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روﺑ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻮﻧﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آﭘﺎرات ‐  ‐ 11-05-2021ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات
روﺑ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎی آﭘﺎرات اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی روﺑ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺳﺘﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮﮐ در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻔﺘﻮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗ در ﺑﺎﻻی ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻔﺘﻮ ﺳﻨﺠﺎق ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ اﺳﺘﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ،ﯾ ﭘﯿﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی روﺑ ،در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .دﯾﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دوﻧﯿﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﯿﻠ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻔﺘﻮ ،ﺑﺮای او ﯾ اﺳﺘﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮک و ﯾ ﭘﯿﺎم
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

ارزش اﯾﻦ اﺳﺘﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻫﺮ ﮐﺪام ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻔﺎوﺗ روﺑ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .در ﮐﻞ ،اﺳﺘﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک
ﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ،ﻣﻘﺪار ﺧﺎﺻ روﺑ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﻣدﻫﻨﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﻨﺠﺎق ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ در ﺑﺎﻻی
ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻔﺘﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮک آنﻫﺎ ﺑﺴﺘ دارد.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺪرﺑﻮرد درج ﺷﺪه در ﺑﺎﻻی ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﺎرﺑﺮاﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ روﺑ را ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ اﻫﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس روﺑﻫﺎی اﻫﺪاﯾ از  ۳۰روز ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺑ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ،اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻃﻼﯾ و اﻟﻤﺎس اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎ از روﺑﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه درآﻣﺪزاﯾ دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد روﺑﻫﺎﯾ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ درآﻣﺪ
ﻣﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎی ﻃﻼﯾ از ﻫﺮ روﺑ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه  ۸۰ﺗﻮﻣﺎن و اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎی ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺎس از ﻫﺮ روﺑ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﯾ اﺳﺘﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﮐﻪ  ۱۷۰روﺑ ارزش دارد را ﺑﺮای ﯾ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﺳﻄﺢ ﻃﻼﯾ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،او ۱۳۶۰۰
ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪزاﯾ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﯾ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺎس ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮک را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،درآﻣﺪ او  ۱۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺑﺎﻻی ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻔﺘﻮ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﯾ ﺗﺎﺑﻠﻮی اﻣﺘﯿﺎزت ) (Leaderboardﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘ اﺳﺖ و ﻧﺎم ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ روﺑ را ﺑﻪ آن اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﻫﺪﯾﻪ داده در آن ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ اﻧﯿﺰهای ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮای اﻫﺪای روﺑ ﺑﻪ
اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣآﯾﺪ.

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی روﺑ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در آﭘﺎرات وارد ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ،اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد از
ﻣﻨﻮی ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد روﺑﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ روﺑ ﺑﺮ روی آن ﮐﻠﯿ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

راه دﯾﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ روﺑ ،ﮐﻠﯿ روی آﯾﻮن روﺑ در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻔﺘﻮ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ،در ﻣﻨﻮی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﺷﻮد ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ
از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪ روﺑ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺨﺮﯾﺪ.

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ،ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺑﺎﻧ ،ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد روﺑﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،ﺷﺎرژ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از روﺑ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻔﺘﻮ ،روی آﯾﻮن روﺑ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ و اﺳﺘﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ،
ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را وارد ﻣﮐﻨﯿﺪ و اﺳﺘﯿﺮ را ارﺳﺎل ﻣﮐﻨﯿﺪ.

اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﺑ را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ اﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﭼﺖ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳ ﺣﺬف ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم روﺑ داده ﺷﻮد.

