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ترین دالیل و راه کارهای جذب مخاطب بیشتر است، یکی از راه های
جذاب کردن صفحه پیج اینستاگرام پازلی کردن عکس است، یعنی

اینکه یک عکس را به صورت پازل و چند تکه در بیاورید و در پست
های خود استفاده کنید.

اگر شما روش درست کردن قالب و کاور برای اکانت اینستاگرام خود
ندارید پازلی کردن عکس خود برای استفاده در پست اینستاگرام
جایگزین خوبی است، که عالوه بر اینکه با جذاب کردن پیج دنبال

کنندگان شما بیشتر می شود نشان دهنده خالقیت و مهارت شما
است.

روش های پازلی کردن عکس در اینستاگرام

این مقاله با هدف آموزش پازلی کردن عکس در اینستاگرام و معرفی
اپلیکیشن مناسب پازلی کردن عکس در اینستاگرام تنظیم شده

است.

شما می توانید با برنامه های مختلف اقدام به پازلی کردن عکس

برای پست در اینستاگرام کنید و که ما ساده ترین و بهترین های آن
را به شما معرفی می کنیم.

به شما پیشنهاد می کنیم برای بهتر شدن کار خود و ایجاد جلوه های

بصری کار با فتوشاپ را نیز یاد بگیرید و با صرف اندکی زمان و
حوصله بهترین نتیجه را کسب کنید.

Insta grid آشنایی کامل با اپلیکیشن

یکی از آسان ترین برنامه های پازلی کردن عکس استفاده از

اپلیکیشن Insta grid  است.

شما برای پازلی کردن عکس کافیست برنامه را باز کنید و از گالری
خود تصویر مورد نظر را انتخاب کنید.

https://www.digi-members.com/buy-clubhouse-followers/
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پس از انتخاب تصویر آیتم ها و گزینه هایی که باید تنظیم کنید
نمایان  می شود، که بر اساس آن باید تعداد و اندازه پازل را انتخاب

کنید. یکی رایج ترین گزینه ها گزینه ۳×۳ است.

پس از زدن گزینه ذخیره عکس شما به تعداد و اندازه انتخابی

تقسیم شده است، مثال اگر گزینه ۳×۳ را انتخاب کرده باشید به ۶
قسمت تقسیم می شود.

برای اینکه تصویر را به درست در اکانت خود منتشر کنید باید هنگام

بار گذاری ترتیب را رعایت کنید، شما برای پست کامل عکس هر
قسمت را جداگانه باید انتخاب و در صفحه خود منتشر کنید پس به

ترتیب عکس ها دقت کنید.

اگر قصد دارید در زمان دیگری در پیج خود منتشر کنید آن را در
گالری خود ذخیره کنید.

Til Pic آشنایی کامل با اپلیکیشن

برنامه دیگری که برای چند تکه کردن عکس می توان از ان استفاده

کرد Til Pic  است، اما توجه داشته باشید که این برنامه مخصوص
گوشی هایی با سیستم عامل ios است، بنابراین اگر گوشی شما

اندروید است از گزینه های دیگر استفاده کنید.

شما با نصب این اپلیکیشن نه تنها می توانید عکس را پازلی کنید
بلکه تمام کارهای مربوط به ادیت عکس مانند افکت گذاری، برش،

استیکر گذاری را نیز انجام دهید.

در واقع Til Pic  یک برنامه کامل است که شما را از سایر برنامه ها
برای ادیت عکس بی نیاز می کند.

: Grids – Giant square Maker اپلیکیشن

چیست؟
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از ویژگی های بارز این اپلیکیشن قابلیت گذاشتن متن بر روی تصویر
است اما جالب ترین قابلیت ایجاد تصاویر پانوراما  است. که در

ادامه در باره آن توضیح خواهیم داد.

