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خدمات فالوور

خدمات ویو، الیک و کامنت

سایر خدمات دیجی ممبر

تلگرام وب چیست؟ آموزش نکات ضروری

Telegram web استفاده از

در دنیای جدیدی که روبرو هستیم عرضه ی گوشی های هوشمند به

بازار با سیستم عامل های منعطفی نظیر اندروید، بستر بسیار مناسبی
برای ایجاد اپلیکیشن های متفاوت به وجود آمده است.

این بازار پر درآمد، متعلق به سرمایه گذاران، برنامه نویسان و توسعه

دهندگان اپ های موبایل است. با دقت به این موضوع بنگریم
متوجه می شویم که در حاضر میلیون ها نفر در سراسر دنیا، با فعالیت

در این بازار به درآمد های باال رسیده اند و هزاران شرکت با باالترین
درآمد در این زمینه مشغول به کار هستند.

یکی از موفق ترین اپلیکیشن ها که در سراسر جهان توجه کاربران را به

خود جذب کرده تلگرام است. این پیام رسان بی نقص، با تمامی
پیام رسان های در سطح جهان رقابت می کند و در حال حاضر با ارائه
اپ اندروید، اپ IOS، ویندوز فون، نسخه ویندوز، نسخه مک او اس،

و تلگرام وب بیش از 200 میلیون کاربر در سطح جهان دارد.
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در این مقاله قصد داریم در مورد این نسخه تلگرام توضیح دهیم و
بررسی کنیم که چه تفاوتی با دیگر نسخه های آن دارد.

برنامه تلگرام در کشور عزیزمان بسیار مورد استفاده است. به طوری
که با وجود فیلتر ها و تالش های بسیار و طرح موانع متنوع برای

جلوگیری از استفاده مردم از این پیام رسان، تلگرام همچنان
محبوب ترین پیام رسان بین مردم ایران است. اما چرا؟

قبل از اینکه به معرفی این تلگرام بپردازیم، بیا�د نگاهی مختصر به

امکانات و خدمات تلگرام بیاندازیم. وب تلگرام، نسخه ای از برنامه
تلگرام است که کاربران برای استفاده از آن تنها به یک مرورگر و

اینترنت نیاز دارید.

در نتیجه نیازی نیست که تلگرام را روی کامپیوتر یا لپ تاپ خود
نصب کنید و به راحتی می توانید به حساب کاربری خود دسترسی

پیدا کنید بدون این که نیاز باشد برنامه تلگرام نصب کنید و یا برنامه
را مخفی کنید.

امکانات و قابلیت های تلگرام

با نصب برنامه تلگرام به راحتی می توانید از امکانات آن بهره مند
شوید.این امکانات شامل: امنیت، سرعت باال، استفاده از پردازش
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ابری، محیط کاربری راحت، امکان ارسال انواع مختلف پیام ها ( اعم
از نوشتاری، صوتی،تصویری و انواع مختلف فایل ها)، امکان

جستسجوی پیشرفته و غیره است.

این امکانات، پایه و اساس این پیام رسان را تشکیل داده اند و ارائه

بی نقص این امکانات باعث پیشرفت این پیام رسان در سال های
اخیر بوده است. همانطور که می دانید امکانات تلگرام به اینجا ختم

نمی شود؛

بلکه ده ها امکان دیگر در این برنامه فوق العاده وجود دارد که هر
شخصی بسته به نیازش می تواند از آن ها استفاده کند و برای شما به

تک تک آن ها می پردازیم:

1. ایجاد گروه: این ویژگی یکی از اولین امکاناتی بود که طرفداران
وایبر و واتس اپ را به تلگرام کشاند. واتس اپ هم همین

قابلیت را داشت، اما رابط کاربری اش سخت تر بود زیرا برای
اضافه کردن عضو نیاز به شماره داشت.اما در تلگرام پیشرفته

این مشکل وجود ندارد و به راحتی می توان افراد را عضو کرد.

