ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻃﻮﻻﻧ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﯿﺶ از ﯾ دﻗﯿﻘﻪ را در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﯾ دﻗﯿﻘﻪ ای اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدن وﯾﺪﯾﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺟﺎزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن ﯾ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﯿﺶ
از ﯾ دﻗﯿﻘﻪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد از اﯾﻦ رو آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻃﺮف اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را
رﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﺎن آﻟﺒﻮم ﺳﺎزی در ﯾ ﭘﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮﯾ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﻗﺴﻤﺖ ﯾ دﻗﯿﻘﻪ ای ﺑﺮش داده و ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن آﻟﺒﻮم در ﯾ ﭘﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش ﻣﻌﺎﯾﺐ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادن وﯾﻮو ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾ وﯾﺪﯾﻮ ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﻌﺪاد اﮐﺎﻧﺖ
ﻫﺎﯾ ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮ ﺷﻤﺎ را دﯾﺪه اﻧﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﻮو در زﯾﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﯾﻮو ﻫﺎ
دﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪ و ﻓﻘﻂ ﻻﯾ آن ﭘﺴﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و دﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .از اﯾﻦ رو اﻣﺮوز ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ راﻫ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دﻏﺪﻏﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﺮی ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻃﻮﻻﻧ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻃﻮﻻﻧ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام !
ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﻃﻮﻻﻧ در ﭘﺴﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ
آﭘﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾ دﻗﯿﻘﻪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﯾ اﺷﺎل در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﯾ ﺑﺎگ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل دارد در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ اﺷﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺻﻼح ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺮوز ﺷﻤﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ
ﺑﺎگ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 _1وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺴﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﻮن  +ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻣﻨﻮی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد
وارد ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ.

 _2وﯾﺪﯾﻮﯾ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮده و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ آﻧﺮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ را اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻮﺷﺘﻪ آﺑ رﻧ next درﺑﺎﻻ ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪ را
ﻟﻤﺲ ﻣﯿﻨﯿﻢ.

 _3در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻃﻮﻻﻧ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ
دوم ﯾﻌﻨ trim را اﻧﺘﺨﺎب و ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﻢ.

 _4در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺨﺶ ﭘﺴﺖ ﮔﺬاری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮش دﻫﯿﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻞ وﯾﺪﯾﻮ را
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ را اﻧﺘﺸﺎر دﻫﯿﻢ ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ وﯾﺪﯾﻮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ دﻗﯿﻘﻪ آن
ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  2دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻗﯿﻘﻪ  2آن ﺑﺮﺳﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ  nextرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

 _5ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﭘﺴﺖ ﮔﺬاری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﮐﭙﺸﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﯾﺎ اﻓﺮاد را ﺗ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ وارد ﻗﺴﻤﺖ ﺗ ﮔﺬاری اﻓﺮاد ﺷﺪه و ﯾ اﮐﺎﻧﺖ را ﺑﺮ روی وﯾﺪﯾﻮ ﺗﺎن ﺗ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﭘﯿﺞ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗ ﮔﺬاری و ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ،ﺑﺮای اداﻣﻪ روﻧﺪ آﭘﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾ دﻗﯿﻘﻪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺎﻓ اﯾﺴﺖ دوﺑﺎره
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮش ﻓﯿﻠﻢ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺲ  trimﺑﺮای اﯾﻨﺎر دو ﺑﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎن را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ دو ﺑﺎر
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ.

 _6ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  trimﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾ از اﺑﺰار ﺑﺮش ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﯾ از آن ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺴﺖ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ

راﺣﺘ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ آن و ﮐﺸﯿﺪن آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾ دﻗﯿﻘﻪ ای اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺑﺮدارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ وﯾﺪﯾﻮ آﭘﻠﻮد ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﻨﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧ اوﻗﺎت ﻫﺮ دو اﺑﺰار ﺑﺮش ﺣﺬف ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ وﯾﺪﯾﻮ را آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻗﺒﻠ ﺗﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ  nextرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﭙﺸﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
ﺣﺘ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗ ﮔﺬاری دﯾﺮ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی در وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  shareﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﻠﻢ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﺘﻪ:
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾ اﺷﺎل ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎگ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﺮﺧ اوﻗﺎت ﺑﻪ

ﺻﻮرت درﺳﺖ ﮐﺎر ﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮاﯾﻤﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدن وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
روش ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای دﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ادﻣﯿﻦ ﭘﯿﺞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره اﻗﺪام آﭘﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻃﻮﻻﻧ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام :
https://inbo.ir/wp-content/uploads/2019/02/saitmp4_50.mp4

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺑﻪ راﺣﺘ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻃﻮﻻﻧ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﺑﺎگ ﺳﺎده و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل دارد در
آﯾﻨﺪه اﯾﻦ اﺷﺎل ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و دﯾﺮ اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﻃﻮﻻﻧ در ﭘﺴﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ در روز ﻫﺎی آﺗ آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﯾ
دﻗﯿﻘﻪ در ﭘﯿﺞ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

