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تلفن هوشمند خود تصاویر را چند تکه کرده و در پیج مورد استفاده
قرار دهید.

اما این کار نیازمند اندازه گیری دقیق است و ممکن است، بسیار وقت
گیر باشد. ازاین رو تصمیم گرفته ایم که در این مقاله چند نمونه از

بهترین نرم افزارها برای گذاشتن عکس پازلی در اینستاگرام را معرفی
کنیم.

عکس پازلی اینستاگرام چیست؟

عکس  پازلی اینستاگرام به تصویری گفته می شود که توسط
نرم افزار های مخصوص به بخش های مساوی تقسیم شده و به

صورت مجزا در پست های مختلف به اشتراک گذاشته شده است.

به دلیل زیبایی خاص تصویرهای چند تکه، انتشار محتوایی با این
قبیل عکس ها، نقش بسیار مهمی در رشد پیج و افزایش فالوور

دارد.زمانی که کاربران پیج اینستاگرام را مورد بازدید قرار می دهند، در
وهله اول به زیبایی پست ها و نحوه چیدمان آن ها دقت می کنند.

حال هر چه قدر که طراحی محتوا قوی تر باشد، به مخاطبان نشان
می دهید که تا چه اندازه  حرفه ای هستید. این امر می تواند احتمال

موفقیت شما را در فضای مجازی چندین برابر نماید.

روش های چند تکه کردن تصاویر برای پست های

اینستاگرام

به طور کلی برای پازلی کردن تصویر دو روش کلی وجود دارد. راه کار

اول استفاده از برنامه فتوشاپ است. به دلیل این که توسط برنامه
فتوشاپ می توان تصاویر چند تکه بسیار باکیفیت تهیه کرد، این

روش بهترین گزینه محسوب می شود.

پشتیبانی
سایت
پاسخگوی
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نرم افزار فتوشاپ امکانات و قابلیت های زیادی را در اختیار کاربران
قرار داده است. بنابراین می توانید هر نوع تغ�ری را که مایل باشید،

بر روی تصاویر اعمال نما�د. البته الزم به ذکر است که استفاده از
این برنامه نیاز به مهارت دارد و در ضمن الزم است که کامپیوتر

شخصی در اختیار داشته باشید.

چنانچه رایانه ندارید، اصال نگران نباشید؛ زیرا می توانید از راه کار دوم
یعنی نرم افزارها برای گذاشتن عکس پازلی استفاده کنید. این

اپلیکیشن های موبایلی محیط کاربری ساده ای دارند و کار با آن ها
نیاز به تخصص ندارد.

معرفی بهترین نرم افزارها برای ساخت عکس های

پازلی در اینستاگرام

ساخت عکس  پازلی اینستاگرام بسیار ساده و راحت است. برای
شروع کار نیاز به یک اپلیکیشن و یک تصویر دارید. به کمک این

روش توسط یک تصویر می توانید سه تا نه محتوا برای پیج
اینستاگرام خود تولید کنید.

از جمله بهترین نرم افزارها برای گذاشتن عکس پازلی در اینستاگرام
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

:9Square for Instagram مخصوص سیستم عامل اندروید

طراحی شده است.

Grid Post: قابل نصب در تلفن های هوشمند اندروید

می باشد.

پشتیبانی
سایت
پاسخگوی
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Cut Grids for Instagram 9: برای چند تکه کردن تصاویر
در سیستم عامل اندروید به کار می رود.

Grids Maker for Instagram: این نرم افزار نیز مخصوص
گوشی های اندرویدی است.

Photo Split for Instagram: برای ios به کار می رود.

:Grids for Instagram-9 photos کاربران گوشی های
آیفون می توانند برای برش تصاویر این اپلیکیشن را به کار

پشتیبانی
سایت
پاسخگوی
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ببرند.

Griddy Split Photo Grids Posts: مخصوص سیستم

عامل ios طراحی شده است.

Grids: Giant Square, Template: قابل نصب بر روی
گوشی های ios می باشد.

پشتیبانی
سایت
پاسخگوی
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آموزش ساخت عکس پازلی در سیستم عامل

اندروید

از معتبرترین نرم افزارها برای گذاشتن عکس پازلی در اینستاگرام،
Grid Post می باشد که مخصوص سیستم عامل اندروید طراحی

شده است. ساخت تصاویر چند تکه از طریق این اپلیکیشن به
صورت زیر است:

در مرحله اول نرم افزار Grid Post  را اجرا کنید و بعد روی گزینه
Create Grid ضربه بزنید.

