ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ “ﺷﺎرژر”؛ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
راﺣﺖ و ﺑﯽ دردﺳﺮ ﮐﺎرت ﺷﺎرژ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎزار اپ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺴﯿﺎر داغ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻤﺎس ﻋﺎدی و
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرت ﺷﺎرژ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮدش را دارد .راه ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی
از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ،ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اپ ﺷﺎرژک را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و اﻣﺮوز ﺑﻪ “ﺷﺎرژر” ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ؛ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرت ﺷﺎرژ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و آﻓﻼﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،در ﺷﺎرژر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ و آﻧﻼﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرت ﺷﺎرژ ﻧﻤﻮد؛
ﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭼﻪ دﯾﮕﺮان ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﯽ دردﺳﺮ .در روش ﺑﺪون اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
روﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻦ  USSDﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن ) (*724#ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎرژ را
وارد ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ در ﻓﯿﻠﺪ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺎن را
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺪون ﺧﻮاﺳﺘﻦ رﻣﺰ دوم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
اﯾﻦ ﺷﺎرژ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ روش ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اپ ﺷﺎرژر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روش آﻓﻼﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای در اﯾﻦ اپ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
اپ ﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺑﺎگ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎرژ را ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن وارد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻣﺒﻠﻎ دﯾﮕﺮی )ﻣﺜﻼ  500ﺗﻮﻣﺎن( را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺎرژر ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻣﻨﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس را در ﺷﺎرژر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ،از ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎس ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﺜﻼ
ﻗﺎدرﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺟﺎری ،ﺑﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﺎدل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ را
داﺷﺘﻪ اﯾﺪ.

از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ آﻣﺎر ،ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺷﺎرژ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪش ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ از ﺷﺎرژر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﺳﮑﻪ ﻃﻼ
ﻧﯿﺰ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ از اﯾﻦ اپ ،اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻣﺘﯿﺎزﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻪ در ﺳﯿﺰده ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
وﯾﺠﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺎرژر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در دﺳﮑﺘﺎپ ﻫﻢ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮐﺎرت ﺷﺎرژ ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اپ ﺷﺎرژر ﺑﺮای ﮔﺠﺖ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺳﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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