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       آموزش غیر فعال کردن دانلود خودکار عکس و فیلم در تلگرام

های ویدیو ها و عکس وجود دارد دانلود خودکار و واتس آپ  تلگرام یکی از ویژگی هایی که در نرم افزار  

محدود استفاده میکنند حجم های اینترنت شده میباشد، این امر ممکن است برای کسانی که از دریافت 

 نلوددا نیهمچن اینترنت آنها به اتمام برسد.حجم موبایل مشکل ساز باشد و باعث شود اینترنت مخصوصا 

...(  و اقوام و دوستان با چت نترنت،یا مرور) دیهست انجام حال در شما که یتر مهم کار با تواند یم خودکار

خودکار تلگرام میتوانید این امکان را غیر فعال دانلود برای جلوگیری از  .گردد شما ارتباط تیفیک افت باعث

 .سازید

 .ابتدا برنامه تلگرام را اجرا کنید

سپس گزینه منو )سه خط( را لمس کنید. )همچنین میتوانید در صفحه اصلی دست خود را از سمت چپ به 

 (راست بکشیدسمت 

 .را انتخاب کنید Settings پس از باز شدن منو کشویی گزینه

 Automatic Media Download در صفحه تنظیمات کمی به سمت پایین مراجعه کرده تا به قسمت

 .برسید

چهار گزینه وجود دارد که شما میتوانید بسته به نیاز خود،  Automatic Media Download در قسمت

خودکار را در یکی از حالت های اینترنت موبایل، وای فای و حالت رومینگ ویرایش و غیرفعال  قابلیت دانلود

 :کنید

When Using Mobile Data :  ا ر …شما با استفاده از این گزینه میتوانید قابلیت دانلود خودکار عکس و

 .در هنگامی که با استفاده از اینترنت موبایل متصل هستید را ویرایش کنید

 When Connected On Wi-Fi : قابلیت دانلود خودکار برای زمانی که شما به Wi-Fi متصل هستید. 

 When Roaming : دانلود خودکار هنگامی که در حالت رومینگ هستید. 

http://www.sarzamindownload.com/upload_chs1/image/sdlftpuser02/94/14/Disable.Automatic.Download.telegram_1.jpg
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 Save To Gallery :  در صورتی که این گزینه فعال باشد، فایل های چند رسانه ای توسط دانلود خودکار

 .در گالری شما ذخیره میگردددریافت میشود و 

به عنوان مثال ما برای غیر فعال کردن دانلود خودکار تصاویر و فایل های رسانه ای در زمانی که به اینترنت  

 .را انتخاب میکنیم When Using Mobile Data گوشی متصل هستیم، گزینه

 Photo  ،Audio  ،Video م هایدر مرحله آخر یک پنجره برای شما باز میشود که حاوی چند گزینه به نا

 ،File برای اینکه دانلود خودکار تمامی فایل ها غیر فعال شود کافیست تیک تمام گزینه های،  میباشد 

Photo  ،Audio  ،Video  ،File را برداشته و سپس گزینه OK را انتخاب کنید. 

  روي واتس اپ بر دانلود شدن اتوماتیک عکس و ویدئو جلوگیري از 

 .ابتدا واتس اپ را باز کنید .1

 .کلیک کنید Setting با زدن دکمه پایین سمت چپ منوی واتس اپ را باز و روی .2

 

 .را کلیک کنید Media auto-download را باز کنید و بعد از آن Chats and calls سپس .3
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 (صفحه ای مانند صفحه پایین باز خواهد شد )توضیحات هر قسمت در عکس پیداست .4

 

 .تغییر دهید OK حاال تنظیمات هر قسمت را با گذاشتن و برداشتن تیک ها و زدن دکمه 
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 در اندروید جلوگیري کنیم؟  Appچگونه از آپدیت خودکار 

کند. اما شان را به صورت خودکار به روز رسانی میگوشی یا تبلت Appفرض، گوگل پلی در حالت پیش

دهند خودشان تعیین کنند که کدام اپ و در چه زمانی به روز رسانی شود و بسیاری از کاربران ترجیح می

 .شان شودافزارهای گوشیشان صرف آپدیت شدن نرمدوست ندارند حجم و پهنای باند اینترنت

پلی استور گوگل کمی فرق کرده  (0.5ی جدید )مربوط به به روز رسانی خودکار در نسخه ها و تنظیماتگزینه

