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 - niushamin - 2021-10-02ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی وﯾﺪﺋﻮ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾ از وﯾﺪﺋﻮ ﺧﻮد را ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻ از وﯾﺪﺋﻮ اﺷﺎره
ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آن را ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻟﯿﻨ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺎﺻ از وﯾﺪﺋﻮ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ و از دﯾﺪهﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﺪﺋﻮ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ارﺟﺎع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳ ﯾ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ
اﻣﺎن را ﻣدﻫﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎت ﻣﻬﻤ از وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ارزش اﻓﺰوده اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﺟﺪﯾﺪ آﭘﺎرات در ﺧﯿﻠ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺎﺷﺪ:
در ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷ.
ﻧﺸﺎن دادن دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ آن را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ از ﯾ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی
ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﺗﺮ

ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی وﯾﺪﺋﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺗﺎﺛﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آﭘﻠﻮد ﮐﺮده اﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ :
اﺑﺘﺪا وارد داﺷﺒﻮرد ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ و ﻗﺴﻤﺖ "وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﻦ" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ وﯾﺪﺋﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮ روی آﯾﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺗﺼﻮﯾﺮ؛"وﯾﺮاﯾﺶ" ؛ ﮐﻠﯿ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﻬﻢ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﮐﻨﯿﻢ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔ در
زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷ در ﻧﻤﺎﯾﺶ
وﯾﺪﺋﻮ روی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ وارد ﺻﻔﺤﻪ وﯾﺮاﯾﺶ وﯾﺪﺋﻮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺎﻓﯿﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺑﻪﺻﻮرت
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺎم ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،زﻣﺎن ﺷﺮوع آن ﺑﺨﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺷﺪن وﯾﺪﯾﻮ را روی وﯾﺪﯾﻮی ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وﯾﺪﯾﻮ زﻣﺎن و اﺳﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎ را دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎدر زﯾﺮ وارد
ﮐﻨﯿﺪ:

از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﻨﺎم آﭘﻠﻮد وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼع از ﭼﻮﻧ آﭘﻠﻮد وﯾﺪﺋﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﭼﻮﻧ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی وﯾﺪﺋﻮ ،وﯾﺪﺋﻮ زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

