ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﮔﻮﮔﻞ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  RCSدر اﻧﺪروﯾﺪ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ؟

ﮔﻮﮔﻞ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ اﻧﺪروﯾﺪ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻪﻧﺎم  RCS Messagingرا
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدو  RCSﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎده
ﻣﺘﻨﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﯾﻮ ،ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  160ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻃﻼع از ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﭘﯿﺎمﻫﺎ و آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن ﻣﺨﺎﻃﺐ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای آنﮐﻪ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮق را
اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽ  RCSرا روی
ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

 RCS Messagingﭼﯿﺴﺖ؟

در زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد .ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽداد
ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ را در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ وﯾﮋﮔﯽ ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻧﺮخ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ روﯾﮑﺮد ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻢ رﻧﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺮای آنﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه در اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺶ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪﻧﺎم  RCSرا اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 2018
ﻣﯿﻼدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﻮق ﺳﺮﻧﺎم واژه  Rich Communications Servicesاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻇﺎﻫﺮی و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻤﭽﻮن واﺗﺲآپ و ﺗﻠﮕﺮام دارد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره
ﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﯾﮋﮔﯽ  RCSﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی  4Gاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻮق را در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻮق اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ
وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻮق را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد  RCSﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن iMessageاراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﭘﻞ اﺳﺖ .ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﻮق ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭼﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﮑﺲ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺳﺎل ﮐﺮده و اﮔﺮ
ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد ،اﻋﻼﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب اﻣﺮوزی اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻃﻼع از اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی اﻣﺮوزی اﺳﺖ ﮐﻪ  RCSاز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮق ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ در ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  160ﮐﺎراﮐﺘﺮ در ﻫﺮ ﭘﯿﺎم روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وﯾﮋﮔﯽ
 RCSاﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺑﻪ  8000ﻫﺰار ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﻣﺰﯾﻦ  RCSدر اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در  iMessageاﭘﻞ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان آیﻓﻮن و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺪروﯾﺪی ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در
ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  iOSاز  RCSﭘﺸﺘﯿﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮوﯾﺲ  iMessageاراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ

ﮐﺎرﺑﺮان آیﻓﻮن و آیﭘﺎد اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی
 RCSﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ اﭘﻞ از وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻮق ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭘﯿﺎمرﺳﺎن RCS
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن  RCSﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ در ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رﻣﺰﮔﺬاری ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺴﺘﺘﺮ اﺳﺖ .اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
رﻣﺰﮔﺬاری ﺳﺮاﺳﺮی در ﺷﺮاﯾﻂ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب اﻣﺮوزی از رﻣﺰﮔﺬاری ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ  RCSدر اﻧﺪروﯾﺪ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ؟
در اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺎمرﺳﺎن  Google Messagesﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم  Android Messagesﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد را داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯿﺴﯿﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﭘﯿﺶﻓﺮض اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ  Set as Defaultرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ  Messagesﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮض ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه در ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﭘﯿﺎم ﺗﺎﯾﯿﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ،دﮐﻤﻪ  Yesرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای آﻏﺎز ﯾﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ  Start Chatرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﻣﻨﻮی ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Settingsرا
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Chat featuresرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮق را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
 Generalآنرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻮﯾﯿﭻ  Enable chat featureرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﯿﻠﺪ  Statusﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
 Connectedﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

اﮐﻨﻮن آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﺪ از وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن  RCSاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Chat featureرا در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻮق را اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﭘﺮاﺗﻮر اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﺻﻔﺤﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭼﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم Chat
 features unavailable for this deviceﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ  RCSﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
 RCSﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  RCSرا روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻮق ﺳﻮدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮق در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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