
ரிஸில் தனது புதிய அம்சமான பில்மி (Filmi) மூலம் பாலிவுட் 

அளவிலான வீடியயாக்களள அறிமுகப்படுத்துகிறது 

 

 AI & ML அடிப்படையில் அதிநவீன அம்சமான  பில்மி (Filmi) மூலம், அடனத்து 

உள்ளைக்க படைப்பாளரக்ளுக்கும் வீடிய ா விடள ாடும் களதட்த ரிஸில் 

(Rizzle)மீண்டும் சமன் சச ்கிறது. 

 

புதுடம மிகவும் அரிதானது. ஒரிஜினல் ஐடி ாக்களுக்கு பற்றாக்குடற 

உள்ள ஒரு சதாழிலில் ரிஸில் பில்மிட  (Filmi) சதாைங்குகிறது. இது 

சாதாரண வீடிய ாக்கடள ஸ்ைன்னிங் வீடிய ாக்களாக மாற்றுகிறது. 

யமலும் பாலிவுை் பைங்களில் இருந்து யநராக வந்தடத யபால சதரிகிறது. AI 

& ML அடிப்படையில் ஸ்சபஷல் எசபக்ைஸ்்க்கு நன்றி. இந்த புதுடம ான 

அம்சம் நீங்கள் ஒவ்சவாரு நாளும் ஷாரை்் வீடிய ாக்களுக்காக பை்ைடன 

சதாடும்யபாது, ஒரு மந்திர த ாரிப்டப  

வழங்குகிறது.  

 

ஷாரை்் வீடிய ாக்கள் அடல முதன் முதலில் இந்தி ாடவ தாக்கி  யபாது, 

ஏராளமான லிப்சிங் வீடிய ாக்கள் இருந்தன. பின்னர ்அடவ நைன 

வீடிய ாக்களாக மாற்றப்பை்ைன. டிக் ைாக் குயளான்கள் நிடறந்த 

இன்டற  ஷாரை்் வீடிய ாஸ் மாரக்்சகை்டில், மில்லி ன் கணக்கான 

படைப்பாளிகள் லிப்சிங் மற்றும் ைான்டஸ மு ற்சி சச ்கின்றனர.் 

சபாழுதுயபாக்காக இருக்கும் அயத யவடளயில் அவரக்ள் 

சலிப்படை வும், தங்களது முடறயீைட்ை இழக்கவும் கூடும்.  

 

கிரிய ை்ைரக்ள்  தங்களது வீடிய ாக்களுக்கு அதிக என்யகஜ்சமண்ை் 

கிடைக்க யவண்டும் என்பதற்காக, ஒரு ஷாரை்் வீடிய ாடவ எடிை் சச ்  

பல மணி யநரங்கடள சசலவு சச ்கின்றனர.் சில படைப்பாளிகள் 

எடிை்டிங் கடலட  கற்றுக்சகாள்ளும் யபாது, 

சபரும்பான்டம ானவரக்ள் லிப்சிங், ைான்ஸ், ஷாரை்் ஸ்கிை் என 

பலவற்டற உள்ளைக்கி  சச ல்திறன் கடலயின் முதன்டம திறன் 

சதாகுப்பில் கவனம் சசலுத்துவாரக்ள்.  

 

ஷாரை்் வீடிய ா தளங்களில் பில்மி (Filmi) மிகவும் புரை்சிகரமானது. 

இப்யபாது ஒவ்சவாரு படைப்பாளியும், ஒரு பாலிவுை் மியூசிக் வீடிய ாவில் 



இருந்து யநராக சவளிய றுவது யபால யதான்றும் வீடிய ாக்கடள 

உருவாக்க முடியும்.  

