ﭼﻄﻮر وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی رﯾﻠﺰ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را در آﯾﻔﻮن و
اﻧﺪروﯾﺪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،دی ۱۳۹۹
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﯿﮏ ﺗﺎک ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ) Reelsرﯾﻠﺰ( ﻧﺎم دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺗﯿﮏ ﺗﺎک
را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،در رﯾﻠﺰ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺤﻮه
داﻧﻠﻮد و ذﺧﯿﺮه وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  Reelsاﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در آﯾﻔﻮن و اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.
اﮔﺮ از ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮوﭘﺎ ﻗﺮص اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺎن داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی رﯾﻠﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻧﺤﻮه ذﺧﯿﺮه و داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Reelsاﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در اداﻣﻪ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ذﺧﯿﺮه وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  Reelsاﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه رﯾﻠﺰ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در اپ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺠﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪﺗﺎن را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﺟﺮای وﯾﺪﯾﻮی ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﺮﺑﻪ زده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Saveرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  Reelsذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ
و روی آﯾﮑﻮن ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﻓﺘﻪ و در ﺑﺨﺶ
 ،Accountﺑﺨﺶ  Savedرا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎم وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  Reelsاﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در اﻧﺪروﯾﺪ
اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی رﯾﻠﺰ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را داﻧﻠﻮد و درون
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »Video downloader for Instagram, story saver -
 «Vidmaرا داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و وﯾﺪﯾﻮی رﯾﻠﺰ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻟﯿﻨﮏ را ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Vidmaرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﯿﺴﺖ ﺷﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و در ﮔﺎﻟﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  Reelsاﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در آﯾﻔﻮن
در ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﯾﻠﺰ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
ﺑﻪ اپ اﺳﺘﻮر ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ » «InSaver for Instagramرا داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ،اﯾﻦ اپ را اﺟﺮا و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮوﯾﺪ و وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ روی آﯾﮑﻮن ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای ﮐﭙﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  InSaver for Instagramرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر درون آن ﭘﯿﺴﺖ
ﺷﻮد.
اﺑﺘﺪا روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ! Watch Itﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Optionsو  Shareرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  ،Save Videoاﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮی رﯾﻠﺰ را داﻧﻠﻮد و در
اپ ﻓﻮﺗﻮز ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  Reelsاﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
آﺧﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی رﯾﻠﺰ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
روش ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اپﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را درون دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ:
در آﯾﻔﻮن ﺑﺮای اﻓﺰودن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﮑﺮﯾﻦ رﮐﻮردر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻨﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﮐﻨﺘﺮل
ﺳﻨﺘﺮ و ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﺎ اﺳﮑﺮﯾﻦ
رﮐﻮردر را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮوﯾﺪ و وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻨﺘﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﯾﻔﻮن ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن رﯾﻠﺰ ،ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ درون اپ ﻓﻮﺗﻮز ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﮑﺮﯾﻦ رﮐﻮردر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ اپﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ » «Mobizen Screen Recorderرا
داﻧﻠﻮد و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺑﺎز ﮐﺮده و وﯾﺪﯾﻮی رﯾﻠﺰ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن روی آﯾﮑﻮن
اﺳﮑﺮﯾﻦ رﮐﻮردر ﺷﻨﺎور ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و دﮐﻤﻪ دورﺑﯿﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ از
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﻏﺎز ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن رﯾﻠﺰ ،روی دﮐﻤﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ درون ﮔﺎﻟﺮی ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی

ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  Reelsاﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ذﺧﯿﺮه ﯾﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

