ﭘﺎﯾﺎه داﻧﺶ < ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات < ﺳﺮوﯾﺲ ﻻﯾﻮ ﭘﻼس ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻮﻧﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟

ﺳﺮوﯾﺲ ﻻﯾﻮ ﭘﻼس ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻮﻧﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آﭘﺎرات ‐  ‐ 01-09-2021ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات

ﺳﺮوﯾﺲ ﻻﯾﻮﭘﻼس ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺮوﯾﺲ ﻻﯾﻮﭘﻼس ) (Live Plusﺳﺮوﯾﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺠﺎری ﭘﺨﺶ زﻧﺪه آﭘﺎرات ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﭘﺨﺶ زﻧﺪه
آﭘﺎرات ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﭼﻮﻧﻪ ﻻﯾﻮﭘﻼس را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻢ؟

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﻻﯾﻮﭘﻼس ،در اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در آﭘﺎرات ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ داﺷﺒﻮرد ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺧﻮد
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺐ »ﻻﯾﻮﭘﻼس« ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻣﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی »ﻻﯾﻮﭘﻼس« ﺑﻪ دو ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪت
ﺳﺮوﯾﺲ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ،ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ را ﻃ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺎﻻ در ﺗﺐ »ﻻﯾﻮﭘﻼس« در ﺻﻔﺤﻪ داﺷﺒﻮرد ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻣةواﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺎت
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ دﺳﺘﺮﺳ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اوﻟﯿﻪ
ﺑﺨﺶ اول ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و آﻣﺎر و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺮ ﯾ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ﻻﯾﻮ ﭘﻼس ،زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪه و
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع ﭘﺨﺶ زﻧﺪه از ﺷﺎرژ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺮوع ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻧﻨﯿﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ۳ ،ﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﺎﺻ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺐ »ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻠ «ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﻧﻤﺎﯾﺶ
اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را روی »آﭘﺎرات و داﻣﻨﻪﻫﺎ« ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در داﻣﻨﻪﻫﺎی دﻟﺨﻮاهﺗﺎن و ﻫﻢ در آﭘﺎرات ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را روی »داﻣﻨﻪﻫﺎ« ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺷﻤﺎ دﯾﺮ در آﭘﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ روی داﻣﻨﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن آدرس آنﻫﺎ
را وارد ﻣﮐﻨﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ورود داﻣﻨﻪﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ،ﯾ ﺑﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ »ذﺧﯿﺮه و اﯾﺠﺎد ﮐﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ« را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﻻﯾﻮ ﭘﻼس ،ﺑﺮای ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺨﺶ زﻧﺪهﺗﺎن در ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ آﭘﺎرات ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ
در ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ،ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣ "را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﭙ راﯾﺖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ  ۵دﻗﯿﻘﻪ ﯾ ﺑﺎر ﯾ دﯾﺘﺎی ﯾﺘﺎ از ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ،ﮐﺪ ﻣﻠ و  (...را روی ﭘﻠﯿﺮ ﭘﺨﺶ
زﻧﺪه ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ دﯾﺘﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﺟﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ روی ﭘﻠﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻖ ﭘﺨﺶ ﺧﻮد را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﯿﺮیﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ از اﻟﻮرﯾﺘﻢ  md5ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
('md5('AparatUsername'.'UniqueData'.'SaltCode

در اﯾﻦ ﮐﺪ  AparatUsernameﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﺎﻧﺎل ﺷﻤﺎ در آﭘﺎرات اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮوف ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﮐﺪ ﻋﺒﺎرت  UniqueDataﻫﻤﺎن دﯾﺘﺎی ﯾﺘﺎی ﮐﺎرﺑﺮ )ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ،ﮐﺪ ﻣﻠ و  (...اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت  SaltCodeﻫﻤﺎن ﮐﻠﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﻞ ﻻﯾﻮﭘﻼس ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ زﯾﺮ در  URLاﻣﺒﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ:
https://www.aparat.com/embed/live/AparatUsername?watermark=UniqueData&hash=Hash

ﻣﺜﺎل:
('&md5('mostafa'.'09123456789'.'EZ2RAf7f02c0c6a854163b4f59e32854c13431s3vV

https://www.aparat.com/embed/live/mostafa?watermark=09123456789&hash=8466a021bb3c428ca0a90b0a4dd
24f5e

ﮐﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺳﭙﺲ در ﯾ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﺷﻮد و ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﭙ ﮐﺮدن آن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﮐﺪ
 iframeاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ آن ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه را در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻣﺒﺪ ) (Embedﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ و ﺑﺪون
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﭘﺎرات ،ﭘﺨﺶ زﻧﺪه را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه
در ﺗﺐ »ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺷﺨﺼﺳﺎزی ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ) .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﺷﻮﻧﺪ (.از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾ ﭼﻮن »ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺗﺼﻮﯾﺮ«» ،آﻣﺎر
ﺑﺎزدﯾﺪ« و »دﮐﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺮﻓﻪای را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻮﮔﻮی آﭘﺎرات ،آﭘﻠﻮد
ﻟﻮﮔﻮﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮ روی ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه و رﻧ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه )ﭘﻠﯿﺮ( ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻊ،
ﺗﺮﻧﺴﭙﺮﻧﺖ ) (Transparentو ﻓﺮﻣﺖ آن  pngﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ذﺧﯿﺮه و اﯾﺠﺎد ﮐﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ« را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺐ »راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت« ﻣرﺳﯿﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎت آﻣﻮزﺷ و ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه آﭘﺎرات را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻮاﻟ دارﯾﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺨﻮﯾ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ ]live [at] aparat [dot
 comدر ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ.

