ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Reelsﺑﻪ اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﮐﭙﯽ از ﺗﯿﮏ ﺗﺎک  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﯿﮏ ﺗﺎک ،از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ وﯾﺪﯾﻮ و ﻣﻮزﯾﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
» «Reelsروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﯿﮏ ﺗﺎک دارد ،ﻣﯽ
ﺗﻮان وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎی  15ﺛﺎﻧﯿﻪ ای را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻮری ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﯿﮏ ﺗﺎک ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Reelsﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻓﮑﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ،ﻣﻮزﯾﮏ و دﺳﺘﮑﺎری ﺳﺮﻋﺖ

وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن رﯾﻤﯿﮑﺲ ﮐﺮدن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Reelsرا ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺧﻮد را
در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﺻﺪا ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺸﺘﮓ ﻫﺎ

ﯾﺎ در ﺻﻔﺤﻪ  ،Exploreاز آﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮزﯾﮏ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎری از ﻧﺎﺷﺮان ﺑﺰرگ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺖ ،ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮزﯾﮏ دﻟﺨﻮاه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺪﯾﻮی ﺧﻮد را ﺿﺒﻂ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ
ﮐﻠﯿﭗ را آﭘﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از وﯾﺮاﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﭙﺸﻦ ﻫﺎ و اﻓﮑﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
آن را در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻮری ،ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻠﯿﭗ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ آن در ﻗﺴﻤﺖ  Top Reelsدر
ﺻﻔﺤﻪ  Exploreوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ از اﻣﺮوز در ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم  Cenasﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزﺧﻮرد ،ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی در ﺑﺮزﯾﻞ دارد و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺮدم آن ﺑﻪ ﻣﻮزﯾﮏ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

