ﻋﮑﺴﭽﺎپ؛ ﺛﺒﺖ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ]رﭘﻮرﺗﺎژ
آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺑﺸﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و ﺑﻘﺎ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻨﮕﻔﺖ را ﺑﺮای
ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری آﺛﺎری از ﺧﻮد و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻫﺎﯾﺶ ﺻﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺛﺒﺖ ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﮑﺲ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ و … ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ی ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﺪون
ﺷﮏ ،در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،آﻟﺒﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داری از ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺧﺎﻃﺮات و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻢ
زﻧﺪﮔﯽ آن ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ،ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﻫﻤﯿﺖ زﻣﺎن و ﺗﻐﺮ زﻣﺎﻧﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮده
ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮ زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ،ﻋﮑﺲ ﯾﺎ آﻟﺒﻮﻣﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ،و ﻧﮕﻪ داری از ﺧﺎﻃﺮاﺗﻤﺎن را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻫﺎی ﺑﻪ روز ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﯾﻌﻨﯽ دﺳﮑﺘﺎپ ﻫﺎ،
ﻟﭙﺘﺎپ ﻫﺎ و… ﺳﭙﺮده اﯾﻢ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن دور ﺗﺎ دور دﯾﻮار اﺗﺎﻗﻤﺎن را ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ؟ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ،اﻣﮑﺎن اﯾﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ
اﻓﺮاد زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ،در ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﭼﺎی ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن روی آن ﭼﺎپ ﺷﺪه؟ و ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ را ﺑﺮ
دﯾﻮار ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺮگ آن ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از روز ﻫﺎی ﺧﻮش ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﮑﺎران و
دوﺳﺘﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﺮ روی ﺑﺎﻟﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ روی آن ،ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻪ داری ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻋﮑﺴﭽﺎپ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ،ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ ﻋﮑﺴﭽﺎپ ،ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺟﻮان و ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻮدﯾﻮ اﺷﺎ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و دارای ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ.
ﻋﮑﺴﭽﺎپ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﯿﺎز روز ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) از  4*3ﺗﺎ 70*100
( ،ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﻟﯿﻮان ،روﺑﺎﻟﺸﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﺳﺎﻋﺖ ،ﭘﺪ ﻣﺎوس ،ﺗﯿﺸﺮت ،ﺷﺎﺳﯽ و … را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ،روﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
– ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﮑﺴﭽﺎپ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﺎپ آن
ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
– اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ارﺳﺎل ﺗﺎ ﭼﺎپ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در وﯾﺪﺋﻮ زﯾﺮ ﻃﯽ 3
دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺮوع ﺳﻔﺎرش ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﮑﺴﭽﺎپ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ وارد اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺷﺪه ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻔﺎرش را ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ روی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن
ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻋﮑﺴﭽﺎپ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز،
ﺷﺐ ﯾﻠﺪا و… وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﭼﺎپ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ و ﻋﮑﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺪاﯾﺎ و ﯾﺎدﮔﺎری ﻫﺎی

ﺑﯿﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد دارد.

ﻋﮑﺴﭽﺎپ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و وﺑﻼگ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻋﮑﺎﺳﯽ در

ﺳﺎﯾﺖ ﻋﮑﺲ وب ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﮑﺴﭽﺎپ ﺟﻬﺖ ﻗﺪرداﻧﯽ از اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺮاﻣﯽ ،ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﭘﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ،ﺑﻠﯿﻂ ﻫﺎی

اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و … ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﻮرﺗﻤﻪ ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﺮﺑﺎزی درﯾﺎﭼﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﺳﻮرﺗﻤﻪ ﻗﺰوﯾﻦ و ﭘﺎرک

ژوراﺳﯿﮏ ﺗﻬﺮان ﺳﺮ زدﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻏﺮﻓﻪ ی ﻋﮑﺴﭽﺎپ ،ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﮐﺪی ﮐﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﮑﺴﭽﺎپ در ﺑﺨﺶ ﯾﺎدﮔﺎری ﻫﺎ ،از آﻧﻬﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ
ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ…
زﯾﺮا آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮه ای ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ و ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

