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  ها پیگیري مراسم
  
  

بـوك بـه دنبـال مراسـم بگردیـد یـا در خلـق آن         آموزید کـه چگونـه در فـیس       در درس حاضر می   
ها در منطقـۀ زنـدگی خودتـان بگردیـد و بـه ادارة             آموزید که چگونه به دنبال مراسم       می. بپردازید

مخـصوص خودتـان را   آموزید که چگونه مراسم  ها می عالوه بر این. دعوت براي مراسم نپردازید 
  .خلق کنید و صفحات مربوط به آن را مدیریت کنید

  ها مرور کلی مراسم
توانیـد بـه    شما مـی . بوك است انگیز استفاده از فیس هاي احتمالی شگفت مراسم از جمله دیگر جنبه   

سرعت خبر مهمانی، کنسرت، سـفر، یـا هـر نـوع گردهمـایی دیگـري را بـه ایـن ترتیـب در میـان                      
یک گردهمایی به عنوان مثال اگر در حال سازماندهی .  دیگر افراد عالقمند پخش کنید    دوستانتان و 

بوك کنیـد تـا بـدین وسـیله همگـان از آن آگـاه           توانید آن را بدل به یک مراسم در فیس          هستید می 
شوند و از افراد دعوت کنید تا در آن شرکت کنند و خبر آن را پخش کنند و بـدین ترتیـب شـانس     

به عنوان مثالی دیگر فرض کنید دوسـت یکـی از   . یابد  عیتی قابل مالحظه افزایش می    جمع شدن جم  
خواهید  اش بدهد و شما ندانید آیا می دوستانتان بخواهد ترتیب باربیکونی را  در حیاط پشتی خانه  

توانید فهرست افراد مدعو را چک کنید تا بدانید آیا کسی در  می. در این مراسم شرکت کنید یا خیر   
بـوك از ایـن نظـر کـه      هـاي فـیس   مراسم. جا باشید انشان هست که شما بشناسید و بخواهید آن     می

ریـزي کنیـد عـالی     تان را برنامـه  هاي غیر رسمی بفرستید و خط سیر اجتماعی نامه بخواهید دعوت 
  .هستید
د، بـه  بوك استفاده کنید تا به تبلیغ مراسم خـود بپردازیـ    توانید از برنامۀ کاربردي مراسم فیس       می

. هاي دیگر را پیدا کنیـد  پیگیري افراد دعوت شده بپردازید، تاریخ تولدها را مشاهده کنید و مراسم           
بـوك شـما    فرضی است کـه قـبالً در حـساب فـیس     این برنامۀ کاربردي یکی از چندین برنامۀ پیش       

تان   منطقهتوانید از این برنامۀ کاربردي براي جستجو به دنبال مراسم در  می. بارگذاري شده است  
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برنامۀ کاربردي مراسم در رابطه با . استفاده کنید و یا خودتان دست به خلق مراسم جدیدي بزنید  
  .کند تان عمل می هاي اجتماعی مانند منشی خصوصی تقویم رویداد

هـا،   شـماري از مهمـانی   توانید از این ویژگی براي خلق هر نوع مراسم از جملـه انـواع بـی              شما می 
هـا   هـاي مطالعـه، نمایـشگاه    هـاي آموزشـی یـا گـروه     ها، کـالس  هاي نقدي، مالقات آوري کمک  جمع

هـا   ایـن مراسـم  . هـا اسـتفاده کنیـد    هاي ورزشی و ؟؟؟؟؟؟؟؟، سفرها و فـستیوال      ؟؟؟؟؟؟؟ و رویداد  
کسی که اقدام به خلق صفحۀ مراسم در . بوك خواهید داشت صفحۀ مخصوص به خود را در فیس 

یـک  . پـردازد  ه است و به کنترل محتوا و مدیریت صـفحۀ مـذکور مـی   بوك کند مدیر آن صفح  فیس
 نشان داده شده است همانند صفحه گروه است و در 11-1صفحۀ مراسم همانگونه که در تصویر 

در این صفحه فضایی براي فهرست کردن جزئیات . آن اطالعاتی در مورد خود مراسم وجود دارد
فایل مراسم هست، دیواري براي نوشتن نظرات و  ر پرووجود دارد، قسمتی براي قرار دادن تصوی  

کند و چگونه بایـد   هاي مخصوصی براي فهمیدن این که چه کسی در مراسم شرکت پیدا می   قابلیت
  .پاسخ دعوت داده شود وجود دارد

  
  بوك   مثالی از صفحۀ مراسم در فیس11-1 تصویر

  :ه این شرح هستندشوند که ب بندي می بوك به سه نوع دسته هاي فیس مراسم
 ü  تواند در مورد مراسم باز بخواهـد و دعـوت بـراي حـضور در آن را      هر کسی می : مراسم باز

ــد  ــول کن ــر     . قب ــسرت و دیگ ــالري، کن ــشگاه، گ ــستیوال، نمای ــزاري ف ــراي برگ ــین مراســمی ب چن
  .هاي عمومی بزرگ عالی هستند گردهمایی

 ü    مراسم بسته)Close:(      توانند به انتخاب خودشـان در   کنید می می صرفاً افرادي که شما دعوت
توانـد   توانند در مورد مراسم بسته بخوانند اما کسی نمی    دیگران می . یک مراسم بسته شرکت کنند    

  .بدون دعوت در آن حضور پیدا کند
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 ü    مراسم مخفی)Secret(،           چنـین مراسـمی    چنین مراسمی کامالً محرمانه است و صرفاً کـسانی
این موضـوع کـه   . کنید از آن باخبر هستند    و صرفاً کسانی که شما دعوت می      کامالً محرمانه است    

براي دانـستن در  . بندي آن دارد توانید در مراسمی شرکت کنید یا خبر بستگی به نوع دسته       آیا می 
  . صفحه نگاه کنیدEvent Typeمورد نوع مراسم به قسمت 

ام شـرکت کـردن در مراسـمی کـه در     هاي دیگري هم هستند که هنگ عالوه بر نکات گفته شده چیز  
مالقـات افـراد بـه صـورت آنالیـن و      . اید باید به خاطر داشته باشـید  بوك در موردش خوانده  فیس

ها بایستی همواره عقل   از هم هستند که در مقابل آنها در شرایط متفاوت آنچهره   به  مالقات چهره 
لیـل کـه فـردي بـه صـورت آنالیـن طـور         صرفاً به ایـن د    . سلیم را به همراه احتیاط به کار بگیرید       

توان با  خطرات آنالین را غالباً می. شود که وي واقعاً آنگونه باشد رسد دلیل نمی خاصی به نظر می
افـزار ضـد ویـروس، تنظیمـات      مثالً بـا اسـتفاده از نـرم   (دنبال کردن عادات امن از خود دور کرد         

کنیـد   ه افراد را در زندگی واقعی مالقـات مـی  با وجود این هنگامی ک) ورد و مانند آن    محرمانه، پس 
  !هاي محرمانه ممکن است مشکل واقعی به خود بگیرند، حواستان را جمع کنید رفتار

  پیدا کردن مراسم
اید تا کار مفرحی انجام بدهید؟ یا مثالً چطور است ببینید دوستانتان در چه مراسمی شرکت               آماده
یک روش آن است که منبع خبـري     .  مراسم وجود دارد   کنند؟ چندین روش براي پیدا کردن یک        می

خودتان را چک کنید تا ببینید دوستانتان در چه مراسمی ) Home Page(موجود در صفحۀ خانگی 
هاي فهرست شده در محـل زنـدگیتان    توانید به جستجوي مراسم   عالوه بر این می   . کنند  شرکت می 
  .اصی بگردیدتوانید به دنبال مراسم خ در نهایت می. بپردازید

خواهیـد در    استفاده کنید تا به دنبال مراسمی بگردید که می      Eventsتوانید از برنامۀ کاربردي         می
 11-2براي دسترسی به این برنامۀ کاربردي کافی است همانگونه که در تـصویر   . آن شرکت کنید  

ک کنید یا بر  کلیEvents کلیک کنید و سپس روي     AppliCationsنشان داده شده است روي دکمۀ       
  . قرار دارد کلیک کنیدAppliCations  که روي همان نوارEventsروي دکمۀ 

هـاي   فعالیـت / کنـد و نوارهـایی   بـاز مـی  )  را مشاهده کنید 11-2تصویر   (Eventsبوك صفحۀ     فیس
  :کند توانید مشاهده کنید به این ترتیب فهرست می هایی را که می مربوط به مراسم

 ü    مراسم آینده)Upcoming (پردازد که شما قبالً به آن  هایی می به فهرست نمودن تمامی مراسم
  .ها حضور پیدا کنید اید که در آن اید یا موافقت کرده دعوت شده

 ü    مراسم دوستان)Friends (    پردازد که دوستان شـما       هایی می   به فهرست نمودن تمامی مراسم
  .ها شرکت کنند قصد دارند در آن
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 ü  مراسم گذشته)Past (دهد هاي گذشته را نشان می فهرستی از آرشیو مراسم.  
 ü هاي تولد     تاریخ)Birthdays (  بـوك بـا تـاریخ تولـد      فهرستی از تمامی دوستانتان را در فـیس

  .دهد شان نشان می آینده
  .توانید روي نام نوار کلیک کنید ها می براي مشاهدة فهرست

  
  . استفاده کنیدEvents کاربردي  براي مشاهدة مراسم از برنامۀ11-2تصویر 

هایی براي جستجوي مراسم و فرستادن مراسم خودتان بـه            لینک Eventsدر قسمت باالي صفحۀ     
بـه عـالوه در قـسمت    .  وجـود دارد Google یا Microsoft Outlookبرنامۀ زمانبندي دیگري مانند 

ــادر   ــاالي صــفحه ک ــه  Searchب ــراي جــستجو ب ــک مراســم و Calender ب ــال ی جــود دارد و  دنب
توانید براي خلق فهرسـت مراسـم    جا قرار داده شده است که می  هم در آنCreate an Eventدکمۀ

  . مخصوص به خودتان استفاده کنید

  جستجوي مراسم
 قرار دارد استفاده کنید تا ببینید چه نـوع  Events که در صفحۀ Browse Eventsتوانید از لینک  می

 کلیـک کنیـد تـا صـفحۀ     Browse Eventsروي لینـک  . جریـان اسـت  هایی در شبکۀ شما در  فعالیت
Browse Events ایـن صـفحه هـر    . کنیـد   هم مشاهده می11-3 را باز کند، همانگونه که در تصویر

تان نتایج جـستجو ممکـن اسـت صـدمات      بسته به نوع شبکه. کند گونه مراسم آینده را فهرست می     
 که در سمت راست صفحه Filtersتوانید از  می. ست کندبسیار و یا تنها چند صفحه را برایتان فهر    

اي فیلتـر انجـام    توانید به گونه مثالً می. قرار دارد استفاده کنید تا ترتیب نمایش مراسم را فیلتر کند  
فقـط کـافی اسـت    . هاي ورزشی نمایش داده شـوند  هاي فردا یا تنها مراسم    بدهید که صرفاً مراسم   

توانیـد نتـایج را بـر مبنـاي      مـی . یک کنید و یک فیلتر را انتخاب کنیـد   روي فهرست پایین افتادنی کل    
  .شبکه، تاریخ و نوعشان فیلتر کنید
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خواهید بیشتر در مورد آن بدانید   تان است و می     هنگامی که مراسمی را پیدا کردید که مورد عالقه        
ن داده شـده   نـشا 11-4روي نامش کلیک کنید تا صفحۀ مراسم باز شود، همانگونه که در تصویر    

توانید اطالعات بیشتري راجع به مراسم کسب کنید و بدانید میزبان چـه کـسی      جا می   در این . است
  .کنید) جوابدهی (RSVPتوانید  در مورد مراسم باز می. است، و جزئیات زمان و مکان را بدانید

  
یتان چه مراسمی توانید به جستجوي مراسم بپردازید و مشاهده کنید در محل زندگ می 11-3تصویر 

  .وجود دارد

  
را ) پاسخ (RSVPاگر مراسمی را پیدا کردید که عالقمند هستید در آن شرکت کنید یک  11-4تصویر 

  .انتخاب کنید
دیگـر اجـازة   ایـد تـا بدانیـد آیـا مهمانـان          اطمینان حاصل کنید که صفحۀ مراسم را با دقت خوانده         

توانید مراسم مـذکور را بـا دیگـران بـه       بر این میعالوه. حضور یافتن در مراسم را دارند یا خیر       
.  باز شودShore کلیک کنید تا کادر دیالوگ Shoreبراي این منظور بر روي دکمۀ . اشتراك بگذارید

توانید لینک مربوط به مراسم را به صفحۀ پروفایل خود و منبع خبرها بفرستید یا اینکـه              سپس می 
  . راي کسی در قالب پیام بفرستیدتوانید لینک مربوط به مراسم را ب می
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  جستجوي مراسم
توانیـد از ابـزار    دانید دنبال چه نوع مراسمی هستید چه با دانستن نام و یا موضوع آن مـی        اگر می 

 در کـادر  Events ۀبراي انجام جستجو از صـفح . جستجوي داخلی استفاده کنید تا آن را پیدا کنید   
Search For Events دارد کلیک کنید که باالي صفحه قرار.  

.  را بزنیـد Return یـا  Enterخواهیـد بـه دنبـالش بگردیـد تایـپ کنیـد و             کلمه یا کلماتی را کـه مـی       
. اند دهد که تمامی موارد منطبق با جستجو در آن نمایش داده شده اي را نشان می بوك صفحه فیس
. ي آن قرار دارند فیلتر کنیدهایی که در باال توانید صفحۀ نمایش داده شده را با استفاده از فیلتر می

 کلیک کنید و یـک شـبکه را انتخـاب    Show Results Fromبه عنوان مثال روي منوي پایین افتادنی 
 Show Moreتوانید فهرست را بر اساس تاریخ یا نوع مراسم با استفاده از لینک  به عالوه می. کنید

دهـد    را نشان مـی Filtersهاي بیشتري  تربوك فیل  کنید، فیس   وقتی  روي این لینک کلیک می      . بچینید
  .توانید براي چیدن فهرست را میانشان انتخاب کنید که شما می

توانیـد روي نـام آن    وقتی مراسمی را دیدید که مطابق با چیزي است که شما دنبالش هـستید مـی              
مراسـم  توانید اطالعات بیـشتري در مـورد    می. کلیک کنید تا صفحۀ مربوط به آن را مشاهده کنید        

تـان   کنند و به دنبال لینکی بگردید تا خودتان پاسـخ  کسب کنید، بدانید چه کسانی در آن شرکت می 
  .را به این مراسم بدهید

  دهی به مراسم پاسخ
 کـه در  RSVPهـاي   توانیـد روي یکـی از گزینـه    نام به منظور شرکت در یک مراسـم مـی   براي ثبت 

.  نـشان داده شـده اسـت   11-5 کـه در تـصویر       صفحۀ مراسـم قـرار دارد کلیـک کنیـد، همانگونـه           
، شـاید شـرکت   )Attending(کـنم   شرکت مـی : توانید از میان سه نوع پاسخ یکی را انتخاب کنید  می

کـنم   وقتی روي پاسخ شـرکت مـی  ). Not Attending(کنم  ، یا شرکت نمی)Maybe Attending(کنم 
کند که در وسط  ن مراسم اضافه می آConfirmed Guestsبوك شما را به فهرست  کلیک کنید فیس
  .صفحه قرار دارد

  
 براي آنکه مدیر مراسم بداند شما قصد شرکت کردن در آن مراسم را دارید یا خیر یکی از 11-5تصویر 

  . را انتخاب کنیدRSVPهاي  گزینه
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ها در قالـب   نامه دعوت. نامۀ شخصی براي شرکت در مراسمی به دستتان برسد  ممکن است دعوت  
Request) بـراي مـشاهدة   . شـوند  بوك ظـاهر مـی     ها در فیس    در میان دیگر درخواست   ) درخواست

در صفحۀ خانگی روي .  را به نمایش بگذارید    Requestsتوانید صفحۀ     ها می   هاي مراسم   درخواست
 قـرار دارد کلیـک کنیـد    Requestsها که در گوشـۀ سـمت راسـت و بـاالي قـسمت       نامه لینک دعوت 

 شـما را بـاز   Requestsبوك صـفحۀ   فیس.  نیز نشان داده شده است11-6همانگونه که در تصویر  
 کلیـک کنیـد و سـپس صـفحه را بـه سـمت پـایین        Save Allتوانید روي لینک  به عالوه می. کند می

  . جواب بدهید برسید و ببینید به چه مواردي بایدRequests Eventتا به قسمت . پیمایش کنید

  
ها وجود دارد از طریق  هاي مراسم نامه هایی که براي پی بردن به دعوت  یکی از روش11-6تصویر 

  .تان است  در صفحۀ خانگیRequestsقسمت 
توانیـد مـستقیماً    براي دانستن نکاتی بیشتر در مورد مراسم روي نام آن کلیک کنیـد یـا اینکـه مـی       

همانگونـه کـه در   . هـا جـواب بدهیـد     بـه درخواسـت  Noیـا   Yes  ،Maybeتوسط کلیک روي دکمـۀ      
 اسـتفاده کنیـد و همزمـان بـا        RSVPتوانید از کـادر       شما می .  نشان داده شده است    11-7تصویر  
براي حذف کلی یک مراسم از میـان فهرسـتتان روي     . تان به دعوت پیغامی هم بفرستید       دهی  پاسخ
  . کلیک کنیدRemove From My Eventsلینک 

  
  .دهی بپردازید  به پاسخRequestsتوانید از صفحۀ   می11-7ر تصوی

 در نـوار  Eventsایـد در صـفحۀ    ها دعـوت شـده   هایی که شما براي شرکت در آن  به عالوه مراسم  
Upcoming Eventsشوند  هم نشان داده می.  