و حتی با لینک به راحتی هر کسی را اضافه کرد.
2. چت مخفی: یکی از ویژگی منحصر به فرد  برنامه تلگرام  می

توان به چت مخفی اشاره کرد. کار با این ویژگی برنامه بدین
صورت است که مخاطب مورد نظرتان را به صورت کامال

خصوصی و رمز نگاری شده گفت و گو کنید. در این گفت و گو

طرفین نمی توانند از چت ها اسکرین شات گرفت و یا پیام ها
را فوروارد کرد. اگر در این صفحه عکس و یا فیلم فرستاده شود

برای کسی ذخیره نمی شود و حتی می توان عکس و فیلم
زمان دار فرستاد. پیغام های چت مخفی بعد از گذشت مدتی
کال پاک می شوند و اگر تا قبل از این زمان هر کدام از طرفین

پیام ها را پاک کند از گوشی طرف مقابل هم آن پیام دیلیت
خواهد شد.

3. کانال تلگرام: کانال تلگرامی نوعی صفحه ای برای ارسال پیام،
عکس، فیلم و استیکر فرستاده می شود. با این امکانات شما

بدون گفت و گو می توانید اطالعات خود را به بقیه نشان
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دهید.کانال ویژگی های خاص دیگری هم دارد. یکی اینکه هر
کانال یک لینک اینترنتی دارد که دسترسی به آن را سریع تر

می کند. ویژگی دیگر شمارشگر تعداد بازدید هر پست است.
دیگر ویژگی جالب کانال، این است که تمام مطالب کانال، روی

یک سرور جدا ذخیره می شوند و در گوشی کاربرها فقط آن
اطالعات به نمایش در می آید؛ یعنی تا قبل از دانلود، هیچ

کدام از پست ها روی حافظه گوشی ذخیره نمی شود.

4. بررسی عکس پروفایل بقیه: با این امکان خود تلگرام به شما
پیام می دهد که مخاطبین شما در چه زمانی عکس پروفایل

خود را عوض کرده است. امکان دیدن عکس پروفایل تغ�ر
یافته هم وجود دارد.

5. استیکر متحرک و انواع گیفت: یکی از ویژگی های جدید و

جذاب استیکرهای متحرک و انواع گیفت هست. با این
امکانات به راحتی گفت و گوهای خود را خاص و طنز کنید.
6. حذف پیام: از اصلی ترین مشکالت هر گفت و گو مجازی،

حذف پیام است. تلگرام به شما این امکان را می دهد که به
راحتی بدون دیدن فرد مقابل پیام را حذف کنید؛ به طوری که

حتی حذف شدن پیام هم دیده نشود. در برنامه واتساپ هم
امکان حذف پیام وجود دارد ولی پیام را بعد دیدن مخاطب

نمی توان حذف کرد .حتی  با وجود حذف پیام به مخاطب ”

پیامی حذف شده است”  نشان داده می شود.
7. ایدی تلگرام: این ویژگی تلگرام مخصوص زمانی است که شما

می خواهید با فردی گفت و گو کنید ولی به کسی شماره خود
را ندید. آیدی تلگرام برای پیدا کردن اکانت شما بدون شماره

شماست. این امکان در برنامه واتساپ وجود ندارد و باید

شماره شما برای ذخیره وجود داشته باشد.
8. آرشیو چت های دلخواه: اگر شما نمی خواهید چت های شما

دیده شود می توانید صفحه چت مخاطب خاص خود را
مخفی کنید و یا برای منظم تر کردن چت های خود به راحتی

آرشیو بندی کنید.

9. ارسال نظر برای پست های مورد عالقه خود: به راحتی برای
پست های کانال مورد عالقه خود الیک و یا چشمک بگذارید.
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و یا به سواالت  و نظرسنجس ها پاسخ دهید تا مشارکت کرده
باشید.

10. برقراری تماس با دوستان: مهمترین و جدیدترین امکان تلگرام
تماس صوتی  هست . در نتیجه بدون در نظر گرفتن مقدار

اعتبار سیم کارت به راحتی با اینترنت تماس حاصل کنید.

