آﯾـﺪی ﯾـﺎب ﺗﻠﮕـﺮام و روش ﻫـﺎی
ﯾﺎﻓﺘﻦ آﯾﺪی در ﺗﻠﮕﺮام
دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎﻫﮕﺮام ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آﯾﺪی ﯾﺎب
ﺗﻠﮕﺮام و روش ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ آﯾﺪی در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ زﯾﻦ ﭘﺲ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻣﺤﺒﻮب و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺗﻠﮕﺮام – آﯾﺪی
ﮐﺎﻧﺎل ،ﺷﺨﺺ ،رﺑﺎت و… را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ.

آﯾﺪی ﯾﺎب ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎرﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﺪی ای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﺷﺨﺺ ،ﮐﺎﻧﺎل،
رﺑﺎت و ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺪی ﯾﺎب ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،روش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ وﺿﻊ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم روش ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ آﯾﺪی در ﺗﻠﮕﺮام ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ .در ﻧﮕﺎه اول ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم آﯾﺪی ﯾﺎب آﺷﻨﺎ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دارای ﭼﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮدی
اﺳﺖ.
آﯾﺪی ﯾﺎب ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﯾﺪی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ وارد ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺻﺒﺮ ،ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ دردﺳﺮی ،وارد
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ،ﮔﺮوه ،ﮐﺎﻧﺎل و ﯾﺎ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

روش ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ آﯾﺪی در ﺗﻠﮕﺮام :
در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺑﺮررﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم آﯾﺪی ﯾﺎب ﭘﺮداﺧﯿﺘﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ روش ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﯾﺪی در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﻟﻄﻔﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ـﻮد
ـﻮی ﺧـ
ـﺖ و ﺟـ
ـﺘﻔﺎده از ﺟﺴـ
 -1روش اول :اﺳـ
ﺗﻠﮕﺮام
در اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺧﻮد ﺗﻠﮕﺮام ،آﯾﺪی ﻓﺮد
ﻣﺪﻧﻈﺮﻣﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد
در ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎ ﻣﻮﺑﻮﮔﺮام و… ﺷﻮﯾﺪ ،در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دو
ﻋﻼﻣﺖ ذره ﺑﯿﻦ و ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ را
در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺑﺮ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ و ﯾﺎ  searchرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺮ
روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و آﯾﺪی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺪون وارد ﮐﺮدن @ – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل(your_app :
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻋﺒﺎرت ذره ﺑﯿﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﻓﻮق آﯾﺪی ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و آن
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :در اﯾﻦ روش ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﯾﺪی ﮐﺎﻧﺎل و رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺪی اﺷﺨﺎص از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

 -2روش دوم :آﯾﺪی ﯾﺎب دورن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
اﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻧﮕﺮان
ﻧﺸﻮﯾﺪ و روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻮﺑﻮﮔﺮام و ﯾﺎ ﺗﻠﮕﺮام
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﮐﻠﻤﻪ آﯾﺪی ﯾﺎب ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آﯾﺪی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را
وارد ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ روی ﺗﯿﮏ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 -3روش ﺳﻮم:ﺗﺎﯾﭗ در ﻣﺮورﮔﺮ
در اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﺪی
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺖ ﻫﺪر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ف-ی-ل-ت-ر-ش-ک-ن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
http://telegram.me/you_app
در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ) /اﺳﻠﺶ( ،آﯾﺪی ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ و enter
ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 -4روش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﺑﯽ دردﺳﺮ
اﯾﻦ روش ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﯾﻦ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .در ﭼﺖ ﺧﻮدﺗﺎن و ﯾﺎ ﭼﺖ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ،آﯾﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻋﻼﻣﺖ @ وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺪی ﯾﺎب ﺗﻠﮕﺮام
آﯾﺪی ادﻣﯿﻦ در ﺗﻠﮕﺮام

