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 آموزش ادیت کردن عکس پروفایل
اینستاگرام

عکس پروفایل یکی از مهمترین عنا�� یک پیج اینستاگرامی است. عک�� که هر فردی به
پروفایل خود می زند بیانگر شخصیت او و همچنین حال و هوای پیج او نیز می تواند باشد.

معمو�� کاربران عکس های مختلف را به عنوان عکس پروفایل انتخاب می کنند مث�� گاهی
عکس خودشان را گاهی تصاویر دیگر مثل گل و … و گاهی تصویر برند خود را به عنوان

عکس پروفایل انتخاب می کنند. برنامه ها و سایت های مختلفی برای کمک به شما وجود
دارند تا بهترین عکس ممکن را به عنوان  عکس پروفایل تان ادیت و انتخاب کنید.
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در این مقاله به اهمیت عکس پروفایل و معرفی برنامه هایی برای ادیت کردن عکس و
انتخاب آن در پروفایل خواهیم پرداخت.  

اھمیت عکس پروفایل در چیست؟
شما می توانید به روش های متفاوتی برای پیج خود فالوور و مخاطب جذب کنید و در

تمامی این روش ها تصویر پروفایل شما اهمیت ویژه ای دارد؛

مث�� یکی از این روش ها جذب مخاطب از طریق اکسپلورر هست که در آن مخاطب پست
شما و تصویر پروفایل تان را می بیند که اگر بتوانید در این مرحله با تصویر پروفایل

جذاب مخاطبان را جذب کنید می توانید آن ها را به صفحه اصلی پیج بکشانید و
فالوورهایی را به دست آورید.

یکی دیگر از کارهایی که صاحبان پیج ها تازه کار برای جذب مخاطب انجام می دهند این
است که به قسمت کامنت ها در پیج های دیگران رفته و درباره پیج خوشان توضیحاتی را

می دهند و از مخاطبان این پیج ها می خواهند که به صفحه آن ها �� بزنند و اگر
خواستند در آن عضو شوند و اینجا باز تصویر پروفایل می تواند افراد را نسبت به شما و

پیج شما کنجکاوتر کند و آن ها به صفحه شما بکشاند.

پس هر کاربر اینستاگرامی باید نحوه انتخاب، ادیت و آپلود کردن یک تصویر برای پروفایل
را به خوبی بلد باشد.

برنامھ ھایی برای ادیت کردن عکس پروفایل در اینستاگرام
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یک) استفاده از وب سایت pfpmaker.com یکی از بهترین راه هایی است که شما با
استفاده از آن می توانید یک عکس پروفایل جذاب و دوست داشتنی از خودتان یا حتی

برندتان بسازید. روش کار با این وبسایت به این شکل است که:

      ابتدا یک عکس مناسب برای پروفایل میگیرید.

      سپس وب سایت را در مرورگر گوگل ��چ می کنید. اگر گو�� شما آیفون است می
توانید از مرورگر سافاری استفاده کنید.

      پس از باز کردن سایت یک ع��مت + بزرگ در وسط صفحه می بینید

      روی ع��مت + کلیک می کنید و از طریق گالری که برایتان باز می شود عکس مورد
نظر را انتخاب می کنید.

      حدود 30 تا 40 ثانیه صبر میکنید تا عکس شما لود شود و پس از آن مشاهده خواهید
کرد که با عکس انتخابی شما چندین عکس مناسب پروفایل با پس زمینه های مختلف در

صفحه وب سایت لود شده است.

      عکس ها و حتی پس زمینه ها به تنهایی قابلیت دانلود دارند و شما می توانید با
دانلود هریک که خواستید آن را به عنوان تصویر پروفایل خود بارگذاری کنید.

دو) ساخت عکس پروفایل با اپلیکیشن پیکس آرت هم می تواند یکی از راه هایی باشد که
شما با آن یک عکس پروفایل بی نقص و زیبا بسازید و عکس پروفایل تان را از حالت

تکراری در بیاورید. نحوه ساخت این عکس به این شکل  است که:

      ابتدا برنامه ی پیکس آرت را از گوگل پلی یا اپ استور دانلود و نصب کنید.

