آﻣﻮزش ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﻮار
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،آذر ۱۳۹۶
ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮوﯾﺲ آﻧﻼﯾﻦ »دﯾﻮار« ،ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮ دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس دﺳﺖ دوم ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ
ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ وﻗﺖ ﭘﺎی آن ﻫﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﻮار ﺗﻤﺎم وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای
ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺨﺮﯾﺪ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  3ﺳﺎل از راه اﻧﺪازی دﯾﻮار ﻣﯽ ﮔﺬرد و در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ،اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش

آﻧﻼﯾﻦ دﺳﺖ ﺧﻮش ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﯾﻮار ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آن ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ .ﭘﯿﺶ از ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﻮار ،ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﻮار ﺑﺮای
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

دﯾﻮار
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪه :دﯾﻮار
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ iOS :و اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ 4.4 / 51.2 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮد دﯾﻮار و اﺟﺮای آن ،اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ،وارد ﻣﺤﯿﻂ اپ ﺷﺪه و آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ وارد ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در

ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

اﻻن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ آﮔﻬﯽ ﻫﺎ را دﯾﺪه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ]ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ و وارد

ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎره ای ﮐﻪ وارد ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﮏ اﮐﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد[ وﻟﯽ
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،در ﻧﻮار ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ روی »دﯾﻮار ﻣﻦ« ]ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ[ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و در ﺑﺎﻻ
»ورود« را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ .ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ دﺳﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺪ ﻓﻌﺎل
ﺳﺎزی اﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای ﺗﺎن ارﺳﺎل ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﮐﺪ را در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن اﮐﺎﻧﺖ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ زﯾﺮ آﮔﻬﯽ ﻫﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
در ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ دﯾﻮار ﻣﻦ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﯾﻌﻨﯽ »ﭼﺖ ﻫﺎی ﻣﻦ« ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و در آﻧﺠﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی را
را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺷﻬﺮ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ]ﺗﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ[ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ »ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت« در دﯾﻮار ﻣﻦ رﻓﺘﻪ و ﺷﻬﺮ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.

ﺟﺴﺘﺠﻮی آﮔﻬﯽ ﻫﺎ؛ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ »دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ« و »ﺟﺴﺘﺠﻮ« ﭼﯿﺴﺖ؟
دﯾﻮار ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی آﮔﻬﯽ ﻫﺎ دو اﻧﺘﺨﺎب در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻮار ﭘﺎﻦ
ﺻﻔﺤﻪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ »دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ« ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﺗﺎن روی ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺘﻨﻮع دﯾﻮار اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ از ﻧﻮار »ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن« ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ای ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﺳﺘﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ را در
ﺑﺎزه ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻗﺮار داده ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدش ]ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﮐﻪ رﻓﺘﻪ[ را ﺗﻌﻦ ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ای ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ از
ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ راه دوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻮی »ﺟﺴﺘﺠﻮ« در ﻧﻮار ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺑﺨﺶ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮ و در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﯿﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﮐﻠﻤﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻪ ﻫﺎ آﮔﻬﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ »ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ« را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎم آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ ،از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﻮﯾﯽ و ﯾﺨﭽﺎل .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در رو ﺑﻪ روی ﻧﻮار ﺟﺴﺘﺠﻮی ،ﯾﮏ اﯾﮑﻮن ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن وﺟﻮد دارد .روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ را ﺑﮕﻮﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺻﻮﺗﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺑﺨﺶ »ﺟﺴﺘﺠﻮ« و »دﺳﺘﻪ

ﺑﻨﺪی ﻫﺎ« در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ را دارﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﻤﺎت را ﻧﺪارد و ﺟﺎی

