آﻣﻮزش ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
اﺳﻨﭗ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،آذر ۱۳۹۵
اﺳﻨﭗ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺎل  93آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ  Uberﺑﺮای اﯾﺮان ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﻨﭗ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﻢ آن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎن ﺧﻮرده و ﺑﺎ روﻧﺪ ﮐﺎری آن ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آﺷﻨﺎﺪ.
اﺳﻨﭗ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻔﺮﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ،ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﺎ

ﺧﻮدروﻫﺎی آن را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻋﺪه ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ و آژاﻧﺲ را ﺑﻪ آن
ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ،آﻣﻮزش ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﭗ ﺗﺎ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رزرو آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮدرو آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﺳﻨﭗ و رزرو آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮدرو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:
اﺳﻨﭗ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎده ﺑﮕﻮﻢ ،اﺳﻨﭗ ﭘﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺷﻤﺎﺳﺖ ،راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه روی ﻧﻘﺸﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺸﺎن ﮐﺮده و ﺧﻮدروی آن ﻫﺎ را ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رزرو ﮐﻨﯿﺪ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ ﻓﻌﻼ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ آن را ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ از اپ اﺳﺘﻮر ،ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ در
دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ اپ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ؛
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻃﺮاف روی ﻧﻘﺸﻪ و رزروﺷﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ راﻧﻨﺪه ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﮐﺠﺎی ﺷﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده اﯾﺪ.

ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ دو ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺣﺎﻻ زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدرو ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻨﭗ ﺧﻮدرو ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ،وارد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎن ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﺮان و ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﻨﭙﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای رزرو ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ،اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ را ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر دو
روش وﺟﻮد دارد :ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﯽ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﻤﺮده آدرس را ﺑﻪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﮕﻮﺪ.
روش اول از روش دوم ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن آﯾﮑﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﻦ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﻧﻘﺸﻪ ،ﻣﺒﺪا )ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺪان آزادی( را ﭘﯿﺪا و ﯾﮏ ﺑﺎر روی ﻧﻘﺸﻪ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره روی ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﮕﺮدﯾﺪ و ﻣﻘﺼﺪﺗﺎن )ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺪان وﻧﮏ( را ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺼﺪ روی ﻧﻘﺸﻪ
ﺣﮏ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﺎ روش دوم را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،روش ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺻﻮﺗﯽ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﻦ دﺳﺘﯽ آدرس ،روی
آﯾﮑﻦ ذره ﺑﯿﻦ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ وارد ﺷﻮﯾﺪ .آﯾﮑﻦ

ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟ روﯾﺶ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.

ﺣﺎﻻ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﭗ ﺑﮕﻮﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر و ﺗﻌﻦ ﻣﺒﺪأ ،ﯾﮏ ﺑﺎر

دﯾﮕﺮ وارد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺗﻌﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،اﺳﻨﭗ ﺑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ روی دﮐﻤﻪ »درﺧﻮاﺳﺖ

اﺳﻨﭗ« اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﻨﭗ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روی درﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺗﺎ رﺳﯿﺪن آن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﻧﻨﺪه ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
آﯾﺎ ﺑﯿﻦ راه اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻗﻒ وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻠﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮدرو ﻧﺸﺴﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺼﺪﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ راه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﻨﭗ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن »ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﺮ« اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره روی آﯾﮑﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻗﻒ در ﻣﺴﯿﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺼﺪ دوم و ﺳﻔﺮ رﻓﺖ و
ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ را ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت آن ﻣﻘﺪاری ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ؟

ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﻨﭗ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ،
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺳﻔﺮ روی آﯾﮑﻦ »ﺧﺒﺮ دادن ﺳﻔﺮ« در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺎره
ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺣﺎوی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ و راﻧﻨﺪه اﺳﻨﭗ و زﻣﺎن آﻏﺎز ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه روی ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان
اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﺮا دﯾﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺮاﯾﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟

اﮔﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎن را از ﻗﺒﻞ ﺷﺎرژ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر از ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن ﮐﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪﯾﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ای ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ دﯾﺪن اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺴﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﺗﺎن ﺑﺎﺑﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ،

ﺑﺮﺧﻮرد و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪﻫﯿﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻄﻮر؟ در ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺷﺎرژ

ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وارد ﺑﺨﺶ »اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر« ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺒﻠﻎ
و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن را ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ را وارد ﮐﺮد؟

ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ .در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﻨﭗ ﮐﺪ ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ را
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ و در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اپ وارد ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮد را در ﻓﯿﻠﺪ ﻃﻮﺳﯽ رﻧﮓ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﭗ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺳﻔﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ اﺳﻨﭗ ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی اپ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻔﺮ را از ﮐﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ؟

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺳﺮورﻫﺎی اﺳﻨﭗ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در آن رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﻨﭗ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮده اﯾﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ دردی ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ؟ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ اﺳﻨﭗ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و
ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در ﻣﻨﻮی
ﮐﺸﻮﯾﯽ اپ ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺳﻔﺮﻫﺎ« اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎن از راﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﯿﻢ اﺳﻨﭗ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ؟
راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﻨﭗ ﺑﺎ دﻗﺖ و وﺳﻮاس زﯾﺎدی اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﻨﺘﺮل روی ﺗﻤﺎم آن ﻫﺎ
ﮐﺎر راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﻨﭗ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﮐﺮدن راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ و اﺳﺘﺨﺪام راﻧﻨﺪﮔﺎن

ﺧﻮب ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارد.

اﮔﺮ راﻧﻨﺪه ﺗﺎن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎ را داﺋﻤﺎ ﺳﻮال ﭘﯿﭻ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﯾﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ او اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺎﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ »ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ« اﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﯿﻢ اﺳﻨﭗ ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮوﯾﺲ

اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻃﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﻨﭗ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ آﺷﻨﺎ

ﺷﺪﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﻨﭗ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﮔﺮﻓﺘﻦ آژاﻧﺲ و ﺗﺎﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی از ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﻨﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﯾﺪﮔﺎه
ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دادﯾﻢ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ )ﻧﺴﺨﻪ (3.0
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﭘﺪﯾﺖ ﺑﻮدن اﺳﻨﭗ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
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