اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﺳﺘﻮری

ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﺳﺘﻮری در ﺑﯿﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﯾ اﺳﺘﻮری اﻧﺘﺸﺎر داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺣﺎﻻ داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾ را در ﭘﯿﺞ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮم در آورده اﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻨﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
در اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﯾ اﺳﺘﻮری آﻣﺎده و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :آﻣﻮزش اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﺳﺘﻮری در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﻮﺟﻮد آﭘﺪﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﯾ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺳﻮال ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﺳﺘﻮری ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ وﯾﮋﮔ اﯾﻦ اﻣﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻮری ﻫﺎی ﻗﺒﻠ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﻮری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ  24ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻮری ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤ در ﺑﯿﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮم در آورﯾﺪ.

ﻧﺤﻮه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﺳﺘﻮری در ﺑﯿﻮ:
ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﺳﺘﻮری در ﺑﯿﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻮری
ﺑﺮای ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮ از ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻮری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﻮری ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﺮا را ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﺳﺘﻮری ﮐﻨﯿﺪ.

 _1وارد اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﮔﺮ
اﺳﺘﻮری ارﺳﺎل ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز  24ﺳﺎﻋﺖ از اﻧﺘﺸﺎر آن ﻧﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﻋﺲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺎز
ﻣﯿﻨﯿﻢ.

 _2اﻣﺎ اﮔﺮ اﺳﺘﻮری ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ و ﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ از داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﺑﯿﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ آﯾﻮن ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ در ﺑﯿﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﯾﺎ آﯾﻮن آرﺷﯿﻮ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده
و ﺳﭙﺲ وارد آرﺷﯿﻮ ﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﺷﺪه و اﺳﺘﻮری ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﺷﺪن را ﻟﻤﺲ ﻣﯿﻨﯿﻢ.

 _3ﺑﻌﺪ از ﻟﻤﺲ اﯾﻦ آﯾﻮن در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎﺗﻮری ﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب ﮐ اﺳﺘﻮری و ﯾﺎ اﺳﺘﻮری ﻫﺎ در ﯾ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭗ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
 nextدر ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ را ﻟﻤﺲ ﻣﯿﻨﯿﻢ.

 _4ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪﻣﺎن ﯾ اﺳﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﻨﻮﺷﺘﻦ اﺳﻢ ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺶ
ﻓﺮض  highlightﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎور اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  doneﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻮری ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﺷﺪه ﺧﻮد را در ﺑﯿﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎور ﺑﺮای آن ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﭙ ﻟﯿﻨ
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ.

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎور ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﺳﺘﻮری
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎور ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﺳﺘﻮری در ﺑﯿﻮ ﺧﻮد
آﻧﺮا ﻟﻤﺲ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آﯾﻮن ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻌﺪ در ﮐﺎدر ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ اول آن ﯾﻌﻨedit ” 
 ” highlightرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.

در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﻣﯿﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ روی ﻧﻮﺷﺘﻪ ”  ” edit coverﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را از اﺳﺘﻮری و ﯾﺎ از ﮔﺎﻟﺮی
ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﻢ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾ ﺑﺮای آن
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮد.

داﻧﻠﻮد ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ دﯾﺮان و ﯾﺎ ﺣﺘ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﺳﺘﻮری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻟﻤﺲ آﯾﻮن ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺻﻔﺤﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  copy linkاﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺤﻮه ذﺧﯿﺮه اﺳﺘﻮری را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻠﯿﻢ آﻣﻮزﺷ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﺳﺘﻮری :

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن اﺳﺘﻮری ﻫﺎ در ﺑﯿﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﺻﻮرت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﯾ از ﺑﺮوز رﺳﺎﻧ ﻫﺎی ﺷﯿ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ اﯾﻦ
اﻣﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ داد ﺗﺎ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎده و ﻋﺎﻟ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﺳﺘﻮری ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﭘﯿﺞ ﺗﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.

