آﮔﻬﯽ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎوی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﺑﮕﺬارﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داده ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاری ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺷﮑﻞ ،داﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را رواﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از

ﺗﺼﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری وﯾﺪﺋﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
آن اﻓﺰوده ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دﭼﺎر ﺗﻐﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮕﺸﺖ.
از اﻣﺮوز در اﯾﻦ اپ ﺗﻐﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻬﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و آﮔﻬﯽ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ای ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اش اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﻃﺮف ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﻨﺪﮔﺎن

ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در زﯾﺮ آن ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎر
ﻧﻘﻄﻪ ی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺪاﻧﺪ در ﺣﺎل دﯾﺪن ﻋﮑﺲ ﭼﻨﺪم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺳﻮاﯾﭗ

ﮐﺮدن اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﺎﺪ.
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داده ﺗﺎ در ﭘﺎﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه دﮐﻤﻪ ای ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻟﻤﺲ اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻮرد آﮔﻬﯽ دﻫﻨﺪه ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﭘﺴﺖ ﻫﺎی
ﺣﺎوی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻨﻔﯽ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای
از ﻋﮑﺲ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﯿﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﻣﺴﻠﻤﺎً اراﺋﻪ ی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺎراﺑﺮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺑﺘﺪا اﻣﮑﺎن ﻣﺬﮐﻮر و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدﻧﺶ
را از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﻬﯽ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺴﻨﺠﺪ و ﺳﭙﺲ آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