  .شویمهای قبلی آشنا میی جدید و نسخهاست. در ادامه با روش جلوگیری از آپدیت خودکار در نسخه

 0.5گوگل پلی استور تا پیش از نسخه 

های گوشی یا تبلت روی آیکون ، در قسمت اپ0.5ز تر اهای قبلبرای غیر فعال کردن آپدیت خودکار در نسخه

 .پلی استور تپ کنید

http://avang.ir/blog/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-doc/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%be%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c/
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 .که پلی استور اجرا شد، روی منو در قسمت باال و سمت چپ صفحه تپ کنیدبعد از آن

 

 .تپ کنید Settings یشود، روی گزینهاز منویی که باز می

http://avang.ir/wp-content/uploads/2014/11/11.png
http://avang.ir/wp-content/uploads/2014/11/21.png
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منوی  General ، در بخشAuto-update apps افزارها، یعنیی مربوط به به روز رسانی خودکار نرمگزینه

 Auto-update apps at any time. Data تنظیمات یا ستینگ قرار دارد. اگر این گزینه روی حالت

charges may apply های شما به صورت خودکار به روز رسانی قرار داشته باشد، به معنای این است که اپ

 .تپ کنید Auto-update apps یشوند. برای غیر فعال کردن این حالت رومی

 

 Do یشود که دو گزینه دارد. گزینهمنویی باز می Auto-update apps یبعد از تپ کردن روی گزینه

not auto-update apps را انتخاب کنید. 

http://avang.ir/wp-content/uploads/2014/11/3_touching_settings.png
http://avang.ir/wp-content/uploads/2014/11/4_touching_auto_update_apps.png
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تنظیم  Do not auto-update apps روی حالت Auto-update apps یشود و گزینهمنو بسته می

ی بازگشت گوشی تپ کنید و از محیط پلی استور خارج توانید با خیال راحت روی دکمهمیشود. اکنون می

 .افزارها را آپدیت نکندشوید و دست از نگرانی بردارید و گوشی شما هم هیچ گاه خودسرانه نرم

 

  

http://avang.ir/wp-content/uploads/2014/11/5_touching_do_not_auto_update_apps.png
http://avang.ir/wp-content/uploads/2014/11/6_auto_update_changed.png
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 0.5پلی استور نسخه 

ی منو استور شوید و روی گزینهبرای غیر فعال کردن آپدیت خودکار در نسخه پنج پلی استور، وارد اپ پلی 

 .تپ کنید

 

 .تپ کنید settings یشود، روی گزینهاز منویی که باز می

 

http://avang.ir/wp-content/uploads/2014/11/7_note4_touching_menu_icon_in_store.png
http://avang.ir/wp-content/uploads/2014/11/8_note4_touching_settings.png
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روی  General در قسمت Auto-update apps یافزارها فعال باشد، گزینهاگر حالت آپدیت اتوماتیک نرم

داشت. برای  قرار خواهد Auto-update apps at any time. Data charges may apply حالت

 .تپ کنید Auto-update apps عوض کردن آن روی

 

خواهید به روز رسانی اگر می .را انتخاب کنید Do not auto-update apps شود، حالتاز منویی که باز می

افزارها تنها در حالتی که به وای فای متصل هستید فعال باشد )و در حالتی که از اینترنت موبایل خودکار نرم

 Auto-update apps over یتوانید گزینهها به صورت خودکار آپدیت نشوند( میکنید، اپفاده میاست

Wi-Fi only را انتخاب نمایید. 

 

http://avang.ir/wp-content/uploads/2014/11/9_note4_touching_auto_update_apps.png
http://avang.ir/wp-content/uploads/2014/11/10_note4_touching_do_not_auto_update.png
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ی بازگشت گوشی تپ کنید و از محیط توانید روی دکمهتان را انجام دادید، میکه تنظیمات دلخواهپس از آن

به صورت خودکار به روز رسانی نخواهند شد  ها  Appکه دیگر  تان راحت باشدپلی استور خارج شوید. خیال

 .تان خورده نخواهد شدو حجم اینترنت

 

 

 : تاریخچه سند 1 جدول

 توضیحات تاریخ ویرایش  نسخه

  21/9/99 خادمی مرضيه 10

    

    
 


