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 چگونه بهترین افکت های اینستاگرام را دانلود کنیم 

دنیای این پلتفرم را جذاب و پر فروغ کرده اند. دالیل استقبال زیاد مردم از اینستاگرام    افکت های اینستاگرام
تا حد زیادی به دنیای رنگی رنگی و جذابی بر می گردد که بهترین افکت های اینستاگرام برایمان   هم 

های اجتماعی؛  تدارک دیده اند. فرقی نمی کند که برای زیبا کردن عکس سلفی باشد یا تولید محتوای شبکه  
راه اندازی    پیج افکت های اینستاگرام   هر کس وارد اینستا شود به این افکت ها نیاز دارد. به همین دلیل 

 .شده تا دست یابی به این امکانات آسان تر شود 

به دلیل توضیحات باال تصمیم گرفتیم شما را با بهترین افکت های اینستاگرام آشنا کنیم. تا انتها همراه ما  
 .نید بما

 افکت در اینستاگرام چیست 

 

فیلترها و افکت های اینستاگرام به زیباتر شدن تصاویر کاربران کمک می کنند. بعضی از فیلترها شامل  
واقعیت های ارزش افزوده روی چهره یا فضا بوده و دسته ای از آن ها مشتمل بر اشکالی خاص برای  

یا تصویر شاخص است. این ویژگی امکان استفاده از ویرایش هایی را در تصاویر به کاربر  بک گراند  
می دهد که از پیش تنظیم شده اند. در نتیجه تنها با یک کلیک روی فیلتر تغییرات روی تصویر اصلی  

  .اعمال می شود 

تصویر وجود دارد  بعضی از این افکت ها در گالری گوشی های مدل های مختلف یا برنامه های ادیت  
ولی اینستاگرام با قرار دادن این قابلیت در پست ها و بیش از همه در استوری، قابلیت های بینهایت جذابی  
را ارائه کرده است. این فیلترها دسته بندی شده اند، بنابراین می توانید با یک جستجوی ساده به راحتی  

  .افکت مورد نظرتان را بیابید 

 جاست؟ افکت اینستاگرام ک
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برای جستجوی افکت های اینستاگرام آهسته روی عالمت + که باالی صفحه اینستاگرامتان است، بزنید.  
روی بخش استوری کلیک کنید. دایره های پایین صفحه همان افکت ها هستند. از پایین صفحه را به سمت  

 .چپ حرکت دهید تا به فیلترهای جدید برسید 

ا وارد قسمت افکت ها شوید. اگر نمی توانید این قسمت را پیدا  روی ذره بین موجود در استوری بزنید ت
را مطالعه کنید. بعد از چند لمس ساده می توانید   تنظیمات استوری اینستاگرام کنید توصیه می شود مطلب 

را انتخاب کنید. همچنین در قسمت   Try it ا بیابید. روی آن افکت بزنید و گزینهافکت مورد نظرتان ر
جستجوگر می توانید نام افکت مورد نظر یا کلمه کلیدی آن را جستجو کنید تا فیلترهای زیادی نمایش داده  

 .شود 

کشد، در  البته جستجوی افکت ها کمی زمان می برد و لود شدنشان بسته به سرعت اینترنتتان طول می  
را بزنید. در این قسمت   Save effect نتیجه گاهی باید کمی منتظر بمانید. برای ذخیره افکت دلخواه خود 

 Send همچنین می توانید »بهترین افکت های اینستاگرام« را برای دوستان خود بفرستید. با استفاده از 
to  این کار را انجام دهید. 

 نام افکت های اینستاگرام 
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با توجه به تعداد باالی افکت های اینستاگرام، در ادامه تعدادی را معرفی می کنیم تا بسته به نیاز خود از  
ایده برای تولید محتو ادر    ن افکت ها به تنهایی قابلیت این را دارند کهآن ها استفاده کنید. بعضی از ای

  .بدهند  اینستاگرام

 Visit Italy افکت

درجه از معماری رنساس ایتالیا    360یکی از افکت های جدید اینستاگرام است که نمای   Visit Italy افکت 
 .دارد. این افکت برای کسانی که عاشق معماری این دوره هستند، جذاب خواهد بود 

 Glitter افکت نورانی 

از نام این افکت مشخص است که در نتیجه استفاده از آن پر زرق و برق و نورانی خواهید بود. برخی  
 .افراد چنین افکت هایی را دوست دارند 

 Milk*3 و  Milk*One  ،Milk*Two افکت

است که رنگ تصویرتان   Milk*3 و  Milk*One  ،Milk*Two «های اینستاگرام یکی دیگر از »افکت 
 .را گرم و روشن می کند 

 Time Warp Scan افکت

این افکت که نام دیگر آن فیلتر خط آبی است، جزو افکت های جدید اینستاگرام به شمار می رود. در این  
آبی رنگ به شکل افقی و عمودی از روی تصویر عبور می کند، نتیجه نهایی در تصاویر    فیلتر یک خط

 .می تواند به شدت جذاب باشد 
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 Summer Vibes افکت تابستانی

این افکت اینستاگرام بسیار مناسب فصل تابستان است و حال و هوایی گرم را به عکس هایتان می دهد.  
می توانید هر کدام را دوست دارید، انتخاب کنید. فیلترهای    سه فیلتر دارد که  Summer Vibes افکت 

 .آن با ضربه زدن روی صفحه گوشی، عوض می شوند 

 3D Lyricsافکت 

3D Lyrics  است. با این افکت می توانید متن آهنگتان را در    بهترین افکت های اینستاگرام  یکی دیگر از
 .استوری سه بعدی کنید. حتی می توانید رنگ آن را تغییر دهید و برای آن سایه بگذارید 

