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مشاهده فیلم آموزشی …

خرید فالوور ارزان بهترین راه برای باال بردن فالوور با هزینه کم هست.

مشاهده فیلم در اپارات

دانلود فیلم

00:0000:00

https://www.digi-follower.com/buy-cheap-followers/
https://www.digi-follower.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_7948.mp4
https://www.digi-follower.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_8277.mp4
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ریلز اینستاگرام یکی از قابلیت های جدید این شبکه اجتماعی است که به نوعی میتوان آن را رقیب قابلیت Duet در

تیک تاک دانست. در ریلز میتوانید ویدیوهای 15، 30 و 60 ثانیه ای بسازید و با فالوورهای خود به اشتراک بگذارید.

قابلیت جدیدی که در اینستاگرام وجود دارد این است که میتوانید یک ریلز را ریمیکس کنید. یعنی ریلز کسی را استفاده

کرده و یا به آن پاسخ دهید. به همین خاطر در این نوشته از دیجی فالوور قصد داریم تا این مسئله را با یکدیگر بررسی

کنیم.

قابلیت ریمیکس ریلز اینستاگرام چیست؟

ریمیکس (Rimix) به شما این امکان را می دهد تا

ریلزهای جدیدی ایجاد کرده تا بتوانید به ریلز

ایجاد شده توسط فردی دیگر پاسخ دهید و آن را

در کنار ویدیوی اصلی قرار دهید. در این پست

روش انجام این کار را با یکدیگر یاد میگیریم.

چگونه ریلز اینستاگرام را
ریمیکس کنیم؟

ریلز اینستاگرام ویدیوهای کوتاهی هستند که در صفحه اکسپلور اینستاگرام نمایش داده میشود و میتوانند در استوری

هم به اشتراک گذاشته شوند. ریمیکس اما میتواند ریلز را هیجان انگیزتر هم کند. به این خاطر که به سازندگان محتوا

اجازه میدهد تا با هم همکاری داشته باشند و مینی کلیپ های سرگرم کننده بسازند. فرض کنید که به ریلزی برخورد

کرده اید و میخواهید آن را ریمیکس کنید. در اینجا قصد داریم تا انجام این کار را با یکدیگر بررسی کنیم. این روش هم

در گوشی های اندروید و هم در iOS قابل انجام است.

برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید.

اول وارد ریلز مد نظر خود شوید که قصد ریمیکس آن را دارید.

سپس از پا�ن صفحه سه نقطه را انتخاب کنید.

از بین گزینه هایی که به نمایش در می آید، گزینه Remix This Reel را انتخاب کنید.

آنچه در ادامه خواهید خواند :
قابلیت ریمیکس ریلز اینستاگرام چیست؟1.

چگونه ریلز اینستاگرام را ریمیکس کنیم؟2.

روش فعال یا غیرفعال کردن ریمیکس برای ریلز3.
روش غیرفعال کردن برای یک ریل1.3.

روش غیرفعال کردن ریمیکس برای تمامی ریل ها2.3.

سواالت پرتکرار3.3.

قابلیت ریمیکس ریلز چیست؟4.3.

چگونه میتوان از ریمیکس ریلز اینستاگرام استفاده کرد؟5.3.

آیا میتوان کاری کرد که کسی نتواند ریلز ما را ریمیکس کند؟6.3.
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مشاهده میکنید که صفحه به 2 بخش تقسیم خواهد شد به طوری که ویدیوی اصلی در سمت چپ قرار میگیرد.

اینستاگرام ویدیوی جدید را در سمت راست قرار خواهد داد. در این مرحله میتوانید دکمه Record را بزنید و نگه دارید

تا ویدیوی جدید را ضبط کنید.

بعد از این که ویدیوی جدید خود را ضبط کردید، میتوانید دکمه Preview را بزنید تا بتوانید پیش نمایشی از آنچه که

ضبط کرده اید را مشاهده کنید.

از طریق همین بخش Preview نیز خواهید توانست ویدیوی خود را ادیت کنید و چیزهای بیشتری مانند صدا، متن،

استیکر و … نیز اضافه کنید. این ابزارها از باالی صفحه در اختیار شما قرار میگیرند.

بعد از این که تغ�رات و ویرایش  های الزم را انجام دادید، بایستی روی دکمه Next بزنید.

حاال مشاهده میکنید که در صفحه انتشار پست قرار گرفته اید. حاال میتوانید یک کپشن برای ریلز خود بنویسید.

میتوانید لوکیشن اضافه کنید و یا این که اشخاص دیگر را تگ کنید. بعد از آن کافی است که دکمه Share را بزنید تا ریلز

شما منتشر شود.

روش فعال یا غیرفعال کردن ریمیکس براي ریلز

اگر دوست ندارید که کسی ریلز شما را ریمیکس کند، میتوانید با استفاده از تنظیمات اینستاگرام از انجام این کار

جلوگیری کنید.

روش غیرفعال کردن براي یک ریل

وارد ریلزی که میخواهید کسی قادر به ساختن ریمیکس آن نباشد شوید.

روی سه نقطه باالی صفحه بزنید.

در منوی باز شده از بین گزینه ها، Remix This Reel را بزنید.

روش غیرفعال کردن ریمیکس براي تمامی ریل ها
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اگر قصد دارید که کسی نتواند از هیچ کدام از ویدیوهای ریل شما ریمیکس بسازد، کافی است که مراحل زیر را انجام

دهید.

وارد اینستاگرام شوید و از بخش پروفایل روی سه خط افقی باالی صفحه بزنید تا گزینه هایی برای شما به نمایش درآید.

از بین گزینه ها Setting یا همان تنظیمات را انتخاب کنید.

سپس Privacy را بزنید.

گزینه Reels and Remix را از بین گزینه ها انتخاب کنید.

گزینه مربوط به Allow for reels را خاموش کنید. با انجام این کار دیگر کسی نمیتواند ریلز شما را ریمیکس کند.

 

سواالت پرتکرار

با استفاده از این قابلیت میتوانید ریلز بقیه را پاسخ دهید و یا این که چیزی به آن اضافه کرده و آن را جالب تر

کنید.

وقتی وارد ریلز میشوید، از پا�ن صفحه گزینه سه نقطه را بزنید. سپس Remix this reel را بزنید تا بتوانید این کار

را انجام دهید. آموزش کامل این موضوع در مقاله وجود دارد.

بله. آموزش آن در همین مقاله وجود دارد.

 

قابلیت ریمیکس ریلز چیست؟ -

چگونه میتوان از ریمیکس ریلز اینستاگرام استفاده کرد؟ -

آیا میتوان کاري کرد که کسی نتواند ریلز ما را ریمیکس کند؟ -