شـود،   میبدین ترتیب کادري باز . ها پاسخ بدهید  به مراسمRSVPتوانید با کلیک بر روي لینک       می
توانیـد از آن بـراي فرسـتادن        نشان داده شده اسـت کـه شـما مـی           11-8همانگونه که در تصویر     
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 Maybe(شاید شرکت کـنم  ) Attending(کنم  هاي شرکت می از میان گزینه. پاسختان استفاده کنید

Attending (کنم  و یا شرکت نمی)Not Attending (   یکی را انتخاب کنیـد و دکمـۀRSVP را فـشار  
  .بدهید

  
   RSVP کادر 11-8تصویر 

براي مثال اگر اتفاقی افتـاد  .  تغییر بدهیدEvents را از صفحۀ   RSVPتوانید پاسخ     عالوه بر این می   
 را RSVP کلیک کنید تا همان کادر Editکه نتوانستید در مراسم شرکت کنید کافی است روي لینک 

  .باز کنید و انتخابتان را تغییر بدهید
نکه مدیر مراسم چگونه صفحه را تنظیم کرده است ممکن اسـت قـادر باشـید تـا تمـامی      بسته به ای  

اند مشاهده کنید به عالوه کسانی که هنوز بـراي شـرکت در آن      افرادي را که دعوت را قبول کرده      
اگر موافقت خودتان را براي شرکت در مراسم اعالم کنید نام و تصویرتان هم . اند تصمیمی نگرفته

  .شود ها نمایش داده می در فهرست

  ایجاد مراسم خودتان
مراسـم  . توانید مراسم خودتان را خلق کنید و دیگران را براي پیوستن به آن دعوت کنیـد            شما می 

بـه  . هاي خصوصی را در بر بگیرد     هاي عمومی تا میهمانی     تواند محدودة وسیعی از گردهمایی      می
رتیب دادن مسابقۀ دوي مفرحـی هـستید یـا    عنوان مثال شما اگر عضو گروهی هستید که در پی ت       

توانید براي شبکه یا محل زنـدگیتان   آوري پول را دارید می      قصد دارید برپایی مراسمی براي جمع     
پـس از آنکـه افـراد    . بوکی خلق کنید و افراد را بـراي شـرکت در آن دعـوت کنیـد       یک مراسم فیس  

هـا نیـز در    کننـد و آن   را مشاهده مـی شروع به پاسخ دادن به دعوتتان کردند، دوستانشان مراسم   
بدین ترتیب خبر گروه شما و قصدتان در سـطح  . جویی در آن تصمیم خواهند گرفت  مورد شرکت 

بوك روشی عالی براي تبلیغ فستیوال، بازار فروش اشیاي           مراسم فیس . وسیعی پخش خواهد شد   
هـا، ؟؟؟؟؟ پیـانو،    اري، انجمـن هـاي کـ   ها، مالقـات  ارزان قیمت یا دست دوم افتتاحیۀ گالري، مهمانی 

  .هاست ها و مانند این تودتمنت، کارگاه
وقتی کسی اقدام به خلق یـک مراسـم    . اند  بندي شده   تر دسته   سازي آسان   ها نیز براي مرتب     مراسم
  :بندي آن را مشخص کند که به این ترتیب است کند بایستی نوع دسته می
  )Party(مهمانی  ×
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  )Causes(مقاصد شخصی خیریه  ×
  )Education(آموزش  ×
  )Meeting(مالقات  ×
  )Music/Art(هنر / موسیقی ×
  )Sports(ورزش  ×
  )Trips(سفر کوتاه  ×
  )Others(دیگر انواع  ×

. کنـد  هاي دیگري هم دارد که در تعریف بیشتر مراسم کمک مـی    ها زیر شاخه    بندي  هر یک از دسته   
توانید سپس مـشخص کنیـد کـه ایـن       بزنید میبه عنوان مثال اگر دست به خلق یک مراسم مهمانی  

  .مهمانی از چه نوعی است، مثل مهمانی تولد، کوکتل پارتی، یا مهمانی خداحافظی است
قبل از آنکه نسبت به خلق یک مراسم جدید اقدام کنید چند لحظه دست نگه دارید و به جزئیاتی کـه     

ایـن جزئیـات شـامل نـامی     . د فکر کنید  ها نیاز داری    براي فرستادن اطالعات در مورد مراسم به آن       
توانیـد   بدون این اطالعات نمـی . شود براي مراسم، نوع و زیر شاخۀ آن، نام میزبان و مکان آن می     

ها یک سري اطالعات اساسی ماننـد زمـان و تـاریخ را هـم الزم       عالوه بر این  . مراسم را خلق کنید   
 که از آن براي معرفی مراسم استفاده گرچه ضروري نیست اما اگر تصویري داشته باشید      . دارید
دهندة این موضـوع باشـد کـه موضـوع مراسـم           تواند نشان    این تصویر می   -فکر خوبی است  کنید  

  .چیست یا سازمانی که ترتیب دهندة آن است چگونه است
  :هنگامی که براي خلق مراسم آماده شدید این مراحل را پشت سر بگذارید

براي این منظـور در نـوار برنامـۀ کـاربردي روي دکمـۀ         (باز کنید    را   Eventsبرنامۀ کاربردي    -1
Events کلیک کنید یا دکمۀ Application را کلیک کنید و سپس روي Eventsکلیک کنید  .(  

  .  کلیک کنیدCreate an Eventروي دکمۀ  -2
را از توانیـد آن   دهد که صفحۀ فرمی است که شما مـی  بوك مرحلۀ اول روند کار را نشان می         فیس

  . نشان داده شده است11-9اطالعاتی که در مورد مراسم است پر کنید، همانگونه که در تصویر 
فیلدهاي ضروري با همین عنوان در فرم مـشخص  .  جزئیات فرم را که مورد نیاز است پر کنید     -3

  .اند شده
  . کلیک کنیدCreate Event در قسمت انتهاي فرم به روي دکمۀ -4

 یـک  -کنیـد   مـشاهده مـی  11-10دهـد کـه در تـصویر     م روند کار را نشان میبوك مرحلۀ دو    فیس
هایی براي تنظیمات محتواي صـفحه و معـین         براي اضافه کردن تصویر و گزینه     صفحۀ فرم دیگر    

  .نمودن اینکه آیا صفحه باز، بسته و یا مخفی است
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  .ت مرحلۀ اول ایجاد یک مراسم جدید پر کردن این صفحۀ فرم اس11-9تصویر 

  
  . مرحلۀ دوم ایجاد یک مراسم جدید پر کردن صفحۀ فرم دوم است11-10تصویر 

  . جزئیات فرم دوم را همانگونه که الزم است پر کنید-5
خواهید اسـتفاده کنیـد      کلیک کنید، تصویري که می     Browseبراي اضافه کردن تصویر روي دکمۀ       

 I Certify that I haveذاري در چـک بـاکس   گ را پیدا کرده و روي آن دو بار کلیک کنید، با عالمت

the Right to Distribute this Picture      مجوز استفاده و انتـشار تـصویر را تأییـد کنیـد و سـپس ،
  . کلیک کنیدUploadروي دکمۀ 

 Wallهاي مربوط بـه نمـایش مهمانـان،        سازي محتواي صفحه، کادر     براي اضافه کردن و یا پنهان     
  .گذاري کرده یا از حالت انتخاب خارج کنید ها را عالمت یر یا ویدئوها، تصاو ، لینک)دیوار(

  .Open ،Closed ،Secretباز، بسته و یا مخفی به ترتیب : تنظیمات دسترسی را انتخاب کنید
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ها دیده شود، چک باکس  بسته به انتخاب خودتان اگر تمایل دارید که این مراسم در نتایج جستجو         
  .  را عالمت بزنیدShow this Event in Search Resultsعبارت 

  . کلیک کنید تا ادامه بدهیدSave روي دکمۀ -6
ها نمایش بدهد  پرسد که آیا مراسم را در صفحۀ پروفایل شما و منبع خبر بوك از شما می     فیس -7

 کلیـک  Skip کلیک کنید و براي رد شدن از این موضوع بر روي   Publishیا نه، براي موافقت روي      
  .کنید
 فـرم  -کنیـد   مـشاهده مـی  11-11دهد که در تـصویر   بوك مرحلۀ سوم روند کار را نشان می        یسف

  .نهایی براي انتخاب افرادي که قصد دعوت کردنشان را دارید

  
  . مرحلۀ نهایی خلق یک مراسم جدید دعوت از دوستان است11-11تصویر 

  . اي که مورد نیاز است پر کنید فرم نهایی را به گونه -8
توانید روي  شما می. ها را از میان فهرست دوستانتان که مایلید دعوتشان کنید انتخاب کنید             نمهما

  . فیلتر کنیدFriend List کلیک کنید تا فهرست را بر اساس شبکه یا Filter Friendsمنوي 
  . دشان دعوت کنی بوك نیستند با تایپ آدرس ایمیل که در فیستوانید افرادي را هم  عالوه بر این می

 Personalتوانیـد مـتن مـورد نظرتـان را در کـادر       براي آنکه دعـوت شخـصی انجـام بدهیـد مـی     

Messageتایپ کنید .  
  . کلیک کنیدSend Invitation روي -9

فرسـتد و در ایـن مـورد در بـاالي صـفحه شـما را           هایی در رابطه با مراسم می       بوك اطالعیه   فیس
  .شود  شما ظاهر میMy Eventsر اکنون در صفحۀ عالوه بر این مراسم مذکو. سازد باخبر می
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و توانید همچنان تعداد بیشتري از افراد را دعوت کنید یا به روي لینک مراسم که در قسمت باال  می
گوشۀ باال سمت راست صفحه قرار گرفته است کلیک کنید، براي مشاهدة صفحۀ مراسم بـر روي             

Back to ….Home of Eventکلیک کنید .  

  ها  مراسممدیریت 
پس از آنکه نسبت به خلق یک مراسم اقدام کردید، به صورت خودکار شما مـدیر صـفحۀ مراسـم           

توانید بـه ویـرایش اطالعـات مربـوط بـه صـفحه بپردازیـد در فهرسـت          هستید، به این معنا که می    
ن بـراي آنکـه هـر زمـا    . هاي بیـشتري بفرسـتید   نامه ها تغییرات بدهید و اگر الزم بود دعوت    مهمان

 کلیک کنیـد  Eventsروي دکمۀ  ( را باز کنید     Eventsامکان مشاهدة صفحه را داشته باشید، صفحۀ        
مراسـم مربوطـه   ).  کلیک کنیدEventsکلیک کنید و سپس بر روي         Applicationsیا به روي دکمۀ     

 را 11-12تـصویر  . (شـود   شـما نمایـان مـی   Upcoming Eventsبه صورت فهرست شده در تـب  
  ).دمشاهده کنی

  .شود هاي اضافه براي شما به عنوان مدیر هم می بندي همچنین شامل یک سري لینک فهرست
هـاي مـدیریتی اضـافی انجـام      توانید با استفاده از لینک جا یک سري کارهایی را که شما می در این 

  :شود بدهید شرح داده می
-12گونه که در شـکل  ، همانEdit Eventبراي ویرایش نمودن صفحه کافی است بر روي لینک  ×
هایی که براي خلـق مراسـم    بدین ترتیب همان فرم قبلی با تب .  نشان داده شده است کلیک کنید      11

یکـی از  . توانیـد اطالعـات را تغییـر بدهیـد     شوند و شما می ستفاده کردید نمایش داده می    ها ا   از آن 
  .مواردي که امکان تغییر ندارد نام مراسم است

  
  . استفاده کنیدMy Eventsهایتان از صفحۀ  نید براي مشاهدة مراسمتوا  می11-12تصویر 
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 View Guest Listانـد بـر روي لینـک     هایی که به دعـوت شـما پاسـخ داده    براي مشاهدة مهمان ×
  .کلیک کنید

 Advertiseبوك تبلیغ کنیـد بـر روي لینـک     براي آنکه به ازاي مبلغی مراسم خودتان را در فیس    ×
  .رات را دنبال کنیدکلیک کنید و دستو

 کلیک کنید تـا فرمـی را کـه در تـصویر     Cancel Eventبراي کنسل کردن مراسم بر روي لینک  ×
توانیـد پیغـامی بنویـسید و در آن علـت کنـسل کـردن            مـی .  نشان داده شده است باز کنید      13-11

هرسـت  بوك پیغامی در همـین رابطـه بـه تمـامی افـرادي کـه در ف         مراسم را توضیح بدهید و فیس     
 بـه  -توان انجـام داد  کنسل کردن عملی است که یک بار بیشتر نمی    . فرستد  ها قرار دارند می     مهمان

  .توانید آن را پس از انجام لغو کنید این معنی که نمی
  

  راهنمایی 
توانید این دو را به هـم متـصل کنیـد و در     شود می در صورتی که مراسم شما مربوط به صفحه گروهتان می     

براي انجام این کار صفحه گروه را باز کنیـد و بـر   . شود ها در صفحه گروه نمایش داده می       مراسماین صورت   
  .  کلیک کنیدCreate Related Eventروي لینک 

  

  
  . کنسل کردن یک مراسم عملی دائمی است11-13تصویر 

یـد، و  توانید تا هنگام فرا رسیدن موعد مراسم بر نظارت در صـفحۀ مراسـم خـود بپرداز                شما می 
کنند یا در حال فکر براي شرکت کردن در آن  کنند، شرکت نمی    ببینید چه کسانی در آن شرکت می      

هـا   عالوه بر این. اند ببینید شدگان وارد کرده توانید هر گونه محتوایی را که دعوت      هستند و نیز می   
وقـوع آن بـه   توانید صفحه را با آخرین اخبار در مورد مراسم به موازات نزدیک شـدن زمـان              می
  .رسانی کنید روز
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  خالصه
ها بگردید یا خودتـان آن را   بوك به دنبال مراسم در درس حاضر آموختید که چگونه باید در فیس     

ها شرکت کنید و چگونـه   خواهید در آن آموختید چگونه به دنبال مراسمی بگردید که می  . خلق کنید 
به عالوه یاد گرفتید که چگونه باید به . دمراسم جدیدي خلق کنید و دوستانتان را به آن دعوت کنی         

RSVP       گیرید که چگونه از  در درس بعدي یاد می. ها جواب بدهید و صفحۀ مراسم را مدیریت کنید
   .بوك استفاده کنید هاي کاربردي فیس برنامه



  12درس 

  هاي کاربردي اضافه کردن برنامه
  
  

تان در  هاي کاربردي براي تقویت و ارتقاي تجربه آموزید که چگونه باید از برنامه در این درس می
هـاي کـاربردي بگردیـد و انـواع        آموزید کـه چگونـه بـه دنبـال برنامـه            می. بوك استفاده کنید    فیس

هـاي   گیریـد چگونـه بـه مـدیریت برنامـه        وه یاد مـی   به عال . تان اضافه کنید    جالبشان را به مجموعه   
  . هایی را که دیگر الزم ندارید حذف کنید ها را ویرایش کنید و آن کاربردي نپردازید، تنظیمات آن

  هاي کاربردي  مرور کلی بر برنامه
شـوند و بـه    بـوك اجـرا مـی    هاي کوچکی هـستند کـه در محـیط فـیس     هاي کاربردي، برنامه  برنامه

هـایی هـستند    هاي کاربردي نسبتاً شبیه به رابط      برنامه. شوند   نامیده می  appsصی  صورت اختصا 
ها به ارتقـاي تجربـۀ    بوك آن کنید اما در محیط فیس    که براي تقویت مرورگر وب خود استفاده می       

هـاي کـاربردي در    احتمـاالً بـدون آنکـه بدانیـد از برنامـه     . کننـد  معاشرت شما در شبکه کمـک مـی   
در . ایم هایی صحبت کرده جا ما بسیار کم در مورد چنین برنامه اید و تا این ده کردهبوك استفا فیس

  . پردازیم بخش حاضر با جزئیات بیشتري به این موضوع می
فرض دارد که به محض ایجاد حساب  بوك تعدادي برنامۀ کاربردي پیش دانید فیس همانگونه که می

رسانی در مورد وضعیتتان اسـتفاده   بوك براي اطالع    اگر از فیس  . افتند  از سوي شما به جریان می     
ایـد، مطلبـی را    اید، گروه و یا مراسـمی را خلـق کـرده      گذاري کرده   اید، ویدئو یا عکسی را بار       کرده
ها بـه   این برنامه. اید بوك بهره گرفته هاي کاربردي فیس   اید از یکی از برنامه      اید یا چت کرده     نوشته

بـوك بـسیاري از      طراحـان فـیس   . کننـد   بـوك عمـل مـی       رك فـیس  صورت یکپارچه در محیط مـشت     
اند اما به طور کلی صدها برنامۀ کـاربردي هـستند     هاي کاربردي مفید داخلی را تعبیر کرده        برنامه

ها کـامالً مفیـد و برخـی جنبـۀ تفریحـی       برخی از آن. تان بیفزایید توانید به تجربۀ بوکی    که شما می  
 12-1صفحۀ پروفایل خودتان اضافه کنید، همانگونـه کـه در تـصویر    توانید به  برخی را می . دارند

این . کنند ها در صفحۀ مخصوص خودشان کار می   نشان داده شده است، در حالی که دیگر برنامه        
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ایجــاد ) میزبـان طـرف سـوم    (Third- Party Developerهـاي کـاربردي اضـافی توسـط      برنامـه 
دسترسـی  هاي طرف سوم اجازة آزادانـه   به میزبانبوك  اکنون چند سالی است که فیس    . شوند  می

ریـزي داشـته باشـد     بنابراین هر کسی که کمی تجربـۀ برنامـه     . داشتن به پایگاه خود را داده است      
  . تواند براي این سایت برنامۀ کاربردي بنویسد می

هـا   هـاي ایـن چنینـی اسـت و بـسیاري از آن       بـوك مملـو از برنامـه        به دلیل این آزادي عمـل فـیس       
توانید از هر تعداد برنامۀ کاربردي که بخواهید استفاده کنید    شما می . هوشمندانه و خالقانه هستند   

هـاي   تمـامی برنامـه  . خواهید پس از آنکـه مـدتی امتحـان کردیـد حـذف کنیـد        هایی را که نمی     و آن 
فایل شـما   هاي پرو کنید نیاز به مجوز شما دارند تا به داده        شان می   کاربردي اضافه که شما اضافه    

از بسیاري جهات افزودن یک برنامۀ کاربردي ماننـد اضـافه   . بوك دسترسی داشته باشند   در فیس 
بوك شما هستند تـا   هاي کاربردي بخشی از حساب فیس برنامه. کردن دوستی به دوستانتان است 

کننـد کـه    اي عمل می ها به گونه در بسیاري از موارد این برنامه. ها را حذف کنید     زمانی که شما آن   
تـان و منبـع خبـري     فایـل  هاي کاربردي شما را بـر روي صـفحۀ پـرو    هاي مربوط به برنامه   فعالیت

کنیـد مطلـع    هاي کاربردي که شما استفاده مـی    بدین ترتیب دوستان شما از برنامه     . کنند  منتشر می 
ع و بـدین صـورت شـیو   . هـا شـوند   ها هم تشویق بـه اسـتفاده از همـان    شوند و ممکن است آن   می

  . افتد بوك اتفاق می هاي کاربردي در فیس گستردة برنامه

  
کنید  اي از برنامۀ کاربردي که یک تقویم تاریخ تولد است را مشاهده می جا نمونه  در این12-1تصویر 

  . ام فایل خودم اضافه کرده که من آن را به صفحۀ پرو
هـا را در   توانیـد آن  کنید می ه میبوك خود اضاف هاي کاربردي را به حساب فیس    هنگامی که برنامه  

بـه  ). این امـر بـستگی بـه برنامـۀ کـاربردي دارد     (تان بیفزایید  فایل هاي جداگانه به صفحۀ پرو      نوار
 آن را آموختیـد نـواري را   8 کـه در درس  Photoesتوانید براي برنامـۀ کـاربردي    عنوان نمونه می 
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هـاي    در صـورتی کـه از برنامـه   .ام بدهیـد  انجـ Super Poke aooاضافه کنید یا همین کار را براي 
کنید و خواستار دسترسی آسان به آن هستید انجام این کار     کاربردي به طور متناوب استفاده می     

