ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﯾﻠﺰ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۴ ،آذر ۱۳۹۹
»رﯾﻠﺰ« اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﯿﮏﺗﺎک اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﮐﻠﯿﭗﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه  3ﺗﺎ  15ﺛﺎﻧﯿﻪای را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده
از رﯾﻠﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ رﯾﻠﺰ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺣﺎﻟﺖ اول زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از
ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﯾﻠﺰ ،ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ  3ﺗﺎ  15ﺛﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد و ﺣﺎﻟﺖ

دوم زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﯾﻠﺰ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
راﻫﻨﻤﺎی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﻠﺰ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
 -1وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻮﯾﺪ.
 -2روی آﯾﮑﻮن دورﺑﯿﻦ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 -3در ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ روی  Reelsﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  Liveو  Storyﻗﺮار دارد .اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت
 Reelsرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 -4در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺘﻨﻮع از اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ
روی دﮐﻤﻪ  Audioﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﭗ ﮐﻮﺗﺎه اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺨﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.

 -5ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﭗ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﺳﻪ روش وﺟﻮد دارد:
روی دﮐﻤﻪ  Recordﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .وﻗﺘﯽ دﮐﻤﻪ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺿﺒﻂ ﻣﺘﻮﻗﻒ

ﻣﯽﺷﻮد.
روی دﮐﻤﻪ  Recordﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﮔﺮ روی ﺿﺒﻂ ﺿﺮﺑﻪ زده و ﺳﭙﺲ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺿﺒﻂ اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ روی ﻫﻤﺎن دﮐﻤﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
روی دﮐﻤﻪ  Timerدر ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺿﺒﻂ را ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ روی  Set Timerﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .وﻗﺘﯽ روی دﮐﻤﻪ  Recordﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -6ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن  15ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ .د رواﻗﻊ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻗﻒ و

ﺳﭙﺲ ﺿﺒﻂ ﻣﺠﺪد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  15ﺛﺎﻧﯿﻪ وﺟﻮد دارد.

 -7اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﭗ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ روی ﭘﯿﮑﺎن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ
ﺑﺰﻧﯿﺪ.

 -8ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﭗ روی  Shareﺿﺮﺑﻪ زده و ﮐﭙﺸﻦ وﯾﺪﯾﻮ را وارد ﮐﺮده و ﻣﺠﺪدا روی
 Shareﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

راﻫﻨﻤﺎی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﯾﻠﺰ ﺑﺮای وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺿﺒﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺿﺒﻂ ﮐﺮدهاﯾﻢ را ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﯾﻠﺰ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ روش ذﯾﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
 -1وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻮﯾﺪ.
 -2روی آﯾﮑﻮن دورﺑﯿﻦ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 -3در ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ روی  Reelsﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

 -4ﺑﺮای دﯾﺪن رول دورﺑﯿﻦ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ روش رول دورﺑﯿﻦ را ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
 -5وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 -6ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﯿﻠﻢ را ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و
ﺳﭙﺲ روی ﻋﻼﻣﺖ ﺗﯿﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 -7در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 -8از ﭘﯿﮑﺎن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺳﭙﺲ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

