ﻧﺤﻮه ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻪ ﯾ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﯿﺰ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬاری آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی داغ و ﺷﻠﻮغ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻞ رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮرد ﭘﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ارﺳﺎل و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻨﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪه دﯾﺮان را ﻻﯾ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺎن ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ ﯾ از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬاری در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾ ﭘﯿﺎم
را زﯾﺮ ﯾ ﭘﺴﺖ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ آن ﮐﺎﻣﻨﺖ را ﺣﺬف ﮐﺮده و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی دﯾﺮان را ﮐﻪ در زﯾﺮ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی
ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﮐﺎﻣﻨﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠ رﯾﭙﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ رﯾﭙﻮرت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻣﻨﺖ دﯾﺮان را زﯾﺮ ﭘﺴﺖ دﯾﺮ ﭘﯿﺞ ﻫﺎ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺮوز ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ در
ﻣﻮرد ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻨﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﻧﺤﻮه ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭼﻮﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟
ﺑﺮای ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺎر ﺳﺨﺘ ﻧﺪارﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎﯾ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮد،
آن ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎ را ارﺳﺎل ﮐﺮده اﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ زﯾﺮ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در اﻧﺪروﯾﯿﺪ !!!
ﺑﺮای ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺧﻮدﺗﺎن و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘ در زﯾﺮ ﭘﺴﺖ ﺗﺎن ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 _1وارد ﭘﺴﺘ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ.
 _2ﺑﻌﺪ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ آن ﮐﺎﻣﻨﺖ را ﻟﻤﺲ و ﻧﻬﻪ دارﯾﻢ ﺳﭙﺲ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎدر آﺑ رﻧ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ آن آﯾﻮن ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﻤﺲ آن ،ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 _3اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﯾ ﭘﯿﺞ دﯾﺮ را زﯾﺮ ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دو ﮐﺎدر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﯾﻮن ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻨﺖ درﯾﺎﻓﺘ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ در واﻗﻌﻪ رﯾﭙﻮرت
ﮐﺎﻣﻨﺖ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮرت ﻣﯿﺮد.

اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻟﻤﺲ آﯾﻮن ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﯾﺒﺎره ﻣﻨﺼﺮف از ﭘﺎک ﺷﺪن ان ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺎﻓ
اﯾﺴﺖ ﮐﺎدر ﻗﺮﻣﺰ رﻧ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻇﺎﻫﺮﻣﯿﺸﻮد را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ان ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺣﺬف
ﻧﺸﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻟﺤﻈﺎﺗ اﯾﻦ ﮐﺎدر ﻧﯿﺰ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در آی او اس !!!
ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖ در آی او اس ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دادن آن ﻋﯿﺒ ﻧﺪارد ﺑﺮای ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در آی او اس ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﻧﺎﺟﺎم دﻫﯿﺪ.

 _1ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎل ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﭼﻪ آن ﮐﺎﻣﻨﺖ را ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾ ﮐﺎﻣﻨﺖ را از زﯾﺮ ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
 _2ﺑﺮای ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ آن ﮐﺎﻣﻨﺖ را ﻟﻤﺲ و ﮐﻤ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺸﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﯾﻮن ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد را ﻟﻤﺲ و ﺑﺮای ﮔﺰارش آﯾﻮن ﺑﻐﻠ آن را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ) .اﻟﺒﺘﻪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺸﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﻤﺎ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(

ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
https://inbo.ir/wp-content/uploads/2019/01/sait_25.mp4

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ در ﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻣﻨﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی زﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺎﻣﻨﺖ در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻣﻨﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺤﻠ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺘ ﺧﻮد اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗ ﺧﺎﺻ را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