هاي کاربردي در ناحیۀ کادري مخصوص  عالوه بر این ممکن است برخی از برنامه. سودمند است
امـۀ کـاربردي تقـویم تولـد کـه در      فایل شما ظـاهر شـوند، هماننـد برن          به خودشان در صفحۀ پرو    

  .  نشان داده شده است12-1تصویر 
  

  اخطار
دهید برنامۀ مزبور به تمامی اطالعـات   فایل خود را می هنگامی که به برنامۀ کاربردي مجوز دسترسی به پرو     

تان نگران هـستید پـس ممکـن اسـت        اگر از بابت حریم شخصی    . کند  شما و دوستانتان دسترسی پیدا می     
به همین دلیـل شـاید بهتـر باشـد کـه زیـاد اطالعـات             . هاي کاربردي مناسب شما نباشد      ه از برنامه  استفاد
بـراي کـسب اطالعـات بیـشتر در مـورد تنظیمـات حـریم        (تان وارد نکنید  بوك تان را در صفحۀ فیس  شخصی

طریـق  توانیـد از   بـا ایـن حـال مـی    . "محافظت از حریم شخصی" را مطالعه کنید با عنوان 5شخصی، درس  
در بخـش بعـدي   . هاي کاربردي بپردازید هاي کاربردي تا حدي به کنترل هجوم برنامه     اعمال تنظیمات برنامه  

  . آموزید هاي کاربردي می این درس مطالب بیشتري راجع به ویرایش برنامه
  

  هاي کاربردي انواع برنامه
کنند؟ گـسترة متنـوعی    هایی عرضه می   هاي کاربردي چه چیز     اکنون ممکن است بپرسید که برنامه     

ها را در بـر   ها وجود دارند که از بیزینس و آموزش تا محتواي تفریحی و بازي از این گونه برنامه  
دهـد تـا    هاي کاربردي با موضوع تبادل فرهنگی به شما امکان مـی       به عنوان مثال برنامه   . گیرند  می

. عکـس  اشـتراك بگذاریـد و بـر   اطالعات در مورد چیز هایی را که دوست دارید با دوسـتانتان بـه          
اید یـا نقـد    هایی که به تازگی خوانده تواند مواردي مانند سالیق موسیقی، کتاب هایتان می  عالقمندي

هـایی هـستند کـه بـراي      هـاي کـاربردي دوسـتانه شـامل آن دسـته از برنامـه         برنامه. ها باشد   فیلم
ربردي بـا محتـواي توصـیف    هـاي کـا   برنامـه . انـد  سازماندهی و تعامل با دوسـتان طراحـی شـده       

تان با اسـتفاده از   دهند تا شخصیت خودتان را بر روي صفحۀ پروفایل        شخصی به شما امکان می    
یـا  )  را مـشاهده کنیـد  12-2تـصویر   (Flairتوانیـد قطعـاتی از    ها توصیف کنید، مانند اینکه مـی      آن

Graffiti دهد تا  بازي به شما امکان میهاي کاربردي با محتواي   را اضافه کنید، در حالی که برنامه
  . هاي تکی یا تعاملی را بازي کنید بازي

 ارائـه شـده   Family Link نام دارد که توسط Were Relatedهاي محبوب کاربردي  یکی از برنامه
یـک  . کنـد  است و به شما در پیدا کردن و برقراري ارتباط با بستگانتان در سراسر جهان کمک می           
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 نام دارد کـه بـازي بـا کلمـات     Word Scroperدیگر که بسیار مفرح است برنامۀ کاربردي محبوب 
هاي کاربردي برایتـان دنیـاي دیجیتـالی        برخی از برنامه  . توانید انجامش بدهید    خالقی است که می   

-3تـصویر   (YoViUeتوانید با دیگران به تعامل بپردازید، ماننـد      کنند که در محیط آن می       خلق می 
در مقابـل  ).  هـستند Zynga Gamesکه هـر دو تـا محـصول     (Mafia Wareا ی)  را مشاهده کنید12

 Birthdayبـوك ماننـد    ها بـه ارتقـا و تقویـت یـک فعالیـت محبـوب در فـیس        برخی دیگر از برنامه

Calender) تقویم تاریخ تولد (   هـا،   بـراي پیگیـري تولـدExternal In Fo)   بـراي  ) اطالعـات افـزوده
) نویـسی  بـراي وبـالگ   (Networked Blogsتـان یـا    فایـل  ۀ پـرو افزودن اطالعات بیـشتر بـه صـفح   

  .پردازند می

  
ها روي  این دکمه.  توصیف کنیدFlairهاي  توانید خودتان را با استفاده از دکمه  می12-2تصویر 

  . فایل خودتان اضافه کنید توانید آن را به صفحۀ پرو سطوح یک تخته پنبۀ دیجیتالی قرار دارند که می

  
توانید در گوشه و کنار یک دنیاي دیجیتالی قدم بزنید و   میYoViUe در برنامۀ کاربردي 12-3 تصویر

به عالوه . آوري سکه به خرید اسباب و ابزار مورد نیاز براي زندگی دیجیتالتان بپردازید با جمع
  .بوکیتان که در این محیط قرار دارند تعامل کنید توانید با دیگر دوستان فیس می
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  نکته
هـا بـه ازاي اسـتفاده از     هاي کاربردي ویندوز مجانی است؛ با این حال برخی از این برنامـه        ستفاده از برنامه  ا

به ازاي قیمتی ناچیز امتیازات ویژة اضافی را کنند یا    شما تقاضاي اعطاي مبلغی در مقابل هدفشان را می        
ید که آیا حاضر بـه پرداخـت ایـن مبلـغ     توانید خودتان تصمیم بگیر می. ها  کنند، مانند برخی بازي     عرضه می 

  . اضافی هستید یا نه
  

  هاي کاربردي استفاده از نوار برنامه
 که در انتهاي پنجره مرورگر قرار دارد اسـتفاده کنیـد تـا بـه     Applicationsتوانید از نوار      شما می 
ایـن نـوار   . زیـد به برنامۀ کـاربردي دلخواهتـان بپردا  ) بر میان (Shortcutدار کردن یا ایجاد       عالمت

هـا   ، مراسـم )Groups(هـا   ، گـروه  )Video(هـایی بـراي دسترسـی بـه تـصاویر، ویـدئو             داراي آیکن 
)Events( ها    ، یادداشت)Notes ( ها    و پیوند)Links (توانید در مـورد تمایـل تعـداد      شما می . باشد  می

 کـه در  Applicationsمنـوي  . هـاي کـاربردي را اضـافه کنیـد         هاي مربوط به برنامه     بیشتري آیکن 
هاي کاربردي را فهرست   نشان داده شده است عالوه بر مواردي که گفته شد برنامه12-4تصویر 
اي کـه   توانید براي نمایش منو روي دکمه کلیک کنید و سپس روي برنامۀ کاربردي          می. کند  نیز می 

ایـد   تفاه کـرده اي کـه اخیـراً اسـ    هـاي کـاربردي   در قسمت باالي منو برنامـه   . خواهید کلیک کنید    می
  .شوند اید ظاهر می گذاري کرده اي که عالمت هاي کاربردي شود و در ادامۀ منو برنامه فهرست می

  
بر مربوط به برنامه  هاي میان بوك استفاده کنید تا به راه  فیسApplications از نوار 12-4تصویر 

  . دهیدتان را نمایش ب هاي کاربردي دست داشته باشید یا منویی از برنامه
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اش رسـیده   دهند آموختید موقـع  هاي کاربردي انجام می  حاال که کسی راجع به کارهایی که برنامه       
  . توانید استفاده کنید هایی بگردید که می است که به دنبال تعدادي از برنامه

  هاي کاربردي  پیدا کردن برنامه
ممکن است یکی . اربردي بگردیدهاي ک بوك به دنبال برنامه توانید از چندین طریق در فیس    شما می 

ها را بدهد، مثالً تقاضا براي برنامۀ کاربردي        از دوستانتان براي شما تقاضاي دریافتی این برنامه       
کند تـا بـه او و دیگـران ملحـق شـوید یـا         که در قالب یک بازي است و دوستان شما را دعوت می           

اي برایتـان بفرسـتد کـه بایـد         هدیـه  خودتان به امتحان این بازي بپردازید یا ممکن است دوستتان         
هـایی معمـوالً هنگـامی اتفـاق         چنین درخواست . براي مشاهدة آن از برنامۀ کاربردي استفاده کنید       

کند و مجموعـه   افتند که یکی از دوستانتان برنامۀ کاربردي جدیدي به مجموعۀ خود اضافه می        می
اضـافه شـوید یـا خیـر، زیـرا شـما در       کند که آیا مایلید شما هم بـه فهرسـت آن    از شما سؤال می   

هاي کاربردي در قسمت  هاي فرستاده شده از سوي برنامه تقاضا. فهرست دوست خود قرار دارید
Requests در صفحۀ خانگی )Home Page (شـوند   شما ظاهر می)      کـه سـمت راسـت در بـاال قـرار

  ).دارند
فایـل افـراد دیگـر و منـابع      فحات پروهاي کاربردي را در ص توانید برنامه عالوه بر این شما هم می 

خوردید  اگر به موردي بر. تان اضافه کنید ها را به پروفایل خبري پیدا کنید و به انتخاب خودتان آن  
توانیـد بـراي آمـوختن بیـشتر در مـورد آن بـر روي نـام آن برنامـۀ              که از آن خوشتان آمـد مـی       

 Application Directoryتوانیـد از   مـی در نهایـت  ). Story(کاربردي در قسمت گزارش کلیک کنیـد  
هـاي   هـاي کـاربردي بپردازیـد یـا بـه دنبـال برنامـه        بوك استفاده کنید تا به جستجوي برنامه   فیس

کـه   Application Directory. کاربردي خاصی بگردید تا در موردشان مطالب بیـشتري بیاموزیـد  
هـاي کـاربردي بـر اسـاس      برنامـه خود یک برنامۀ کاربردي است به شما اجازة جستجو به دنبال        

  .دهد بندي یا نامشان را می دسته
هاي کاربردي مناسبتان هـستند واقعـاً بـستگی بـه      گیري در این مورد که کدامیک از برنامه     تصمیم

شـوند   بوك مانند ؟؟؟؟ شایع می هاي کاربردي در فیس بسیاري از برنامه. تان دارد  توجیح شخصی 
 دوسـت شـما برنامـۀ    -یابنـد  شوند به سرعت محبوبیت می   تبادل می و به دلیل آنکه میان دوستان       

رسـد، شـما هـم آن را     کند و چون به نظرتان جالـب مـی   فایل خود اضافه می اي را به پرو     کاربردي
توانید ابتدا  کنید بد نیست امتحان کنید می اي را دیدید که فکر می اگر برنامۀ کاربري. کنید اضافه می 

نیـد تـا بیـشتر در مـوردش بدانیـد و بفهمیـد کـدامیک از دوسـتانتان از آن            صفحۀ آن را مطالعه ک    
  .کند استفاده می
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  راهنمایی
 Verified Appاي اعتماد کرد یا نه دنبال نـشان   توان به برنامۀ کاربردي هنگامی که قصد دارید بدانید می

 مذکور نـشان دهنـدة ایـن    عالمت. بوك و عالمت تیک که در صفحۀ برنامۀ کاربردي وجود دارد بگردید            فیس
بـوك عبـور کـرده اسـت و بـا شـرایط اسـتفاده و         است که برنامۀ کاربردي مورد نظـر از دورة بـازبینی فـیس       

  . بوك منطبق است و از این نظر که اطالعات شما را امن نگه دارد قابل اعتماد است هاي فیس استاندارد
  

  پاسخ دادن به تقاضاي برنامۀ کاربردي
کند تا  رسد که این برنامه شما را دعوت می برنامۀ کاربردي هنگامی به دستتان میاساساً تقاضاي 

راسـت و بـاالي صـفحۀ    پـس از آنکـه تقاضـا بـه دسـتتان رسـید در سـمت                 . آن را استفاده کنیـد    
 کلیـک  See Allتوانیـد روي لینـک    توانید روي آن کلیک کنید یـا مـی   شود و می تان ظاهر می خانگی

.  نشان داده شده است12-5همانگونه که در تصویر .  را مشاهده کنیدRequestsکنید و کل صفحۀ    
هـاي کـاربردي را مـشاهده     هـاي برنامـه    را به سمت پایین پیمایش کنید تا تقاضا Requestsصفحۀ  
  . کنید

  
  .هاي کاربردي پاسخ بدهید هاي برنامه  به تقاضاRequestsتوانید در صفحۀ   می12-5تصویر 

هـاي متفـاوتی    گزینۀ اول با وجود آنکه ممکن است نـام . دهی وجود دارد  راي پاسخ  چندین گزینه ب  
توانید آن را کلیک کنید تا به برنامه بپیوندید، تقاضـا را   اي است که می داشته باشد اما اساساً دکمه 

پس از آنکه کلیک کردید ممکن است صفحات دیگري هم باز . قبول کنید یا در برنامه مشارکت کنید  
گزینـۀ  . هایتـان را بدهیـد   ها به برنامه اجازة دسترسی به داده       توانید از طریق آن     د که شما می   شون

 Requests کلیـک کنیـد تقاضـا از صـفحۀ     Ignonوقتی روي دکمـۀ     . دوم نادیده گرفتن تقاضا است    
  . شود حذف می

 بدانیـد  اگر مایل هستید تا قبـل از انتخـاب جوابتـان مطالـب بیـشتري در مـورد برنامـۀ کـاربردي              
فایـل را مـشاهده کنیـد و بیـشتر      و یا صفحۀ پرو) Apps Info(توانید اطالعات برنامۀ کاربردي  می

فایل دیوار براي نوشتن    صفحۀ برنامۀ کاربردي هم مانند صفحۀ پرو      . راجع به آن برنامه بیاموزید    
در . فایـل دارد  هـاي مباحثـه و حتـی تـصویر پـرو       ها و تابلو    هایی براي اطالعات، نقد     نظرات و نوار  

  . قسمت عنوان تقاضا بر روي نام برنامۀ کاربردي کلیک کنید تا صفحۀ اطالعات نمایش داده شود
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کنید زیرا اطالعات تقاضا هم چنـد لینـک بـراي مـسدود       مشاهده می12-5همانگونه که در تصویر   
هـاي   کردن امکان دعوت مجدد شـما توسـط برنامـۀ کـاربردي یـا مـسدود کـردن تمـامی تقاضـا                     

. هاي کاربردي از طرف دوستی که تقاضـاي فعلـی را برایتـان فرسـتاده اسـت وجـود دارد           برنامه
هـاي   نامـه  ورتی کـه دوسـتتان دائمـاً دعـوت     استفاده از این قابلیت مهـم اسـت مخـصوصاً در صـ            

خواهیـد اسـتفاده    کند که شما هرگز نمی   هاي کاربردي برایتان ارسال می      اي براي برنامه    خواسته  نا
دوسـتتان هرگـز از   . کلیک کنیـد  Ignore All I invitus From This Friendاگر بر روي لینک . کنید

اگر . ها خالص شوید ر تعداد بیشماري از تقاضا   توانید از ش    شود و شما می     تصمیم شما مطلع نمی   
توانید به این ترتیب جلوي تماس مجـدد آن    کلیک کنید میBlack This Applicationبر روي لینک 

       .برنامه را با خود براي همیشه بگیرید مگر آنکه بعداً برنامۀ مذکور را مجدداً فعال کنید

    Application Directoryز هاي کاربردي با استفاده ا جستجوي برنامه
توانید از میانشان انتخـاب   هاي کاربردي با وجود صدها برنامه از این نوع که می پیدا کردن برنامه  
بوك در درسترس هـستند   هاي کاربردي در فیس براي آنکه بدانید چه نوع برنامه . کنید آسان است  

براي . ي محتواي مورد عالقه بپردازید را باز کنید و به جستجوApplication Directoryتوانید  می
 در انتهـاي پنجـرة   Applications کـه روي نـوار       Applicationنمایش این راهنمـا بـر روي دکمـۀ          

اي را کـه در حـال    هـاي کـاربردي   ایـن منـو برنامـه   . مرورگر قرار دارد کلیک کنید تا منو باز شود        
  .  کلیک کنیدBrowse More Applicationsروي . دهد اید نشان می حاضر بارگذاري کرده

 هـم نـشان داده   12-6کند همانگونـه کـه در تـصویر      را باز میApplication Directoryبوك  فیس
فـرض    کلیک کنید در صورتی که به صـورت پـیش  All Applicationsبندي  روي دسته. شده است

سمت چـپ خـود   هاي کاربردي را در      هاي برنامه   بندي   دسته Directoryصفحۀ  . انتخاب شده باشد  
هاي کاربردي به همراه خـود   کند و در سمت راست پیشنهاداتی را در خصوص برنامه فهرست می 

اي را کـه اخیـراً     برنامۀ کـاربردي Recent Activity From Friendsبخش . دهد ها نمایش می برنامه
بندي را   دسته نام بندي، براي بررسی دقیق یک دسته. کند اند فهرست می دوستانتان بارگذاري کرده

بوك برنامۀ کاربردي مرتبط را  سپس فیس. Life Style یا Businessاز سمت چپ انتخاب کنید مثالً 
  .دهد بر اساس میزان محبوبیتشان نشان می
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  .Application Directory صفحۀ 12-6تصویر 

Application Directory ــد شــان فهرســت مــی بنــدي  برنامــۀ کــاربردي را بــر اســاس دســته  .کن
  :ها خود گویاي همه چیز هستند به این ترتیب بندي دسته
× Business) تجارت(  
× Education) آموزش(  
× Entertainment) سرگرمی(  
× Friends and Family) خانواده و دوستان(  
× Games) ها بازي(  
× Just For Fun) صرفاً تفریحی(  
× Life Style) سبک زندگی(  
× Sports) ورزش(  
× Utility) هاي مفید برنامه(  

هایی کـه سـمت    بندي  دسته.  کافیست بر روي نامش کلیک کنید       بندي صرفاً   براي مشاهدة یک دسته   
کند که بـه   ها فراهم می هایی براي مشاهدة سایر انواع برنامه اند نیز گزینه   چپ صفحه فهرست شده   

  :این ترتیب است
All Applications کنـد ممکـن    بوك فکر می ربردي که فیسهاي کا نمودن تمامی برنامه به فهرست

  . پردازد ها عالقمند باشید با کلیک نمودن این گزینه می است به آن
External Websitesهاي دیگر هاي کاربردي در سایت  مشاهدة برنامه.  

