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اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،دی ۱۳۹۴
ﯾﮏ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺖ و ﯾﮏ دﻧﯿﺎ ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﺋﻮی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده؛ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از
ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺎﯾﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آﻧﻬﺎ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻣﺎن ذﺧﯿﺮه
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  APIاﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ اپ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻧﺠﺎم

دﻫﻨﺪ.

 Insta Downloaderﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺷﺎره ﺳﺎده ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﭙﺮدازد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل زﯾﺮ و رو ﮐﺮدن ﻓﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮ ﯾﺎ ﻋﮑﺲ
ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﭙﯽ آن را در ﮔﺎﻟﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روی
آﯾﮑﻦ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Copy Share URLرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  Insta Downloaderرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و در ﻓﯿﻠﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ ،ﻟﯿﻨﮏ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه را
ﭘﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺲ از ﭼﮏ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ در ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،آن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن آﯾﮑﻦ  Saveدر اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ ،ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ذﺧﯿﺮه ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﺋﻮ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ اپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ آﻧﻬﺎ را در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن واﺗﺲ اپ ،ﺗﻠﮕﺮام ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ و … ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻫﻤﭽﻮن Insta
 Downloaderﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮای ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻮز
داﻧﻠﻮد از اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.
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