ﻣﻌﺮﻓﯽ VideoSign؛ رﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ
ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﻒ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﺟﻤﻌﻪ ۲۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی  GIFاﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﺟﺬاب ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ GIF .از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺪاﯾﺶ رﻗﯿﺐ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی
 JPEGﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ .ﺑﯽ راه ﻧﮕﻔﺘﻪ اﯾﻢ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه،
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ داﺳﺘﺎﻧﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻇﻬﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻼق و ﻧﻮآوری ﭼﻮن ﺗﻠﮕﺮام ،رﺑﺎت ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روز

ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺮوز و در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺑﺎت ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ رﺑﺎت  @VideoSignBotرا ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رﺑﺎت ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﯿﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺑﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از آﯾﺪی  @VideoSignBotاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﯾﺎ روی
اﻳﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ی رﺑﺎت روی  /startﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر رﺑﺎت
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

رﺑﺎت  VideoSignﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﮔﯿﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را روی وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درج ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ارﺳﺎل وﯾﺪﯾﻮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای رﺑﺎت ،ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮش را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای
 VideoSignﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ رﺑﺎت ﻓﻮق از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی وﯾﺪﯾﻮ درج ﺷﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از آن اﺟﺎزه ارﺳﺎل وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وﯾﺪﯾﻮی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را از ﮔﺎﻟﺮی دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن آﭘﻠﻮد ﮐﺮده و ﯾﺎ آن را از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ و
ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای رﺑﺎت ﻓﻮروارد ﻧﻤﺎﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ،VideoSign
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮش اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد از وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﮔﯿﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺲ از ارﺳﺎل وﯾﺪﯾﻮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای رﺑﺎت ،ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮش را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای

 VideoSignﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﭘﺲ از آن رﺑﺎت از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺗﻢ ﮔﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع  Lable ،Titleو  Subtitleﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی

ﻣﺘﻦ ارﺳﺎﻟﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮔﯿﻒ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺧﺎص

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﺧﻨﺪه دار و ﻃﻨﺰ آﻣﯿﺰ .ﻓﺮﻣﺖ  GIFﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺒﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
 VideoSignﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،آزادی ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﯿﻔﯽ ﻫﻢ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد از ﺣﺠﻢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻔﺘﮕﯽ رﺑﺎت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ
اﮔﺮ رﺑﺎت ﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺬاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ آن را در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

