ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ،ﻧﮑﺘﻪ ﮐﯿﻠﯿﺪی
روﻧﻖ ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻣﻼک  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖ
رﺳﺎن ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رﻓﺖوآﻣﺪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ اﻣﻮر در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ازدﺳﺖداده اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺎده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﺧﺮﯾﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻠﻪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻫﻢ اﺑﺘﺪا
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﺮدم ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ارزش واﻗﻌﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻘﻮل
ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ وﻗﺖ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﺶ از ارزش واﻗﻌﯽ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮐﺎﻻ ،ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺎرت وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮد
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ آن را دارﻧﺪ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ،ﺟﻠﻮی ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ و ﺳﻮداﮔﺮی را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دارد ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻠﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮان ﯾﺎ ارزانﻓﺮوﺷﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارد .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ارزش واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر رﻓﻊ ﻧﯿﺎز
ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ،ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺖ را ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﺠﺎد و اﻣﻼک ﺑﻪ ارزش واﻗﻌﯽ ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ از ارزش واﻗﻌﯽ ﻣﻠﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻮل آن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﯿﻠﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﯿﻠﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮو در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ را آﺳﺎن ﮐﺮده و

ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ واﻗﻌﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼک را ﺑﻪ راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ
ﺑﻪﺻﻮرت
ً
ﭘﺴﺘﯽ  10رﻗﻤﯽ ﻣﻠﮏ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻄﺎی ﭘﺎﻦ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ از آن ﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏﺧﺎﻧﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮐﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﻠﮏ ،ﻣﺘﺮاژ ،ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و آﺧﺮﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﺎورت ﻣﻠﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﯿﻠﯿﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار اﻣﻼک )ﺳﺎﺑﺎ(
و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم آزاد اﺳﺖ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آن اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺮدازش ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و در ﻗﺎﻟﺐ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺑﺰار ﯾﮑﯽ از ارزش اﻓﺰودهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻠﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﮐﯿﻠﯿﺪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺴﮑﻨﯽ را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
آﻧﻬﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ .ﮐﯿﻠﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ
راهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ ،ﻣﺘﺮاژ ،ﻣﮑﺎن ﻣﻠﮏ و … ﮔﺴﺘﺮه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺎ ﮐﯿﻠﯿﺪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ،وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ

رﻗﺒﺎﯾﺶ دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ از روی دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ(AR) .
ﺟﺴﺘﺠﻮ از روی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺤﺪوده دﻟﺨﻮاه ،ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺮارﺗﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
 ARاﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪراﺣﺘﯽ از روی دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎم ﻣﻠﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺷﻌﺎع  500ﻣﺘﺮی دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﯿﻠﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ دارد و آنﻫﻢ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﮐﯿﻠﯿﺪ در ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ دﯾﺪه
اﺳﺖ و اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت را در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ دﻟﺨﻮاه ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻧﻤﻮدار اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﯿﻠﯿﺪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ارزش اﻓﺰوده دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ و آنﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺸﺎور اﻣﻼک ﻣﺼﻠﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎور اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﺮﻋﺖ در ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.ﮐﯿﻠﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و 4
ﻣﺸﺎور اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺮاژ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﯿﻠﯿﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎوران درﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد.
ازاﯾﻦرو ﮐﯿﻠﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده و ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش
ﯾﺎ اﺟﺎره را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﯿﻠﯿﺪ در ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﯿﻠﯿﺪﻣﮓ ) (KiliDmagﺗﻤﺎم
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﮑﻨﯽ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﯿﻠﯿﺪ را ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد و از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺮﯾﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در اﺳﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن در اﺳﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺟﺎره ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ را
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﻠﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و از اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