Desktop صـفحه  (اي را ببینیـد کـه بـراي اسـتفاده روي دسـکتاپ           هاي کـاربردي    توانید برنامه    می
  .Google یا Twitterاند مانند برنامۀ کاربردي براي  مجهز شده) نمایش
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Mobile بـوك در   اي را ببینیـد کـه بـراي برنامـۀ جـانبی موبایـل فـیس        توانید برنامـۀ کـاربردي     می
  .دسترس است

On Facebookبـوك ممکـن    پردازد که به نظر فیس  به فهرست نمودن برنامۀ کاربردي همراهی می
هـا اسـتفاده    هاي کاربردي که دوسـتان شـما از آن    آخرین برنامهتان باشد و نیز    است مورد عالقه  

  .دهد کنند را نمایش می می
کنید فهرست برنامۀ کاربردي شامل توضـیح   اي را براي مشاهده انتخاب می  بندي  هنگامی که دسته  

شود کـه توسـط    ها می بندي کاربران از آن برنامه مختصري در مورد آن برنامۀ کاربردي و دسته    
هاي یک برنامۀ کاربردي بیشتر باشـد   هر چه تعداد ستاره. دهی مشخص شده است   ستاره سیستم
هـا در انتهـاي    عالوه بر این. اند دهندة آن است که تعداد بیشتري از افراد عالقمند به آن بوده             نشان

 توضیح به شما اجازه داده شده است تا بدانید چه تعدادي از کاربران فعال در مـاه بـه آن برنامـه         
هاي بیشتري را  براي آنکه چیز. کنند دسترسی دارند و چه تعداد از دوستان شما از آن استفاده می

فایـل   پـرو بـوك صـفحات    فیس. در مورد یک برنامۀ کاربردي خاص بدانید روي نام آن کلیک کنید          
  .بینید  می12-7کند همانطور که در تصویر  مربوط به آن را باز می

  
پردازد و  اي دارد که به توضیح در مورد آن می هاي کاربردي صفحه رنامه هر یک از ب12-7تصویر 

  . بوك بیفزایید توانید آن را به حساب فیس لینکی دارد که با استفاده از آن می
  توانید مطالب بیشتري را در مورد یک برنامۀ کاربردي، اینکه چه کـسی طـراح آن بـوده اسـت،         می
ه اسـت و حتـی اینکـه کـدامیک از دوسـتانتان از آن اسـتفاده       هایی که در مورد آن نوشته شـد         نقد
هایی براي مشاهدة اطالعات اضـافی،      بسته به برنامه ممکن است در صفحۀ آن نوار        . کند بدانید   می
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بـراي اضـافه نمـودن برنامـۀ     . وجـود داشـته باشـد     تابلو مباحثه و دیواري براي نوشـتن نظـرات          
 کلیک کنید، بـسته بـه برنامـۀ کـاربردي     Go To Applicationتان روي دکمۀ  کاربردي به مجموعه

 نـشان داده شـده   12-8 ممکن است نمایان شود، همانگونه کـه در تـصویر   Allow Accessصفحۀ 
روي لینـک   .  کلیـک کنیـد و برنامـۀ کـاربردي را اضـافه کنیـد              Allowبراي ادامه روي دکمۀ     . است

Cancelنظر کنید  کلیک کنید تا از این مرحله صرف .  

  
 قبل از اضافه نمودن یک برنامۀ کاربردي ابتدا باید به صورت رسمی دسترسی آن را به 12-8تصویر 

  .اطالعاتتان تأیید کنید

  جستجو به دنبال برنامۀ کاربردي
ها ترتیب بدهید تا به دنبال برنامۀ  توانید جستجویی بر اساس کلید واژه عالوه بر آنچه گفته شد می

.  کلیک کنیدSearch APPS داخل کادر Application Directory صفحۀ در. کاربردي خاص بگردید
 را فـشار  Return یـا  Enterهایی که قصد دارید دنبالشان بگردید را تایپ کنید و           کلید واژه یا واژه   

  .دهد دهد و هر گونه نتایج منطقی را نمایش می بوك ترتیب جستجو را می فیس. بدهید
بندي کاربران،  توضیح مختصر در مورد برنامۀ کاربردي، رتبه شامل یک Search ResuLtsصفحۀ 

از . شـود  کننـد مـی   تعداد کاربران فعال ماهانه و تعداد دوستانی که از برنامۀ کاربردي استفاده می     
توانید بـر روي نـام برنامـۀ کـاربردي کـه مایلیـد کلیـک کنیـد تـا صـفحۀ              فهرست نتایج منطبق می   

  .بوك اضافه کنید  کنید و آن را به حسابتان در فیساطالعات مربوط به آن را مشاهده
  

  راهنمایی
توانیـد صـفحۀ    بوك خلق کنید می اگر دوست دارید بیاموزید که چگونه برنامۀ کاربردي خودتان را براي فیس       

Developers      روي لینـک  . ها و کمـک چـک کنیـد          را براي کسب اطالعات بیشتر، راهنماییDevelopers در 
  . بوك کلیک کنید تا صفحه باز شود  صفحات فیسانتهاي هر یک از
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  هاي کاربردي مدیریت برنامه
خواهیـد زیـاد یـا کـم از آن      توانید به هر اندازه که می   پس از اضافه کردن یک برنامۀ کاربردي می       

به آن یا مکان قرار گـرفتن آن  توانید محدودة دسترسی  بسته به برنامۀ کاربردي می  . استفاده کنید 
هاي کاربردي بر اساس پروفایل عمل  همگی برنامه . بوك را تغییر بدهید      پروفایل فیس  روي صفحۀ 

. ها دسترسی داشته باشـید   به آن Applicationsتوانید همیشه از طریق منوي        کنند اما شما می     نمی
فـرض اضـافه     بـه صـورت پـیش   Applicationsنام برنامۀ کاربردي به صورت خودکار به منـوي     

 که در پایین گوشۀ سمت چـپ پنجـرة مرورگـر قـرار دارد             Applications دکمۀ   بر روي (شود    می
هاي کاربردي حتی این  برخی از برنامه). تان را ببینید هاي کاربردي کلیک کنید تا فهرستی از برنامه
ــا آیکــن عالمــت  امکــان را برایتــان فــراهم مــی  ــوار ) Book Mark(دار کــردن  ســازند ت را روي ن

Applications تر به آن داشته باشید دهید تا دسترسی سریع قرار.  

  تغییر تنظیمات برنامۀ کاربردي
. تـان بپردازیـد    بـه ویـرایش برنامـۀ کـاربردي    Application Settingصـفحۀ  توانیـد از طریـق    مـی 

براي رفتن به صفحۀ مورد نظر، روي دکمـۀ      .  نشان داده شده است    12-9همانگونه که در تصویر     
Applicationsد و سپس روي  کلیک کنیEdit Applications توانید این  عالوه بر این می. کلیک کنید

 در نـوار آبـی و سـپس کلیـک بـر      Settingsصفحه را با حرکت دادن نشانگر ماوس بر روي لینک       
  . پیدا کنیدApplication Settingsروي 

 اسـتفاده  هـاي کـاربردي کـه شـما      به فهرست نمودن تمامی برنامهApplication Settingsصفحۀ 
 اسـتفاده کنیـد تـا نمـایش برنامـۀ      Showتوانیـد از فهرسـت پـایین افتـادنی          می. پردازد  کنید می   می

  .کاربردي را فیلتر کنید
اید و  گذاري کرده اي را که عالمت اید، برنامه اي را که اخیراً استفاده کرده  توانید برنامۀ کاربردي    می

ایـد،   ایـد، برنامـۀ کـاربردي کـه تأییـدش کـرده          ه کـرده  تان اضاف   اي را که به صفحۀ پروفایل       برنامه
هـایی را کـه اجـازة     ایـد و برنامـه   هـا داده  هایی که اجازة دسترسی بـه اطالعاتتـان را بـه آن     برنامه

  .اید نمایش بدهید ها داده دسترسی اضافی به آن
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  Application Settings صفحۀ 12-9تصویر 

بـه ایـن ترتیـب پنجـرة     .  کلیـک کنیـد  Edit Settingsک براي ویرایش یک برنامۀ کاربردي روي لینـ 
هـایی بـراي تغییـر      اسـت و در آن نـوار  12-10شود که شبیه تصویر   باز میSettingsگوي    و  گفت

توانید از نوارها اسـتفاده کنیـد       بسته به برنامۀ کاربردي می    . تنظیمات برنامۀ کاربردي وجود دارد    
هـاي   گذاري کنید یا به کنتـرل چگـونگی تولیـد گـزارش     متتا تنظیمات محرمانه را تغییر بدهید، عال    

به عنوان مثال اگر برنامۀ کـاربردي داراي       . مربوط در هنگام استفاده از برنامۀ کاربردي بپردازید       
 کلیک کنید و انتخاب کنیـد کـه     Privelyتوانید بر روي فهرست پایین افتادنی          است می  Profileنوار  

. دهد مشاهده کند میشما را که با استفاده از برنامۀ کاربردي انجام    هاي    تواند فعالیت   چه کسی می  
هـاي   توانیـد نمـایش گـزارش    دهد می  ارائه میAdditional Permissionsاگر برنامۀ کاربردي نوار 

براي ذخیـرة هـر   . مربوطه را بر روي منبع خبري و نیمه منبع صفحۀ پروفایل خودتان کنترل کنید     
  . کلیک کنیدOKاید روي  نظیمات انجام دادهگونه تغییراتی که در ت

.  کلیـک کنیـد  Profileهاي کـاربردي بـر روي لینـک       براي مشاهدة اطالعات بیشتر در مورد برنامه      
توانیـد توضـیحات    جا می شوید و در آن بدین ترتیب به صفحۀ پروفایل برنامۀ کاربردي هدایت می     

 ببینید کـه کـدامیک از دوسـتانتان از آن برنامـه      بندي آن را مشاهده کنید،    مربوط به برنامه و رتبه    
  . کنند، نظرات خودتان را بر روي دیوار بنویسید و غیره استفاده می

  
توانید تنظیمات مربوطۀ انفرادي را براي برنامۀ کاربردي ویرایش کنید تا به   شما می12-10تصویر 

  .تغییر نحوة کار آن بپردازید
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  حذف برنامۀ کاربردي
کنیـد حـذف    خواهید یا اسـتفاده نمـی   هاي کاربردي را که دیگر نمی    نید هر یک از برنامه    توا  شما می 

توانید برنامۀ کاربردي را حذف کنید تا فهرست خودتـان را بـه عنـوان یـک             عالوه بر این می   . کنید
بـراي پـاك کـردن یـک برنامـۀ کـاربردي ابتـدا صـفحۀ             . وظیفۀ نگهداري تر و تمیـز کـرده باشـید         

Application Settings را به همان ترتیبی که قبالً گفته شد باز کنید و سپس بر روي لینک Delete 
. شـود  یک کادر ظاهر شدنی نمایان مـی   ).  در سمت راست نام برنامۀ کاربردي      Xدکمۀ  (کلیک کنید   
بنا به اختیار خودتـان و بـسته بـه      .  کلیک کنید تا برنامۀ کاربردي را پاك کنید        Remoteروي دکمۀ   

یـک  . بندي کنید یا براي پـاك کـردن آن دلیلـی بیاوریـد      توانید آن را دسته     نامۀ کاربردي می  نوع بر 
. شود تا به شما اطالع بدهد که برنامۀ کاربردي حذف شده است    کادر ظاهر شدنی دیگر نمایان می     

  . کلیک کنیدOKبراي اتمام این روند روي 

  نمایش برنامۀ کاربردي
تـر   کننـد تـا بـراي دسترسـی آسـان      ن امکان را برایتان فراهم می  هاي کاربردي ای    بعضی از برنامه  

براي اضافه کردن نوار صفحۀ پروفایـل  . تان نمایش بدهید ها در صفحۀ پروفایل نواري را براي آن   
همان نواري کـه شـبیه عالمـت جمـع اسـت      .  کلیک کنیدAdd a New Tabرا باز کنید و روي نوار 

خواهیـد آن را اضـافه       س روي نام برنامۀ کاربردي کـه مـی        سپ).  را مشاهده کنید   12-11تصویر  (
هاي موجود در صفحه  بوك سریعاً نسبت به اضافه کردن آن به فهرست نوار    فیس. کنید کلیک کنید  

روي :  را مجـدداً بـاز کنیـد   Edit Settingsگوي  و توانید پنجرة گفت براي حذف آن می. کند اقدام می
بـراي  .  قرار دارد کلیـک کنیـد  Tab که نزدیک گزینۀ     Removeنک   کلیک کنید و روي لی     Profileنوار  

توانید روي نوار برنامۀ کاربردي کلیک کنید و یک آیکن مـداد نزدیـک نـام نـوار      تر می حذف سریع 
  . کلیک کنیدDelete Tabروي آیکن کلیک کنید و سپس روي . شود نمایان می

  
  .تان اضافه کنید ک نوار را در صفحۀ پروفایلتان ی توانید براي برنامۀ کاربردي  می12-11تصویر 
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دهند که برایشان در صـفحۀ پروفایـل در نـوار      هاي کاربردي دیگر به شما این امکان را می          برنامه
Wall) ها در صـفحه یـا    یک کادر اضافه کنید و به این ترتیب فضاي کوچکی مخصوص آن          ) دیوار

 Edit Settingsگـوي   و ي این گزینه پنجرة گفـت توانید براي جستجو می.  ایجاد کنیدBoxesدر نوار 
 به دنبال لینکی بگردید کـه نزدیـک گزینـۀ    Profileدر نوار  . مخصوص برنامۀ کاربردي را باز کنید     

Box قرار دارد و روي Addکلیک کنید .  
 Applicationsدهنـد کـه برایـشان روي نـوار      هاي کـاربردي بـه شـما امکـان مـی          برخی از برنامه  

 Edit Settingsگـوي   و توانید پنجـرة گفـت   براي جستجو به دنبال این گزینه می.  کنیدگذاري عالمت
  .مخصوص برنامۀ کاربردي را چک کنید

  

  راهنمایی
شود به سمت محل   نمایش داده میApplicationsتوانید با کشیدن برنامۀ کاربردي که در منوي         شما می 

 کلیک کنیـد  Applicationsروي دکمۀ . ها کنید د آن سازي مجد   جدیدي بر روي فهرست منو اقدام به مرتب       
  . جا شود سپس بر روي نام برنامۀ کاربردي موردنظر کلیک کنید و آن را بکشید تا جابه

  

  خالصه
بـوك اسـتفاده کنیـد، آموختیـد      در درس حاضر یاد گرفتید که چگونه از برنامۀ کاربردي در فـیس     

بوکتـان   جوي آن بپردازیـد و آن را بـه حـساب فـیس         چگونه برنامۀ کاربردي را پیدا کنید، به جست       
در درس بعـدي یـاد   . به عالوه یاد گرفتید چگونه به مدیریت برنامـۀ مزبـور بپردازیـد   . اضافه کنید 

    .ایجاد کنید) Pages(بوك صفحات  گیرید چگونه در فیس می
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  »یادداشت«
  



  13درس 

  صفحات: بوك اي فیس  حرفه صورت
  
  

بوك به ترویج یک آرم   در فیسPagesتوانید با استفاده از  گیرید که چگونه می در این درس یاد می  
تفـاوت میـان صـفحات معمـولی پروفایـل،      . تجاري، بیزینس یا چهرة مـشهور اجتمـاعی بپردازیـد         

 Pagesگیرید که چگونه آبونمـان     یاد می عالوه بر این    . آموزید  ها و صفحات تخصصی را می       گروه
  .  خودتان را ایجاد کنید و به عنوان مدیر به مدیریت آن بپردازیدPageشوید، 

  بوك درك صفحات فیس
بوك  توانید در فیس اي از هر نوعی باشید می اگر شما نماینده یک شرکت، سازمان یا گروهی حرفه   

حات شخـصی بایـستی صـفحۀ خاصـی را        اگر چه بـر خـالف صـف       . براي خود اعالم حضور کنید    
بـوك بـه طـور خـاص بـراي        فـیس Pages. شـود   بزرگ شروع می  Pاي که با       صفحه -طراحی کنید 

 روشـی  Pages. استفادة تخصصی طراحی شده است و کامالً مجـزا از صـفحات پروفایـل هـستند      
ند و اخباري که در توانند شما یا آرم تجاري شما را پیدا کن عالی است که با ایجاد آن طرفداران می

اي اسـت کـه بـراي      وسـیله Pages. مورد رویدادهاي آینده وجود دارد و اطالعـات را پخـش کننـد          
ارتباط مستقیم با خریداران و یا مخاطبان و حتی جذب طرفـداران یـا خریـداران آینـده بـه سـوي             

شان طرفـدار یـا   توانند به انتخاب خود بوك می اعضاي فیس. توانید از آن استفاده کنید     خودتان می 
  . باشندPagesحامی 

آل جهت روابط عمومی یـا بازاریـابی    توانند ابزار ایده  میPagesبراي افرادي که در ادامۀ نام قدیم  
  :باشد
  .هاي عمومی مانند سیاستمداران یا مقامات رسمی دولتی چهره×
  هنري/ هاي مشهور چهره ×
  ها دان باندهاي موسیقی و موسیقی ×
  هنرمندان ×
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  هاي غیر انتفاعی ها و سازمان ریهخی×
  هاي دولتی آژانس ×
  هاي کوچک و بزرگ بیزینس ×
  صنایع سرگرمی مانند تلویزیون و رادیو ×
  ها ها و دانشگاه نهادهاي آموزشی مانند مدارس، کالج ×
  هاي مربوطه هاي تجاري و محصوالت و شرکت آرم ×

توانند مستقیماً با طرفـداران خـود    اي تجاري می  ه  ها، هنرمندان و نام     ، بیزینس Pagesبا استفاده از    
محتـوایی کـه بـراي یـک     . رابطه برقرار کنند و فراتر از گفتگوي یک طرفه به ارتباط پویایی برسند           

Page شـود و بـه نوبـۀ خـود      فرستید در منابع خبري تمامی طرفداران یـا حامیـان نمایـان مـی           می
 شـما بـاال   Pageو به صورت بالقوه ترافیـک  ده کنند ها را مشاه  توانند آن   دوستان این افراد هم می    

بوك بـه عنـوان یـک ابـزار بازاریـابی        فیسPages. آیند رود و مشتریان بیشتري به سمتتان می    می
به عالوه . تان کمک کند تواند به شما در افزایش فروش محصوالتتان یا مطرح کردن نام تجاري         می

  .خورد دریافت کنید کنید و بازکند تا پیامتان را منتشر  به شما کمک می

  ها؟  ها یا گروه صفحات، پروفایل
مطمئناً بـین  . شوند  سر در گم میPagesها و  ها، گروه بوك میان تفاوت پروفایل     غالباً کاربران فیس  

ها قابل  تاي این  در هر سه  Wallبوك مانند     هاي فیس   مثالً ویژگی : هاي زیادي هست    این سه شباهت  
ر بیندازیـد کـه در   پـ سازي دکتر پ  مخصوص غول صنعت نوشابهPagesی به نگاه. دسترسی است 

  .  نشان داده شده است13-1تصویر 
 یک دیوار براي Pageاین . رسد  مانند یک صفحۀ معمولی پروفایل به نظر میPageدر نگاه اول این     

اگـر چـه   . ردبوك دا هاي فیس   هایی به همراه دیگر ویژگی      فرستادن نظرات، تصویر پروفایل و نوار     
براي اینکه میـان  . شبیه صفحۀ پروفایل است اما در واقع بسیار بیشتر از یک صفحۀ معمولی است    

