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استفاده از تصاویر عمودی برای پست

همکاری در فروش با پورسانت باال

 دیجی ممبر

خدمات تلگرام
وبالگ

خدمات اینستاگرام

راهنمای خرید

خدمات کالب هاوس

همکاری در فروش

 قبلی

خدمات سایت دیحی ممبر

استفاده از تصاویر عمودی برای پست
 2( - 5/5امتیاز)

قبًال کاربران مجبور بودند که از قالبهای مربعی برای انتشار تصاویر در
پیج استفاده کنند .اما اکنون این محدودیت برداشته شده و اینستاگرام
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استفاده از تصاویر عمودی برای پست

میکند .بنابراین مختار هستید که با توجه به سلیقه خود هر کدام از
 دیجی ممبر

انواع قالبها را که خواستید مورد استفاده قرار دهید.
خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
کافیست که اینستاگرام خود را به آخرین
قابلیت
دسترسی به این
فروش
همکاری در
برایوبالگ
نسخه بهروز رسانی نمایید .در ادامه نوشتار همراه ما باشید ،تا در مورد
استفاده از تصاویر عمودی برای پست بیشتر صحبت کنیم.

کیفیت عکسهای اینستاگرام ،یک فاکتور مهم در
افزایش فروش
عکسهای باکیفیت و مناسب در واقع ویترین فروشگاه اینستاگرامی
شما هستند .هر چهقدر که این تصاویر زیباتر و جذابتر باشند ،فرآیند
جذب مشتری با سرعت و سهولت بیشتری انجام میگیرد.
این مسئله بهخصوص برای پستهای تبلیغاتی و محتواهای مربوط به
محصوالت اهمیت بیشتری پیدا میکند .زیرا در بسیاری از اوقات دیده
میشود که مشتریان از این موضوع که تصاویر آپلود شده در پیج شبیه
خود کاال نیست ،گلهمند هستند.
کسانی که در اینستاگرام فروشگاه اینترنتی دارند ،در واقع از طریق
تصویر کاالها و محصوالت خود را به مشتریان معرفی میکنند .عکس از
جمله پرکاربردترین انواع محتوا است که اکثر افراد به سرعت با آن
ارتباط برقرار میکنند .کیفیت پایین تصاویر باعث دلسردی کاربران شده
و امکان دارد که پیج اینستاگرام را آنفالو کنند.
گاهی اوقات محصولی را در صفحه اینستاگرامی خود به فروش
میرسانید که الزم است برای آن یک عکس عمودی تهیه کنید .در
آپدیتهای جدید اینستاگرام امکان استفاده از تصاویر عمودی برای
پست فراهم شده است.
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در نسخههای قدیمی همواره کاربران برای آپلود عکس با محدودیت
 دیجی ممبر

روبرو بودند و تنها میتوانستند تصاویر مربعی را برای پستها انتخاب
خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
نمایند .در مواقعی که طول و عرض تصویرها نیز با هم برابر نبود،
همکاری مدریفروش
شدند.
وبالگچالش مواجه
کاربران با

اما در نسخههای جدید اینستاگرام امکان آپلود عکسهای عمودی بر
روی این پلتفرم فراهم شده است .حتی میتوانید تصاویر عمودی را
برای بخشهایی نظیر  Igtvو استوری نیز به کار ببرید.

اندازه عکسهای مناسب برای پستهای اینستاگرام
به طور کلی عکسهایی که در صفحات اینستاگرامی آپلود میشود ،در
سه نوع مربعی ،افقی و عمودی هستند که اندازه مناسب برای این
تصاویر به شرح زیر میباشد:

-1سایز مناسب برای عکسهای مربعی
یکی از انواع تصاویری که در اینستاگرام به اشتراک گذاشته میشود،
نوع مربعی است که در مقایسه با سایر تصاویر بیشترین کاربرد را دارد.
اندازه عکسهای مربعی  600px*600pxمیباشد ،اما برای اینکه
اینگونه تصاویر بهترین رزولوشن را داشته باشند ،توصیه میشود که
ابعاد آنها را  1080px *1080pxدر نظر بگیرید .نسبت ابعاد یک
تصویر مربعی نیز  1:1است.