خدمات دیجی ممبر : خرید ممبر واقعی تلگرام

درآمدزایی از تلگرام

رایگان بودن تلگرام و امکانات ساده و در عین حال کاربردی،

 مدیریت کانال ها و گروه  های تلگرام باعث شده است تا افراد برای
تبیلغات و در بیش تر مواقع برای کسب درآمد از این بستر استفاده

کنند.

در حال حاضر میلیون ها کانال و گروه در تلگرام مشغول فعالیت در
زمینه های مختلف هستند. با ایجاد کانال و گروه آموزشی و یا

خدماتی به راحتی درآمد زایی کنید. حتی می توانید با تبلیغ دیگر
برند ها درآمدزایی کنید.

تفاوت تلگرام وب با تلگرام اپلیکشن

زمانی که شما اپ اندروید تلگرام را نصب می کنید این نسخه بر روی
سیستم عامل اندروید گوشی شما و زمانی که نسخه دسکتاپ تلگرام

را بر روی لپ تاپ یا کامپیوتر خود نصب می کنید این نسخه بر روی
ویندوز شما اجرا می شود و برای ارسال پیام ها از روش رمزگذاری

خاصی به نام MTPROTO استفاده می کند و اگر فایلی را از تلگرام
دانلود کنید، این فایل توسط سیستم عامل ویندوز یا اندروید بر روی

حافظه کامپیوتر یا گوشی شما ذخیره می شود.
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اما این نسخه از تلگرام با نسخه های ذکر شده در باال کامال متفاوت
است. تلگرام وب بر روی مرورگر کامپیوتر یا گوشی شما اجرا می شود

و یک صفحه وب است. در واقع برنامه ای است که در بستر وب کار
می کند.

و برای ارسال پیام از رمزگذاری به روش TLS استفاده می کند. امنیت
در پیام رسانی با استفاده از این تلگرام بسیار کم تر از نسخه های دیگر
است. برای مثال اگر ویروس یا بد افزاری مرورگر شما را مختل کرده

باشد و بتواند آن را هک کند به راحتی تمام مکالمات و پیام های شما
نیز هک خواهد شد.

اما با این حساب برنامه وب تلگرام بیش تر به این دلیل ارائه می شود
که اگر به هر دلیلی امکان دسترسی به نسخه های دیگر وجود نداشت
یا برنامه ها با اختالل مواجه شدند، بتوان با مرورگر در دسترس حتی

مرورگر  کامپیوتر های دیگران به اکانت تلگرام متصل شد.

سرعت دسترسی و اجرای برنامه در این نسخه تلگرام بسیار باال است
و دلیل آن این است که تمامی فعالیت ها بر روی مرورگر اجرا می شود

و مراحل کدگذاری در روش های دیگر وجود ندارد.

خدمات دیجی ممبر : خرید ممبر ارزان تلگرام

آموزش وارد شدن به تلگرام وب

1. همان طور که خوب می دانید برنامه تلگرام در ایران با فیلتر

شکن کار می کند با روشن کردن فیلتر شدن وارد برنامه مرورگر
خود شوید.

2. آدرس web.telegram.org را در مرورگر خود وارد کرده و

لینک را انتخاب کنید.
3. در صفحه ی پیش رو، نام کشور را به ایران تغ�ر دهید. سپس

شماره تلفن خود را وارد کنید. در نهایت روی گزینهNext ضربه
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بزنید.
4. در مرحله بعدی، باید کد تا�دی که به شماره موبایل شما

ارسال شده، در قسمت مشخص شده وارد کنید ولی اگر در
دستگاه دیگری، تلگرام را نصب دارید، کد تا�د به اپلیکیشن

ارسال می شود.
5. کد وارد شده توسط تلگرام بررسی می شود تا در صورت اشتباه
بودن، آن را اعالم کند. اما اگر کد وارد شده صحیح باشد شما

می توانید وارد حساب خود شوید.

