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How to add filters instagram story

Kun oletottanut tai ladannut kuvantai kuvantai kuvan, voi voi mennä johon johonkin säilöä:Seuraava Seuraava ja kaatuminen merkittyihin suodatintaan. Napamalla suodatinta uudelleen voit vasemmalle kunnasn voimakkuutta liukusätimellä tai oikealle. Tallenna muutos napa napa valmis.Napalla Seuraava voi tehdä voitin ampua ja sijainnin. Kiista Jaa.Huomautus: voit esi munit uudelleen paino ja munia
näytönna näytön alaosassa ja naisella ne haluamiisi kohtiin. Mietitkö, miten Instagram-suodattimia käytetään? Etsitkö uusia tapoja parantaa sosiaalisessa mediassa julkaistasi valokuvia? Oletko nähnyt Instagramissa kuvia ihmisistä, jotka näyttävät koirilta? Törmätä Harry Potter -tietovisaan? No, sitten sinun piti nähdä Instagram-suodattimet toiminnassa. Jos haluat lisätietoja Instagram-suodattimista ja
oppia löytämään ja käyttämään niitä tarinoissasi, jatka lukemista. Mikä on Instagram-suodatin? Instagram-suodattimet ovat kasvosuodattimia, jotka käyttävät lisätyn todellisuuden (AR) tehosteita, joita voit kerrostaa todellisiin valokuviisi ja videoihin. Sen sijaan, että jaat vain selfien tai muun Instagram-kuvan, voit lisätä korvat pennulle, sydämelle tai käyttää muita suodattimia, jotta se näyttäisi hauskemmilta
näin: Mutta ole varovainen, Instagram Story -suodattimet eivät ole samoja kuin esiasetettu valokuvasuodattimet, jotka löydät, kun julkaiset valokuvan syötteessäsi. Valokuvasuodattimet lisäävät valokuviin eri värin. Instagram-tarinasuodattimet voivat mennä paljon pidemmälle malla lisätyn todellisuuden tehosteita ja lisätä uuden ulottuvuuden valokuviisi. Toisin sanoen ne ovat hauskempia ja
vuorovaikutteisempia ja niillä on suuri potentiaali brändätylle sisällölle. Kuinka löytää parhaat suodattimet Instagram-valokuville? Instagram Story -suodattimien käyttäminen on helppoa. Tässä ovat Instagramin ohjeet. Luo uusi tarina napauttamalla kameraa. Valitse tehoste pyyhkäisemällä näytön alareunassa vasemmalle. Pyyhkäise eteenpäin ja testaa kaikki tehosteet, kunnes löydät sen, jota haluat
käyttää. Voit silti pyyhkäistä vasemmalle ja valita haluamasi. Kun olet valinnut suodattimen, napauta ottaaksesi valokuvan tai pidä painettuna katsoaksesi videota. Sinun pitäisi nähdä valitsemasi suodatin. Hyvä asia on, että voit napauttaa suodatinta kokeillaksesi niitä kaikkia, kunnes löydät parhaan tavan työskennellä niitä valokuvissasi. Uusien suodattimien etsiminen Instagram Instagram esitteli
tehostevalikoiman, jonka avulla voit löytää lisää suodattimia. Näin löydät sen. Siirry pyyhkäisemään vasenta tarinaa nähdäksesi ensimmäisen suodattimen: Siirry viimeiseen viimeiseen Kuvake-kuvakkeeseen löytääksesi uusia suodattimia Tehostevalikoimasta Muista, että Tehostevalikoima ei sisällä brändättyjä suodattimia, mutta voit silti tutkia monia uusia suodattimia. Tutustu uusiin suodattimiin eri
kategorikoista: Instagram Selfies Love Colour and Light Camera Styles Moods Funny Surroundings Animals Sci-Fi ja Fantasy Events Fandom Causes Suodattimia ystäviesi tarinoista, joita sinulla saattaa olla aiemmin suodattimien yli ystäviesi ystäviltä Joku esimerkiksi leikkii tietovisalla, mikä Disney-hahmo olet ja haluat kokeilla sitä. Sinun täytyy vain napsauttaa suodattimen nimeä näytön vasemmassa
yläkulmassa käyttää sitä. Tämä on nopea tapa pelata uudella suodattimella, mutta se ei välttämättä ole paras tapa tutkia uusia. Tutustu lenslistiin Hyvä tapa tutustua uusiin suodattimiin on Lenslistin kautta, joka on suodattimien, tehosteiden ja AR-luojien tietokanta. Sivustorakenne on helppokäyttöinen ja auttaa sinua löytämään suodattimia, tutkimaan brändättyjä suodattimia ja jopa etsimään yksityiskohtia.
