ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻢ ﺑﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ!

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام ﺗﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟ )آﻣﻮزش ﺗﺼﻮﯾﺮی(

ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آﭘﺪﯾﺖ ﻋﻤﺪهای را ﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام ) (Telegram Desktopﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﺳﮑﺘﺎپ
ﺗﻠﮕﺮام از ﺗﻢ و اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻢ ﺑﺮای آن ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام ﺧﻮد ﺗﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﯿﻢ ﺗﻠﮕﺮام ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﻋﻤﺪهای را ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ روﻣﯿﺰی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﮕﺮام ،ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آن
"دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام در واﻗﻊ ﻧﺴﺨﻪای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
آن را در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی ،ﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ و ﻣﮏﺑﻮکﻫﺎی اﭘﻞ ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﺗﻠﮕﺮام ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻨﺠﺎق ﯾﺎ ﭘﯿﻦ ﮐﺮدن ) (Pinﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﻧﺪه از
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام  1ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ! اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام  1از ﺗﻢﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻠﮕﺮام ﺣﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺗﻢﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺴﺎزﻧﺪ.

اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام ﯾﮏ ﺗﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﯾﻦ اﻣﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺗﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان آﻣﻮزش
دﻫﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ و آﻣﻮزش اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام ﯾﮏ ﺗﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻢ ﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهای را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺼﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺗﻢ ﺑﺎ
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺑﻨﻔﺶ و ﺗﯿﺮه را دارﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﺮ روی دﺳﮑﺘﺎپ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﯾﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ .اﯾﻦ
ﭘﻮﺷﻪ را " "MyThemeﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎمﮔﺬاری اﯾﻦ ﭘﻮﺷﻪ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻣﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻧﻘﺶ ﻋﮑﺲ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت در ﺗﻢ را

اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻣﺖ  JPGﯾﺎ  PNGرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ " "backgroundﯾﺎ ""tiled
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ آن را در ﭘﻮﺷﻪ  MyThemeﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﯾﻠﯽ را ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ  MyThemeاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺮحﺑﻨﺪی رﻧﮓﻫﺎی آﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻢ دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻮتﭘﺪﭘﻼس ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ،اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم و ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن
را ﺑﺮ روی آن ﻓﺎﯾﻞ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻓﺎﯾﻞ ﻃﺮحﺑﻨﺪی رﻧﮓ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  Zipﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺮده ﺧﺎرج
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻮتﭘﺪﭘﻼس اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
نکته :از آنجایی که به منظور اعمال تغییرات رنگی برای آیتمهای هر تم باید از کدهای دستوری
بیانگر رنگهای مختلف استفاده کنید ،احتمالا در شخصیسازی فایل مد نظر دچار مشکل میشوید.
توصیه میکنیم که برای جلوگیری از بروز این مشکل به دنبال تمی باشید که رنگبندی آیتمهای آن
مطابق با سلیقه شماست .در نهایتا از این فایل به عنوان فایل طرحبندی رنگ تم خود استفاده
کنید.

ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﻃﺮحﺑﻨﺪی رﻧﮓ آﯾﺘﻢﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﻪ " "colors.tdesktop-themeﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  MyThemeدارﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی دو آﯾﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﻋﮑﺲ ﻓﻮق اﺳﺖ.

ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﻪ  MyThemeرا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  Zipﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺎل ﭘﺴﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را از  zipﺑﻪ " "tdesktop-themeﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و در ﭘﻨﺠﺮه ﭘﺎپآپ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﻫﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪ
 Yesرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺎﯾﻞ زﯾﭙﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﻓﻮق ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻢ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻢ در
دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام را اﺟﺮا و ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ) (Settingsآن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

در ﻣﻨﻮی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﺑﺨﺶ " "Chat backgroundﮔﺰﯾﻨﻪ " "Choose from ﬁleرا
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﺣﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻤﯽ ﮐﻪ روی دﺳﮑﺘﺎپ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ را اﻧﺘﺨﺎب و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ " "Openﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ " "KEEP CHANGESﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،در
دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻢ ﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻃﺮحﺑﻨﺪی رﻧﮓﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای راﺣﺖﺗﺮ ﺷﺪن
ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻢ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻃﺮحﺑﻨﺪی رﻧﮓ آﻣﺎده ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻢﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ:
اﻧﺪازه

ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺗﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوی ﻓﺎﯾﻞ "ﻃﺮحﺑﻨﺪی رﻧﮕﯽ"

 79.76ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 26دى 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/6381/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D
8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%9F%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C