معایب تلگرام وب

هر برنامه ای معایب و مزایایی دارد. تلگرام وب نسخه کامل از تلگرام
نیست برای همان دارای معایبی است. از جمله:

یکی از عیب های تلگرام وب امنیت آن نسبت به اپ ضعیف تر
است

نداشتن برخی قابلیت های نسخه تلگرام اصلی است. برای

مثال نمی توانید در آن از استیکرهای متحرکاستفاده کنید.
امکان استفاده از چت خصوصی وجود ندارد؛ بر خالف اپ ها در

بستر وب، نمی توان مرورگر را کنترل کرد. افراد به سادگی

می توانند پیام های شما و صفحه  وب را ذخیره کنند و یا حتی
اسکرین شات بگیرند.

امکان گرفتن عکس در لحظه وجود ندارد چرا که کامپیوتر شما
دوربین نیست و تنها یک لنز معمولی روبروی شما دارد

مشکالتی نظیر لود نشدن فایل ها بخصوص ویدئو ها وجود

دارد
اگر فایلی را در تلگرام وب باز کنید، در اپ تلگرامی که روی

گوشی شما نصب شده، ذخیره نخواهد شد. در نتیجه فایل
مورد نظر را فقط در دستگاهی که با آن به وب تلگرام ورود

کرده اید، می توانید ببینید. در نتیجه بهتر است زمان هایی که

برای انجام کار فوری به تلگرام نیاز دارید از نسخه وب آن
استفاده کنید.
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مزایای تلگرام وب

این برنامه در نوبه خود امکانات و مزایای زیادی دارد . از جمله:

اگر سیستم شما از حافظه کافی برای نصب برنامه تلگرام

برخوردار نباشد، به راحتی می توانید به نسخه وب ورود کرده و
وارد حساب خود شوید.

اگر به کامپیوتر خود دسترسی نداشته باشید اما باید به فردی
در تلگرام پیام دهید یا فایلی را دریافت کنید، در این صورت
می توانید روی لپ تاپ یا کامپیوتر شخص دیگری، کار خود را

انجام دهید.

می توانید به تمام اطالعات تلگرام اصلی خود دسترسی داشته

باشید.

اگر گوشی شما ساده و فقط دارای یک مرورگر باشد، باز هم
محدودیتی ندارید با همان مرورگر و یک شبکه اینترنت وارد

اکانت خود شوید.

اگر شما نمی خواهید در کامپیوتر شما به تلگرام شما دسترسی
داشته باشد به راحتی اپیلکشن را از کامپیوتر خود حذف کنید و

با تلگرام وب به همه کارهای خود برسید بدون آن که کسی از
چت شما خبردار شود

از مزیت های دیگر نیاز نیست هر بار که می خواهید به تلگرام
وب خود بروید رمز دهید و از اول شروع کنید . خود مرورگر

تلگرام وب شما را ذخیره کرده و به راحتی می توانید وارد

شوید. ولی اگر نمیخواهید صفحه شما ذخیره بماند حتما
هنگام خروج از اکانت خود خارج شوید برای این منظور به پنل

تنظیمات رفته و گزینهLogout را انتخاب کنید. این کار از هک
شدن اکانت شما جلوگیری خواهد کرد.

تلگرام وب، نسخه ای از پیام رسان تلگرام است که بر روی مرورگر کار

می کند. اگر شما امکان استفاده از اپیلکشن تلگرام را ندارید بهتر

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

است از تلگرام وب استفاده کنید.

اما بهتر است از این نسخه تلگرام بجز در مواقعی ضروری استفاده

نکنید؛ چرا که امنیت بسیار پا�نی داشته و سرعت اجرای کم تری
دارد. فراموش نکنید که چنانچه از این نسخه استفاده کردید حتما در

انتها از اکانت خود خارج شوید.

مقاالت مرتبط :

آموزش رفع ریپورت تلگرام

برای خواندن این مقاله به صورت افالین pdf را دانلود کنید.

سواالت پرتکرار درباره تلگرام وب

تلگرام وب چیست؟ +

از چه طریقی میتوان به تلگرام وب دسترسی داشت؟ +

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ
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