ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻮری ﮔﺬاﺷﺘﻦ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﯿﺰ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮف ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ اﻣﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و از آن روز ﻫﻢ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از
ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻟﯿﻨ در اﺳﺘﻮری و ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ در اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و … ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی دﯾﺮ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ
آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎت اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ داده اﯾﻢ.

ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮوز ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻮری ﮔﺬاﺷﺘﻦ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾ ﻋﺲ و ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ را در
ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﯿﺞ ﺧﻮدﻣﺎن آﻣﺎده و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮری ﮔﺬاﺷﺘﻦ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ
اﻓﺘﺎده ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮاﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎر ﻧﺮده اﻧﺪ از ﻫﻤﯿﻦ رو اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ :اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﻮری ﮔﺬاﺷﺘﻦ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﺘﻮری در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺎر ﺳﺨﺘ ﭘﯿﺶ رو ﻧﺪارﯾﺪ وﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﻤﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻮری
ﺧﻮد را اﻧﺘﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﻟﻮور ﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﻨﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﺲ در
اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای ارﺳﺎل اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻮری ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 _1از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وارد اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻮم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ راه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ.

 _2در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻮم ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﺻﻔﺤﻪ و ﮐﺸﯿﺪن آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﯾﺎ ﻟﻤﺲ آﯾﻮن دورﺑﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ
ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد وارد ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﻮﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﻋﺲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
وارد اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺘﻮری ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 _3از ﻃﺮﯾﻖ ﯾ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ وارد ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻮری ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﭼﻨﺪﯾﻦ راه دﯾﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺲ و ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ
ﺑﺮای ارﺳﺎل و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﻮری ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.

 _4ﺧﺐ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ از ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﻠ ﺧﻮدﺗﺎن ﻋﺲ و ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ آﯾﻮن داﯾﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ
در ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﺲ ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ آﯾﻮن را ﻧﻬﻪ دارﯾﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﮔﺎﻟﺮی ﺧﻮدﺗﺎن ﻋﺲ و ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ را آﻣﺎده ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ ﺻﻔﺤﻪ را ﻟﻤﺲ و ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﺑﺸﯿﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎدر ﮐﻮﭼ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ وﺟﻮد دارد را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺗﺎ ﮔﺎﻟﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎن در ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻮری ﺑﺎز ﺷﻮد.

ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﯾ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺲ و وﯾﺪﯾﻮ ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را آﻣﺎده اﻧﺸﺘﺎر در اﺳﺘﻮری ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدن ،وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ و ﺷﻠ ﻫﺎ و ﯾﺎ … اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻬﺎﯾ ﺣﺎل وﻗﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدن اﺳﺘﻮری ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ ﻋﺲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ  your storyوﺟﻮد دارد را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻮری ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ارﺳﺎل ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ اﺳﺘﻮری ﮔﺬاﺷﺘﻦ در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﭼﯿﻨﺶ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام !!!
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﻮری ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن ﺑﺮ روی ﻋﺲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺗﺎ اﺳﺘﻮری ﺧﻮد را
دوﺑﺎره ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻮری ﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ از
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎﯾ ﭼﻮن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠ و ﯾﺎ ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪن و… اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه را در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ارزﯾﺎﺑ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺎ ﯾ از ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮاﻧﯿﺰ ﺷﻮد ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزدﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ در روز
ﻫﺎی اول ارﺳﺎل اﺳﺘﻮری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭘﯿﺞ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻮری ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻧﻈﺎره ﮔﺮ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ در اول ﺻﻒ ﺑﺎزدﯾﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻮری ﺗﺎن اﻓﺮادی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﺘﺮﻧﺪ و ﺑﺎ
اﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ.

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻮرﯾﺘﻤ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام آن را اﻟﻮرﺗﯿﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﻨﺪه ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﻟﻮرﯾﺘﻢ اﻓﺮادی را در ﺻﻒ اول ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻮری ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ اﻟﻮرﺗﯿﻢ ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﻨﺪ ﺧﻮد ﺟﺎی ﺳﻮال دارد ﭼﻮن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﻧﺤﻮه ﭼﻮﻧ ﮐﺎر اﯾﻦ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺘﻪ اﻣﺎ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻃﺒﻖ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ آن ﭘﯿﺞ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﺲ،
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﯿﺞ و ﭘﺴﺖ ﻫﺎ و ﺣﺘ اﺳﺘﻮری ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﻨﻨﺪ در ﺻﻒ اول
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ اﺳﺘﻮری ﮔﺬاﺷﺘﻦ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺘ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﺳﺘﻮری ﻫﺎﯾﺘﺎن
ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ازﻋﺲ ﻫﺎی آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺲ
ﺑﺮای اﺳﺘﻮری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