Pagesها بیندازید ها تفاوت قائل شوید نگاهی به برخی از اختالفات میان آن ها و گروه ، پروفایل:  
ة مـورد تأییـد   تواند صفحۀ شخصی براي خود ایجاد کند اما تنها کسی کـه نماینـد           هر کسی می   ×

توانید براي شخص  اگر شما نمایندة مورد تأیید نیستید می. اي ایجاد کند  حرفهPageتواند  باشد می
. یا نهاد مورد نظرتان به جایش گروهی ایجاد کنید و از طرفداران دیگر دعوت کنید تا شرکت کننـد   

  .را براي یادگیري بیشتر مطالعه کنید" ها پیوستن به گروه" 10درس 
کنید که اخبار متحرك  بوك را مشاهده می اي از یک صفحۀ اصلی فیس در اینجا نمونه: 1-1ل شمارة شک

  .شود و تبلیغات و اطالعات دیگر در آن دیده می
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  Dr.Pepper مخصوص مارك تجاري نوشابه Page یک 13-1تصویر 

در واقـع چـه کـسی بـه     توانید ببینیـد    از این نظر متفاوت است که شما نمی    Pagesعالوه بر این     ×
اسم هیچ شخصی به جز نام شرکت و یا آن چهرة مشهور اجتماعی کـه  . پردازد مدیریت محتوا می 

  . شود، مشخص نیست در صفحه نمایان می
هر شخصی کـه  . اي را تأیید کنید     الزم نیست که تقاضاي دوستی فرستاده شده       Pageدر مورد    ×

به این ترتیـب زمـان زیـادي بـراي مـدیر       . شود   می بخواهد طرفدار باشد به صورت خودکار تأیید      
  .شود ذخیره می

 Pageتوانیـد طرفـدار یـک     توان افراد را به عنوان دوست پذیرفت بلکـه شـما مـی        نمی Pagesدر   ×
  .بشوید
× Pages هاي کاربردي را در خـود بگنجاننـد امـا در مـورد       ها، برنامه   توانند در تضاد با گروه       می

 Flashهـاي کـاربردي ماننـد      ه برنامـ Pagesتوانیـد در   شما مـی . پذیر نیست نها این امر امکا گروه

Playerهاي   براي بارگذاري کردن فایلFlash  توانیـد پنجـرة    مـی .  اضـافه کنیـدYou Tube  داشـته 
 بپردازید تا منابع خبري Simply RSS تیوب را وارد کنید یا به افزودن هایتان در یو باشید تا ویدئو

  .درا وارد کنی
 ابزارهاي مدیریتی خاص را در اختیارتان قـرار  Pageبرخالف یک صفحۀ پروفایل معمولی، یک    ×
  .آوري اطالعات دموگرافیکی و ترافیکی بپردازید دهد تا به جمع می
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تواند اطالعات به روز شده را براي هر یک از طرفداران یا حامیـان بفرسـتد               می Pageمدیر یک    ×
ها مانند  به روزرسانی.  عضو بفرستد 5000تواند پیغام را براي حداکثر        یاما مدیر یک گروه تنها م     

  .شوند  ظاهر میUpolaty شما در نوار In Boxها هستند اما در  پیغام
تـان    دسترسـی بـه اطالعـات پروفایـل    Page هـستید مـدیر      Pageاگر شما طرفدار یا حامی یـک         ×

  .نخواهد داشت
شـود و هـم خـارج و هـم داخـل محـیط        داراي شاخص مـی کنید    ایجاد می  Pageهنگامی که یک     ×

  .کند بوك قابلیت جستجو پیدا می فیس
ها در دسترس هستند امـا پیـدا کـردن ابـزار الزم      ها و پروفایل   ابزارهاي الزم براي ایجاد گروه     ×

  .تر است  اي مشکل  حرفهPageبراي ایجاد 
 یـا شخـصیت مـشهور در حـوزة     پراکنـی در مـورد یـک نهـاد           براي تبلیغ و سخن    Pageاساساً   ×

ها متشکل از  گروه. شود در حالی که پروفایل صرفاً براي اشخاص عادي است عمومی استفاده می 
مورد تأییـد از سـوي    Pagesاند در حالی که    که طرفداران ایجاد کرده   . صفحات غیر رسمی هستند   

  .هنرمند یا شرکتی قرار گرفته است

  Pages به وسیلۀ هاي الزم براي بازاریابی استراتژي
بوك براي یک بیزینس و یا شخصیت مـشهور واقعـاً     در فیس  Pageاز دیدگاه بازاریابی، ایجاد یک      

 Pagesهـاي   یکـی از ویژگـی  . تواند باعث افزایش استقبال از یک محصول و یا ترویج آن بشود           می
 Pageایش یـافتن  توانید تصمیم بگیرید که کـاربران هنگـام نمـ      این است که شما به عنوان مدیر می       

توانید از ایـن اسـتراتژي اسـتفاده کنیـد تـا         می.  فرود بیایند  Pageشما، روي کدام نوار موجود در       
ها را به سمت عملی هدایت کنید که روي یک  کاربران را به سمت یک آگهی اختصاصی ببرید یا آن     

.  بیندازید13-2ر به عنوان مثال نگاهی به تصوی.  شما قابل دسترسی استPageنوار سفارشی در   
انـد و    است که در سرتاسر جهان شناخته شدهPizza Hutهاي   مخصوص رستورانPageاین یک 
 یک نوار سفارشی وجود دارد که براي جدیـدترین محـصول خـاص ایـن رسـتوران             Pageدر این   

  .کند مشتري جذب می
هـاي   ام انـواع برنامـه  توانیـد تمـ   شـما مـی  . جا نشان داده شده است  مانند نوار سفارشی که در این     

صـدها  . کننـد ترغیـب کنیـد     شما بازدید میPageکاربردي را با هم ترکیب کنید تا افرادي را که از         
ها استفاده کرده و همه نـوع   توانید از آن برنامۀ کاربردي مرتبط با بیزینس وجود دارد که شما می   

هـایی را   کوچک، نظرسنجی و بازيهاي  توانید آزمون مثالً می. محتواي جالب و جذاب را خلق کنید      
توانیـد   شـما مـی  . تـان مراجعـه کننـد    شوند کاربران بـار دیگـر بـه صـفحه     اضافه کنید که باعث می 

اطمینـان  .  خود بگنجانید که باعث مراجعۀ مکـرر افـراد شـوند      Pageهایی را در      ها و رقابت    طراحی
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بوك  هاي فیس از مراسم. دارید خود را به روز رسانده و مرتبط نگه Pageحاصل کنید که محتواي   
هـاي تولـدي کـه در پـیش      ها در مورد تـاریخ   براي خود طرفدار جمع کنید و به آن      استفاده کنید تا  
  .رسانی کنید ها اطالع ها، تجمعات و گردهمایی است، کنسرت

  
 به همراه نوار محتواي خاص آن که نشان داده شده Pizza Hut مخصوص Page یک 13-2تصویر 

  .است
جایی که به بحث ارتباطات مربوط است، استراتژي خوب این است که سریع به طرفدارانی که  ا آنت

به افراد جداگانـه و بـا نوشـتن روي دیوارشـان      . نویسند پاسخ بدهید    روي دیوار مطالبشان را می    
. گـو را ادامـه بدهیـد    و اگر کسی نظري در مـورد یـک عکـس یـا ویـدئو نوشـت گفـت            . پاسخ بدهید 

ن و حامیان مایلند از شما جواب بشنوند و این وسیله صرفاً براي این نوع فعالیت طراحـی     طرفدارا
تابلو مباحثه نیز روشی عالی براي برقراري ارتباط با طرفداران و ایجاد عالیق بیـشتر         . شده است 

اگر در درگیر سـاختن  . کم مباحث جدید را شروع کنید و افراد را دعوت به مشارکت کنید   کم. است
هاي موجـود بـراي تولیـد سـود و عالقمنـدي       رفداران و حامیانتان موفق نشوید آن وقت فرصت   ط

بـوك یـک شـبکۀ     یادتان باشد که ابتـداً و مهمتـر از هـر چیـزي فـیس         . دهید  دیگران را از دست می    
اسـتراتژي بازاریـابی شـما نیـز       . ها ایجاد شـده اسـت       اجتماعی است و براي افزایش تعامل انسان      

  .کز بر گسترش نام تجاري یا پیامتان باشدبایستی متمر
  

  نکته
گیري از  کنند تا بتوانند به بهره توانید منابع بیشماري را در اینترنت پیدا کنید که به شما کمک می شما می 

هاي تخصصی خلق کنید و دیگران را جذب کنید تا  بوك بپردازید، آگهی ریزي فیس یابی و برنامه   هاي بازار   جنبه
 www.allfacebook.com (Mashable(بوك  هایی مانند آل فیس سایت. تان برطرف شود یابی ازارهاي ب نیاز

)http://mashable.com (بـر  عـالوه  . توانند نکاتی را به شما بیاموزند که در آغاز کـار اسـتفاده کنیـد              می

http://www.allfacebook.com
http://mashable.com
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 کـه در  Developersبوك را نیـز بـا کلیـک بـر روي لینـک        فیسDevelopersها یادتان باشد که صفحۀ    این
  . بوك واقع است چک کنید انتهاي تمامی صفحات فیس

  

  یافتن و دنبال کردن صفحات
 بشوید و هـر هنگـام کـه اطالعـات     Pageتوانید آبونمان یک     به عنوان یک طرفدار یا حامی شما می       

  .شود اطالعات به روزرسانی شده دریافت کنید نتشر میجدید م
در . شـوند  اخبار در قالب گزارش روي منابع خبري موجود در صفحۀ خانگیتـان نمـایش داده مـی     

 که Pageیک راه براي یافتن .  براي آنکه طرفدار آن شوید کمی نیاز به تالش دارد    Pageواقع یافتن   
 مورد نظرتان است که روي نیمه Pageشی مربوط به آید جهش روي گزار شما از آن خوشتان می  
صفحۀ . شود و این نیمه منبع در صفحۀ پروفایل دوست شما موجود است منبع دوستتان ظاهر می

 شـده اسـت و یـا حـامی کـدامیک از      Pageپروفایل دوستتان را چک کنید و ببینیـد آبونمـان کـدام      
 را که در گزارش موجود اسـت کلیـک   فقط کافی است لینکی . هاي مشهور اجتماعی است     شخصیت

  . را مشاهده کنیدPageکنید تا خودتان 
توانید بـه دنبـال نـام یـا محـصول خاصـی جـستجو کنیـد و ببینیـد در مـورد آن در                   به عالوه می  

بـوك در نـوار      که باالي تمامی صفحات فیس     Searchدر پنجرة   . بوك چه چیزي موجود است      فیس
خواهیـد جـستجو کنیـد تایـپ کنیـد       هایی را که می د واژه یا واژهآبی موجود است کلیک کنید و کلی  

بوك هر نتیجۀ منطبقی را در صفحه   را بزنید و فیسReturn یا Press. مانند نام محصول یا شرکت   
 کلیک کنید تا Pagesروي نوار .  نشان داده شده است13-3تصویر دهد، همانگونه که در     نشان می 

  .ا ببینیدهر گونه صفحۀ نتایج منطبق ر
 است و کـدامیک گـروه اسـت    Pageاگر بخواهید همۀ نتایج را نگاه کنید، گفتن اینکه کدام نتیجۀ یک      

 Become a یـا  Become a Fanدنبال لینکـی بگردیـد کـه عنـوان آن     . همیشه هم کار آسانی نیست

Supporter        باشد تا معلوم شود که آیا نتیجۀ ظاهر شده متعلق به یک Page راه . گـروه  است یا یک
اگر تعداد زیاد باشد ایـن احتمـال هـست کـه     . ست دیگري که هست در نظر گرفتن تعداد کلی اعضا   

  . رسمی یک سازمان باشدPageصفحۀ موردنظر 
دنبـال لینـک   . توانید با یک کلیک طرفـدار یـا حـامی آن بـشوید      موردنظرتان می  Pageپس از یافتن    

Become a Fan یا Become a Supporterسمت باالي  در قPageوقتـی روي لینـک کلیـک    .  بگردید
کند و مثالً چنـین   بوك گزارش کوتاهی در مورد آن را به صفحۀ پروفایل شما اضافه می        کنید فیس 

سـپس دوسـتانتان هـم    . »تو هم یکـی از طرفـداران دکتـر پپـر شـو       شري،«شود  اي ظاهر می    جمله
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 موردنظر دنبـال کننـد و   Pageند، لینک را به    توانند گزارش را ببینند و نظرات خودشان را بگوی          می
  .ها هم طرفدار شوند آن

  
  .دهد  صفحۀ نتایج هر نتیجۀ منطبقی را نشان می13-3تصویر 

بـراي مـشاهدة هـر گونـه     . اگر شما یک طرفدار باشید به بیان دیگر عـضو آبونمـان شـده هـستید        
را ) Home Page(انگی  که شـما طرفـدارش هـستید، صـفحۀ خـ     Pageاطالعات به روزرسانی شدة 

 کـه شـما   Pagesبه این ترتیب منابع خبري متعلق بـه  .  کلیک کنیدPagesنمایش بدهید و روي لینک      
 In Boxتوانید انتخاب کنید تـا از طریـق    عالوه بر این می. شود آبونمان آن هستید نمایش داده می

   کلیک کنیـد، Updatesوي نوار  خود را نمایش داده و رIn Box. ها را ببینید خودتان به روزرسانی
  .  نشان داده شده است13-4همانگونه که در تصویر 

  

  راهنمایی
 یـا عنـوانی   Remove Me From Fans را باز کنید و به دنبال لینـک  Page ،Pageبراي منبع آبونمان یک 

ا در انتهـاي  توانید ایـن لینـک ر    را به سمت پایین پیمایش کنید میPageدر صورتی که . مشابه آن بگردید 
  . شود کافی است بر روي لینک کلیک کنید و طرفداري شما فسخ می. سمت چپ مشاهده کنید
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 اطالعات به روزرسانی Updates خودتان و نوار In Boxتوانید با استفاده از صفحۀ   می13-4تصویر 

  . را دنبال کنیدPageشده مربوط به 

  بوك  در فیسPageایجاد یک 
توانیـد در   رسمی یک سازمان، بیـزینس یـا چهـرة مـشهور اجتمـاعی هـستید مـی       اگر شما نمایندة   

سـازي تمـامی    قبل از آنکه آغاز به کار کنید مدتی را صرف مرتـب   .  ایجاد کنید  Pageبوك یک     فیس
جـا چنـد مـورد را کـه نیـاز       در این. جویی کنید  عناصر مورد نیاز کنید و در انرژي خودتان صرفه        

  :کنیم دارید ذکر می
توانید تغییر بدهید چون دائمی اسـت   کنید را بعدها نمی    نامی که انتخاب می    -Pageیک نام براي     ×
  ). را حذف کنیدPageمگر اینکه کالً (
  . عمل کندPageیک تصویر براي آنکه به عنوان تصویر پروفایل  ×
توانـد شـامل    اطالعاتی در مورد شرکت، سازمان یـا آن شخـصیت معـروف اجتمـاعی کـه مـی            ×
  .سابقه و گذشتۀ شرکت و مانند آن باشد طالعات تماس، آدرس،ا
هـاي ویـدئویی یـا     شود و یـا کلیـپ   محتوا، مانند تصاویري که براي گالري تصاویر استفاده می   ×

  .هاي کاربردي  همحتواي تولید شده به وسیلۀ برنام
  .ماعیبندي مانند بیزینس محلی، نام تجاري یا محصول یا چهرة مشهور اجت یک دسته ×

هایی نیز براي تعریف دقیق اینکـه شـما چـه نـوع      هاي اصلی زیر مجموعه بندي هر یک از این دسته    
مانند یک خواروبار فروشی یا آژانس مسافرتی یا اینکه نمایندة یک          . کنید  سازمانی را نمایندگی می   

کنید ربـط   اب میاي که شما انتخ   بندي  دسته. ها وجود دارد    هنرپیشه و یا کمدین هستید و مانند این       
 Pageشاید مفید باشد که قبـل از ایجـاد   . بوك دارد  در فیس  Pageدار شدن     کاملی با نحوة شاخص   

  . اند بندي شده ها چگونه دسته  بپردازید تا ببینید آنPageخودتان به جستجوي دیگر 
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  اخطار
متوجه این موضوع شود ها  بوك بعد  نداشته باشید و فیسPageاگر شما به طور رسمی مجوزي براي ایجاد     

به جز زمانی که شخصی داراي مجوز .  از روي سایت حذف شودPageممکن است حساب شما بسته شود و       
اگـر شـما   . اندازي صفحات طرفداران از سوي افراد دیگـر مجـاز نیـست     کرده باشد، راهPageاقدام به ایجاد    

درس . د در قالب گروه این کار را انجام بدهیدتوانی دهید اقدام به ایجاد صفحۀ طرفداران کنید می توضیح می
  .  را براي آموختن مطالب بیشتر مطالعه کنید10

   جدیدPageایجاد یک 
توانید دست به کار   جدید نمایش داده شدند میPageهایی در  پس از آنکه تصمیمی گرفتید چه چیز

  :بوك از این مراحل پیروي کنید  جدید در فیسPageبراي یک . شوید
  . کلیک کنیدAdvertisingبوك بروید و بر روي لینک  به قسمت انتهاي یکی از صفحات فیس -1

  .کند  را باز میAdvertisingبوك صفحۀ  فیس
  . در قسمت باالي صفحه کلیک کنیدPagesروي لینک 

 هـم  13-5پـردازد، همانگونـه کـه در تـصویر       مـی Facebook Pagesبوك به نمایش اطالعات  فیس
  .ه استنشان داده شد

 Createفـرم  . این دکمه در گوشۀ باال سـمت راسـت اسـت   .  کلیک کنیدCreate a Pageروي دکمۀ 

New Facebook Pageبینید  می13-6شود که در تصویر   باز می.  
اي را انتخـاب کنیـد کـه بـه      بندي سعی کنید تا دسته. ها کلیک کنید  بندي   روي یکی از انواع دسته     -2

 مانند بیزینس محلی، نام تجاري یا شخصیت مشهور اجتماعی       Pageنوع  بهترین شکلی متناسب با     
بندي اصلی به نمایش یک فهرسـت   هر یک از این سه دسته     . است که شما سعی در ایجاد آن دارید       
تـر از میـان    توانید براي اشـارة دقیـق   پردازد که می هایش می پایین افتادنی مربوط به زیر مجموعه   

  . ها انتخاب کنید آن

  
  . پیدا کنیدPages راه خودتان را به سمت Advertisingتوانید با استفاده از لینک   می13-5صویر ت
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  .روي فهرست پایین افتادنی کلیک کنید تا هر چه بیشتر انتخاب خودتان را مشخص کنید -3

  
 مشخص بندي خودتان را توانید دسته جا که می هاي در دسترس تا آن  با استفاده از گزینه13-6تصویر 

  .کنید

  نکته
بـوك بـراي    فرمـی کـه فـیس   . بندي را بعداً عوض کنید بنابراین با دقت انتخاب کنید توانید دسته  شما نمی 

