ﺑﺎ  Favorites Widgetﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد
را در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۳
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ اﭘﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ] iOS 8ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺮرﺳﯽ  [iOS 8ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد داﺷﺖ و آن ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن وﯾﺠﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻼﻧﺎت ﯾﺎ
 Notification Centerاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺠﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﺠﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﺎل ،ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Favorites Widgetﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
دارﯾﺪ را در ﺑﺨﺶ اﻋﻼﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺠﺖ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از  iOSﺑﺎ دو ﺑﺎر ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ ﻫﻮم وﺟﻮد دارد و در آن ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﻣﺎ از ﺳﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ وﯾﺠﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اول اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
اﺟﺒﺎری از دﮐﻤﻪ ﻫﻮم را ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و دوم ،ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻐﺮ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ ای ﻧﺪارد
و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮاﯾﭗ ﺳﺎده آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در وﯾﺠﺖ آن ،ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺑﺨﺶ

اﻋﻼﻧﺎت اﺿﺎﻓﻪ و ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﻗﺮار دادن ﮔﺮوﻫﯽ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم “ﺧﺎﻧﻮاده” ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﻫﻤﺴﺮ ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار

داده و در ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد را ﺟﺎی دﻫﯿﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ روش ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺎﻣﯽ
را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﺮوف اول ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻓﻀﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن  ۴ﻣﺨﺎﻃﺐ در وﯾﺠﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۰.۹۹دﻻر ،ﻫﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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