 Breeze افکت

می توانید از مناظر عکس های زیباتری بگیرید. در این افکت کنتراست قابل افزایش   Breeze با افکت 
برای افراد عاشق عکاسی   Breeze عکس هایتان را تغییر دهید. افکت است و می توانید میزان نوردهی 

 .از طبیعت معرفی شده است 

 Space Face افکت زیبای

 برای چهره است. با استفاده از افکت   های اینستاگرام  افکت  یکی از سرگرمی های برخی افراد استفاده از 
Face Space اشق رنگ صورتی هستید، این افکت  نقابی رنگی و زیبا روی صورتتان می نشیند .اگر ع

 .را توصیه می کنیم. چون ظاهری مالیم و صورتی رنگ را به عکس می دهد 

 Custom Color افکت

اگر می خواهید بخشی از عکستان را در استوری به رنگ دلخواه خود در آورید، از یکی از افکت های  
ی مثال لباستان را به رنگ آبی یا قرمز  استفاده کنید. برا Custom Color استوری اینستاگرام به اسم 

 .درآورید. چنین چیزی برای مخاطبان جذاب است و از آن استقبال می کنند 

 Retro Cam افکت جذاب

بسیار پرطرفدار و زیبا است. حال و هوایی   Retro Cam اگر عاشق وینتیج کردن عکس ها هستید افکت 
 .واهد بود که این فیلتر به عکس های می دهد، دوست داشتنی خ 

 The Blogger Presets افکت

است. می توانید روی تصویر آهسته بزنید   The Blogger Presets یکی دیگر از فیلترهای اینستاگرام 
 .تا شدت فیلتر کم یا زیاد شود 

 Mood افکت
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Mood   .یکی دیگر از افکت های جذاب اینستاگرام است که تصویرتان را به حالت وینتیج در می آورد
 .آن رنگ بندی تصویرتان تغییر می کند که ممکن است بپسندید  پس از 

 Gardar Portal افکت

درجه    360این افکت نیز جزو افکت های پرطرفدار است که فرد را به دل کوهستان می برد و نمایی  
 .بزنید  Return دارد. اگر بخواهید از این افکت خارج شوید، روی

+۴۵ Camera Filters 

+۴۵ Camera Filters   از افکت های بسیار جذاب اینستاگرام است. این افکت را بعد از ذخیره کردن
 .استفاده کنید 

 Grainy III افکت

روی دیگری را خواهد داد.     و  جزو افکت هایی است که به عکستان رنگ  Grainy III افکت استوری 
 .رنگ عکس ها در این افکت قابل تغییر است 

 MY AL3 افکت مناسب سلفی 

را پیشنهاد می کنیم که   MY AL3 قه مند به گرفتن سلفی هستید و افکتی زیبا را می خواهید؟ افکت آیا عال
 .رنگی مالیم و طالیی رنگ را به تصویر می دهد و ظاهر پیج شما را ایده آل می سازد 

 معرفی چند پیج افکت های اینستاگرام

الزم است که همه افکت های جدید را پیگیری کرد. حال سوال   پیج موفق در اینستاگرام برای داشتن یک
این است که »پیج افکت های اینستاگرام« چقدر برایتان ضروری است؟ واقعیت این است که وقتی خودتان  

ت کردن هر افکت از آن ها استفاده کنید نیازی به پیجی در این  به راحتی می توانید با یک سرچ ساده و تس
زمینه ندارید. با این همه پیج هایی وجود دارند که جدیدترین افکت ها را به همراه آموزش استفاده از آن  

 .ها در هر پست به نمایش می گذارند 

دارید که محتوای تصویری  اگر به شکل جدی موضوع افکت ها را دنبال می کنید و یا پیجی اینستاگرامی  
آن تا حد زیادی مبتنی بر افکت و قابلیت های تصویری است بد نیست یکی دو مورد از این پیج ها را هم  

 .برای پیگیری آخرین اخبار در این زمینه دنبال کنید 

 چگونه افکت های اینستاگرام را حذف کنیم 
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باشید بی تردید به این نتیجه می رسید که برای اصالت کاال و   همکاری در فروش   اگر دارای یک سیستم 
اطمینان دادن به مشتری از افکت برای ارائه محصوالتتان استفاده نکنید. پس چه بهتر که برای جلوگیری  

 .از وسوسه شدن همه افکت های غیر ضروری را پاک کنید 

 Light Leak از آن آهسته روی عبارت   برای چنین کاری باید افکت مورد نظرتان را انتخاب کنید و پس
IV  این ترتیب گزینه بزنید. به Save به Saved  تبدیل می شود. با کلیک کردن روی Saved   می توانید

 .افکت مورد نظر را حذف کنید 

 سخن نهایی 

با ویژگی های خاصی که دارد، به اپلیکیشنی پرطرفدار تبدیل شده است. یکی از این ویژگی    اینستاگرام 
های جذاب و سرگرم کننده، استفاده از افکت است. برخی افراد دوست دارند عکس هایشان فیلتر داشته  

از افکت استفاده می کنند. عده    تولید محتوا در اینستاگرام  نظر بیایند و بعضی برای  د تا جذاب تر بهباش
و دوم درست کرده اند. همه این  را برای راه انداختن کار گروه اول    پیج افکت های اینستاگرام  ای نیز 
 .نیاز دارند. ما همه را در این چند دقیقه معرفی کردیم افکت های اینستاگرام  بهترین  افراد با
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