کنید فیلدهاي متفاوتی براي تکمیل کردن   دارد بر اساس نوع سازماندهی که شما انتخاب می    Pagesایجاد  
  .دارد

  

 را 13-7تـصویر   (جتمـاعی بنویـسید     نامی را براي بیزینس، محصول یـا شخـصیت مـشهور ا            -4
  ).ببینید

  
  .  هستیدPage فرم را تکمیل کرده و تأیید کنید که داراي مجوز براي ایجاد 13-7تصویر 

  . در کادر مربعی اجازه کلیک کنید و نام امضایی خودتان را بنویسید-5
  . کلیک کنیدCreate Pagesروي  -6
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  نکته
 ایـن کـار را   Pagesاید الزم است که قبـل از ایجـاد    ان تنظیم نکرده بوك را براي خودت     اگر هنوز حساب فیس   

 در صـفحۀ  Create a Page For a Celebrity, Band or Businessتوانید بر روي لینـک   می. انجام بدهید
  .بوك کلیک کنید و دستورات را براي ایجاد صفحه و حساب دنبال کنید شروع فیس

  

توانیـد بـسته    حاال می. کنید  مشاهده می13-8 که در تصویر    شود همانگونه    خالی باز می   Pageیک  
  . را تکمیل کنیدPagesبه نیازتان محتواي 

  
شود که آماده است تا شما اطالعات تصویر پروفایل و محتواي آن   خالی باز میPage یک 13-8تصویر 

  .را اضافه کنید
  

  راهنمایی
توانیـد   بندي مورد انتخابتان راضی کننده نیست می هاگر معلوم شود که هیچ یک از فیلدهاي مرتبط با دست        

Pageبراي انجام این کار بر روي لینک .  را به طور کلی حذف کنید و دوباره شروع کنیدEdit Page کلیک کنید 
 کـه در قـسمت بـاالي صـفحۀ     Delete Pageکه زیر قسمت تصویر پروفایل قرار دارد و سپس بر روي لینک 

 کلیک کنید تا Deleteدهد، روي  بوك در مورد عمل حذف به شما هشدار می    یسف. بعدي است کلیک کنید   
 جدید Pageتر  بندي مناسب توانید مجدداً شروع کنید و با استفاده از یک دسته حاال می. عملیات کامل شود  

  .را ایجاد کنید
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  Pageتکمیل کردن اطالعات 
ار اولـی کـه داشـتید حـساب      بـسیار شـبیه روشـی اسـت کـه شـما بـ       Page اطالعات  تکمیل کردن 

هـاي مختلـف    توانیـد جنبـه   شما می. تان را پر کردید کردید صفحۀ پروفایل بوکتان را ایجاد می    فیس
Page    مانند نوار Info) یکی از . ها را ویرایش کنید، آلبوم تصاویر اضافه کنید و مانند این     ) اطالعات

مانند لوگـو یـا   ( دیگر انواع تصاویر است اولین کارهایی که باید انجام بدهید اضافه کردن عکس یا   
سازي تـصویر پروفایـل در    براي اضافه.  شما عمل کندPageتا به عنوان تصویر پروفایل    ) گرافیک

از . شـود کلیـک کنیـد     که ظاهر مـی Change Pictureقسمت تصویر کلیک کنید و سپس روي لینک 
د، با استفاده از دوربین کامپیوترتـان  توانید تصویري را بارگذاري کنی شود می   منویی که ظاهر می   

بـه همـان ترتیبـی کـه بـراي      . ها عکسی را انتخـاب کنیـد      تصویر جدیدي بگیرید یا از یکی از آلبوم       
 2درس . ( هــم عمــل کنیــدPageگــذاري کردیــد بــراي  تــان عکــس بــار صــفحۀ پروفایــل شخــصی

 جدیـد  Pageگـر نگـاهی بـه    ا). را براي یادگیري بیشتر مطالعه کنید  " سازي صفحۀ اطالعات    آماده"
شـود   تـان پیـدا مـی     شوید که بسیاري از همان عواملی که در صفحۀ پروفایـل            بیاندازید متوجه می  

سـازي یادداشـتی    ، محلـی بـراي اضـافه   )Info, Wall(هـاي مختلـف    هایی براي ویژگـی  شامل نوار
 براي ویرایش هایی مختصر در مورد شخص یا سازمان که زیر تصویر پروفایل قرار دارد و لینک    

 از طریـق  Pageسـازي محتـوا بـه        براي اضافه . سازي مدیران دیگر وجود دارد      صفحه و یا اضافه   
 نـشان  13-9 کـه در تـصویر   Edit Information، این نوار را نمایش بدهید و روي لینک Infoنوار 

  .داده شده است کلیک کنید

  
  . کلیک کنیدEdit Information لینک ، رويInfo براي ویرایش نمودن جزئیات نوار 13-9تصویر 

توانیـد اطالعـات را    حاال می. دهاي اطالعات متفاوت خواهند بود     شما، فیل  Pageبندي    بسته به دسته  
 Saveوقتی کارتان تمـام شـد روي دکمـۀ    ).  را مشاهده کنید13-10تصویر ( اضافه کنید Pageبه 

Changes که در انتهاي Pageروي دکمۀ .  است کلیک کنیدDone Edditing کلیک کنید تا کل فیلدها 
  .را ببندید
  راهنمایی

 کلیـک  Become a Supporter یـا  Become a Fanروي لینـک  !  خود بشویدPageیادتان نرود که طرفدار 
  .کنید تا مانند دیگران آبونمان بشوید
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سازماندهی انتخاب بندي را براي   چه نوع دستهPage بسته به اینکه در هنگام ایجاد یک 13-10تصویر 

  .کند کنید فیلدها فرق می
هـاي   توانیـد آلبـوم   مـی . اي که الزم داریـد ویـرایش کنیـد     خودتان را به اندازه  Pageتوانید    شما می 

 آمـادة   وقتـی نهایتـاً  . هاي کاربردي و مانند آن را اضافه کنیـد         هاي ویدئویی، برنامه    تصاویر، کلیپ 
 که باالي صفحه است کلیک Publish this Pageي لینک سازي آن شدید رو  و عمومیPageانتشار 

 را Pageنیـازي نیـست بالفاصـله      .  هم نشان داده شده است     13-11کنید، همانگونه که در تصویر      
  .توانید از این مرحله عبور کنید و بعداً انجامش بدهید می. منتشر کنید

  
  . ینکی که در این کادر است کلیک کنید آماده بودید روي لPage هنگامی که براي انتشار 13-11تصویر 

  

  راهنمایی
کنید و پس از اینکه به روزرسانی شد آن " خاموش" خودتان را براي انجام کار ویرایش Pageتوانید  شما می

 قـرار دارد  Settingsهـاي    کـه در گزینـه  Edit کلیک کنید و روي آیکن Edit Pageروي لینک . را منتشر کنید
  .  تغییر دهیدUn Published را به Published Statusافتادنی  وانید فهرست پایینت سپس می. کلیک کنید

  

  Pageمدیریت و ویرایش 
توانیـد    منتشر شد می  Pageوقتی  .  آسان است  Pageبا استفاده از توان مدیریتی که دارید مدیریت         

تـصویر   کـه زیـر قـسمت    Edit Pageروي لینک . هاي مخصوص ویرایش آن را مشاهده کنید لینک
 Pageاز ایـن  . بینیـد را بـاز کنیـد       مـی  13-12 که در تصویر     Pageپروفایل قرار دارد کلیک کنید تا       

تنظیمـات موبایـل، تنظیمـات مخـصوص       ) دیـوار  (Wallتوانیـد بـه ویـرایش تنظیمـات، نمـایش             می



180  هاي اجتماعی استفاده از شبکهآموزش 

ت در سمت راسـ . کنید و به جز آن بپردازید       استفاده می  Pageهاي کاربردي متنوعی که در        برنامه
 از Pageتوانیـد در ارتبـاط بـا     شوند که شما مـی  هایی قرار دارند که به منابع متنوعی ختم می   لینک
سازي مدیران جدید براي کمک بـه شـما در امـر     هایی براي اضافه ها کمک بگیرید و شامل لینک     آن

 بـه  هـا  توانید از این صـفحه بـراي فرسـتادن بـه روزرسـانی      به عالوه می  . شود  مدیریت محتوا می  
  .اعضاي آبونمان استفاده کنید

  
  .  را مورد تغییر قرار بدهیدPageهاي مختلف   را باز کنید تا جنبهEdit Page تنظیمات 13-12تصویر 

 که نزدیک قسمتی واقع شده است که     Editبراي انجام تغییرات در تنظیمات کافی است روي دکمۀ          
 را Editافتـادنی  و از منـوي پـایین   ) داد بگردیـد دنبال آیکن م  . (خواهید ویرایش کنید کلیک کنید      می

پس از . شود هایی براي تغییر تنظیمات مربوطه ظاهر می  به این وسیله فیلدها یا گزینه     . انتخاب کنید 
 استفاده Insightsتوانید از ویژگی   ساعت از انتشار آن گذشت می48 شما آماده شد و    Pageاینکه  

 شـما  Pageهـاي افـرادي را کـه بـه      ه پراکندگی آمـاري و فعالیـت  هاي مربوط ب  کنید تا بتوانید داده   
 پس از انجام ایـن تغییـرات کـافی اسـت          Pageبراي بازگشت به    . اند مشاهده کنید    دسترسی داشته 

  . که در باالي صفحه است کلیک کنیدView Pageروي لینک 

  ها فرستادن به روزرسانی
 خودتـان  Pageاخبار جدید و دیگـر مـواردي کـه بـه     ها و  توانید اطرافیانتان را از وجود ویژگی  می

ایـن  ).  را ببینید13-13تصویر (بوك مطلع کنید   فیسUpdatesاید با استفاده از ویژگی     اضافه کرده 
 شـخص گیرنـده قـرار    Inboxفرسـتید و در     هاي ایمیلی است کـه مـی        ویژگی بسیار شبیه به پیغام    



181  صفحات: بوك اي فیس صورت حرفه: 13درس 

 روي صـفحه نـوار   Pageهـاي   بـه روزرسـانی  هـاي ایمیلـی    اگـر چـه بـر خـالف پیغـام         . گیرنـد   می
توانیــد بــه  بـه عــالوه حتــی مــی .  نــام داردUpdatesشــوند کــه   ظــاهر مــیInboxمخـصوصی در  

هـاي طرفـدارانتان ماننـد کـسانی کـه از منطقـۀ        هاي خودتان را به سمت زیر مجموعـه        روزرسانی
 Send an Update toل لینک براي انجام این کار به دنبا. اند بفرستید خاصی در جهان آبونمان شده

Fans که زیر قسمت تصویر پروفایل Pageشما واقع شده است بگردید و رویش کلیک کنید  .  
شـما  . کنـد   نشان داده شده است باز می13-13 را که در تصویر Send an Updateبوك فرم  فیس
توانیـد تـصویر،    عالوه مـی به . توانید این فرم را با عنوان و پیغام مانند یک ایمیل عادي پر کنید         می

براي فرستادن پیغـام بـه سـوي گـروه     . هاي دیگر را به پیغامتان بیفزایید    ویدئو، لینک یا دیگر آیتم    
گیـري را نـشان    هـاي هـدف    کلیک کنید تا گزینهTarget this Updateگوي  و هدف روي پنجرة گفت

  . کلیک کنیدSendهنگامی که آمادة فرستادن به روزرسانی شدید روي دکمۀ . بدهد

  
  .  استفاده کنید تا به همۀ طرفداران پیغام بفرستیدSend an Update از صفحۀ 13-13تصویر 

   خودتانPageتبلیغ 
 خودتـان در  Pageکنید براي ترویج و تبلیـغ   اي را که بابت تبلیغاتتان خرج می   توانید هزینه   شما می 
  :دهد بوك دو نوع تبلیغ ارائه می فیس. بوك هزینه کنید فیس

هـاي   هـا آگهـی   کـه بـه آن  (پرداخت هزینه به واسطۀ کلیک و یا پرداخت هزینه به واسـطۀ مـشاهده    
Perimpression  کلیـک، شـما هـر هنگـام کـه کـاربري       ۀدر نوع پرداخـت بـه واسـط     ). گویند   هم می 

در روش پرداخـت بـه واسـطۀ مـشاهده     . پردازیـد  کند مقدار مشخصی را می    تان را کلیک می     آگهی
بـوك   اي را در فـیس  هنگامی کـه آگهـی  . پردازید تان می  بار بازدید از آگهی000/1 به ازاي   قیمت را 

توانید مخاطبان هدف آن را به طور خاص نام ببرید تا به این ترتیب آگهـی شـما             کنید می   ایجاد می 
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تـان   گهیتوانید مقدار حداکثري را تعیین کنید تا براي آ   عالوه بر این می   . به افرادي که مایلید برسد    
بـوك    که در انتهاي تمامی صفحات فـیس Advertisingتوانید با کلیک بر روي لینک      می. هزینه کنید 

بوك که   فیسAdvertisingصفحۀ  . بوك بدانید   قرار دارد همه چیز را در مورد آگهی دادن در فیس          
 اجـراي یـک   ریزي و گامی را براي برنامه  به   نشان داده شده است راهنمایی گام      13-14در تصویر   

توانید در مورد قواعد و  بوك هم می عالوه بر این در خود سایت فیس. کند آگهی به شما عرضه می 
  .قوانین ناظر بر آگهی دادن کمک پیدا کنید

  
گامی را در مورد ایجاد یک آگهی ترویجی در  به بوك کمک گام  فیسAdvertising ویژگی 13-14تصویر 

  .دهد اختیارتان قرار می

  خالصه
 Pagesیاد گرفتید که چگونه . بوك استفاده کنید  در فیسPagesدر این درس آموختید که چگونه از    

به . ها را چک کنید را پیدا کنید، آبونمان بشوید و اطالعات مربوط به موارد به روزرسانی شده آن          
د و جدیدي را براي شـرکت، سـازمان خودتـان خلـق کنیـ             Pageعالوه دیدید که چگونه می توانید       

آموزید کـه چگونـه بـه خریـد و      در درس بعدي می.  به مدیریت آن بپردازیدPageسپس از انتشار  
      .بوك بپردازید  فیسMarket Placeها در  فروش آیتم



  14درس 

  بوك بازار فیس
  
  

بـوك بـه فـروش، معاملـه و بخـشش       گیرید که چگونه با اسـتفاده از فـیس     در درس حاضر یاد می    
آموزیـد کـه چگونـه از برنامـۀ      شما می. هایی که نیاز ندارید در منطقۀ محل زندگیتان بپردازید      چیز

اند استفاده  ذاشته شدههایی که براي فروش گ  براي جستجو به دنبال آیتمMarket Placeکاربردي 
  .کنید و چگونه فهرست خودتان را خلق کنید

  بوك چیست؟ بازار فیس
بـوك و   نتیجۀ همکاري آنالین مشترك از سـوي فـیس  ) Facebook Market Place(بوك  بازار فیس
بـوك بـه امیـد جـذب      بازار فـیس . بندي شدة آنالین است هاي دسته اي مخصوص آگهی اُودل شبکه 

هاي اجتماعی و جذاب خود را با محبوبیت رو به ازدیاد       بوك جنبه   رشد کاربران فیس  پایگاه رو به    
  .بندي شده ترکیب کرده است هاي آنالین دسته آگهی

Market Placeبوك است که براي همۀ کاربران  فرض فیس هاي کاربردي پیش  از جمله دیگر برنامه
ت بـه خریـد، فـروش، و یـا صـرفاً رد       نـسب Market Placeتوانید در  شما می. قابل دسترسی است

ها را براي اهداف   توانید به دنبال آیتم خاصی بگردید، آیتم        می. کردن آیتم مورد نظرتان اقدام کنید     
گیـرد   هـایی کـه انجـام مـی     خیریه بفروشید یا اینکه صرفاً مانند دیگران به مشاهدة خرید و فروش        

بـه  .  بفروشـید Market Placeحتـی خانـه را در   توانید وسایل خانه، وسـایل نقلیـه و    می. بپردازید
اتاقی آگهی بدهید، به دنبال مـشاغل بگردیـد، یـا دنبـال آپارتمـانی            توانید  براي یافتن هم      عالوه می 

این سرویس مجانی است و بهتر از همه اینکه تا حد زیادي مشخص اسـت کـه          . براي اجاره باشید  
توانید این کار را از طریق  فروشید و می  دارید میکنید و یا به چه کسی از چه کسی دارید خرید می

گـر چـه   . افراد البته در صورتی که در دسـترس باشـد انجـام بدهیـد       چک کردن صفحات پروفایل     
اما مدیریت آن به وسیلۀ عاملیت . بوك گنجانده شده است  در فیسMarket Placeبرنامۀ کاربردي 

 این برنامۀ جانبی در دسترس است اما به تازگی  گر چه اکنون مدتی است که     . شود  اُودل انجام می  
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هـاي جدیـد     و ظهـور بـه روزرسـانی   Crougs Listمحبوب شده است مخصوصاً پس از موفقیـت  
  .2009بوك در بهار سال  سایت فیس

بنـدي شـدة آنالیـن در ایـن قـسمت از سـایت          هاي طبقه   هاي آگهی   توانید مانند دیگر سایت     شما می 
خواهید بفروشید یا ردشـان کنیـد    هایی که می هایی براي آیتم اد فهرستبوك هم نسبت به ایج     فیس

توانید در فهرسـت خودتـان تـصویري از آیـتم، جزئیـاتی دربـارة آن و اینکـه چـرا               می. اقدام کنید 
توانند به فهرست موردنظر سر بزننـد و   دیگران می. خواهید آن را بفروشید یا رد کنید بنویسید  می

بـه دلیـل طبیعـت ویروسـی     . نظراتشان را اضافه کنند و معامله کنند      . رسندسؤاالت خودشان را بپ   
من از فـالن آیـتم   ": تواند بیاید و در مورد فهرست نظر بدهد مثالً بگوید بوك، هر شخصی می     فیس

اش را به خیریه  خواهم نیمکت خود را بفروشم و هزینه   من هم می  " یا   "یکی دارم و عاشقش هستم    
فروش یـا اهـداي   . یب خبرش را به سرعت در میان شبکۀ دوستانش پخش کندو به این ترت  . "بدهم

ممکن اسـت از نتیجـه متعجـب    . تواند عالیق، گفتگوهاي دیگر و مانند آن را سبب شود        یک آیتم می  
شوید مثالً از اینکه بدانید کس دیگري هم همان سرگرمی شما یا نیتی که شما از اهداي آیتم خـود              

  .دارید را دارد
Market Placeکند که به این ترتیـب   بندي عرضه می بندي متفاوت را براي فهرست  چهار دسته

  :هستند
Items For Saleخواهید به فـروش برسـانید ماننـد     هایی است که می بندي براي آیتم  این دسته

  ....وسایل خانه، اسباب و اثاثیه، لباس کودك، کتاب و 
Housing      خواهیـد آپارتمـانی را اجـاره     گردید یا می   ي خرید می   اگر دنبال خانه یا آپارتمان برا