اکنون به صفحه ای هدایت می شوید که الزم است از بین گزینه های

نشان داده شده Photo Grids را برگزینید.

با زدن روی این گزینه به قسمت گالری موبایل رفته و می توانید

عکسی را که قصد دارید آن را برش دهید، انتخاب نما�د. پس از
لمس کردن تصویر مورد نظر باید روی آیکون تیک که در باالی
صفحه قرار گرفته کلیک کنید، تا عکس به شکل چند تکه در موبایل

شما ذخیره گردد.

آموزش ساخت عکس چند تکه در سیستم عامل

ios

ios به منظور ساخت عکس  پازلی اینستاگرام در سیستم عامل
می توانید از نرم افزارPhoto Split  استفاده کنید. مراحل انجام کار

نیز به صورت زیر است:

پس از دانلود و نصب اپلیکیشن Photo Split، آن را اجرا کرده و
گزینه Choose Photo را انتخاب نما�د.

در گام بعدی الزم است که تصویر مورد نظر را از گالری تلفن هوشمند
خود برگزینید، تا فرآیند برش آن توسط نرم افزار انجام شود.

پشتیبانی
سایت
پاسخگوی
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Split پس از ادیت تصویر، برای خروجی گرفتن از آن روی گزینه
کلیک کنید. اکنون می توانید عکس های پازلی را در صفحه اینستاگرام

خود به اشتراک بگذارید.

مزایای استفاده از تصاویر پازلی

وقتی که یک پیج فروشگاهی برای ارائه خدمات یا کاالی خود دارید،
با طیف گسترده ای از کاربران در ارتباط هستید. بنابراین الزم است
ترفندهایی را به کار ببرید، تا کاربران از همان ابتدا که وارد صفحه

اینستاگرام می شوند، روی آن حساب ویژه ای باز کرده و تصمیم به
خرید بگیرند.

از آنجا که جذب فالوور در فضای اینستاگرام اهمیت بسیار زیادی
دارد، صاحبان بسیاری از اکانت ها تالش می کنند، از ترفندهای
مختلف برای جذب مخاطب بیشتر و رشد بیزینس خود بهره بگیرند.

از جمله راه کارهایی که به جذب دنبال کننده منجر می شود، به کار
بردن تصاویر پازلی برای پست های اینستاگرام است. این گونه

تصاویر باعث زیباتر شدن پیج خواهند شد. یک پست زیبا می تواند
کاربران را به خود جلب کرده و در نهایت آن ها را به یک فالوور وفادار

تبدیل نماید.

مزیت دیگری که استفاده از عکس  پازلی اینستاگرام به همراه دارد،
این است که پیج های رقیب نمی تواند این تصاویر را کپی کرده و

مورد استفاده قرار دهند. زیرا هر کدام از این تکه ها یک تصویر
کوچک هستند که به تنهایی کاربرد ندارند.

نتیجه گیری

یکی از فاکتورهای اصلی در جذب فالوور، زیبایی پیج است.
راه کارهای مختلفی برای افزایش جذابیت بصری صفحات وجود دارد
که از جمله آن ها می توان به استفاده از عکس های پازلی اینستاگرام

پشتیبانی
سایت
پاسخگوی
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

« Logged in as aynaz. Log out

اشاره کرد. در این مقاله با تعدادی از نرم افزارها برای گذاشتن عکس
پازلی در پیج آشنا شدید.

می توانید به کمک این تصویرهای چند تکه صفحه اینستاگرام خود
را برای فالوورها جذاب تر کنید. با باال رفتن الیک پست های شما در

اکسپلور جا میگرد برای رفتن به اکسپلور باید الیک باالیی داشته
باشین پس با خرید الیک اینستاگرام از سایت دیجی ممبر

اکسپلوری شو.

منبع مقاله

سواالت پرتکرار 8 نرم افزار برای گذاشتن عکس پازلی

اینستاگرام!

عکس پازلی چیست؟ +

آیا ساخت تصویر پازلی به کمک نرم افزار فتوشاپ امکان پذیر است؟ +

پشتیبانی
سایت
پاسخگوی
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