
 ؟VSCOما هو تطبيق 

  تطبيقVSCO هو محرر صور وفيديو شائع متاح لألجهزة المحمولة 

 يمكن للمستخدمين اختيار استخدام اإلصدار المجاني من التطبيق أو االشتراك في اإلصدار المتميز من التطبيق 

  يتيح اإلصدار المجاني من تطبيقVSCO  للمستخدمين الوصول إلى مجموعة مختارة من المرشحات وأدوات

 التحرير األساسية ومنصة المجتمع

  يتيح اإلصدار المتميز من تطبيقVSCO  للمستخدمين الوصول إلى أدوات تحرير أكثر تقدًما وقدرات تحرير

 الفيديو ومجموعة أوسع من المرشحات

  باإلضافة إلى كونه محرر صور وفيديو ، فإنVSCO هو أيًضا منصة ومجتمع لمشاركة الصور 

  على عكسInstagram  ال يمكن للمستخدمين اإلعجاب أو التعليق على منشورات ،VSCO 

 بينما يمكن للمستخدمين متابعة الحسابات على التطبيق ، ال يتم عرض مقاييس المتابعين علنًا 
 عمل مثل منشورات المدونة )تحتوي على يمكن للمستخدمين أيًضا إنشاء "المجالت" على التطبيق والتي ت

 عناوين وترجمات وصور متعددة وخيار إضافة المزيد من النص(

  إذا أعجب المستخدم بصورة ما ، فيمكنه "تفضيل" المنشور أو إعادة نشره في ملف تعريفVSCO الخاص به 

 " تعمل عالمة التبويبDiscover بشكل مشابه جدًا لعالمة التبويب "Discover  فيInstagram.  يعرض

 الصور التي يعتقد التطبيق أن المستخدم سيحبها
  يمكن أن تحتوي المنشورات على تطبيقVSCO  على عالمات تصنيف وتتضمن الفلتر المستخدم على الصورة

 في الوصف
 يمكن للمستخدمين إرسال رسائل خاصة إلى بعضهم البعض على التطبيق ، طالما أنهم يتابعون بعضهم البعض 
 ات عامة والتطبيق يجعل من السهل للمشاركة في تحرير الصور التي على منصات وسائل اإلعالم لمح

 SMSالرسائل النصية  ، وعبر بينتيريست ، WeChat ، سناب شات ، إينستاجرام االجتماعية األخرى مثل

 في األخبار: VSCOتطبيق 

الناسقال ]طالب[ إنه عندما ]كانوا[ في المدرسة الثانوية ، استخدم   [VSCO]  باعتباره "إنستغرام سري" ، ألنه

 .كان مساحة خالية من الهموم

ومع ذلك ، هذا أمر  تنص إرشادات المجتمع على أن المواد المنشورة يجب أن تكون مناسبة لجميع الجماهير ؛

بارها فاضحة جدًا شخصي وبعض الصور تصور مواد إيحائية ومثيرة وغيرها من المواد التي يمكن اعت

الغ يمكن لعمليات البحث أيًضا أن تظهر صوًرا للماريجوانا والكحول ... بينما يمكن للمستخدمين اإلب لألطفال.

عن مواد غير الئقة إلزالتها ، فمن غير المرجح أن تتم إزالة الصور التي قد تصطدم باآلباء على أنها غير الئقة 

 .ألن التطبيق مصمم بالفعل للبالغين

 م اآلباء؟لماذا يجب أن يهت

  في وقت إجراء هذا االستعراض ، كان لدى تطبيقVSCO 20  مليون مستخدم أسبوعيًا وهو يتمتع بشعبية

 من قاعدة مستخدمي التطبيق Z 75٪يشكل الجيل  كبيرة بين المراهقين.

 خدم بعض المراهقين والمراهقين يستVSCO " باعتبارهInstagram  سريًا" ألن الكثير من اآلباء ال يعرفون أن

 التطبيق يحتوي على مكون مجتمعي.