بنـدي   خواهید و یا دنبال مکانی براي سکونت کوتاه مدت هستید از این دسته کنید، هم اتاقی می  
  . استفاده کنید

Vehicles   بندي بـراي فهرسـت نمـودن اتومبیـل، موتـور سـیکلت، خـودرو داراي            از این دسته
  .توانید استفاده کنید و دیگر وسایل نقلیۀ موتوري میخواب، قطعات اتومبیل، قایق  تخت
Jobs  توانید  شما می. پردازد بندي به فهرست مشاغل و دیگر شرایط شغلی مشابه می        این دسته

ها را مطالعه کنید تا ببینید براي فروش، اهداي آیتمی بـه صـورت         بندي  با دقت هر یک از دسته     
هـر یـک   . هایی وجود دارد سسات خیریه چه آیتممجانی یا بخشش به هدف اهداي عواید به مؤ   

  .هایی نیز دارد ها زیر مجموعه بندي از دسته
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  اخطار
شـوید کالهبـرداران و شـیادان هـم در آن اطـراف        هر هنگام که وارد محیط خرید و فـروش در اینترنـت مـی             

اً در ارتباط با معـامالتی  حواستان را جمع کنید مخصوص. هایتان را خنثی کنند اند که تالش پلکند و آماده   می
آینـد   شیادان همه نوع معامالتی را که در نهایت غیـر قـانونی از آب در مـی   . رسند که زیاد خوب به نظر می  

هاي برگشتی، فرستادن پول از کشوري به کشور دیگر با طرح و  هایی مانند چک دهند و یا با روش پیشنهاد می
گویـد کـه    اگر دلتان به شما مـی . کنند ن را از شما سرقت میتان پولتا   نقشه براي دزدیدن اطالعات شخصی    

توانیـد مـواردي را کـه بـه آن مـشکوك       شما می. طور است   رود پس احتماالً همین     چیزي درست پیش نمی   
بـه عـالوه   .  بگردیـد Report This Listingها به دنبـال لینـک    در انتهاي تمامی آگهی. هستید اطالع بدهید

  . بوك را مطلع کنید مرز فیسهاي   شدن با آگهیتوانید هنگام مواجه می

  گذار در بازار  و گشت
توانید انجام بدهید چند لحظه وقت صرف   چه کارهایی میMarket Placeبراي آنکه بهتر بدانید در 

یا به ) Home Page( نشان دهندة صفحۀ خانگی بازار 14-1تصویر . خواندن صفحات حاضر کنید
توانید با کلیـک بـر روي آیکـن     شما می. بندي شده است ي آنالین دستهها  آگهی"ورودي"اصطالح  

Market Place که بر روي نوار Applications  قرار دارد یا با کلیک بر روي دکمـۀ Applications 
  . به این صفحه دسترسی پیدا کنیدMarket Placeو سپس کلیک بر روي 

  نکته
 را Market Placeهستید ممکن است برنامۀ کاربردي بوك  کار فیس اگر شما از جمله کاربران تازه

اگـر اینگونـه بـود     . هاي کاربردیتان فهرسـت شـده اسـت مـشاهده نکنیـد             که در میان سایر برنامه    
کافی است کلید . توانید براي یافتن آن ترتیب جستجویی را بدهید و استفاده از آن را تأیید کنید         می

تایـپ کنیـد و سـپس    ) نـوار آبـی   (Navigationروي نوار  Search را در کادر Market Placeواژة 
Return یا Enterاز روي صـفحۀ  .  را بزنیدMarket Place  روي دکمـۀ Go to Application  کلیـک 
  .کنید
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  بوك  فیسMarket Placeدروازة  14-1تصویر 

: داردبندي اصلی وجود   دستهMarket Place 4کنید در   مشاهده می14-1همانگونه که در تصویر 
Items For Sale) هاي مخصوص فروش آیتم(،  Jobs) مشاغل( ،Vehicles) وسایل نقلیه( ،Housing 

توانید با کلیـک بـر روي لینـک     می. هایی هم دارد ها زیر مجموعه بندي هر یک از این دسته    ). مسکن(
More    قـسمت  . ندیـد ها را بـاز کنیـد و یـا بب    بندي اصلی قرار دارد زیر مجموعه   که در انتهاي دسته

هـاي فرسـتاده شـده در محـل زنـدگیتان را نـشان             بندي  ها، آخرین فهرست    بندي  انتهایی زیر دسته  
  .دهد می

هایی براي بازگشت بـه صـفحۀ اصـلی،      لینکMarket Placeدر امتداد قسمت باالي صفحۀ خانگی 
. ود داردهـاي شـما وجـ     هایی که از اهداف خیریه وجود دارد و مشاهدة فهرست           چک کردن انگیزه  

توانید به دنبال آیـتم یـا فهرسـت در      وجود دارد که شما میSearchدرست در سمت راست، کادر   
  . آن جستجو کنید

شـما  .  قرار داردLocation است که در قسمت باال نزدیک به برچسب Settingsتر لینک    از همه مهم  
جا خریدتان را انجـام   واهید آنخ اي خاص را که می توانید بر روي این لینک کلیک کنید و منطقه         می

  : این مراحل را دنبال کنیدMarket Placeبراي تنظیم مکان . بدهید مشخص کنید
 ظاهر شود همانگونـه کـه   Location Settingsدار   کلیک کنید تا پنجرة متنSettingsروي لینک  -1

  . نشان داده شده است14-2در تصویر 

  
  . مشخص کنیدMarket Placeبراي توانید مکان خاصی را   می14-2تصویر 
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  . کلیک کنید و یک کشو را انتخاب کنیدSearchروي منوي پایین افتادنی  -2
  .هاي مقدار مسافت را انتخاب کنید  کلیک کنید و یکی از گزینهWithin روي منوي پایین افتادنی -3
  . شهري که نزدیک شما باشد  نام مکانی را تایپ کنید، ترجیحاً-4
  . کلیک کنیدSubmit روي -5

پردازد تا بدین ترتیب تنظیمات جدید مکان را نمـایش    میMarket Placeبوك به تغییر صفحۀ  فیس
  .تان بپردازید ها در منطقه توانید به دقت به مطالعۀ فهرست حاال می. بدهد

  

  راهنمایی
یل اسمی این برنامـۀ   بشوید، یعنی صفحۀ پروفاMarket Placeتوانید آبونمان صفحۀ  ها می عالوه بر این

هـا در مـورد ایـن برنامـۀ      توانید اخبار آخرین به روزرسانی      بشوید می ) طرفدار(" Fan"کاربردي، در صورتی که     
بـه عنـوان   . هاي مباحثۀ صفحه هـم شـرکت کنیـد    توانید در تابلو کاربردي را دریافت کنید و عالوه بر این می  

براي دسترسی بـه  . ز کمک کاربران دیگر هم استفاده کنیدتوانید در مورد یک فهرست یا معامله ا   مثال می 
تایـپ کنیـد و   ) Navigation bar( روي نـوار آبـی   Search را در کادر Market Placeاین صفحه کلید واژة 

Enter یا Returnاز روي صفحۀ .  را بزنیدMarket Place روي لینک Become a Fan13درس .  کلیک کنید 
  .را براي یادگیري بیشتر مطالعه کنید" صفحات: بوك اي فیس صورت حرفه"

  ها مشاهدة فهرست
هـا    به دنبال آیتم خاصی بگردید یا به جستجو در میـان فهرسـت  Market Placeتوانید در  شما می

 بـه عنـوان  . انـد  هایی را به فروش گذاشـته  بپردازید تا ببینید در منطقۀ محل زندگیتان افراد چه آیتم  
 Item For Saleبندي  نمونه براي جستجو به دنبال آیتمی که براي فروش عرضه شده است، دسته

در قـسمت پـایین   ) هـا  بندي دسته(ها    براي جستجو کافی است بر روي یکی از زیر شاخه         . را ببینید 
کند کـه   بوك صفحه نتایجی را باز می سپس فیس. هاي اصلی کلیک کنید بندي ناحیۀ هر یک از دسته    

  .اند هاي کامپیوتري فهرست شده در این مثال آیتم. باشد  می14-3شبیه تصویر 
هـا کلیـک کنیـد تـا      توانید بـر روي یکـی از عنـاوین فهرسـت     ها می همزمان با مطالعۀ دقیق فهرست  

شود که بسیار شبیه به صفحۀ پروفایل است همانگونه  صفحۀ فهرست باز می. صفحۀ آن باز شود   
در این صفحه تصویر پروفایل فروشنده، جزئیـاتی در  . ان داده شده است   نش 14-4که در تصویر    

هـاي   اند، محلی براي قـرار دادن تـصویر آیـتم، فهرسـت     هایی که به فروش گذاشته شده  مورد آیتم 
اگـر شـما   . جدید و قسمتی در انتهاي فهرست براي پرسیدن سؤال یا ارسـال نظـرات وجـود دارد            

 که در قسمت بـاالي صـفحه قـرار دارد کلیـک کنیـد و        Cuntectمۀ  عالقمند به آیتم باشید، روي دک     
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توانیـد روي دیـوار فهرسـت مطلـب بنویـسید،            عالوه بر ایـن مـی     . براي فروشنده پیغامی بفرستید   
توانیـد سـؤال     و نیـز مـی  Shouts و Lab Led Commentsهـایی ماننـد    طور بر روي قـسمت  همین

  . بپرسید
 بـاز شـود و لینکـی را در    Shareدار  یـک کنیـد تـا پنجـرة مـتن       کل Shareتوانید روي دکمۀ      شما می 
تان بفرستید یا لینک را براي یکی از دوستانتان ارسال کنیـد تـا     تان به مقصد صفحۀ پروفایل      آگهی
  .اش کند مطالعه

  
هایی  توانید براي آگهی یافتن از این موضوع که در منطقۀ محل زندگیتان چه آیتم  شما می14-3تصویر 

  . هاي مختلف جستجو کنید بندي  شده است، براي تفریح در میان زیر دستهفهرست

  
   یک نمونۀ رایج از فهرست یک آگهی 14-4تصویر 

 Market در صـفحۀ  Search براي جستجو به دنبال یک آیتم خـاص، در کـادر   Market Placeدر 

Place     و یا صفحۀ Listings     خواهید دنبالشان بگردید  میهایی را که   کلیک کنید و کلید واژه یا واژه
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. دهـد  بوك هر گونه نتـایج منطبـق را نـشان مـی      را فشار بدهید و فیسEnter یا Return. تایپ کنید 
کند  ها را در صفحۀ نتایج فهرست می دارد و آن تان را نگاه می بوك رد جستجوهاي تایپ شده     فیس

افی است بر روي این متن کلیک کنید ها استفاده کنید ک و در صورتی که شما بخواهید مجدداً از آن
  .تا ترتیب جستجو داده شود

  

  اخطار
بـوك اشـتباه     موجود در نوار آبی فـیس Search را با فیلد Market Place واقع در Searchشما نباید کادر 

بوك  یکی جستجو در سایت فیس: شوند این دو قابلیت براي دو نوع متفاوت از جستجو استفاده می . بگیرید
  . استMarket Placeگري جستجو در و دی

  

 نوع آگهی که به این شرح هستند یکی 4کنند از میان   هنگامی که کاربران فهرست جدیدي ایجاد می      
  :را باید انتخاب کنند

Sell Itهاي به فروش گذاشته شدة   مخصوص آیتمSell For a Causeهاي بـه    مخصوص آیتم
  .شود روش به خیریۀ مشخصی اهدا میفروش گذاشته شده است اما منافع حاصل از ف

Give It Awayخواهند  هایی است که افراد قصد رد کردنشان را دارند و یا می  مخصوص آیتم
  .مجانی به فروش برسانند

Ask For Itگردنـد و بـه    هـا مـی   هایی است که افراد به طور خاص به دنبال آن  مخصوص آیتم
  . پیدا کردMarket Placeي در ها را در جاي دیگر رسد که بشود آن نظر نمی

هاي نـوع مختلـف    توانید بر مبنا پردازید می  میMarket Placeها در  هنگامی که به بررسی فهرست
بـراي انجـام ایـن کـار     . کنید هایی بپردازید که جستجویشان می     ها به فیلتر نمودن فهرست      از آگهی 

به سمت پایین پیمـایش کنیـد تـا اینکـه     اید  اي که انتخاب کرده بندي ها را براي دسته   صفحۀ فهرست 
بـراي  .  هـم نـشان داده شـده اسـت        14-5 را مشاهده کنید، همانگونه که در تصویر         Typesقسمت  

  . هاي روي نوع موردنظرتان کلیک کنید تغییر نمایش فهرست
توانیـد    قـرار دارد کلیـک کنیـد مـی    Market Place که در بـاالي صـفحۀ   Causesاگر بر روي لینک 

  . هاي خیریه را ببینید ي از سایتا صفحه
معمـوالً در  . هاي مرتبط روي نام یـک خیریـه از روي فهرسـت کلیـک کنیـد             براي مشاهدة فهرست  

ها به دست آن  اند که عواید حاصل از فروش آن   هایی براي فروش گذاشته شده      اینگونه موارد آیتم  
ایتی بکنیـد ایـن روش   در صورتی کـه بخواهیـد از ایـن خیریـۀ خـاص حمـ         . رسد  خیریۀ خاص می  
  .سودمند است
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هاي مخصوص فروش، فهرست  توانید به فیلتر کردن فهرست بپردازید تا آیتم  شما می14-5تصویر 
خواهند مجانی معامله کنند یا  هایی که صاحبانشان قصد رد کردنشان را دارند یا می ها، آیتم خیریه

  .ده کنیدگردند را مشاه هایی که دیگران به دنبالشان می آیتم

  اضافه کردن فهرست خودتان
بـراي شـروع فهرسـت بـر     . هایتان را ایجاد کنیـد   آگهیMarket Placeتوانید به راحتی در  شما می

کلیـک کنیـد   ) Home Page(بندي مناسب در صفحۀ خـانگی    در قسمت باالي دستهPostروي لینک 
  .شود بندي باز می ها براي دسته بندي بدین ترتیب صفحۀ فهرست). Market Placeدر (

فـروش بـه مقاصـد     (Sell For a Cause) فـروش  (Sell It: سپس بـر روي نـوع آگهـی کلیـک کنیـد     
پـس از انجـام انتخابتـان    ). تقاضا نمـودن  (Ask For Itیا ) بخشیدن (Give It Away، )خیرخواهانه

ویسید، سپس بر تان بن داري که زیر آن قرار دارد کلیک کنید و عنوانی براي آگهی          روي پنجرة متن  
رسد انگار که بالفاصله سـراغ ایجـاد آگهـی      آور می   دا به نظر دلهره   ابت.  کلیک کنید  Postروي دکمۀ   

نگـران  . تان است تان در صفحۀ پروفایل  رفته باشید و بسیار شبیه به انجام به روزرسانی موقعیت         
دار بـاز   رة مـتن بـه جـایش یـک پنجـ    . شـود   یک آگهی فوري خلق نمـی     Post با کلیک دکمۀ     -نباشید
مـثالً اگـر قـصد    . جا جزئیات بیشتري در مورد فهرست بنویـسید   توانید در آن    شود که شما می     می

شـود، همانگونـه کـه در      باز مـی Sell Itمربوط به ) جزئیات (Detailsفروش آیتمی را دارید، کادر 
کـن اسـت   کنیـد مم  بستگی به نوع فهرست که شـما خلـق مـی         .  نشان داده شده است    14-6تصویر  

در (توانیـد   مثالً می. تان فرم را پر کنید توانید براي ایجاد آگهی می. فیلدهاي فرم تفاوت داشته باشد 
تان قیمت خاصی بگذاریـد، بگوییـد بـه چـه دلیـل          عنوان را از نو بنویسید، براي آیتم      ) صورت نیاز 

فه کنید و تصویري بندي انتخاب کنید توضیحی اضا اید، براي آن یک دسته دست به فروش آن زده   
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توانید بـدون کامـل     و شما نمی  -اند الزم هستند    فیلدهایی که با ستارة قرمز مشخص شده      . بگذارید
  . کردنشان فهرست را بنویسید

  
  .  پست کنید بایستی جزئیات را تکمیل کنیدMarket Place قبل از آنکه آگهی را در 14-6تصویر 

بـه  . به فهرست همواره فکر خوبی استردن تصویري اگر چه این امر ضروري نیست اما اضافه ک   
" تبادل تـصاویر " 8در درس  . دانند شما قصد فروش چه چیزي را دارید         این ترتیب افراد دقیقاً می    

اید و براي بارگـذاري تـصاویر بـراي یـک آگهـی نیـز همـین         نحوة بارگذاري تصاویر را یاد گرفته   
 کلیـک کنیـد تـا    Submitتوانیـد بـر روي    یـات مـی  پس از تکمیل تمـام جزئ  . شود  تکنیک استفاده می  

 Myاگر الزم بـود هـر گونـه تغییراتـی در رابطـه بـا آگهـی بدهیـد صـفحۀ          . تان را بفرستید آگهی

Listings روي لینک ( را باز کنیدMy Listings در قسمت باال صفحۀ خانگی Market Place  کلیـک 
  .ید در نزدیکی آگهی کلیک کنEditو سپس روي دکمۀ ) کنید

دهی به هر گونه سؤالی کـه راجـع بـه آن        پس از فرستادن آگهی شما مسئول نظارت بر آن، پاسخ         
هستید و بایستی فکر کنید که پس از بـه توافـق رسـیدن بـر سـر قیمـت، پرداخـت        (شود   مطرح می 

اي طراحی شده اسـت کـه ذاتـاً محلـی       به گونهMarket Placeجا که  از آن. چگونه باید انجام شود
توان انتظار داشت که خریداران در زمان و مکانی مشخص آیتم را تحویل بگیرند و نقـداً    ، می باشد

  . پرداخت کنند
Market Placeپـال   بوك سرویس پـولی ماننـد پـی     فیس)Paypal (  سـایتeBay  کنـد،    عرضـه نمـی
  . گیري به عهدة خود شماست بنابراین تصمیم

 فروش آیتم یا در صورت انصرافتان از فـروش آن،  براي پایان دادن به یک فهرست، پس از انجام      
  . کلیک کنیدClose را مشاهده کنید و روي لینک My Listingsتوانید مجدداً صفحۀ  می
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  خالصه
هـا   بـوك بـراي خریـد و فـروش آیـتم       فـیس Market Placeدر درس حاضر یاد گرفتید چگونـه از  

هـاي خـاص بگردیـد و      جو کنید، دنبـال آیـتم     ها جست   یاد گرفتید چگونه به دنبال آیتم     . استفاده کنید 
عالوه بر .  نوع مختلف فهرست نیز مطالبی را دانستید4هاي آمادة فروش را ببینید و در مورد     آیتم

گیریـد کـه    این دانستید که چگونه باید فهرست خود را ایجاد و پست کنید و در درس بعدي یاد می    
  .  جانبی موبایل آن تنظیم کنیدهاي بوك را براي استفاده از برنامه چگونه فیس



  15درس 

  بوك  موبایل فیس استفاده از ویژگی
  
  

