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در حال حاضر، ما در مورد وضوح تصویر و ویدئو بر اساس محدودیت هایی مانند اتصال کاربر و پهنای باند تصمیم می 

ریم. با توجه به اندازه فایل بزرگتر، رندر رسانه با وضوح باال نسبت به رسانه های با وضوح پایین، داده بیشتری مصرف گی

می کند. این می تواند برای کاربران در موقعیت های اتصال منحصر به فرد، که تشخیص آن در سطح برنامه دشوار 
 ن های همراه جیبی استفاده می کنند، به نظر می رسد که دراست، مهم باشد. به عنوان مثال، افرادی که از تلف

Wi-Fi توانیم تنظیماتی را برای هستند، در حالی که در واقعیت از داده های تلفن همراه استفاده می کنند. بنابراین می
ر تماشا کنند. این به ای با وضوح باالتخواهند رسانهکاربران فراهم کنیم تا تصمیم بگیرند که کدام تنظیمات اتصال را می

 .کاربران امکان می دهد بدون استفاده از داده های زیاد، به جستجوی محتوای مورد عالقه خود ادامه دهند
معامله با فعال کردن سه اهرم اصلی این است که ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که کاربران همچنان یک تجربه 

 .ل دارند، با توجه به اینکه اینستاگرام یک برنامه سنگین رسانه ای استمرور ثابت با زمان بارگذاری رسانه معقو

دانیم که بخش قابل توجهی از کاربران ما در بازارهایی هستند که در آن اتصال فقط از طریق داده در اینستاگرام، ما می

ن به صرفه افزایش یافته تقاضا برای اتصال مقرو .(WiFi یعنی) تلفن همراه قابل دسترسی است، نه اتصال در خانه

است، بنابراین هزینه داده در حال تبدیل شدن به یک عامل کلیدی در تصمیم کاربران برای مشارکت در محتوای آنالین 
است. اگرچه ما می توانیم در درجه اول بازارهای نوظهور را مشاهده کنیم، اما کشورهای صنعتی نیز وجود دارند که 

ین معنی است که بخش قابل توجهی از جمعیت نیز از داده ها آگاه هستند. با در نظر گرفتن هزینه باالی داده ها به ا

 Data همه این موارد، ما در اندونزی، هند، آرژانتین، آلمان و فرانسه آزمایش کردیم. این تیم چندین نوع مختلف از
Saver هایی را که کار و کنترل کیفیت رسانه، گزینهرا با سه پارامتر باال و با انواعی که برای غیرفعال کردن پخش خود

 .برای کاربر قابل مشاهده است، آزمایش کردند

های ویدیوی قبلی تعادل خوبی در کاهش مصرف در طول اولین آزمایش کشور، متوجه شدیم که غیرفعال کردن بارگیری

طور قابل پیش بینی، از آنجایی که آنها دهد. به کند و در عین حال تجربه تماشای معقولی را ارائه میداده ایجاد می
به طور خودکار محتوای ویدیویی را پخش نمی کردند، مردم ویدیوهای کمتری مصرف کردند. با این حال، ما همچنین 

 .کنندایم که مردم از کنترل صریح بر کیفیت رسانه و بازتولید خودکار استقبال میدیده
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