آموزش تصویری استفاده از بخش های مختلف نرم افزار تلگرام اندروید
شرکت طراحی سایت تفکر خالق ارتنوس
با توجه به فراگیر شدن نرم افزار تلگرام در ایران و به درخواست کاربران رسانه جوان موبایل اقدام به تهیه آموزش جامع
پیرامون امکانات مختلف این مسنجر اندرویدی برای شما کاربران عزیز کرده است .پس از مطالع آموزش ذیل شما با پخش های
مختلف تلگرام آشنا خواهید شد و می ت وانید به آسانی از امکانات جانبی این برنامه اندرویدی نیز استفاده کنید .طبیعتا با توجه
به عدم پیچیدگی تلگرام در صورتیکه پیش از این با نرم افزارهای شبکه اجتماعی در ارتباط بوده باشید نباید مشکلی در کارکرد
Telegramنیز داشته باشید.
–جدیدترین نسخه نرم افزار تلگرام را از جوان موبایل دریافت کنید و برروی دستگاهتان نصب نمایید پس از اجرای نرم افزار
و ثبت نام در تلگرام شما با صفحه زیر مواجه خواهید شد .مطابق شکل محل مشخص شده را لمس کنید.
 - ۱با انتخاب این گزینه بخش های مختلف نرم افزار تلگرام برای شما قابل نمایش خواهد بود و می توانید تنظیمات دلخواه را
انجام و اقدام به شخصی سازی نرم افزار کنید .در ادامه توضیحات کامل پیرامون هر یک از بخش های این گزینه به صورت
تصویری بیان خواهد شد.
- ۲با انتخاب گزینه  ۲شما می توانید مخاطبین خود را که دارای برنامه تلگرام می باشند جستجو کنید .برای این کار کافی می
باشد آی دی مخاطب خود در برنامه تلگرام را داشته باشید .و شماره مخاطب در گوشیتان ذخیره شده باشد ( .در حالت کلی این
برنامه امکان سرج مخاطبینی که شماره شان را در دستگاهتان موجود نیست را نخواهد داشت)

– در صفحه زیر شما امکانات زیادی از جمله نمایش مخاطبین تلگرامی خود  ,ایجاد گروه و  ..را دارا می باشید که در ادامه هر
بخش به تفکیک آموزش داده خواهد شد:
- ۱با انتخاب  New Groupشما می توانید یک گروه جدید ایجاد کنید و مخاطبین خود را به این گروه ها اضافه نمایید  .توجه
داشته باشید در تلگرام شما امکان اضافه کردن ماکزیمم  ۲۲۲مخاطب را در یک گروه دارا می باشید .برای این کار پس از
انتخاب  New Groupنام گروه خود را انتخاب نمایید و مخاطبینی که قصد عضوکردنشان در گروه خود را دارید برگزینید.

- ۲با انتخاب  New Secret Chatشما می توانید در یک محیط رمزنگاری شده و کامال امن به گفت و گو با دوست و مخاطب خود
بپردازید .برای تایید این نوع چت  ،شما باید از طریق این گزینه مخاطب را انتخاب کنید و هنگامی که او آنالین شد  ،ارتباط میان
شما برقرار می شود  .چت رمزنگاری شده امنیت پیام شما را باال می برد و حریم خصوصی شما نیز در آن رعایت می شود  .در
این حالت می توانید با خیالی آسوده اقدام به گفت و گو و ارسال اطالعات شخص خود کنید .انیت این بخش از سوی شرکت
تلگرام تضمین شده می باشد.
- ۳با انتخاب  New Broudcast Listشما می توانید یک لیست از مخاطبینی که با انها بیشتر در ارتباط هستید ایجاد کنید تا نیازی
به جست و جو روزانه برای یافتن مخاطب خود در لیست تلگرام نداشته باشید.
- ۴با انتخاب  Contactsلیست تمامی مخاطبینی که در تلگرام عضو شده اند و شماره ی آنها در گوشی شما ذخیره گشته برایتان
به نمایش درخواهد آمد .شما می توانید با انتخاب مخاطب اقدا به چت و گفت و گو با مخاطب مورد نظر خود کنید.
- ۵با انتخاب گزینه  invite Friendsشما می توانید مخاطبین خود را که در حال حاضر به تلگرام نپیوستند را به این برنامه
پرطرفدار دعوت کنید.
- ۶با انتخاب گزینه  Settingsشما می توانید به شخصی سازی امکانات مختلف تلگرام بپردازید که در بخش بعدی توضیحات الزم
پیرامون این بخش ذکر خواهد شد.

