اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﭘﺮﯾﺴﮑﻮپ
در ﺳﺮاﺳﺮ وب ﺑﺎ ﺟﺎﺳﺎزی آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﺗﻮﺖ
ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮی ﭘﺮﯾﺴﮑﻮپ
ﺧﻮد اﻓﺰوده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽ ﺗﻮان وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را در ﺳﺮاﺳﺮ وب ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ،

ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻟﯿﻨﮏ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺮﯾﺴﮑﻮپ ،ﻣﯽ ﺗﻮان وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﻮﺖ ،ﭘﺴﺖ ﮐﺮد و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  GIFﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ،وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺗﻮﺖ ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮان آن را روی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺮﯾﺴﮑﻮپ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Highlightsﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ
»ﻻﯾﻮ« ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽ  ،Highlightsﭘﺮﯾﺴﮑﻮپ ﮐﻠﯿﭙﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﺘﺮ ،اﯾﻦ اپ از »ﭼﻨﺪﯾﻦ

ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ« ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در  Highlightsاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل
زﻣﺎن ،دﭼﺎر ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم  Autoplayﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺮﯾﺴﮑﻮپ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Watchﯾﺎ  ،Global Feedﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دﻗﯿﻘﺎً ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Autoplay
ﭘﺮﯾﺴﮑﻮپ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ Autoplay .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ روی اﻧﺪروﯾﺪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﺰودی ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  iOSﻫﻢ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Highlightsﻫﻢ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز
آﺗﯽ روی ﻫﺮدو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSدر دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