 -2سایز مطلوب برای عکسهای افقی یا Landscape
برای اینکه کیفیت تصویر افقی در اینستاگرام کامال حفظ گردد ،بهتر
است که با نسبت  16:9آپلود شوند .البته در این شرایط اینستاگرام
یک کادر حاشیهای را نیز در اطراف تصویر اضافه میکند.
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-3سایز مناسب برای عکسهای عمودی
 دیجی ممبر

خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
چنانچه یک تصویر عمودی را با سایز بیش از حد استاندارد در
فروش
همکاری
وبالگ
شما خواسته میشود که بخشی از تصویر
در از
کنید،
اینستاگرام بارگذاری
را برش دهید .این مسئله برای سلفیها اشکالی ایجاد نمیکند و
کیفیت آن همچنان حفظ میشود.
اما برای نمایش مطالب و پستهای خاص اغلب بریدن تصویر سبب
میگردد که بخشی از آن نمایش داده نشود .این مسئله ممکن است
که عدم رضایت فالوورها را به همراه داشته باشد.
ازاینرو برای آپلود عکس بدون اعمال هیچگونه برش ،باید از دکمه
اندازه کامل که در قسمت پایین و سمت چپ آن قرار گرفته است،
کمک بگیرید .به طور کلی برای استفاده از تصاویر عمودی برای پست،
اندازه استاندارد آن باید  1080px * 1350pxباشد.
همچنین برای به دست آوردن مطلوبترین رزولوشن توصیه میگردد
که سایز تصویر را به  1080px * 1350pxتغییر دهید .نسبت ابعاد
عکس عمودی نیز باید  4:5باشد ،تا بهترین کیفیت را دریافت کنید.

آموزش گذاشتن عکس عمودی در پست اینستاگرام
اگر دوست دارید به صفحه اینستاگرام خود تنوع بدهید و از
اشترا کگذاری پستهای مربعی خسته شدهاید ،بهتر است که با روش
گذاشتن عکس عمودی در پیج آشنا شوید .همانطور که گفته شد ،در
بروزرسانیهای اخیر اینستاگرام امکان ارسال تصاویر  600در  ۴۸۰برای
پرتره و  ۶۰۷در  ۱۰۸۰برای منظره امکانپذیر شده است .به منظور
استفاده از تصاویر عمودی برای پست اینستاگرام مطابق مراحل زیر
عمل کنید:
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.1
 دیجی ممبر

10/22/22, 1:20 PM

وارد اکانت اینستاگرام خود شوید و یک پست جدید ایجاد

نمایید.
خدمات تلگرام

خدمات اینستاگرام

خدمات کالب هاوس

فروشبرگزینید.
در گالری
همکاریرا از
عکس مورد نظر
 .2وبالگ
.3

روی آیکون محصول کوچک که در قسمت پایین و سمت چپ

صفحه اصلی تصویر قرار گرفته ،ضربه بزنید و سپس تصویر را در داخل
قاب تنظیم نمایید .استفاده از این نماد ،آن را از شکل مربعی به عمودی
تغییر میدهد.
.4

اکنون میتوانید بدون برش ،عکس مورد نظر را در صفحه

اینستاگرام خود آپلود کنید.

معرفی اپلیکیشن  No Cropبه منظور ارسال عکسهای
عمودی در اینستاگرام


5/9

https://www.digi-members.com/use-vertical-images-for-posts/

استفاده از تصاویر عمودی برای پست

 دیجی ممبر

خدمات تلگرام
وبالگ

10/22/22, 1:20 PM

خدمات اینستاگرام

خدمات کالب هاوس

همکاری در فروش

چنانچه برای انتشار عکس در پستهای اینستاگرام و یا قرار دادن
تصویر روی پروفایل خود با مشکل مواجه هستید ،اپلیکیشن No
 Cropمیتواند به شما کمک کند .توسط این نرمافزار قادر خواهید بود،
انواع تصویرهای افقی و عمودی را در بخشهای مختلف پیج
اینستاگرامی خود به اشتراک بگذارید .برنامه  No Cropبرای
محتواهای ویدیویی نیز کاربرد دارد و از طریق آن میتوانید تنظیمات
مربوط به انواع فیلمهای افقی و عمودی را به صورت کامال حرفهای
انجام دهید.
برای این که بتوانید عکسهای کامل را بدون برش در اینستاگرام قرار
دهید ،این برنامه بهترین گزینه است؛ زیرا این امکانات را در اختیار
شما قرار میدهد:
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§

