در ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭼﻪ
ﻧﮑﺎﺗﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺧﺮﯾﺪﺗﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮﯾﺪ!
اﻣﺮوزه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی را
ﻣﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارﻧﺪ ﺑﺮای
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن روزﺑﻪروز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮان از راه دور ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان را دﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﯾﺪار ﮐﻮﺗﺎه از ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻮهﻫﺎ و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ذﺧﯿﺮه ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ آدرسﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﺷﻨﺎﯾﺎن را

ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﻪی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻨﺪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﮐﻤﮑﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ .از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟
از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎن ،ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻮی و دورﺑﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺿﻌﻒ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﺮدن در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺳﺎدهای
دارﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی در آنﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ .از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮدن
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .آﯾﮑﻮنﻫﺎ را ﻃﻮری ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮔﻮﺷﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ
اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژدﻫﯽ آن
اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪام ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪﻓﮑﺮ ﺷﺎرژ ﮐﺮدن آن ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮدن
ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﺪن آنﻫﺎ.

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان؛ آﯾﻔﻮن ﯾﺎ اﻧﺪروﯾﺪ!
از ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﮐﺎر ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﺟﻮان ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﻮﺷﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری دارد ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﺧﺮﯾﺪ

ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

ﭼﺮا ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ اﭘﻞ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ!

ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﻮی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮔﻮﺷﯽ را ﺳﺨﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن داﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﯿﻤﭽﻪ ،اﻧﻮاع ﻣﺪلﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان!
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﺑﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎزار ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از ﮔﻮﺷﯽ دارﻧﺪ و ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ

ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از
ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎر ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺎده اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﻣﺪلﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻣﻨﻮی ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ

ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺗﯿﻤﭽﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ی ﻧﮑﺎت ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﺧﺘﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﻤﭽﻪ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﯿﻤﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ و اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﯿﻤﭽﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ وﺟﻮد دارد را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﻫﻤﺎن ﻣﻮاردی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ده روزه اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﯿﺰ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮب اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

