
 ریلز اینستاگرام چیست؟

رایه برای ایجاد ویدیوهای کوتاه رسگرم کننده و خالق با ابزارهای نوآورانه  TikTok ،IG Reels مانند

یرایش  است. با افزودن جلوه های ویژه، متون، استیکرها، صدا یا سایر ویدیوها یم توانید به راحتی آنها را و 

 کردید، یم
ی

های خود )با های خود را در استوریتوانید حلقهکنید. پس از آن، هر زمان که احساس آمادگ

 Explore Feed ،Homeهای خود را تبلیغ کنید(، ساعت خود حلقه 24توانید به مدت این گزینه یم

Feed یا تب Reels  جدید در پروفایل اینستاگرام خود منتشر کنید. به این ترتیب، فالوورهای شما هر

 .زمان که بخواهند به آنها خواهند رسید

است. اقدامات اسایس شما در  TikTok یک راز است، اما به نظر یم رسد بسیار شبیه به Reels الگوریتم

، برنامه بر ریلز برجسته شما تأثیر یم گذارد، مانند محتوایی که دوست دارید، افرادی که دنبال یم کنید 

 Reelsایی یک برند، موقعیت مکایی و نظرایی که یم دهید. خواه یک خالق معمویل باشید یا در تیم بازاری

فرصتی عایل برای شماست تا خود را به مخاطبان جدید نشان دهید و به طور بالقوه نرخ موفقیت 

اتژی بازاریایی خود را افزایش دهید. بدون شک، 
ها و فالوورهای کند الیکبه شما کمک یم Reelsاسیی

ی دریافت کنید، زیرا جامعه  به اندازه کاربرانبا یک میلیارد کاربر فعال،  IG بیشیی
ً
ت. اس TikTok تقریبا

تمام تالش خود را بکنید تا با محتوای منحرصبفرد خود "ویژه" شوید و با استفاده از استعدادهای خود 

ی ایجاد کنید  !جذابیت بیشیی

 را خودتان به Reels اگر مراحل را دنبال کنید در این قسمت توضیح خواهیم داد. شما یم توانید به راحتی 

 اک بگذارید و با محتوای خالقانه جدید خود رسگرم شوید و جذب شوید! در اینجا نحوه انجام این کار اشیی 

 :آمده است

اک گذاری ریلز ها دارای سه مرحله اصیل است  .ایجاد و به اشیی

 :آنها عبارتند از

ی  اینستاگرام برنامه ی استوری بروید. وقتی به دوربیر  یم روید، یم توانید نماد Story را باز کنید و به دوربیر

Reels نزدیک گزینه ، ی ید و  Story را در پاییر ید. یم توانید چندین ویدیو بگیر پیدا کنید. فیلم خود را بگیر

فت یم توانید طول وید یوهای خود را مدیریت آنها را در حلقه های خود ترکیب کنید. با برریس نوار پیشر

کنید. ویدیوی خود را ویرایش کنید شما یم توانید تایمر را تنظیم کنید، رسعت فیلم را تغییر دهید و آن را 

 .تراز کنید

ها و موسیقی را انتخاب کنید  .فیلیی

https://www.instagram.com/
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 :برای ایجاد ریلز

ی  ها و مانجا Stories باید این کار را در دوربیر وسیقی م دهید. قبل از اینکه داستان خود را ضبط کنید، فیلیی

اک گذاری ریلز کیم متفاوت از  اک بگذارید اشیی را از برچسب ها انتخاب کنید. ویدئوی خود را به اشیی

ی یم توانید  استوری های معمویل است. شما این امکان را دارید که زیرنویس و هشتگ اضافه کنید. همچنیر

 را برای ویدیو انتخاب کنید. هنوز پیچیده به نظر یم رسد؟ ریز عکسها 

اکدر اینجا توضیح دقیق  :آورده شده است Instargam گذاری ریلز درتری درباره نحوه اشیی

وع ایجاد حلقه ها و موسیقی خود را انتخاب کنید برای رسر ی فیلیی ام با  را در اینستاگر  Stories ها، باید دوربیر

سمت راست در حایل که در فید صفحه اصیل خود هستید باز کنید )که باعث  کشیدن انگشت خود به

ی از سمت چپ برنامه نشان داده یم شود( و نمادیم ی انتخاب کنید.  Reels شود دوربیر را در منوی دوربیر

وع جلسه ضبط، یم توانید ریلز اینستاگرام خود را یک آهنگ مناسب از کتابخانه موسیقی قبل از رسر

اک بگذاریدم پیدا کنید یا صدای اصیل خود را ضبط کنید و حلقهاینستاگرا  .های خود را با آن به اشیی

نکته ای که باید در نظر داشته باشید:این است که اگر صدای اصیل خود را ضبط کنید و حلقه های 

یس یم شود و آنها  اک بگذارید، صدای اصیل شما برای همه قابل دسیی  یم توانند  اینستاگرام خود را به اشیی

توانید تایمر خود را تنظیم کرده و از صدای اصیل شما در حلقه های خود استفاده کنند. از آنجا یم

وع یم شود. یم 3هندزفری ضبط کنید. شمارش از  هایی را از گالری آغاز یم شود و تایمر رسر
توانید فیلیی

های زیاد با جلوه رهای ویرایش برای خالقیت بیشیی با انتخاب کنید یا از ابزا AR هایفیلیی با فیلیی

وع ضبط، یمحلقه توانید انتخاب کنید که در چه های اینستاگرام خود استفاده کنید. قبل از رسر

ی شوید که به طور کیل حلقهقسمت های هایی از ویدیو یا صدا رسعت آن را کم یا افزایش دهید تا مطمی 

دکننده اینستاگرام ایجاد یمرسگرم اری کنید مرحله دوم قسمت ضبط حلقه های اینستاگرام کنید. فیلمیی

فت را در   مانند ضبط ویدیو برای استوری اینستاگرام شما است. نوار پیشر
ً
شما است. این فرآیند دقیقا

 .باالی صفحه خود خواهید دید که مدت زمان چرخش شما را نشان یم دهد

ر یک زمان، یا استفاده از ویدیوهای رول توانید با ضبط چندین ویدیو، ضبط هر یک از ویدیوها دیم

ی خود، حلقه ی ها ایجاد کنید. پس از اتمام ضبط، یمدوربیر توانید از ابزارهای طرایح استفاده کنید و میی



تر جلوه دهید. در نهایت، گزینه ای برای انتخاب کنندهتر یا رسگرمایهای خود را حرفهاضافه کنید تا حلقه

ی یا نقایسر ظاهر شود وجود داردقسمتی از ویدیو که یم   .خواهید میی

 