–پس از انتخاب گزینه  Settingeشما با صفحه زیر رو به رو خواهید شد که می توانید مطابق توضیحات زیر تغییرات دلخواه خود
را لحاظ کنید.
- ۱با انتخاب آیکون دوبین می توانید تصویر خود را برروی پروفایل تلگرام خود قرار دهید .همچنین با انتخاب سه نقطه بخش
باالی نرم افزار می توانید اقدام به تغییر نام خود و خروج از نرم افزار  Telegramکنید.
 -۲در بخش  infoمی توانید شماره سیم کارت خود را تغییر دهید و از شماره ای دیگر به عضویت در تلگرام اقدام کنید .همچنین
امکان تغییر آی دی تلگرام نیز در این بخش فراهم گشته است.
- ۳در بخش  Settingsمی توانید حالت نمایش پیام های تلگرام در نوار ابزار و صدای دریافت پیام را تغییر دهید ( .امکان تغییر
صدا و نور  LEDو  ..تمامی بخش های تلگرام به صورت مجزا در این بخش وجود دارد ) همچنین امکان تغییر زبان و بک گراند

صفحه چت تلگرام نیز در این بخش برای شما مهیا گشته است .از بخش  Privacy and Securityشما می توانید اقدام به بالک
کردن آی دی و شماره های مورد نظر خود نمایید .همچنین در این بخش این قابلیت وجود دارد که وضعیت نمایش شما ( آخرین
زمانی که از تلگرام استفاده کرده اید ) را از کاربران دیگر مخفی سازید.
- ۴شما می توانید از طریق بخش  Privasy And Securityو گزینه  Passcode Lockاقدام به قرار دادن پسورد برای ورود به
برنامه تلگرام کنید .با فعال کردن این بخش زمانیکه شما قصد وارد شدن به برنامه تلگرام را داشته باشید باید پسورد قرار
داده شده در این قسمت را وارد نمایید.
- ۵شما می توانید از بخش  Automatic media downloadاقدام به تنظیمات کلی برای دریافت اطالعات از مخاطبین خود کنید.
به عنوان مثال می توانید مشخص نمایید هنگامی که از طریق اینترنت سیم کارت به تلگرام متصل شده اید چه فایل هایی از
طرف مخاطبین دریافت شود ( متن  ,عکس  ,ویدیو و) ..

سواالت متداول
–تلگرام توسط چه افرادی ساخته شده است و آیا دلیل کافی مبنی بر امن بودن  Telegramوجود دارد ؟
نرم افزار تلگرام توسط دو برنامه نویس روسی ساخته شده و در شرکتی در آلمان ثبت نهایی گشته است .جالب است بدانید
سرورهای اصلی برنامه تلگرام در انگلیس قرار گرفته که می تواند از نگاه برخی از افراد معنادار باشد .نکته حائز اهمیت
پیرامون امنیت تلگرام را می توان به اقدام این شرکت برای اهدای جایزه  ۳۲۲هزار دالری به فردی که بتواند سرورهای این
برنامه را هک کند جستجو کرد! بنا براین مدیران و موسسان این برنامه ارتباطی به خوب به امنیت باالی سرورهای خود اطمینان
دارند .برای افزایش امنیت در مکالماتتان نیز می توانید از بخش  Secret Chatبهره ببرید .
–من با رابط کاربری تلگرام آشنایی ندارم  ,آی می توانید بخش های مختلف نرم افزار را معرفی کنید ؟
بله شما می تونید از این بخش آموزش مربوط به استفاده از رابط کاربری جدیدترین نسخه تلگرام را مطالعه کنید .برای راحتی
کاربران آموزش به صورت تصویری تهیه شده است .

–چگونه می توانم تمامی تصاویر و ویدیو های ارسال شده در یک گروه خاص را مشاهده کنم ؟
برای این کار کافیست وارد صفحه مربوط به گروه خود شوید و برروی  Shred Mediaکلیک کنید .تمامی تصاویر ویدیوها به
ترتیب تاریخ ارسال قابل مشاهده است .
–چگونه می توانم شماره یک مخاطب را از لیست تلگرام حذف کنم ؟
در اولین گام شما باید مخاطب مورد نظر را بالک کنید برای این کار ابتدا وارد تنظیمات نرم افزار شوید و از لیستی که برای شما
نمایش داده میشود Privacy and Securityرا انتخاب کنید  .سپس از بین گزینه ها بر روی  Blocked Usersتب کنید .حاال از
صفحه ای که برای شما باز شده است بر روی آیکون +تب کنید و از بین مخاطبین فردی که قصد دارید بالک کنید را انتخاب
کنید .حاال برای پاک کردن فرد مزاحم از مخاطبین در همان صفحه  Blocked Usersبر روی فرد بالک شده ضربه بزنید تا اطالعات
شخص به نمایش در بیاید  .سپس از باال سمت راست بر روی آیکون سه نقطه تب کنید و گزینه ی  Deleteرا انتخاب کنید .
–چگونه می توانیم اکانت خود در تلگرام را حذف کنیم ؟
در صورتیکه به هر دلیل تصمیم به حذف اکانت خود در تلگرام کرده اید برای این کار باید به آدرس زیر بردید :
https://my.telegram.org/auth?to=deactivateشماره موبایل خود را به همراه کد ایران (  ) ۸۹وارد کنید تا پسورد اکانت
شما به تلگرام نصب شده در دستگاهتان ارسال شود .در صفحه بعدی گزینه  Deactivate accountرا انتخاب و برروی روی
Doneکلیک کنید .در انتها گزینه  Yes delete my accountرا انتخاب کنید .
راه های ارتباطی با ما :
https://telegram.me/artenooswebdesign
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