اشترا کگذاری تصاویر با سایز کامل

§

ارائه فیلترهای گوناگون برای جلوه دادن به تصاویر

§

ارائه عکسهای مختلف برای پس زمینه

نتیجهگیری
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کیفیت تصویر در اینستاگرام نقش مهمی در جذب مخاطب ایفا
 دیجی ممبر

میکند .به همین دلیل باید بهترین اندازه و رزولوشن را برای عکسها
خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
انتخاب کنید ،تا کاربران از دیدن آن لذت ببرند .تجربه نشان داده است،
در فروش
همکاری
وبالگ
تصاویر منتشر شده در پیج اینستاگرام خود
کیفیت
هایی که به
ادمین

اهمیت نمیدهند ،خروجی مطلوبی نیز ندارند.
این موضوع برای اکانتهای تجاری از اهمیت بیشتری برخوردار است؛
زیرا برگزیدن سایز مناسب برای عکس در زیباتر شدن پستها و
همچنین مرتب شدن فضای پیج اینستاگرام تاثیر فوقالعاده زیادی
دارد .با استفاده از تصاویر عمودی برای پست میتوانید یک پیج
متفاوت با پستهای زیبا طراحی کنید و کاربران را نسبت به خرید
محصوالت خود ترغیب نمایید.
برای اینکه الیک پست باالیی داشته با خرید الیک اینستاگرام برای
پست های پیجتان مسیر را برای رفتن به اکسپلور کوتاه کنید.
منبع مقاله

سواالت پر تکرار درمورد استفاده از تصاویر عمودی برای
پست
-

عکس ها را به چند روش میتوان در اینستاگرام منتشر کرد؟

عکس ها را به سه روش عمودی و افقی و مربعی میتوان عکس هارا اپلود کرد که
بهترین حالت برای انتشار تصاویر مربعی است.

-

چرا ساختن کاور برای پست های اینستاگرام ارزشمند است؟

ساختن کاور مخصوص پیج اینستاگرامتان باعث میشود تصویر پیج شما در ذهن
مشتریان هک شود و هرگاه عکس پست شمارا دید به راحتی پیج شما رو بشناسد.
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 دیجی ممبر

به اشتراك بگذاريد!

خدمات تلگرام
وبالگ

10/22/22, 1:20 PM





خدمات اینستاگرام











خدمات کالب هاوس





همکاری در فروش

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

 Logged in asپشتیبانی دیجی ممبر» Log out .
ديدگاه...

ارسال ديدگاه

لینک های مهم

جدیدترین نوشته ها

خرید فالوور فیک اینستاگرام

 چگونه رمز اینستاگرام خود

خرید فالوور واقعی اینستاگرام
خرید الیک اینستاگرام

پرداخت ایمن

را پیدا کنیم؟
 چگونه اینستاگرام را دی
اکتیو کنیم؟

خرید فالوور کالب هاوس



8/9

https://www.digi-members.com/use-vertical-images-for-posts/

استفاده از تصاویر عمودی برای پست

خرید بازدید استوری
اینستاگرام
 دیجی ممبر

10/22/22, 1:20 PM

 بهترین ابزارهای آنالیز پیج
اینستاگرام
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام

خدمات کالب هاوس

فروش
همکاری در
وبالگ
شدن در
چگونه از تگ

اینستاگرام جلوگیری کنیم؟

دیجی ممبر به عنوان یکی از معتبرترین و قدیمی ترین مراجع ارائه دهنده خدمات اینستاگرام و
تلگرام در ایران می باشد .خدمات اصلی سایت دیجی ممبر شامل خرید فالوور اینستاگرام ،خرید
الیک اینستاگرام ،خرید ویو اینستاگرام ،خرید پیج اینستاگرام ،خرید کامنت اینستاگرام و خرید ممبر
تلگرام ،خرید ویو تلگرام می باشد .هدف دیجی ممبر ارائه بهترین خدمات با کمترین قیمت در سریع
ترین زمان ممکن می باشد.
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