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پتانسیل باالی اینستاگرام شرایطی را فراهم کرده که بسیاری از صاحبان کسب و کارها، بر روی این پلتفرم اهداف تجاری خود را

دیجی فالوورگسترش دهند. شرط جذب مخاطب در اینستاگرام و افزایش آگاهی از برند و در نهایت فروش داشتن محتوای خوب است. شما می
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توانید برای معرفی محصوالت و یا خدمات تان بنر طراحی کنید و یا ویدئو های جذاب درست کنید. پیشنهاد ما به شما ساخت کلیپ

چالشی است، زیرا مخاطبان به چنین ویدئوهایی بیشتر از تصاویر عالقه نشان داده و تعامل برقرار می کنند. 

اپلیکیشن Instories یک ابزار کاربردی برای ساخت پست و استوری در اینستاگرام می باشد.  در این مقاله می خواهیم نحوه ساخت

ویدئویی جذاب و خالقانه توسط اپلیکیشن Instories را برای شما عزیزان معرفی کنم تا در کمترین زمان ویدئو حرفه ای مورد دلخواه

تان را بسازید. 

 

مقاله پیشنهادی: پست ویدئویی بهتر است یا عکس؟

دیجی فالوور
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 Instories ساخت کلیپ چالشی با اپلیکیشن
این نرم افزار از انواع  تصاویر و فایل های ویدئویی در گوشی های اندرویدی پشتیبانی می کند؛  یعنی شما می توانید به کمک این نرم

افزار برای پست و استوری محتوای تصویری یا ویدئویی ایجاد کنید. این نرم افزار دارای صد ها قالب از پیش تنظیم شده می باشد و به

شما کمک می کند خالقیت بیشتری در ویرایش و ساخت ویدئو داشته باشید. 

تمامی قالب های موجود با توجه به موضوع شان در گروه های خاصی قرار گرفته اند. شما به راحتی می توانید متناسب با نیاز های

تان  یکی از این قالب های آماده را انتخاب کنید و متن های مختلف را روی پست ها و یا استوری های تان بنویسید. همچنین برای

افزایش جذابیت هر چه بیشتر کلیپ ها یک موسیقی هیجان انگیز نیز را روی آن ها قرار دهید تا یک خروجی فوق العاده زیبا دریافت

نمایید. 

برخی از امکانات و قابلیت های اپلیکیشن  Instories برای ساخت ویدیو

چالشی
ساخت انواع محتواهای تصویری و ویدئویی  برای پست و استوری  اینستاگرام

دارای مجموعه ای از قالب های آماده برای تولید محتوای خالقانه
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سفارشی سازی قالب ها  و یک ویرایشگر حرفه ای برای ادیت کلیپ ها

امکان اضافه کردن متون، جلوه های بصری، انیمیشن به محتوا

پشتیبانی از افزودن موسیقی به پست های ویدیویی

Instories کسانی که زمان و مهارت کافی برای استفاده از اپلیکیشن های ویرایش گر حرفه ای ندارند، می توانند به کمک  اپلیکیشن

برای پیج اینستاگرامی خود، پست های جذاب و جالب بسازند. 

رابط کاربری این برنامه بسیار ساده و روان است و می توانید در مدت زمان کوتاهی نحوه استفاده از قابلیت های آن را یاد بگیرید.

اگرچه ممکن است قابلیت های این اپلیکیشن در مقایسه با سایر اپلیکیشن ها تنوع زیادی نداشته باشد، اما به کمک افکت های

گرافیکی متنوع می توانید برای ساخت ویدئو چالشی قالب خود را به زیباترین شکل ممکن دربیاورید. 

هم اکنون می توانید جدید ترین نسخه حرفه ای  اپلیکیشن Instories را بدون هیچ گونه محدودیتی از گوگل پلی برای ساخت ویدئو

چالشی دریافت نمایید.

چگونه در اپلیکیشن Instories ویدئو بسازیم؟ 
اپلیکیشن Instories بر روی گوشی های اندروید موجود است؛ برای ساخت کلیپ چالشی و جذاب در این اپلیکیشن مراحل زیر را

دنبال کنید: 
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یک قالب برای ساخت ویدئو چالشی انتخاب کنید
 پس از نصب برنامه و ورود به آن، انواع مختلف قالب ها برایتان نمایش داده می شود؛ تنوع قالب ها بسیار زیاد است و می توانید با

پیمایش در دسته بندی ها موجود در نوار ابزار باال، قالب های دلخواه خود را بیابید.

مهمترین قابلیت اپلیکیشن Instories قالب های آماده آن می باشد؛ به کمک این قالب ها می توانید در کمترین زمان ممکن

ویدئوهای بسیار خالقانه ای را بسازید. فراموش نکنید مخاطب وقتی با پیج شما تعامل برقرار می کند که محتوای شما برایش جالب

باشد و به نوعی احساسات او را برانگیزد.

(Editor) قسمت ادیتور 
پس از انتخاب قالب مورد نظر، با کلیک بر روی آن به قسمت ادیتور برنامه منتقل می شوید.  در این قسمت می توانید تصویر اصلی

پست یا استوری خود را در قالب انتخاب شده قرار دهید. 

