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ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﮐﺜﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﮔﺠﺖ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺗﻌﺪاد
ﻣﺤﺪودی از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﮑﺲ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار داده؛ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ
ﺳﺎزﻧﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ  Shiftﺑﺎ رﻓﻊ اﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه داده ﺗﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن ﺑﮑﻨﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ،در
اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آﯾﮑﻦ  Shuffleدر ﭘﺎﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺮدن ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻓﮑﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮑﺒﺎر ﻓﺸﺮدن،
ﺷﺎﻫﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺪر و ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻞ را ﺑﺰﻧﯿﺪ،
اﻓﮑﺖ ﻧﻮرﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
در واﻗﻊ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ ﺷﺎﻓﻞ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،آن ﻣﻮردی را
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻤﺘﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻓﯿﻠﺘﺮ ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺎﻦ
ﺻﻔﺤﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻐﺮ داده و ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
اﯾﻦ ،ﺳﻪ داﯾﺮه ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زاوﯾﻪ و ﺗﺮاﮐﻢ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲ را ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن آﯾﮑﻦ ﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪا از آن روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی دﺳﺖ ﺳﺎز ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﻮده و ﻃﺒﻌﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﮕﺬاری آن ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Inspirationوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺎدرﯾﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮐﺎرﺑﺮان  Shiftﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ
اﻟﮕﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ Shift ،اﺑﺰاری ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ

آن را اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ Shift .ﺑﺮای دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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