ﭘﺎﯾﺎه داﻧﺶ < ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات < ﭼﻮﻧﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺧﻮدم ﻋﺲ ﻗﺮار دﻫﻢ؟

ﭼﻮﻧﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺧﻮدم ﻋﺲ ﻗﺮار دﻫﻢ؟
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آﭘﺎرات ‐  ‐ 27-01-2021ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺨﺶ زﻧﺪه آﭘﺎرات

ﺣﺘﻤﺎً ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﮐﻪ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎی آﭘﺎرات از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﻼوهﺑﺮ
ﺟﻨﺒﻪی ﺗﺰﺋﯿﻨ ،ﯾ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻃﻼعرﺳﺎﻧ در ﻣﻮرد راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ .اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﺲﻫﺎ و ﮔﯿﻒﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿ روی آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪای ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر دو روش وﺟﻮد داره:

 ‐۱اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺪ و زﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ،
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺲ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﻪ ﺣﺠﻤ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ و ﻓﺮﻣﺖ  png، jpgﯾﺎ  gifدارد را آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻋﺲ ﺧﻮد
ﻟﯿﻨ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺠﺪدا ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ذﺧﯿﺮه
ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﯾﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮ اﺳﺖ در واﻗﻊ ،در ﻧﻤﺎﯾﺸﺮ ﻟﭙﺘﺎپ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﻦ ﻋﺲﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﺮ،
در ﻧﻤﺎﯾﺸﺮﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻋﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی و زﯾﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﺤﻮه ﭼﯿﻨﺶ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺮاﻧ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﭼﯿﻨﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Drag & Dropﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺎی ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﭘﺨﺶ زﻧﺪه آﭘﺎرات ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

 ‐۲اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن Markdown

ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺨﺶ زﻧﺪه آﭘﺎرات ﮐﻪ از داﺷﺒﻮرد ﭘﺨﺶ زﻧﺪه در دﺳﺘﺮس ﻣﺑﺎﺷﺪ ،از زﺑﺎن ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی  Markdownﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎی آﭘﺎرات ،در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮی را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪای ﺧﺎص ﻟﯿﻨ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻻزم
اﺳﺖ از دﺳﺘﻮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﺑﺎن  Markdownاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن  Markdownﺳﺎده اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ،ﺑﺮﺧ از ﺳﯿﻨﺘﺲﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺜﺎل ﮔﺮدآوری ﮐﺮدهاﯾﻢ:

 Boldﮐﺮدن
ﺑﺮای ﭘﺮ رﻧ ﮐﺮدن ،ﮐﺎﻓ اﺳﺖ در دو ﻃﺮف ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﺎل:
****Aparat

 Italicﮐﺮدن
ﺑﺮای ﻣﻮرب ﮐﺮدن ،ﮐﺎﻓ اﺳﺖ در دو ﻃﺮف ﺟﻤﻠﻪ از ـ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﺎل:
__Aparat

ﻟﯿﻨ دادن
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﯿﻨﻫﺎ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻦ را داﺧﻞ ][ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﻟﯿﻨ را درون )( ﻣﮔﺬارﯾﻢ .ﻣﺜﺎل:
](Aparat] (https://aparat.com

ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،اﺑﺘﺪا از ! اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ را داﺧﻞ ][ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻟﯿﻨ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در ﯾ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﭘﻠﻮد ﮐﺮدهاﯾﺪ ،داﺧﻞ )( ﻣﮔﺬارﯾﺪ .ﻣﺜﺎل:
!](Aparat]( https://www.aparat.com/assets/web/ui/img-R3BipSz0YCS6dauYXJl9Vw/branding/img8.png

از ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ،ﺟﺪاً ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪی ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﯿﻨ
ﺑﺮای ﻟﯿﻨ دادن ﺑﻪ ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﯾ ﻟﯿﻨ اﯾﺠﺎد ﻣﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺘﻦ ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ از ! و ][id
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﺧﻂ ﺑﻌﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ را ﺑﻪ ﻟﯿﻨ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﺎر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ از ﻓﺮﻣﺖ ] id]: linkاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺜﺎل:
]!](Aparat]]( https://www.aparat.com
]Aparat]: https://www.aparat.com/assets/web/ui/img-R3BipSz0YCS6dauYXJl9Vw/branding/img8.png

اﯾﺠﺎد ﺟﺪول
از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺪ زﯾﺮ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺪول اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺧﻂ دوم ﮐﺪ ﺑﺮای وﺳﻂ ﭼﯿﻦ ﮐﺮدن ﺟﺪول ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
| | title1 | title2
| | :--: | :--:
| | text1 | text2
| | text1 | text2

ﺗﯿﺘﺮ زدن
ﺗﯿﺘﺮ  :H1ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﺗﯿﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
Huge title #

ﺗﯿﺘﺮ  :H2ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﺗﯿﺘﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
Large title ##

ﺗﯿﺘﺮ  :H3ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﺗﯿﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺗﻮان از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ:
Medium title ###

ﺗﯿﺘﺮ  :H4ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﺗﯿﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﮐﻮﭼ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
Regular title ####

ﺗﯿﺘﺮ  :H5ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﺗﯿﺘﺮ ﮐﻮﭼ ﻣﺗﻮان از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد:
Small title #####

ﺗﯿﺘﺮ  :H6ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﺗﯿﺘﺮ رﯾﺰ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
Tiny title ######

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺧﻮد را ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

