از واﺗﺲ اپ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ...

 16ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در ﭘﯿﺎم رﺳﺎن واﺗﺲ اپ )ﺑﺨﺶ اول(

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺗﻠﻔﻨﻬﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻮﺷﯿﻬﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی
ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .واﺗﺲ اپ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ روزاﻧﻪ از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎ
و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ از آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮﯾﻢ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ آﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ راﺣﺘﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ واﺗﺲ اپ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ واﺗﺲ اپ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﺖ ﮔﺮوﻫﯽ،
ﺗﻤﺎس وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﮔﻔﺘﮕﻮی دو ﻃﺮﻓﻪ ،اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞ و ﻏﯿﺮه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت وﺟﻮد دارد ﻣﺎ از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن در دل ﭘﯿﺎم رﺳﺎن واﺗﺲ اپ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .1دو ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی واﺗﺲ اپ در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﺳﻤﯽ واﺗﺲ اپ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن از دو ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ از دو ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ از دو ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی دوم را ﺑﻪ واﺗﺲ اپ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  WhatsMapp soloاﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آن را از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب واﺗﺲ اپ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ .اﻣﺎ از ﺷﻤﺎره ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی دوم در واﺗﺲ اپ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ  OG WhatsAppاﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از ﭼﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺻﻠﯽ واﺗﺲ اپ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد  OG WhatsAppﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 .2اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺴﺎب واﺗﺲ اپ از ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺴﺎب واﺗﺲ اپ ﺧﻮد
را از ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ واﺗﺲ اپ در ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد اﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:

.1
.2
.3
.4

ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻨﯿﺠﺮ را در ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻮﻟﺪر  Whatsappرا ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻮﻟﺪر  databaseرا روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ واﺗﺲ اپ را روی ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻮﻟﺪر  databaseرا ﮐﻪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﮐﭙﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ داﺧﻞ ﻓﻮﻟﺪر  databaseﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻮﻟﺪر  Whatsappاﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 .3داﻧﻠﻮد واﺗﺲ اپ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎپ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ واﺗﺲ اپ در اﺻﻞ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﺮا ﻧﺴﺨﻪای رﺳﻤﯽ از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از واﺗﺲ اپ در ﻣﺤﯿﻂ وب را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روش اول :ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ  bluestacksواﺗﺲ اپ را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ Bluestacks .ﯾﮏ
ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه از اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی از اﻧﺪروﯾﺪ را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻜﻞ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
روش دوم :در اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪ وب واﺗﺲ اپ را در آدرس  web.whatsapp.comاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ
از ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ وب  QRﮐﺪ ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪ ﺧﻮد اﺳﮑﻦ ﮐﺮده و ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ وب روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ.
ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ واﺗﺲ اپ را در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎز ﮐﺮده و روی ﮔﺰﻳﻨﻪ  Whatsapp Webدر ﻧﻮار ﻣﻨﻮ ﺗﻘﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ آدرس  web.whatsapp.comرا در ﻣﺮورﮔﺮ وارد ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺮوﻳﺪ و  QRﮐﺪ ﻣﻮﺟﻮد در آن را
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪ ﺧﻮد اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ واﺗﺲ اپ روی ﺻﻔﺤﻪ وب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل واﺗﺲ اپ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 .4ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻠﻢ در واﺗﺲ اپ
ﺣﺎﻻ واﺗﺲ اپ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﻗﻠﻢ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﻣﯿﻦ دﺳﺘﻮری زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮع
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻗﻠﻢ واﺗﺲ اپ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
ﺗﻮﭘﺮ ) :(Boldﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺳﺘﺎره اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ* .ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎ*
ﺧﻂ ﮐﺞ ) :(Italicsﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺧﻂ زﯾﺮ ) (underscoreاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ_ .ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎ_
ﺧﻂ زدن ) :(strike throughﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﺪ ) ( tildesاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ~ .ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎ~

 .5ارﺟﺎع ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم در ﮔﻔﺘﮕﻮی واﺗﺲ اپ
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺎص اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮدم
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ در زﻣﺎن آﭘﻠﻮد و داﻧﻠﻮد دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ
ﺳﺎده از واﺗﺲ اپ وﺟﻮد دارد.

ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ ﺧﺎص اﺑﺘﺪا اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را روی ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺳﭙﺲ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه در ﻧﻮار ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ روی ﻧﻤﺎد ﻓﻠﺶ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﻘﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﻪ
ﮐﺎدر ﺗﺎﯾﭗ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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