
قبلی  بعدی خدمات ممبر

 

 

 

 

خدمات فالوور

خدمات ویو، الیک و کامنت

سایر خدمات دیجی ممبر

از اینستاگرام به عنوان یک ادیتور عکس

استفاده کنید

5/5 - (5 امتیاز)

طراحان اینستاگرام در جدیدترین آپدیت این اپلیکیشن امکان
ویرایش عکس ها را در اختیار کاربران قرار داده اند. این قابلیت سبب

شده که این پلتفرم محبوب بی نقص و کامل به نظر برسد.
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کار با ابزارهای ادیت عکس در اینستاگرام ضمن این که بسیار ساده
است، موجب شده که کاربران بتوانند تصاویری با جذابیت بصری

بیشتر برای مخاطبان خود به اشتراک بگذارند.

این امر علی الخصوص برای کسب و کارهای نوپا که بودجه چندانی

برای خریداری دوربین های عکاسی حرفه ای ندارند، بسیار مناسب
است. در این نوشتار بر آن شده ایم که ادیت عکس در اینستاگرام را

به شما آموزش دهیم، پس لطفا همراه ما باشید.

نحوه انتخاب عکس

قبل از هر اقدامی الزم است که یک عکس باکیفیت و با ابعاد مناسب

برای ویرایش انتخاب کنید. اگر عکس ابعاد کوچکی داشته باشد،
ممکن است که پس از ویرایش محو شده و شفافیت مطلوبی
نداشته باشد. اگر قصد دارید که خودتان عکاسی کنید، فاکتوری که

باید به آن توجه ویژه داشته باشید، میزان نور محیط است.

در مواقعی که نور فضا به اندازه کافی نیست، می توانید از راه کارهایی

نظیر قابلیت HDR دوربین گوشی موبایل خود استفاده نما�د. برای
این که بتوانید نظر فالوورها را به خوبی جلب کنید، الزم است که

خالقیت به خرج داده و عکس های خاص بگیرید.

برای جلب نظر کاربران در اینستاگرام میزان باال بودن الیک و کامنت
بسیار مهم است پس با خرید کامنت اینستاگرام و الیک از سایت

دیجی ممبر به پیج اینستاگرام خود اعتبار ببخشید.

تصاویری با عرض 1080 پیکسل بهترین گزینه برای ویرایش در
اینستاگرام هستند. ابزارهای ادیت در حالت پیش فرض تمام

تصاویر را به صورت مربعی برش می زند؛ اما اگر مایل باشید،
می توانید تنظیمات آن را طوری انجام دهید که عکس مورد نظر با

ارتفاع کامل نمایش داده شود.
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چگونه از فیلترهای اینستاگرام استفاده کنید؟

یکی از امکانات ادیت عکس در اینستاگرام، فیلترهای مختلف آن
هستند. این ابزار از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و با توجه به

سلیقه خود می توانید هر کدام را که خواستید انتخاب نما�د. برای
این کار کافیست اندکی زمان بگذارید و فیلترهای مختلف را امتحان

کنید و ببینید کدام یک با سلیقه شما هماهنگ است.

طبق نظرسنجی هایی که انجام شده، اغلب کاربران اینستاگرام
فیلترهای خاص را ترجیح می دهند. به عنوان مثال بیشتر کاربران در

ایاالت متحده آمریکا Clarendon را به عنوان بهترین فیلتر
اینستاگرام معرفی کرده اند. دلیل آن هم این است که این ابزار

جلوه های برجسته ای روی تصاویر ایجاد کرده که به جذابیت بصری
آن می افزاید.

برای انتخاب فیلتر مورد نظر خود باید دو بار به آن ضربه بزنید و با

جابجایی محور کشویی مقیاس ابزار را بین صفر تا صد تنظیم
نما�د. بهتر است که یک فیلتر خاص را انتخاب کرده و آن را روی
تمامی عکس های صفحه اینستاگرام اعمال کنید. این کار باعث ایجاد

هماهنگی در پیج شما می شود و در واقع یک هویت خواص آن
می بخشد.

با افکت اینستاگرام آشنا شوید

برای دسترسی به ابزارهای ادیت عکس در اینستاگرام در گوشی های

آیفون گزینه Edit را در پا�ن صفحه انتخاب نما�د. چنانچه موبایل
شما از سیستم عامل اندروید پشتیبانی می کند، باید گزینه
Edit/Filter را برگزینید. ابزارهای ویرایش عکس برای برخی از

کاربران اندروید به صورت یک آیکون شبیه آچار نشان داده می شود.