  نظًرا ألن تطبيقVSCO  ال يعرض مقاييس عالنية مثل التعليقات واإلعجابات وعدد المتابعين ، يستخدم الكثير

لذلك ، من  مثالي". Instagramالذي يعتبرونه عمالً قيد التقدم وليس "من الطالب التطبيق لنشر المحتوى 

 المهم أن يقوم اآلباء بمراقبة التطبيق للتأكد من أن المشاركات لن يكون لها تأثير سلبي على أطفالهم

 " انتشر مصطلحVSCO Girl واستخدم لوصف الفتيات المراهقات الالئي يستخدمن  2019" في صيف عام ،

 وقد أدى ذلك إلى زيادة شعبية التطبيق -، واللباس غير الرسمي ، والوعي بالبيئة التطبيق 

 " أصبح مصطلحVSCO Girlتطبيق  " والتطبيق شائعًا جدًا لدرجة أن الناس كانوا ينشرون عنه علىTikTok  و

Instagram و Twitter و YouTube  

 " لسوء الحظ ، تحولت ثقافةVSCO Girlهدف للتنمر عبر اإلنترنت ، وفقًا لـ " الفرعية سريعًا إلى NBC 

 أفضل عصر لوسائل التواصل االجتماعي؟

https://www.pregnancyinside.info/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-vsco.html


 لوسائل التواصل االجتماعي: SmartSocial.comاقتراحات 

  خاص :13-0األعمار 

  وسائل التواصل االجتماعي / اتفاقية الهاتف الخليوي :10سن 

  لى وسائل التواصل االجتماعيقم بإجراء مناقشة عائلية حول ما يجب أن يكون ع :13األعمار 

  أنشئ ملفًا خاًصا وانشر صوًرا إيجابية للمتطوعين )واإلنجازات / المشاريع( عبر اإلنترنت :14-13العمر 

  اجعل محفظتك عامة كموقع ويب يساعد الطالب على التألق عبر اإلنترنت :15العمر 

  على اإلنترنت لطالبك يجب أن تكون الكليات قادرة على إيجاد بصمة إيجابية :17العمر 

 ماذا يمكن للوالدين أن يفعلوا؟

  قبل منح الطالب حق الوصول إلى تطبيقVSCO  ، قم بتنزيل التطبيق ، واقض بعض الوقت في التعرف عليه ،

 ثم حدد ما إذا كان من اآلمن استخدام الطالب.
 كة ، وقم بإجراء مناقشات متكررة إذا قررت أنه آمن لعائلتك ، راقب منشوراتهم بانتظام ، واستمر في المشار

 حول ما هو إيجابي للنشر )وما هو غير ذلك(

  فكر في تشجيع المراهقين والمراهقين على تعلم برامج مثلAdobe Photoshop  أوLightroom  إذا كان

ب الداخلي يمكن أن تكون هذه البرامج مرغوبة للغاية للقبول بالكلية أو التدري لديهم اهتمام بالتصوير والتحرير.
 أو المتقدمين للوظائف إلدراجها في سيرتهم الذاتية

  ذّكر أطفالك بعدم إرسال رسائل خاصة إلى الغرباء مطلقًا على التطبيق ، فليس كل من يقولون إنهم متصلون
 باإلنترنت

الخاص  Instagramلتحسين موجز  VSCOمن أفضل مرشحات  12

 بك

الخاص بك تماًما ، وهو ما  Instagramإلى تحويل موجز  VSCOيمكن أن يؤدي استخدام أفضل مرشحات 

ألول مرة ، كان يركز على المرشحات القديمة والرائعة  Instagramعندما ُولد  .VSCOيفسر شعبية تطبيق 

الخاصة به ، ولكن نظًرا ألن النظام األساسي قد أضاف المزيد من الوظائف ، فقد تم تهميش عوامل التصفية 

  الخاصة به.

  

من خالل توفير مجموعة  ( بسد الفجوة.VSCO Cam)المعروف سابقًا باسم  VSCOقام تطبيق الطرف الثالث 

رفع الصور المستوردة وأيًضا التقاط الصور داخل التطبيق  VSCOمن المرشحات التعبيرية ، يتيح لك 

لقد  ج في االشتراك السنوي.مرشح آخر مدر 100العديد من المرشحات مجانية إلى األبد ، وهناك أكثر من  نفسه.

 اخترنا أفضل الخيارات المدفوعة والمجانية وقمنا بإدراجها هنا.

 المجانية VSCOأفضل مرشحات 
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