺑﺗدا ﺑروزرﺳﺎﻧﯽ ﺟدﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ را داﻧﻠود و ﻧﺻب ﮐﻧﯾد  .ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر اﺑﺗدا وارد ﺑﺧش ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺷوﯾد و در ﺑﺧش
Settingروی ﻗﺳﻣتPrivacy and Securityﺗب ﮐﻧﯾد

ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮔزﯾﻧﮫ Groups
اﺿﺎﻓﮫ
ﺷده اﺳت در ﺻروﺗﯾﮑﮫ در ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ
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اﺑن ﺑﺧش ﺑﮫ طور ﭘﯾﺷﻔرض ﺑر روی Everybodyﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت
ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد آن را ﺑر روی My Contactsﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
ﻓﻘط اﻓراد ﻟﯾﺳت دوﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی ﺗﻠﮕرام ﺑﺎﺷﻧد

ھﻣﭼﻧﯾن در ﺑﺧش ﭘﺎﯾﯾن اﮔر ﺗﻌدادی از دوﺳﺗﺎن و اﻓراد ﻟﯾﺳت ھﻧوز ﺑدون اﺟﺎزه  ،ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی ﺗﻠﮕرام اﺿﺎﻓﮫ
ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﯾﺗواﻧﻧﯾد ﻟﯾﺳت اﺳﺗﺛﻧﺎ Never Allowﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد
ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ھرﮔز ﻧﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ را ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮔروه اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﻧد.در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑﺎﻻ روی
 My Contactsﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﺗپ ﺑر روی
 Add Userﺑﺧش
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺷﺧص ﻣورد ﻧظر را از ﻟﯾﺳت
Never Allow
اﻧﺗﺧﺎب و ﺑر روی ﺗﯾﮏ ﺑﺎﻻ ﺗپ ﮐﻧﯾد
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در ﻧﮭﺎﯾت ﺑرای اﻋﻣﺎل ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﮐﻠﯽ ﺑر روی ﺗﯾﮏ ﺑﺧش
Groups
ﺗپ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﻐﯾﯾرات در اﮐﺎﻧت ﺷﻣﺎ اﻋﻣﺎل ﺷود
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﮐﻠﯾدی ﺗﻠﮕرام ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑراﺣﺗﯽ از ﺷر ورود ﺑدون دﻋوت و ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺗﻠﮕرام ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد
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