 

ரிஸில் (Rizzle) நிறுவனத்தின் மாரக்்சகை்டிங் இ க்குனர ்சப்னா பயைல் 

இதுகுறித்து, ''ரிஸில் பில்மியுைன் (Filmi) கிரிய ை்ைரக்ளுக்காக, வீடிய ா 

ப்யளயிங் களத்டத மீண்டும் சமன் (re-leveling) சச ்துள்ளது. AI & ML 

இ ங்கும் கருவிகடள சகாண்டு அடனத்து படைப்பாளரக்ளும் 

மா ாஜால வீடிய ாக்கடள உருவாக்க யவண்டும் என எங்கள் குழு 

விரும்புகிறது. பாலிவுை் தரமான பில்மியுைன் (Filmi) டவரல் பரபரப்டப 

ஏற்படுத்த 10 மில்லி ன் இளம் மற்றும் எனரச்ஜடிக் சூப்பர ்ஸ்ைார ்

கிரிய ை்ைரக்டள உருவாக்க யவண்டும் என்பயத எங்கள் குறிக்யகாள். 

ஷாரை்் வீடிய ாக்கடள மீண்டும் மா ாஜாலமாக்குவடத யநாக்கமாக 

சகாண்டுள்யளாம்,'' என சதரிவித்து இருக்கிறார.்  

 

பீை்ைா சவரஷ்னில் பில்மிட (Filmi) மு ற்சி சச ்த நமது ரிஸில் (Rizzle) 

கிரிய ை்ைரக்ள் அதுகுறித்து என்ன சசால்லி இருக்கிறாரக்ள் என்படத 

கீயழ காண்யபாம்:- 

 

நைன கடலஞர ்பிரக் ா ஸ்யரஷ்தா, ''பில்மி (Filmi) பாலிவுை் தைக்ா(Tatka) 

யபான்றது. இது என்னுடை  வீடிய ாக்கடள சநாடியில் மசாலா 

சச ்கிறது. எடிை்டிங் குறித்து நான் கவடலப்பை யவண்டி தில்டல. 

என்னுடை  கவனம் அடனத்தும் எனது முதல் காதல் நைனத்தில் தான் 

இருக்கிறது,'' என சதரிவித்து உள்ளார.்  

 

நம்ரதா குப்தா, ''நான் பாலிவுை் மியூசிக் வீடிய ாக்கடள பாரக்்கும் யபாது, 

அவற்றின் எசபக்ைட்ஸ நிடனத்து இடவ எவ்வாறு சாதத்ி மாகின்றன 

என ஆசச்ரி ப்பைட்ு இருக்கியறன். இப்யபாது எனது பில்மிகள் (Filmi) 

வழி ாக இந்த உலகத்டத பிடிக்க முடியும்,'' என சதரிவித்து உள்ளார.்  

 

யகாரிய ாகிராபரும், ஃபிைச்னஸ் ைச்ரயினருமான டநயனஷ் டி கன்சாரா, 

''வீடிய ா டவரல் ஆவதற்கான ரகசி  சாடஸ நான் கண்டுபிடித்யதன். 

அது ரிஸிலின் பில்மி (Filmi) நான் சத்தி ம் சச ்கியறன்,'' என சதரிவித்து 

உள்ளார.்  

 



பில்மியின்(Filmi) பின்னால் உள்ள குழு அதன் திறடனப் பற்றி 

நம்பிக்டகயுைன் உள்ளது. மற்றும் கிரிய ை்ைரக்ள் இந்த அம்சத்டத 

விரும்புவாரக்ள் என்று நம்புகிறது. புதுடம ான கருவிகடள சகாண்டு 

ரிஸில் (Rizzle) அதன் படைப்பாளரக்டள சதாைரந்்து வி ப்பில் 

ஆழ்த்துகிறது. கைந்த மாதம் ரமீிக்ஸ் (Rimix) மற்றும் சைம்ப்யளைக்டள 

(Template) ரிஸில் (Rizzle)அறிமுகம் சச ்தது.  

 

இந்த இரண்டும் தற்யபாது கண்சைண்ை் கிரிய ை்ைரக்ள் மத்தியில் மிகவும் 

பிரபலமாக உள்ளது. இயத யபால எதிரக்ாலத்தில் யமலும் பல  

முக்கி  கண்டுபிடிப்புகடள சதாைர ரிஸில் (Rizzle) திை்ைமிைட்ுள்ளது 

 

 

  