روش کار این اپلیکیشن و سایر اپلیکیشن ها شبیه به هم است یعنی

پس از باز کردن برنامه عکس را از گالری انتخاب می کنید تفاوت آن
ها در قابلیت ها و امکانات مختلفی است که در آن برنامه در نظر

گرفته شده است.

شما می توانید با مقایسه برنامه ها با یکدیگر و با فتوشاپ بر اساس
سلیقه و توانایی خود یکی را انتخاب کنید.

تعریف کامل تصاویر پانوراما

پانوراما یا سراسر نمایی به تصویری گفته می شود که زاویه دید
گستره ای را نمایش دهد این تصویر ممکن است در یک عکس یا

فیلم و یا حتی نقاشی باشد.

در این تصویر که می تواند از یک منظره طبیعت و یا شهر و هر سوژه

ای باشد عالوه بر بازنمایی یک منطقه وسیع تصویر سوژه اصلی به
صورت واضح نمایان است .
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برای تهیه این عکس ها، که به آن عکس ۳۶۰  درجه نیز گفته می
شود هم می توان از نرم افزارها کمک گرفت و هم از طریق لنز دوربین

ثبت کرد.

بنابراین اگر شما قصد دارید که یک تصویر پازلی خالقانه و جذابی را

Grids – Giant square داشته باشید می توانید از نرم افزار
Maker کمک بگیرید و این نرم افزار بر روی سیستم عامل های

اندروید و ios  قابل نصب است.

اپلیکیشن Giant square for Instagram چیست؟

از دیگر اپلیکیشن های کاربردی برای پازلی کردن عکس اپلیکیشن

Giant square for instagram  که دارای قابلیت ایجاد تصاویر
پانوراما را دارد و همچنین شما می توانی  به صورت مستقیم تصویر

را در اینستاگرام بار گذاری کنید.

در هنگام پست کردن تصاویر پازلی توجه داشته باشید که اگر
خواستید تصاویر تکی را پس از تصاویر پازلی پست کنید و قبل از

تصاویر پازلی تصویر تکی را حتما در ۳ پست پشت سر هم بارگذاری
کنید تا عکس های پازلی در کنار هم و به ترتیب پست شود.

Suquare 9آشنایی با اپلیکیشن

از دیگر برنامه های ساده که کار کردن با ان بسیار راحت است این
اپلیکیشن است و اگر شما روش کار با دیگر برنامه ها را یاد گرفته

باشید به راحتی می توانید با این اپلیکیشن نیز استفاده کنید.

اپلیکیشنSuquare 9 را هم می توان بر روی سیستم اندروید و هم

ios  نصب کرد.
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Photosplit معرفی اپلیکیشن

این اپلیکیشن نیز بر روی تلفن همراه مدل اندروید و ios  نصب می

شود و بسیار مورد پسند کاربران است، و مانند دیگر برنامه های
پازلی کردن عکس برای اینستاگرام کار می کند.

پازلی کردن عکس در اینستاگرام با فتوشاپ
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یکی از برنامه های که بسیاری از کاربران با ان کار کرده اند و آشنا
هستند برنامه فتوشاپ است که بر روی اکثر سیستم های خانگی

نصب شده است.

بنابراین برای راحت تر شدن کار شما روش پازلی کرون عکس در

فتوشاپ را آموزش می دهیم.

برای شروع کار فتوشاپ را باز کنید و از گالری و یا اینترنت عکس 
دلخواه خود را انتخاب کنید.

پس از انتخاب عکس ابزار silce tool  را از منوی ابزار کنار صفحه
انتخاب کنید.

اگر در بین ابزار انتخابی نبود پنجمین ابزار را کلیک راست کرده و
silce  را انتخاب کنید.

پس از فعال شدن و انتخاب گزینه حاال بر روی عکس کلیک راست

کنید و گزینه Divide siels  را انتخاب کنید.
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در این مرحله باید کل عکس را انتخاب کنید، سپس در کادر باز شده
شما دو گزینه دارید، با فعال کردن گزینه اول که نوشته

horizontally into  سطرها با خطوط افقی تقسیم بندی می شود،
و با زدن گزینه دوم  vertically into با خط های عمودی تعداد

ستون تقسیم بندی می شود.

