ﭘﺎﯾﺎه داﻧﺶ < ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات < روﯾﺪاد در آﭘﺎرات ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻮﻧﻪ در آﭘﺎرات ﯾ روﯾﺪاد آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ؟

روﯾﺪاد در آﭘﺎرات ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻮﻧﻪ در آﭘﺎرات ﯾ روﯾﺪاد آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آﭘﺎرات ‐  ‐ 03-02-2021ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات

روﯾﺪاد در آﭘﺎرات ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺠﺎد روﯾﺪاد ﯾ از وﯾﮋﮔﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه آﭘﺎرات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ آن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ روﯾﺪادﻫﺎی راﯾﺎن و ﻏﯿﺮراﯾﺎن ﺧﻮد
را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .روﯾﺪادﻫﺎ ،ﺑﺨﺸ از ﭘﺨﺶ زﻧﺪهﻫﺎی آﭘﺎرات ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻓﺮادی در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻠﯿﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن روﯾﺪاد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﺮ ،ﭘﺨﺶ ﯾ روﯾﺪاد ﻣﺜﻞ راهاﻧﺪازی ﯾ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺤﻮه ﺷﺮوع ﭘﺨﺶ زﻧﺪه در آﭘﺎرات را ﻓﺮا ﺑﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
ﭼﻮﻧﻪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ؟

اﯾﺠﺎد روﯾﺪاد آﻧﻼﯾﻦ در آﭘﺎرات دارای وﯾﮋﮔﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ روﯾﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .در
اداﻣﻪ ،آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ روﯾﺪاد در آﭘﺎرات را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﻣﮐﻨﯿﻢ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد روﯾﺪاد ،روﯾﺪاد ﺷﻤﺎ وارد ﺻﻒ ﺑﺮرﺳ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ روز ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ آن زﻣﺎن ﻧﯿﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ روﯾﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ روﯾﺪاد رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد .ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﯾﯿﺪ
روﯾﺪاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

اﯾﺠﺎد روﯾﺪاد

در اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در آﭘﺎرات وارد ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﮐﻤ ﺑﯿﺮﯾﺪ.

وارد ﭘﻨﻞ ﺷﺮوع ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﯾﺪادﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﮐﻞ روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣﺷﻮد .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺳﺎﺧﺖ روﯾﺪاد« ﺷﻤﺎ وارد ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﯾ روﯾﺪاد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺷﻮﯾﺪ.

ورود اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ

در اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎم روﯾﺪاد ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺬاب ﺑﺮای روﯾﺪاد ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی در ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی روﯾﺪاد ﺷﻤﺎﺳﺖ .دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای روﯾﺪاد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟ آنﻫﺎ وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺮ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ.

در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن روﯾﺪاد ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿ روی ﻫﺮ ﮐﺪام از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ،ﺗﻘﻮﯾﻤ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ آن ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادی ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺷﻤﺎ
دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺖ روﯾﺪاد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ زﻣﺎن روﯾﺪاد ﺧﻮد را از روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﺗﺎ روز و
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای روﯾﺪادﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ روز ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن
ﭘﺎﯾﺎن را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز روﯾﺪاد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﻗﺴﻤﺘ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﭘﻠﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ روﯾﺪاد« وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺎور روﯾﺪاد ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭘﺲ در اﻧﺘﺨﺎب آن دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ« ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﻌﺎد  16:9ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺪازه آن ﻫﻢ  ۱۹۲۰در  ۱۰۸۰ﭘﯿﺴﻞ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻠﯿﺖ

ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی در ﻣﻮرد »ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻠﯿﺖ« اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ» .ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ« را ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﺪدی ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﺮ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﯿﺖ از آن ﻧﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺜﻼ ،اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾ ﻧﻮع از ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد  ۲۰ﻋﺪد در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺑﯿﺮد ،در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺪد  ۲۰را وارد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﯾ ﻋﺪد در آن وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم آن ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﻠﯿﺖ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد وارد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ
رﯾﺎل اﺳﺖ.