برای این که بتوانید همه ابزارهای ویرایش تصاویر را مشاهده کنید،
الزم است که ردیف ابزارها را از راست به سمت چپ بکشید. اکنون
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ابزار مورد نظر را انتخاب کرده و روی عکس اعمال نما�د. به عنوان
مثال با انتخاب Brightness به صفحه ای هدایت می شوید که

می توانید میزان نور عکس را مطابق با سلیقه خود کم یا زیاد کنید.

تنظیم نور عکس توسط ابزارهای ادیت در

اینستاگرام

تمام عکاسان حرفه ای تالش می کنند که تنظیمات دوربین خود را
طوری انجام دهند، که عکس گرفته شده از نظر نور در وضعیت
مطلوبی باشد. پس یکی از مهم ترین فاکتورهایی که سبب می شود،

عکس پست های شما در اینستاگرام جذاب و شفاف به نظر برسد،
میزان نور آن است.

برای اعمال تنظیمات مربوط به روشنایی الزم است که از طریق نوار
کشویی قسمت پا�ن صفحه، نوار پیمایش را به سمت چپ و راست

حرکت بدهید. این کار سبب می گردد که عکس تیره یا روشن شود.

زمانی که روشنایی تصویر به حد دلخواه رسید، دیگر الزم نیست نوار
کشویی را حرکت دهید. برای تنظیمات مربوط به کنتراست عکس هم
ضروری است نوار پیمایش را به سمت چپ و راست جابجا کنید. با
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حرکت نوار پیمایش به طرف چپ نواحی روشن عکس روشن تر و
شفاف تر به نظر می رسد و برعکس.

تنظیمات رنگ عکس

از جمله ابزارهای ادیت عکس در اینستاگرام، Warmth  می باشد که

به کمک آن می توانید رنگ عکس پست های خود را تغ�ر دهید. با
انتخاب این ابزار و حرکت دادن نوار پیمایش به سمت راست
رنگ های گرم به تصویر اضافه می شود. چنانچه نوار پیمایش را در

جهت چپ حرکت دهید، رنگ عکس به سردی تمایل پیدا می کند.

یکی دیگر از ابزارهایی که برای تغ�ر رنگ تصاویر در اینستاگرام مورد

استفاده قرار می گیرد، Saturation است. همچنین ابزار دیگری که
به این منظور طراحی شده، Color می باشد که شامل دو بخش
Shadows و Highlights بوده و توسط آن می توانید شدت

رنگ ها را مطابق میل خود ویرایش کنید.

چگونه عکس را قبل انتشار ادیت کنید؟

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/


برای استفاده از قابلیت ادیت عکس در اینستاگرام، باید تصویر مورد
نظر را در حالت هواپیما یعنی airplane mode انتشار دهید.

نخست به بخش تنظیمات رفته و اطمینان حاصل کنید که گزینه
Save Original Photo فعال باشد. این گزینه در شکل زیر در یک

کادر قرمز رنگ نشان داده شده است.

در مرحله بعد الزم است که حالت هواپیما را روشن کنید. سپس
مراحل عادی اشتراک گذاری پست در اینستاگرام را دنبال نما�د.
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تصویر مورد نظر خود را آپلود کرده و تغ�رات الزم را به کمک
ابزارهای ادیت روی آن اعمال کنید.

upload ضربه بزنید. با مشاهده خطای Share سپس روی گزینه
failed می توانید تصویر ویرایش شده را در قسمت گالری تلفن

هوشمند خود را بیابید.

نتیجه گیری

همان طور که می دانید اینستاگرام یک شبکه اجتماعی است که بر

پایه انتشار تصاویر طراحی شده است. بنابراین کیفیت باالی
عکس هایی که در پست های خود استفاده می کنید، اهمیت بسیار

زیادی دارد. هرچه قدر که تصاویر شفاف تر و زیباتر باشند، قطعا
کاربران بیشتری تمایل پیدا می کنند که پیج شما را فالو کنند.

اگر قصد دارید یک پیج فروشگاهی راه اندازی کنید و پول کافی برای

خریداری دوربین های عکاسی حرفه ای و گران قیمت ندارید، ادیت
عکس در اینستاگرام بهترین گزینه برای شماست.

ابزارهای متنوعی برای ویرایش تصاویر پست ها در اینستاگرام

طراحی شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است. به لطف این ابزارها
می توانید جلوه خاصی به عکس ها ببخشید و آن ها را طوری تنظیم

کنید که جذاب و کاربر پسند شوند.
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