شما میتوانید در ابعاد ۴در ۴ یا ۳در ۳ و هر اندازه دیگه ای که
بخواهید ولی برای صفحه اینستاگرام ۳در ۳ تعداد ایده آلی است.
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پس از تقسیم بندی باید آن را ذخیره کرد برای این کار از نوار منو
فایل گزینهsave for web  را انتخاب کنیم تا فایل شما ذخیره شود.

تمام قسمت های عکس پازل شده به صورت جداگانه و مجزا ذخیره
می شود و به راحتی در دسترس شما برای اشتراک در اینستاگرام قرار

می گیرد.

دقت داشته باشید که عکس های انتخابی شما سایز استاندارد
تع�ن شده برای بار گذاری در اینستاگرام را داشته باشند، تا عکس
شما به صورت کامل در کادر قرار گیرد، اندازه استاندارد عکس
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Width= 459 و Height= 457  است، که رعایت کردن همین
مطلب در کار با فتوشاپ باعث سخت تر شدن کار به نسبت سایر

اپلیکیشن ها شده است.

اما به دلیل سایر قابلیت هایی که فتوشاپ دارد در صورت استفاده از

این برنامه عکس های حرفه ای تری می توانید داشته باشید.

نحوه ی درست کردن پست پازلی در اینستاگرام

شما با درست کردن عکس پازلی با هر کدام از برنامه های گفته شده

در واقع نصف بیشتر کار پست عکس پازلی را انجام داده اید و تنها
کاری که باید انجام دهید پست کردن هر قسمت از عکس به صورت

جداگانه است، و نکته قابل تاکید ابن است که به هنگام پست کردن
ترتیب قسمت ها را رعایت کنید تا عکس شما کامل و درست شکل

بگیرد، تا یک پست پازلی اینستاگرامی  جذابی را داشته باشید.

سخن پایانی

اگر تا پایان مطلب با ما همراه بوده اید امیدوارم که توانسته باشیم

در کنار هم پست پازلی در اینستاگرام را آموخته باشیم.

چند نکته کاربردی: عکس انتخابی برای پست پازلی باید کیفیت
باالیی داشته باشد تا بر اثر کشیدگی عکس که به هنگام  پازلی کردن

اتفاق می افتد کیفیت عکس پا�ن نیاید.

همانطور که پست پازلی باعث جذاب تر شدن پیج شما می شود اما

استفاده بیش از یکبار از این طرفند از جذابیت ان می کاهد.

در انتخاب عکس پازلی می توانید عکس هایی انتخاب کنید که
عالقمند نیستید از آن کپی برداری شود زیرا اگر کسی اقدام به

اسکرین شات از تمام عکس ها کند یک عکس کوچک با کیفیت
پا�ن خواهد داشت.
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

و در آخر دوباره تاکید می کنم که پازلی کردن عکس با فتوشاپ حرفه
ای تر و با کیفیت تر است زیرا عالوه بر پازلی کردن عکس از کلی

قابلیت و افکت مختلف  می توانید استفاده کنید. برای افزایش
بازدید پست های اینستاگرام و برای راه یافتن به اکسپلور اینستاگرام

پیشنهاد میکنم با خرید بازدید پست اینستاگرام از سایت ما از
بهترین و با کیفیت ترین خدمات بهرمند شوید.

منبع مقاله

سواالت متداول آموزش پازلی کردن عکس در اینستاگرام

برای خواندن این مقاله به صورت افالین pdf را دانلود کنید.

چگونه میتوانیم عکس پازلی بسازیم؟ +

ایا درست کردن عکس پازلی به صورت دستی امکان پذیر است؟ +
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