آن ،ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒﺖ ،وﯾﺮاﯾﺶ و ﺣﺬف آﮔﻬﯽ

ﺑﺮای ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ ،در ﻫﺮ ﻣﻨﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ +آﮔﻬﯽ ﺟﺪﯾﺪ ]ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ[ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و
ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت آﮔﻬﯽ ﻣﯽ روﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﻧﻤﺎﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐﻢ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ،ﻣﺘﺮاژ آن را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﮔﻬﯽ »ﺗﻠﻔﻦ« اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﺘﻔﺎوت وارد اپ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪن آﮔﻬﯽ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺟﺪﯾﺪ وارد ﮐﺮده ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آﮔﻬﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد اپ ﺑﻪ آﮔﻬﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ وارد ﺷﻮﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﮔﻬﯽ« ﺧﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »اﯾﻤﯿﻞ« را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﮔﻬﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎزار از ﻫﻤﯿﻦ راه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺒﻠﯿﻐﺶ و روش
درﺳﺖ ﮐﺮدن آن را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﮔﻬﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﺪن ﺗﻌﺪاد
ﺑﺎزدﯾﺪ از آﮔﻬﯽ ﺧﻮد را دارﯾﺪ.
ﺟﺪا از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﮔﻬﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﺗﺒﻠﯿﻎ را دارﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ »آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻣﻦ« ﮐﻪ در ﻣﻨﻮی دﯾﻮار ﻣﻦ ]ﻧﻮار ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ – ﺳﻤﺖ ﭼﭗ[ ﻫﺴﺖ ﻧﯿﺰ

ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،روی آﮔﻬﯽ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺗﻐﺮات ﻻزم
را ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﺗﻤﺎم آﮔﻬﯽ ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﻮار در آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ

در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی »اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ« آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  15ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در
ﺑﻘﯿﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ؛ آﮔﻬﯽ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
دﯾﻮار ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﮔﻬﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن دارای ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻮﻟﯽ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد دﯾﻮار اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ:
ﻟﯿﻨﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ – ﻫﺰﯾﻨﻪ  20.000ﺗﻮﻣﺎن :ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﻨﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را
در ﻗﺴﻤﺖ وﯾﺮاﯾﺶ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر اﻃﻼﻋﺎت آﮔﻬﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺗﺎن ﺑﺮود.
ﻧﺮدﺑﺎن – ﻫﺰﯾﻨﻪ  5.000ﺗﻮﻣﺎن :آﮔﻬﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ آﮔﻬﯽ ﺗﺎزه ﺗﺮ در ﻫﻤﺎن
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ آﮔﻬﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻤﺪﯾﺪ – ﻫﺰﯾﻨﻪ  1000ﺗﻮﻣﺎن :آﮔﻬﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺑﺮای
ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ روی دﯾﻮار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﻘﻀﺎی ﻫﺮ آﮔﻬﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ.
ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﻧﺮدﺑﺎن – ﻫﺰﯾﻨﻪ  5.000ﺗﻮﻣﺎن :آﮔﻬﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه آﮔﻬﯽ ارﺳﺎل و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ روی دﯾﻮار ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻓﻮری – ﻫﺰﯾﻨﻪ  6.000ﺗﻮﻣﺎن :آﮔﻬﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳روز ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻓﻮری ﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻇﺎﻫﺮی و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای آﮔﻬﯽ ﺷﻤﺎ،
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﺎﯾﺶ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﻮری را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻓﻮری و ﻧﺮدﺑﺎن – ﻫﺰﯾﻨﻪ  6.000ﺗﻮﻣﺎن :آﮔﻬﯽ ﻓﻮری ﺷﺪه و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺮدﺑﺎن ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﮔﻬﯽ ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﮔﻬﯽ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ »ارﺗﻘﺎ« ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ

را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻫﺎ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آﮔﻬﯽ ﺗﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن
اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﺛﺒﺖ ﻫﺮ آﮔﻬﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  8ﺳﺎﻋﺖ در روز ﮐﺎری ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
»ﺷﯿﭙﻮر« در ﺑﺮاﺑﺮ »دﯾﻮار«؛ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ »دﯾﻮار« و »آﻟﻮﻧﮏ«؛ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