      سپس برنامه را باز کنید و از قسمت بک گراند انتهای صفحه یک صفحه ی سفید را
انتخاب کنید.

      از قسمت  add photo که در انتهای صفحه قرار گرفته یک تصویر به عنوان تصویر
زمینه عکستان انتخاب کنید.

      حا�� دوباره از قسمت add photo  در انتهای صفحه تصویر خودتان یا هر تصویری را
که می خواهید به عنوان عکس پروفایل ست کنید را انتخاب کنید.

      با استفاده از ابزار cut out عکس تان را از بک گراندش جدا کنید؛ برای انجام این کار
می توانید از گزینه ی person استفاده کنید تا عکس از پس زمینه جدا شود یا با انتخاب
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outline حاشیه عکس را خودتان انتخاب کنید.

      اگر قسمت هایی از تصویر بد جدا شده باشد می توانید با استفاده از قلم و پاک کن
آن را درست کنید.

      حا�� می توانید با تایید عکس، تصویر پروفایل خودتان را داشته باشید.

      برای همین تصویری که تهیه کرده اید می توانید از امکانات بهینه سازی تصویر با
عنوان Fx که همان افکت های مختلف هست را روی تصویر اعمال کنید تا عکس تان

متفاوت و بی نقص به نظر برسد. 

سه) فوتوشاپ، مادر برنامه های ادیت تصویر را هم می توانید برای این که تصویر
پروفایلی شیک و کام�� حرفه ای ارائه کنید را امتحان کنید. نحوه ادیت تصویر پروفایل به

شکل زیر هست:

      برنامه فتوشاپ را باز کنید و سپس از طریق قسمت open یکی از عکس های خوبتان
که برای تصویر پروفایل مناسب هست را انتخاب کنید.

      از قسمت با��ی صفحه select را انتخاب کنید و بعد از میان گزینه های آن subject را
انتخاب می کنیم تا، دور تا دور عکس مان انتخاب شود.

      حا�� میاییم قسمت پایین و layer mask را می زنیم تا بک گراند تصویر به طور کامل
حذف شود.

      تصویر دیگری باز می کنیم تا به عنوان بک گراند از آن استفاده کنیم. در کنار و سمت
راست برنامه هر دو تصویر را می بینید که با عنوان های layer 1 و  layer 2 مشخص

شده اند که با انتخاب ctrl+ E یا drag and drop دو ��یه روی  هم می افتند و پس زمینه
تصویر در پشت عکس شما قرار می گیرد.

      حا�� تصویر پروفایل شما آماده است می توانید آن را سیو و به عنوان تصویر
پروفایلتان از آن استفاده کنید.

خ��صه

برای اینکه بتوانید یک تصویر مناسب برای پروفایلتان آماده کنید برنامه های بسیار زیادی
هستند که می توانند به شما در انجام این کار کمک کنند برنامه هایی مثل فتوشاپ و

پیکس آرت که از همه معروف تر هستند و وب سایت pfpmaker.com که می تواند کار
شما را راحت کند و تمام کارهای ادیت را برایتان انجام دهد.
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 ویرایش پست

البته برنامه های دیگری هم هستند که ما به چند مورد آن ها فقط اشاره می کنیم: برنامه
پیکسلر ادیتور، پیکس آرت فتو استودیو و … اگر روش کار با برنامه های گفته شده در

مقاله را کامل یاد بگیرید برنامه های دیگر هم بسیار مشابه با آن ها کار می کنند.

در آخر اگر قصد خرید ویو اینستاگرام برای پست یا استوری های خود را دارید میتوانید با
مراجعه به سایت خرید فالوور اینستاگرام و طی کوتاه ترین و راحت ترین راه بهترین هارا

از آن خود کنید.
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