در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ را ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان در ﻫﻤﺎن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ اﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﻠﯿﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮ در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد ﻫﯿﺞ ﺑﻠﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮاﻧ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن روﯾﺪاد ﺑﻠﯿﺖ
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ دﯾﺮ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻠﯿﺖ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺣﺘﻤﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮوﺷ روﯾﺪاد
را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ »اﻓﺰودن دﯾﺮ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ« ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای روﯾﺪاد ﺧﻮد
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت روﯾﺪاد

ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻣﻌﺮﻓ روﯾﺪاد ﺷﻤﺎ ﻣرﺳﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ ﻣﺨﺘﺼﺮ وﻟ ﻣﻔﯿﺪ را راﺟﻊ ﺑﻪ روﯾﺪاد ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤ در ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل از روﯾﺪاد ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺤﺪودﯾﺖ ۲۵۰۰
ﮐﺎراﮐﺘﺮی دارد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن ﻣﺘﻦ ﺧﻮد دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺰار اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﯿﺘﺮ ،ﺑﻮﻟﺪ ﮐﺮدن ،اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن ﻋﺲ و ﻟﯿﻨ و  ...ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﻧﺘﻬﺎ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه آﭘﺎرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺠﺎد روﯾﺪاد را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﯿﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،روی ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﯿ آن زده ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﮐﻠﯿ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ روﯾﺪاد« ،ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺬارﯾﺪ.

اﮐﻨﻮن ،روﯾﺪاد ﺷﻤﺎ ﺗﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ آﭘﺎرات ،وارد ﻓﺎز ﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮوﺷ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﺨﺶ زﻧﺪه روﯾﺪاد ﺧﻮد را دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺷﺮوع روﯾﺪاد ،آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادی ﺑﺪون
ﺗﻬﯿﻪی ﺑﻠﯿﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روﯾﺪاد ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﮔﺮ روﯾﺪاد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن روﯾﺪاد
ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ وﯾﺮاﯾﺶ روﯾﺪاد ،زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز
ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .در اداﻣﻪ ،ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﯾﺪادﻫﺎ ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت روﯾﺪاد و اﻓﺰودن آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و وﯾﺮاﯾﺶ آنﻫﺎ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﯾﺪاد« را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ،روﯾﺪادﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ ﻗﺼﺪ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران را ﻧﯿﺰ دارﯾﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ و ﮔﺰﯾﻨﻪ »اﺑﺰار اﻃﻼعرﺳﺎﻧ آﭘﺎرات« اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در روﯾﺪاد ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ »وﯾﺮاﯾﺶ روﯾﺪاد« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ آن ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ را در روﯾﺪاد ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ،اﮔﺮ روﯾﺪاد ﺷﻤﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن آن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪت آن را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻨﻮان ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ روﯾﺪاد ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ آﭘﺎرات ﻣﺠﺪدا ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ دﯾﺮ،
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺗﻮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﺻ
از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از وﯾﮋﮔﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﺎ زدن ﮔﺰﯾﻨﻪ »وﯾﺪﯾﻮ«،
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﻨ وﯾﺪﺋﻮﯾ از روﯾﺪاد ﺧﻮد را ﮐﻪ در آﭘﺎرات ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ روﯾﺪاد ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب »ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول« ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻﺗ ﮐﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ را وارد ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب »ﺣﺎﻣﯿﺎن« ،ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺲ ،ﻧﺎم و آدرس وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺣﺎﻣﯿﺎن روﯾﺪاد ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از آنﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب »ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن« ﻧﯿﺰ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن روﯾﺪاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺲ و ﺳﻤﺖ آنﻫﺎ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن روﯾﺪاد ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﺎم اﯾﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم »ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن« را ﺑﻪ »ﮔﺰارﺷﺮان« ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ اﯾﻦ.

درآﻣﺪ روﯾﺪادﻫﺎ

در ﺗﺐ »درآﻣﺪ روﯾﺪادﻫﺎ« ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﯿﻘ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و درآﻣﺪزاﯾ از روﯾﺪادﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﻪ« در ﺑﺨﺶ »آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه« ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺖ روﯾﺪادﻫﺎی ﺷﻤﺎ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب

ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﻧ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺐ »ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺮداﺧﺖ« ﮐﻪ زﯾﺮ ﻫﻤﺎن ﺗﺐ »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﯾﺪادﻫﺎ« ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﺷﻮد ،وارد ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﺠﺎد ﯾ روﯾﺪاد در آﭘﺎرات راﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ  ۹درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺮ ﺑﻠﯿﺖ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ۷۰ ،درﺻﺪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه روﯾﺪاد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد و ۳۰
درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘ آن ﺑﻪ آﭘﺎرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد.
ﭘﺮداﺧﺖ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺮرﺳ ﺷﺪه و ﻃ ۱۰ روز ﮐﺎری ﺑﻌﺪ ،وارﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧ ،درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﮔﺮدد.

