ﺛﺒﺖ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﺛﺒﺖ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾ وﯾﮋﮔ ﻗﺪﯾﻤ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﮐﻤ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و
ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻮری ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻢ ،ﺑﺮﺧ از ﭘﺴﺖ
ﻫﺎ و ﯾﺎ اﺳﺘﻮری ﻫﺎﯾ را دﯾﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺪﯾﻤ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و رﻧ و ﺑﻮی دﯾﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﻮری و ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟ اﻣﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻫﻢ ﺑﺮ روی اﺳﺘﻮری ﻫﺎ از اﯾﻦ رو اﻣﺮوز ﻣﺎ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎن ﺑﺮ روی ﭘﺴﺖ و اﺳﺘﻮری ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺛﺒﺖ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺑﺮ روی ﭘﺴﺖ:
ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎن روی ﭘﺴﺖ ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 _1وارد اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺪه و از ﻣﻨﻮی ﭘﺎﯾﯿﻦ آﯾﻮن  +ﻣﺎﻧﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ وارد ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺴﺖ
ﮔﺬاری در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻮﯾﻢ.

 _2ﯾ از راه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺲ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  nextدر ﺑﺎﻻ ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ و در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺮاﻓﯿ را ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و دوﺑﺎره ﮔﺰﯾﻨﻪ  nextرا ﻟﻤﺲ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ وارد آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﮔﺬاری ﺷﻮﯾﻢ.

 _3در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ  add locationرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ وارد ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎن
در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 _4ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وارد ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﮔﻮﺷ ﺧﻮدﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﯾﺎ روﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾ ﭘﯿﺎﻣ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن
ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻟﻮﮐﯿﺶ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘ
ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﮔﻮﺷ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ.

 _5ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﮔﻮﺷ ،ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎن ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺎ  tabrizﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ  tabriz,iranرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﯿﻢ.

ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎن ،ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻬﺎﯾ را ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ  shareدر ﺑﺎﻻ ﮔﻮﺷﻪ
ﺻﻔﺤﻪ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮدﻣﺎن و
ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه را در ﺑﺎﻻی ﭘﺴﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

ﺛﺒﺖ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺑﺮ روی اﺳﺘﻮری:
ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺎن در اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻗﺴﻤﺖ ارﺳﺎل اﺳﺘﻮری در ﭘﯿﺞ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری اﺳﺘﻮری ﺧﻮد ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﻋﻤﻠ ﮐﻨﯿﺪ.

 _1وارد ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻮری ﭘﯿﺞ ﺧﻮد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﻋﺲ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﺿﺒﻂ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ از ﮔﺎﻟﺮی ﺧﻮد ﺳﻨﺪی را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﯿﻢ.

 _2ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﯾ ﻋﺲ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ در اﺳﺘﻮری ﺧﻮد ﺻﻔﺤﻪ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺑﺸﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ از ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ آﯾﻮن ﺷﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﻨﯿﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﯿﻢ.

 _3ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺷﻠ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮐﺎدری ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺑﺮﭼﺴﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺎﻓ
اﯾﺴﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ اول ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن  LOCTIONرا ﻟﻤﺲ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.

 _4ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ وارد ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﮔﻮﺷ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎن دﻟﺨﻮاه ﻣﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب و ﺛﺒﺖ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ در اﺳﺘﻮری ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻮری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺘﺸﺎر دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از
ارﺳﺎل آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ وارد اﺳﺘﻮری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺧﻮد ﺷﺪه و ﺑﺮ روی آن ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ در ﺻﻔﺤﻪ اﮐﺴﭙﻠﻮور :
ﯾ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ اﮐﺴﭙﻠﻮر اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺨﺘﺺ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ و اﺳﺘﻮری ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺎن
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺻﻔﺤﻪ اﮐﺴﭙﻠﻮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺸﺘ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤ دارد اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد.

وﻗﺘ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﮐﺴﭙﻠﻮر اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ آن در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ
ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن ﯾﻌﻨ place ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﭘﺴﺖ و ﯾﺎ اﺳﺘﻮری ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎش در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷ ﺛﺒﺖ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ ﮐﻪ دادﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﻮاﻟ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن ﯾ ﻣﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﺎﺻ دارد ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻣﺎن
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ روی ﭘﺴﺖ و ﯾﺎ اﺳﺘﻮری ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﻮد؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﻣﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻨﻪ
ﻧﯿﺎزی ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دﻟﺨﻮاه ﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ﻋﺲ و ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮﯾ را ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در
روز ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﺮده اﯾﺪ.