از تایم الین موجود در بخش پایینی ادیتور، می توانید چندین تصویر دیگر را برای پست انتخاب کرده و برای هر کدام از تصاویر یک

زمان نمایش تنظیم نمایید. به صورت پیش فرض، زمان تعریف شده برای هر تصویر پنج ثانیه می باشد. در واقع هر یک از تصاویر

انتخاب شده به مدت ۵ ثانیه نمایش داده می شود و بعد از گذشت ۵ ثانیه، تصویر بعدی نمایش داده می شود. 

(Transition) قسمت انتقال
اگر بیش از یک تصویر در تایم الین ایتور داشته باشید،  یک آیکون جدید میان تصاویر ظاهر می شود؛ با لمس آن می توانید افکت

انتقال به تصویر بعدی را انتخاب کنید.

افکت های موجود به سه دسته مختلف تقسیم می شوند که هر دسته خود شامل پنج افکت می باشد. سعی کنید با بکارگیری این

افکت ها، قالب محتوای تان را سفارشی کنید. 

افزودن متن، استیکر، لوگو و گیف برای ساخت ویدیو چالشی
با کلیک بر روی گزینه Add در نوار پایینی، قابلیت افزودن متن، استیکر، لوگو و فایل های گیف فعال می شود؛ به کمک این قابلیت

ها پست خود را جذاب تر و کاربر پسند بسازید. 

در این قسمت انیمیشن  های متعددی برای متحرک کردن متن  ها وجود دارند؛ همچنین می توانید آیکن  های شبکه  های اجتماعی

گوناگون را نیز به پست خود اضافه کنید. 

این بخش قابلیت های بسیار جذابی دارد و کاربران می توانند با توجه به میزان خالقیت خود  ویدئو هایی چالش برانگیز و سرگرم

کننده تولید کنند. همچنین می توانید فونت دلخواه خود را در داخل برنامه آپلود کرده و از آن برای نوشتن متن های جذاب استفاده

دیجی فالوورکنید. 
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Music قسمت
از این قسمت می توانید موسیقی های متنوعی را به پست تان اضافه کنید؛ اگر فایل مورد نظرتان در بین آیتم های پیش فرض

اپلیکیشن  موجود نباشد، می توانید آن را از گالری گوشی تان انتخاب کنید.

Style قسمت
آخرین بخش در قسمت ویرایش پروژه Style می باشد، که در آن می توانید قالب یا پس زمینه پست تان را تغییر دهید. همچنین

گزینه ای برای تغییر نسبت تصویر وجود دارد که به کمک آن می توانید اندازه پست های خود را برای پست و استوری های اینستاگرام

تعیین کنید؛  با لمس آیکون چشم در باالی صفحه، پیش نمایشی از فایل ها را خواهید دید. 

خروجی گرفتن
در نهایت پس از انجام تغییرات مورد نظر باید از پروژه خروجی بگیرید. شما می توانید تمامی تصاویر پروژه را در قالب یک ویدئو

دریافت کنید و یا هر کدام از تصاویر را به صورت جداگانه ذخیره کنید. یعنی عالوه بر فرمت ویدئویی، می توانید فرمت تصویری نیز از

آنها تهیه کنید. 

حرف آخر
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اینستاگرام با انتشار آپدیت های جدید دائما در تالش است تا ابزارهای جدیدی را به قسمت پست و استوری های برنامه اضافه کند؛ با

این حال باز هم نمی توان با قابلیت های اینستاگرام آنطور که باید منحصر بفرد و خالقانه عمل کرد. در این میان بسیاری از برنامه ها

مانند اپلیکیشن Instories امکانات بیشتری را در اختیار کاربران قرار می دهند که می توان از آنها برای ساخت  محتواهای جذاب و

حرفه ای تر استفاده کرد.

اگر برای کسب و کارتان پیج اینستاگرامی دارید و اینستاگرام به عنوان اصلی ترین منابع جهت رسیدن به مخاطبان هدفمند و

مشتریان شما محسوب می شود، اپلیکیشن Instories می تواند در بهینه سازی پست های پیج تان کمک چشمگیری کند. به خصوص

اگر به تازگی پیج خود را راه اندازی کرده اید شاید توان تأمین هزینه  های الزم جهت بهره  گیری از خدمات حرفه ای طراحی و گرافیک را

نداشته باشید، از این رو خودتان می توانید به کمک این اپلیکیشن، ساخت ویدئو چالشی و تعاملی بسازید. 

سؤاالت متداول

خیر. این اپلیکیشن صرفاً بر روی گوشی های اندروید در دسترس است.

در واقع این اپلیکیشن بیشتر برای ساخت کلیپ های جذاب استفاده می شود؛ اما شما می توانید برای ادیت عکس نیز این
اپلیکیشن استفاده کنید.

بله. این اپلیکیشن رابط کاربری ساده و روانی دارد و هر کسی به راحتی می تواند با آن کلیپ درست کند.

آیا اپلیکیشن Instories بر روی هر دو سیستم عامل اندروید و ios موجود است؟ -

از اپلیکیشن Instories می توان هم برای طراحی بنر و هم ساخت ویدئو استفاده کرد؟ -

آیا افراد مبتدی می توانند با اپلیکیشن Instories کلیپ بسازند؟ -

بدون دیدگاه
در بحث   پیرامون این مقاله شرکت کنید!
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