گیریـد   یاد مـی . بوك عمل می کند آموزید که چگونه ویژگی جانبی موبایل فیس در درس حاضر می   
بوك اطالعات بفرسـتید یـا    که چگونه باید ویژگی ارسال متن را فعال کنید تا به این وسیله به فیس           

سـایت موبایـل     مخصوص به جـستجو در وب      URL از آن اطالعات بگیرید و چگونه با استفاده از        
گیریـد کـه بارگـذاري تـصاویر یـا ویـدئو از دوربـین تلفـن          به عـالوه یـاد مـی   . بوك بپردازید  فیس

  .بوك چقدر راحت است همراهتان به روي فیس

  بوك مرور کلی در ویژگی موبایل فیس
ستید پـس از دانـستن اینکـه    بوك در کامپیوترتان راضـی نیـ   هاي فیس اگر به اندازة کافی از قابلیت    

بـوك دسترسـی داشـته باشـید و هـر کجـا کـه هـستید          توانید از طریق تلفن موبایلتان به فـیس        می
بوك  توانید از ویژگی موبایل فیس می. بوك را زیر انگشتانتان حس کنید خوشحال خواهید شد فیس

هـا، شـوخی     پیغـام براي فرستادن و دریافت اطالعات به روزرسانی شده مربـوط بـه موقعیتتـان،          
بـوك   توانیـد بـه فـیس    مـی . هاي روي دیوار از طریق موبایلتـان اقـدام کنیـد        کردن و ارسال نوشته   

بـه  . هاي مربوط به موقعیـت کـاربران خاصـی را برایتـان بفرسـتد         دستور بدهید تا به روزرسانی    
  ست نه؟جالب ا. توانید تعیین کنید که چه هنگام پیغام به تلفن شما ارسال شود عالوه می

هـا محـسوب    هـاي معیـار موبایـل    هاي متنی امروزه دیگر جـزو تکنولـوژي        ارسال و دریافت پیغام   
شود و در صورتی که گوشی شما از این قابلیت برخوردار باشد این امکان هست که بتوانید از  می

ک هـاي قـسمتی از یـ     تمـامی پیغـام   . بوك از آن استفاده کنیـد       هاي موبایل سایت فیس     طریق قابلیت 
هـاي متنـی از یـک روش انتقـال مـتن       تمـام پیغـام  . کنند روش انتقال متن موبایل معیار استفاده می    

 Short Message Serviceاس، نــام اختــصاري  ام کننــد کــه یکـی اس  موبایـل معیــار اســتفاده مــی 
سـرویس   (Multimedia Messaging Service، نام اختصاري MMSاست و ) سرویس پیام کوتاه(

توانیـد   مـی . کنـد   پـشتیبانی مـی  SMSاگـر موبایـل شـما از ویژگـی     . باشـد  یمـ ) اي  سانهپیام چند ر  
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بسته به مدل گوشیتان ممکن است از   . بوك ارسال و دریافت کنید      هاي متنی را از طریق فیس       پیغام
اگر گوشیتان از . هایی مواجه شوید با محدودیت )  کاراکتر 140تا تعداد   (ها    نظر تعداد و حجم پیغام    

توانید یک گام فراتـر برویـد و بـه عنـوان مثـال از گوشـیتان بـه         کند می  پشتیبانی می MMS امکان
اگـر  . بـوك بفرسـتید   ها را به صفحۀ پروفایـل خودتـان در فـیس         بارگذاري تصاویر بپردازید و آن    

 m.facebook.comتوانید با اسـتفاده از آدرس   گوشی شما قابلیت جستجو در وب داشته باشد می       
توانیـد تمـام     شـما تقریبـاً مـی     . - در ابعـاد مینیـاتوري البتـه       -بـوك بازدیـد کنیـد       ز فـیس  مستقیماً ا 
دهیـد   بوك هنگام مشاهدة آن روي صفحۀ مرورگر کامپیوتر انجـام مـی   هایی را که در فیس      فعالیت

توانیـد بـه مـشاهدة موقعیتتـان و تغییـر آن        مـی . در صفحۀ ابعاد کوچـک آن نیـز صـورت بدهیـد           
 دوسـتانتان را چـک کنیـد، رویـدادها را دنبـال کنیـد، گـزارش منـابع خبـري را                 بپردازید، موقعیت 

بوك چه اتفاقاتی افتاده  تان در فیس بخوانید، تصاویر را مشاهده کنید و ببینید در گروه مورد عالقه
با این وجود حتی اگر گوشی شما قابلیت ارسال و دریافت پیغام را داشته باشـد امـا بـدون              . است

  . بوك را ببینید سایت فیس توانید وب  مرورگري اینترنتی نمیداشتن ویژگی
  

  نکته
هـاي   توانیـد برنامـه   هاي هوشمند حال حاضر موجود در بـازار بـود مـی    اگر اتفاقاً گوشی شما از جمله گوشی    

بوك اضافه کنید که بـه طـور ویـژه بـراي گوشـی        کاربردي مخصوص موبایل را براي استفاده در محیط فیس        
روي . بـوك نگـاهی بیندازیـد     فیسMobileبراي کسب اطالعات بیشتر به صفحۀ     . ه شده است  همراه نوشت 

  .بوك قرار دارد کلیک کنید تا بیشتر یاد بگیرید  که در انتهاي تمامی صفحات فیسMobileلینک 
  

توانیـد از ویژگـی    دریافت پیغام متنی شـما مـی      / بوك براي ارسال    سازي ویژگی موبایل فیس     فعال
از حــساب هــاي متنــی  دریافــت پیغــام متنــی گوشــیتان بــراي ارســال و دریافــت پیغــامارســال و 

 روي  توانید موقعیت خودتان را به روزرسانی کنیـد،    به عنوان نمونه می   . بوکتان استفاده کنید    فیس
قبـل از آنکـه   . دیوار شخص دیگري نظراتتان را بنویسید یا پیغامی براي شخص دیگـري بنویـسید   

پیغـام  (سـازي ایـن ویژگـی      را براي انجام این اقدام تنظیم کنید بایستی به فعـال بوك بخواهید فیس 
  :این مراحل را دنبال کنید. بپردازید تا بر مبناي گوشی موبایلتان عمل کند) متنی

 Mobile کلیـک کنیـد تـا صـفحۀ     Mobileبـوك بـر روي لینـک      در انتهاي یکی از صفحات فـیس  -1
توانیـد در   در صـورت احتیـاج مـی   . ن داده شده است باز کنیـد  نشا15-1بوك را که در شکل   فیس

  .هاي متنوع موبایل بیشتر مطالعه کنید مورد ویژگی
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 که در انتهاي گوشۀ راست صفحه قرار دارد کلیک کنیـد  Edit Mobile Account بر روي لینک -2
نیـد و سـپس بـر     که روي نوار آبی قـرار دارد کلیـک ک  Settingsتوانید بر روي لینک    به عالوه می  (

  ). کلیک کنیدMobileروي نوار 
  . شود  باز میMy Account نشان داده شده است صفحۀ 15-2همانگونه که در تصویر 

  
توانید با استفاده از  هایی را که می بوك تمام نکات مربوط به ویژگی  صفحۀ موبایل فیس15-1تصویر 

  .دهد ها دسترسی داشته باشید توضیح می گوشی موبایل به آن

  
هاي   قرار دارد ویژگیMy Accountتوانید با استفاده از این نوار که روي صفحۀ   شما می15-2تصویر 

  .موبایل خودتان را مدیریت کنید
  . کلیک کنیدRegister For Facebook Mobile Texts بر روي لینک -3

یم گوشی خود یا دیگـر  دهد تا به تنظ  شود به شما امکان می      اولین کادر از سه کادري که ظاهر می       
 Activate Facebook Textsدهندة کادر مرحلۀ اول   نشان15-3تصویر . وسیلۀ همراهتان بپردازید

  . باشد  می
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  .پردازد بوك به نمایش اولین مرحله از سه مرحله می  فیس15-3تصویر 

 Atمانند (راهتان  از منوهاي پایین افتادنی براي انتخاب کشورتان و ارائه دهندة خدمات تلفن هم-4

and T یا Sprintاستفاده کنید)  به عنوان مثال .  
  . کلیک کنیدNext براي ادامه روي -5

  .  نشان داده شده است15-4همانگونه که در تصویر . شود کادر مرحلۀ دوم باز می

  
  . براي فرستادن کد تأیید استفاده کنید2 از مرحلۀ 15-4تصویر 

اند دنبال کنید تـا از موبایـل خـود بـراي فرسـتادن            نمایش داده شده   دستوراتی را که در کادر       -6
  .بوك استفاده کنید پیغام متنی به فیس

  . کلیک کنیدNext براي ادامه روي -7
  . نشان داده شده است15-5شود همانگونه که در تصویر  کادر مرحلۀ سوم باز می

.  بـراي مـشاهدة کـد چـک کنیـد     گوشی خودتان را(بوك     پس از دریافت کد تأیید از سوي فیس        -8
، کد مذکور را در فیلدي که نشان داده شده است تایـپ  )ممکن است این روند چند دقیقه زمان ببرد  

  . کنید
  .در صورتی که تأیید را در زمان معقول دریافت نکردید پیغام را مجدداً بفرستید

  .  کلیک کنیدConfirm روي -9
-6همانگونه که در تصویر . کند  را باز می   Mobileردي  بوك صفحۀ تنظیمات متن برنامۀ کارب       فیس

  .دهد  نشان داده شده است و پیغام تأییدي در قسمت باال نمایش می15
خواهید به گوشی موبایلتان فرستاده شوند انتخاب کنید یا از حالت انتخاب  هاي متنی را که می آیتم

  .در بیاورید
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  . کد تأییدتان را مالحظه کنید از مرحلۀ سوم استفاده کنید تا15-5تصویر 

  
هایی  توانید با استفاده از تنظیماتی که در این صفحه وجود دارد به کنترل داده  می15-6تصویر 

  . شود بوك رد و بدل می بپردازید که بین گوشی موبایلتان و فیس
ی بپردازیـد  هـای  و به انتخاب گزینـه )  را ببینید15-7تصویر ( صفحه را به سمت پایین بپیمایید  -10

  :خواهید فعال یا غیر فعال باشند یا به طور خاص این موارد را معین کنید که می
  . توانید معین کنید که مایلید اطالعات به روزرسانی شدة کدامیک از دوستانتان را دریافت کنید می
  .  کنیدکنید اعمال بوك دریافت می هایی که از فیس اي را براي پیغام توانید محدودیت زمانی می
شوند معـین کنیـد، ایـن ویژگـی      هایی که فرستاده می هایی را براي تعداد پیغام    توانید محدودیت   می

  . ها را مدیریت کند مخصوصاً زمانی مفید است که حساب موبایل شما بتواند تعداد زیادي از پیغام
هـایی   ستید پیغـام بوك بگویید که هنگامی که مـشغول اسـتفاده از آن هـ    توانید به فیس به عالوه می  

  . کوتاه برایتان نفرستد
  . کلیک کنیدSave Preferences روي دکمۀ -11
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بوك گوشی  فیس. هاي بیشتر صفحه را به سمت پایین پیمایش کنید  براي دیدن گزینه15-7تصویر 

 توانید به ارسال و دریافت افزاید و شما می  میMy Account در صفحۀ Mobileهمراه شما را به نوار 
  . بوك بپردازید پیغام از طریق فیس

بوك را باز کنید و بـر روي    فیسMobileهر گاه خواستید مجدداً تنظیمات را ویرایش کنید صفحۀ          
بـه  .  که در انتهاي سمت راست صـفحه قـرار دارد کلیـک کنیـد    Edit Mobile Texts Settingsلینک 

  .یمات دسترسی داشته باشید خودتان به تنظMy Accountتوانید از طریق صفحۀ  عالوه می
  

  راهنمایی
 My را در صـفحۀ  Mobileتوانیـد مجـدداً نـوار     اگر بعدها اقدام به تعویض مدل گوشـی خـود کردیـد مـی    

Account       خود مشاهده کنید و تلفن قبلیتان را حذف کرده و با طی کردن همین مراحل تلفـن جدیـدتان را 
  . اضافه کنید

  

  ی موبایلهاي متنی از گوش فرستادن پیغام
از / توانیـد بـه ارسـال و دریافـت داده بـه        ایـد مـی     حاال که حساب موبایل خودتـان را فعـال کـرده          

توانیـد بـا اسـتفاده از کـدهایی کـه در       این فرآیند دقیقاً چگونه است؟ شـما مـی  . بوك بپردازید  فیس
سـتید بـه   فر کـدها و متنـی کـه شـما مـی     . اند اقدام به ارسال پیغام کنیـد    فهرست شده  15-1جدول  
 خواهد بود در صورتی که به جـاي  FBOOKشوند که به حروف معادل       هدایت می  32665شمارة  

هنگامی که متن خودتان را براي . دهید از صفحه کلید استفاده کنید ها ترجیح می وارد کردن شماره 
فرستید اطمینان حاصل کنید کـه نـام کامـل آن شـخص را      بوك می   یکی از کاربران خاص در فیس     
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بـوك از شـما تقاضـا       اگر اعضاي دیگري با همان نام وجود داشته باشـند فـیس           . اید  ستفاده کرده ا
فرسـتد گیرنـده را تأییـد     کند تا از میان فهرستی از افراد که آن را در قالب پیغامی برایتـان مـی       می
  .رسد انتخاب درست را انجام بدهید و پیغام به دست افراد موردنظر می. کنید

  بوك دهاي متنی فیسک: 15-1جدول 
  نمونه  کد عمل

  !در حال بازدید از یک موزه است@   @    به روزرسانی موقعیت          
  .تبریک به خاطر ترفیع: دیوار باب اسمیت                        Wall  نوشتن روي دیوار دیگري    

  سالم چطوري؟: پیغام به جیل جونز                          msgفرستادن پیغام                    
   باب اسمیتSearch باب اسمیت یا Srch or Search    Srch  جستجو به دنبال اطالعات پروفایل   
 شماره تلفن باب اسمیت                           Cell  دریافت شماره تلفن            

   شدPokeجیل جونز                  Poke  شوخی با دیگري                
  باب میلر اضافه شد                          add  فرستادن تقاضاي دوستی   

  .گذرد به من در فلوریدا حسابی خوش می: یادداشت                 note  نوشتن یادداشت                
  کمک          helpدریافت متن    / گرفتن کمک براي ارسال

  بوك با استفاده از مرورگر موبایل ت و گذار در فیسگش
هاي مرورگري اینترنت پشتیبانی  در صورتی که گوشی موبایل یا دیگر وسیلۀ همراهتان از قابلیت         

.  دسترسی پیدا کنیدm0facebook.comبوك در آدرس   سایت موبایل فیس    توانید به وب    کند، می   می
به این آدرس اینترنتی بروید، با اسـتفاده از نـام و رمـز          از مرورگر وب گوشیتان استفاده کنید تا        

گذاري کنید تا بعداً بتوانید  عالمتتوانید سایت را  پس از آن می. عبورتان به حسابتان متصل شوید 
  .به آسانی پیدایش کنید

براي انجـام ایـن کـار صـفحۀ     . توانید لینک متنی به سایت را به گوشیتان بفرستید      عالوه بر آن می   
Mobileبوك را باز کنید و روي لینک   فیسText a Link to my Phone  بـدین ترتیـب   .  کلیـک کنیـد

براي آنکه مطمئن شوید شماره تلفـن  . شود بینید باز می  می15-8گویی که در تصویر   و  پنجرة گفت 
 کلیک Text Link to my Phoneنمایش داده شده صحیح است آن را ببینید و سپس بر روي دکمۀ 

  .کنید

  
دهد تا بدانید که عملیات موردنظرتان کامل  بوك به شما اجازه می  با نمایش این کادر فیس15-8تصویر 

  .شده است
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  بارگذاري تصاویر با ویدئوها
ایـد و آن را بـه    توانید به بارگذاري تصاویر یا ویدئوهایی بپردازیـد کـه بـا تلفنتـان گرفتـه        شما می 

 MMSهـاي   تنها در صورتی که تلفن شـما از پروتکـل  . دبوك اضافه کنی صفحۀ پروفایلتان در فیس  
)Multimedia Message Service (توانید این کـار   کند می اي پشتیبانی می سرویس پیام چند رسانه

 mobile@facebook.comتنهــا کــافی اســت تــصویر یــا ویــدئو را بــه آدرس  . را صــورت بدهیــد
  .گذاري کنیدبار

کنیـد نپرداختـه باشـد،     بوك هنوز به تأیید تلفنی که شما استفاده می سایت فیس   در صورتی که وب   
بایستی بـه  . شود بار اولی که اقدام به انجام عملیات بارگذاري کنید برایتان که تأییدي فرستاده می      

-2تـصویر  . (کنید وارد Mobile، در نوار My Accountبوك متصل شوید و کد را در صفحۀ  فیس
توانیـد از آن بـراي بارگـذاري     پس از آنکه تلفن همـراه را تأییـد کردیـد، مـی           ).  را مشاهده کنید   15

  .هاي بیشتر به صفحۀ پروفایل خودتان استفاده کنید تصاویر یا ویدئو
اید مطمئن شوید که این برنامۀ کـاربردي را بـه      اگر هنوز از برنامۀ کاربردي ویدئو استفاده نکرده       

. خودتـان اضـافه کنیـد   به این شکل که ابتدا نوار آن را بـه صـفحۀ پروفایـل     . حسابتان اضافه کنید  
براي آنکـه بیـشتر در مـورد    . را مشاهده کنید" تبادل ویدئو" 9براي یادگیري مطالب بیشتر درس    

  .را ببینید" تبادل تصاویر" 8هاي تصاویر بیاموزید درس  بارگذاري و ویرایش آلبوم
توانید با استفاده از روشی یکسان اقدام به بارگذاري یادداشت کنید و آن را به        ها می   اینعالوه بر   

  . بفرستیدhotes@facebook.comآدرس 

  خالصه
یاد گرفتید که . بوك استفاده کنید هاي موبایل فیس در درس حاضر یاد گرفتید که چگونه از ویژگی        

بوك بپردازید و چگونه به روزرسـانی مربـوط         سازي حساب موبایل خود در فیس       ونه به فعال  چگ
به عالوه آموختید کـه چگونـه بایـد پیغـام متنـی در محـیط          . به موقعیتتان را از گوشیتان بفرستید     

یاد گرفتید که چطور بـا اسـتفاده از یـک    . ها را انجام دهید    بوك بفرستید یا دیگر انواع عملیات       فیس
بوك دسترسی پیدا کنید و چگونه بـه   مرورگر وب که روي گوشی همراه نصب شده است به فیس        

  .تان بپردازید بارگذاري تصویر و ویدئو به صفحۀ پروفایل
توانید خودتان دست به کار شوید و با اعتماد به نفـس بـه         اید می   حاال که درس آخر را کامل کرده      

شـما  .  و به سبک اجتماعی شبکه گردیتان خوش بگذرد     موفق باشید . بوك بپردازید   کاوش در فیس  
  ! بینم را آنالین می

mailto:mobile@facebook.com
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