ﻧﺤﻮه ذﺧﯿﺮه اﺳﺘﻮری

ذﺧﯿﺮه اﺳﺘﻮری دﯾﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﺳﺘﻮری ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺘ ﻧﺪارﯾﺪ ﻫﻢ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ و ﻫﻢ اﯾﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻣﺠﺰاﯾ ﭼﻮن اﯾﻨﺘﺴﺎ ﺳﯿﻮ و ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﺮ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻮری ﺧﻮد رﻧ و ﺑﻮی ﺗﺎزه ای ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﺧﻮد داد در ﺣﺪی ﮐﻪ اﻻن ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﯾﻨﻪ ﯾ ﭘﯿﺞ ﭘﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﻨﺪ در ﺣﺎل ارﺳﺎل اﺳﺘﻮری ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ آﭘﺪﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮد داده ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺲ و ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را وﯾﺮاﯾﺶ و آﻣﺎده ارﺳﺎل
در ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻮری ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﺳﺘﻮری ﺧﻮد و ﺣﺘ دﯾﺮان را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺮوز ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ
در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ذﺧﯿﺮه اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺤﻮه ذﺧﯿﺮه اﺳﺘﻮری
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن اﺳﺘﻮری راه ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻮری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺰا از ﻫﻤﺪﯾﺮ دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﻻﯾﻮ
و ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ آن ﮐﻪ ﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻧﺤﻮه داﻧﻠﻮد ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و روش ذﺧﯿﺮه ﻻﯾﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ.

ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن اﺳﺘﻮری
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن اﺳﺘﻮری ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ
ﻟﻤﺲ آﯾﻮن ذﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺲ و ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺗﺎن در
ﮔﺎﻟﺮی ﮔﻮﺷ ﺗﺎن ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﯾ اﺳﺘﻮری را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﯾﻦ
اﺳﺘﻮری در ﮔﺎﻟﺮی ﮔﻮﺷ ﺗﺎن ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺮ اﯾﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

داﻧﻠﻮد اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از دو راه اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ اوﻟﯿﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾﺮی ﭼﻮن اﯾﻨﺴﺘﺎ ﺳﯿﻮ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول اﯾﻨﺴﺘﺎ ﺳﯿﻮ را از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 _1ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ اﯾﻨﺴﺘﺎ ﺳﯿﻮ ﺣﺎل وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾ از اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وارد ﺷﻮﯾﻢ.

 _2ﺑﻌﺪ از ورود ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﭘﯿﺞ ﺧﻮدﻣﺎن را در ﻟﯿﺴﺖ ﺻﻔﺤﻪ اول اﯾﻨﺴﺘﺎ ﺳﯿﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ
اﺳﺘﻮری ﯾ ﭘﯿﺞ دﯾﺮ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﻢ ﭘﯿﺞ آن در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،
ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺤﻮه ﺳﺮچ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﻨﯿﺪ ﭘﯿﺞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

 _3ﺑﻌﺪ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﯿﺞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ روی آن ﻟﻤﺲ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻮری در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺴﺖ
اﺳﺘﻮری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه آن ﭘﯿﺞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی آن ﻋﺲ ﯾﺎ
وﯾﺪﯾﻮ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

 _4ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﯾ از اﺳﺘﻮری ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﯾ ﮐﺎدر ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه و داﻧﻠﻮد اﺳﺘﻮری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم آن ﯾﻌﻨ save را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر آن در ﭘﯿﺞ ﺧﻮد و ﺟﺎی دﯾﺮ از دو ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.

داﻧﻠﻮد ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﺎﯾﻼت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﯾ
ﻟﯿﻨ اﺧﺘﺼﺎﺻ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺎ ﮐﭙ ﮐﺮدن ﻟﯿﻨ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﭼﻮن  zasasaاﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﺮای داﻧﻠﻮد و ذﺧﯿﺮه آن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 _1وارد ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﮐﺎﻧﺘ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺳﺘﻮری ﻫﺎی ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﺷﺪه آن را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺴﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ،ﯾ از
اﺳﺘﻮری ﻫﺎی ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﺷﺪه آﻧﺮا را اﻧﺘﺨﺎب و ﻟﻤﺲ ﻣﻨﯿﻢ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه آﯾﻮن ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪ را ﻟﻤﺲ
ﻣﯿﻨﯿﻢ.
 _2ﺑﺎ ﻟﻤﺲ اﯾﻦ اﯾﻮن ﮐﺎدری ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﭙ ﻟﯿﻨ آن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  copy linkرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
 _3ﺑﻌﺪ از ﮐﭙ ﻟﯿﻨ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ وارد ﺳﺎﯾﺖ  zasasaﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه در ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻟﯿﻨ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ را
ﺟﺎﮔﺬاری ﻣﯿﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﯿ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨ آن را زده و ﺑﻌﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  DOWNLOADرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﯿﻢ.

ذﺧﯿﺮه ﻻﯾﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻻﯾﻮ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺿﺒﻂ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻻﯾﻮ ،ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻀﻤﻮم ﭘﯿﺞ ﻫﺎی دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد ،آﯾﻮن ذﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد را ﻟﻤﺲ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ذﺧﯿﺮه ﻻﯾﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻻﯾﻮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒ ﭼﻮن … و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﮔﻮﺷ ﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ای را ﺑﺮاﺗﺎن ﻧﻤﯿﻨﯿﻢ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ اﻣﺮوز ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن اﺳﺘﻮری دﯾﺮان و ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدن اﻧﻬﺎ در ﭘﯿﺞ ﺧﻮدﺗﺎن را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺮﯾﻦ ﺷﺎت از اﺳﺘﻮری ﻫﺎی دﯾﺮان
آﻧﻬﺎ را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

