اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ) ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯽﮔﯿﺮ(
در اﯾﻦ داﻧﺶﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮ از اﻓﺰوﻧﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد:

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮورﮔﺮی )(Push Notiﬁcation
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮورﮔﺮی ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  ،Push Notiﬁcationﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﻮش ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﻨﺪوز ،ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ﻣﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮورﮔﺮی ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯽﮔﯿﺮ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ و اﺟﺎزه ارﺳﺎل آﮔﺎهﺳﺎزی را ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد دﻫﻨﺪ:

ﭘﺲ از آن ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺴﺎﯾﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺼﻮرت ﭘﻮش ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻔﺤﻪ »ﺣﺴﺎب ﻣﻦ« ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ وی ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر

ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ در "ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻦ" ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آنﻫﺎ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داده و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ

ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ
اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ در اﻓﺰوﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ "ﺣﺴﺎب ﻣﻦ" ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را

ﺑﺼﻮرت " "09---------ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮارد آﮔﺎهﺳﺎزی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ در "ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻦ" ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آنﻫﺎ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺑﺮای ﻫﺮ روﯾﺪاد در ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ

ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ .ﻓﻌﻼ روﯾﺪادﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻫﺮ روﯾﺪاد ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه...
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭘﺮوژه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ روﯾﺪادﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ را ﻣﺸﺨﺺ

ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎبﻧﺸﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ

ﺷﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﺎ در آنﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ

ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ واﮔﺬار ﺷﺪه
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دارﻧﺪه آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ
ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه آن ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻫﯿﭻ روﯾﺪادی
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
و در اﻧﺘﻬﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﯾﺪ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﺧﻮد ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ( ،ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
"ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدم ﻣﯽدﻫﻢ آﮔﺎه ﺷﻮم" را ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق،اﮔﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﻫﯿﭻ روﯾﺪادی" را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮام

اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ در اﻓﺰوﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ و راهﺑﺮ ﭘﯽﮔﯿﺮ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی آن را ﺑﺮآورده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ

روش زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯽﮔﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﭘﯽﮔﯿﺮ ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮاﺣﻞ اﺗﺼﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﭘﯽﮔﯿﺮ

 .۱ﺑﻪ "ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻦ" وارد ﺷﻮﯾﺪ .در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ دﮐﻤﻪ " "Log in with telegramرا ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .آن را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 .۲ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻻﮔﯿﻦ در ﺗﻠﮕﺮام را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮ روی آن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ " ،"NEXTﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی آن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ،
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﮕﺮام ) ،(Conﬁrmﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺠﻪ ﻗﺒﻞ ﻻﮔﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺣﺎل ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ راهﺑﺮ ،اﺟﺎزه ﭘﯿﺎم دادن ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﯿﺪ).ﻣﺮﺣﻠﻪ (۳
 .۳ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ " "ACCEPTدر ﭘﻨﺠﺮهای ﺷﺒﯿﻪ ﭘﻨﺠﺮه زﯾﺮ ،ﺗﻠﮕﺮام ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﯽﮔﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﯾﻦ ﭘﺲ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮارد آﮔﺎهﺳﺎزی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ در "ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻦ" ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آنﻫﺎ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺑﺮای ﻫﺮ روﯾﺪاد در ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ .ﻓﻌﻼ روﯾﺪادﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻫﺮ روﯾﺪاد ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه...
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭘﺮوژه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ روﯾﺪادﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ را ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎبﻧﺸﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﺎ در آنﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ

ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ واﮔﺬار ﺷﺪه

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دارﻧﺪه آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ
ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه آن ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻫﯿﭻ روﯾﺪادی
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
و در اﻧﺘﻬﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﯾﺪ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﺧﻮد ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ( ،ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ

"ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدم ﻣﯽدﻫﻢ آﮔﺎه ﺷﻮم" را ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق،اﮔﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﻫﯿﭻ روﯾﺪادی" را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

