ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری وﯾﺪﯾﻮ در اپ »ﻓﻮﺗﻮز« ﺑﺎ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺿﻌﯿﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviدوﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﺑﺮان »ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻮﺗﻮز« ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه و ﺣﺎﻻ ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ
آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺑﯿﺎورد.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،دﯾﮕﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان »ﻓﻮﺗﻮز« در اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری وﯾﺪﯾﻮ ﻧﺪارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ

آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﮔﻮﮔﻞ از آن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد.
اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ ﭘﺎﻦ )در ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ( ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻮﺗﻮز اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮوﯾﺲ
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط وای ﻓﺎی ﻗﻮی ﺗﺮ ،ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻮﺗﻮز اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺒﮏ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ در ﻓﻮﺗﻮز آﭘﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ را ﺑﺮای
ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻮﺗﻮز ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ  ۳.۶از ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻮﺗﻮز ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ را داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:

ﻣﺎ ﺑﺎ آﭘﻠﻮد ﮐﺮدن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی رزﻟﻮﺷﻦ ﭘﺎﻦ از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ،زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری آﻧﻬﺎ در
ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻮﺗﻮز را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ و در ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را ﺑﺎ
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی رزﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺮﻓﯽ از ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی رزﻟﻮﺷﻦ ﭘﺎﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﺎن ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری در ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ زﯾﺎدی را ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪﻫﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن
ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺷﺪه از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ روﺑﺮو ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮔﻮﮔﻞ آن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را ﺑﺎ
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی رزﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﯾﺸﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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