ﻣﻌﺮﻓﯽ اپ Tictures؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺟﺬاب از
اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف و ﻋﺪد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اپ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﮑﺮاری ﺷﺪه اﻧﺪ و
دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺎن را ﺑﺮوز دﻫﯿﺪ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Ticturesﻫﻤﺎن

ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.

) Tictures (Text+Picturesﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺟﺬاب و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ از اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﻦ و
ﻋﺪد را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﺮدآوری ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اپ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی  Ticturesدر دو دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ :ﯾﮑﯽ  Art & Picturesﮐﻪ اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی

ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری در اپ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ ،دﺳﺘﻪ
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻨﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺎدی و ﺧﺸﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻋﺸﻖ

را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ،ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺮ اﻣﻮﺟﯽ را ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﮐﺮده و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ اپ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻮع اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی
 Ticturesﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را در ﮐﻠﯿﭗ ﺑﻮرد ﮐﭙﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ از آﻧﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﻮﺟﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ
ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی از ﻋﺮﺿﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Ticturesﻧﻤﯽ ﮔﺬرد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮآرﺷﯿﻮ اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی آن
ﻫﻨﻮز ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﭼﻨﺪ آﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اپ ﻗﺼﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﮐﯿﺒﻮرد وﯾﮋه را ﻫﻢ ﺑﺮای  Ticturesدارد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎ را ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از روش ﮐﭙﯽ/ﭘﯿﺴﺖ در اپ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
 Ticturesﻓﻌﻼ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ،ﻧﺴﺨﻪ iOS

آن ﻫﻢ ﺑﻪ زودی از راه ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻦ ﮐﺎر ،از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.

Tictures

ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪهTictures :

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ 3.4 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