On olemassa suodattimia, joita voit käyttää myös Facebookissa ja Snapchatissa, ja lajike ei jätä sinua ilman uusia suodattimia lähiaikoina. Kuinka luoda ja luoda mukautettuja Instagram-suodattimia Tiesitkö, että voit luoda omia Instagram-suodattimia? Facebook esitteli omat AR-suodattimensa vuonna 2019 Spark AR Studion kanssa. Sinun ei tarvitse olla asiantuntija luodaksesi AR-tehosteita Instagram
Storiesiin. On olemassa muutamia hyödyllisiä Facebook-oppaita, joista voit aloittaa. Voit myös löytää inspiraatiota muilta ennen kuin luot omia suodattimia. Tämä on loistava tilaisuus kaikille, jotka tuntevat olevansa luovia, mutta myös brändeille, jotka haluavat ottaa kaikki irti Instagram Storiesista. Lisätty todellisuus elvyttää uusia ulottuvuuksia ja voi auttaa brändejä erottumaan. Spark AR Studion julkisen
lanseerauksen jälkeen monet brändit ovat luoneet omat suodattimensa. Miksi minun pitäisi luoda omat Instagram-suodattimet? On monia syitä, miksi tuotemerkit tekevät omat Instagram-suodattimensa. Katsotaanpa tärkeimpiä. Tietoisuuden lisääminen Mukautettu AR-suodatin voi auttaa lisäämään brändin tunnettuutta luovimmalla tavalla. Tuotteita tai palveluita on helpompi mainostaa leikkisillä tehosteilla,
ja siksi monet tuotemerkit rakentavat mukautettuja suodattimia. Se helpottaa myös brändin affinoinnin kasvattamista interaktiivisten tietovisat ja suodattimien avulla löytääksesi uuden yleisön, joka on innokas oppimaan lisää tuotteistasi. Parantaa sitoutumista yrittäessään pitää seuraajasi sitoutuneina? Instagram-suodattimet voivat antaa sinulle tukea. Ne voivat auttaa sinua korostamaan brändisi
persoonallisuutta ja sitouttamaan seuraajasi. Instagram-käyttäjät viettävät paljon aikaa pelaamalla suodattimilla, ja se on brändille loistava tilaisuus kiinnittää seuraajiensa huomio. Lisää sitoutumista voi päätyä uusille asiakkaille, vaikka et olisikaan sitä suunnittelenut! Pysy käyrän edellä, Instagram-suodattimet ovat vielä uusia ja heillä on pitkä matka edessään. Siksi on täydellinen aika kokeilla niitä uutena
tavana olla yhteydessä yleisöön. Ne voivat auttaa brändiäsi pysymään edellä luovuuden suhteen uusilla työkaluilla. Kyse ei ole vain tuotteisien myynnistä, vaan myös luottamuksen rakentamisen pitkän aikavälin arvosta. Johtopäätös Instagram-suodattimet ovat erittäin suosittuja tällä hetkellä. Kaikki rakastavat niitä ja voivat auttaa sinua kokeilemaan uusia luovia ideoita. Ajattele kaikkia tietovisoja ja sitä,
miten kaikki rakastavat kokeilla niitä. Nyt on täydellinen aika kokeilla. mukautettuja suodattimia. Sinun ei tarvitse edes olla kehittäjä luodaksesi omia suodattimia. Jopa yksinkertainen idea voi olla hyvin kiinnostava. Jos brändisi käyttää Instagramia liiketoimintaan, tiedät todennäköisesti jo, että Instagram Stories on tehokas tapa kommunikoida nuorten käyttäjien kanssa. Vuonna 2019 Instagram Storiesia
käytti päivittäin 500 miljoonaa tiliä, ja 67 prosenttia kaikista Instagram-käyttäjistä on 18–29-vuotiaita. Interaktiiviset tarinaominaisuudet, jotka voivat sitouttaa nämä käyttäjät, ovat hauskoja tapoja sitouttaa heidät. (Etkö ole varma, miten Instagram-tarinat voivat rakentaa brändisi? Meillä on vinkkejä, joiden avulla voit käyttää sitä ammattilaisena.) Lisätyn todellisuuden (AR) kuulostaa futuristiselta, mutta
Instagram Stories on käyttänyt lisätyn todellisuuden suodattimia vuodesta 2017, jolloin se lanseerasi kasvosuodattimensa. Ja viime aikoina Instagram Stories on ottanut lisätyn todellisuuden uudelle tasolle. Facebookin omistaman Spark AR Studio -alustan avulla käyttäjät voivat luoda omia interaktiivisia AR-suodattimia. Elokuussa 2019 tämä alusta avattiin yleisölle. Nyt jokainen voi luoda omat AR-
suodattimensa Instagram Storiesiin. Lue, mitä Instagram AR -suodattimet ovat, miksi ainutlaatuisten suodattimien luominen brändillesi voi olla oikea teko ja miten Spark AR Studiosin käyttö aloitetaan. Lataa ilmainen paketti 20 mukautettavasta Instagram Stories -mallista. Säästä aikaa ja näytä ammattimaiselta mainostamalla brändiäsi tyylikkäästi. Mikä on Instagram AR -suodatin? Lisätyn todellisuuden
(AR) suodattimet ovat tietokoneen luomia tehosteita, jotka on kerrostettu kameran reaalimaailman kuvan päälle. Instagram Storiesissa AR-suodatin muuttaa etu- tai takakameran kuvaa. Kuvittele Instagramin kasvosuodattimet. Esimerkiksi pentusuodatin on päällekkäin koiran korvien ja nenän kanssa kuvan yläosassa. Nämä digitaaliset tehosteet liikkuvat mukanasi liikkumisen aikana. Tai sen Hello 2020 -
suodatin: vuoden 2020 lasit on päällenneyty kasvoille ja digitaaliset ilmapallot putoavat näytölle. Muista, että Instagram AR -suodattimet eroavat esiasetetuista suodattimista. Instagramin esiasetetut suodattimet parantavat valokuvien laatua yhdellä napsautuksella, joten sinun ei tarvitse viettää paljon aikaa valokuvien muokkaamiseen Instagramiin. Sen sijaan Instagram AR -suodattimet ovat interaktiivinen
ominaisuus vain Instagram Storiesille. Instagram Storiesin AR-suodattimien uudet nätisti? Toukokuussa 2019 pidetyssä F8-konferenssissa Facebook ilmoitti, että jokainen voi luoda omat AR-suodattimensa Spark AR Studio -alustan avulla. Tämän uuden alustan avulla käyttäjät voivat luoda alkuperäisiä lisätyn todellisuuden tehosteita Instagram Storiesille, Facebook Storiesille, Messengerille ja Portalille.
Ennen kuin alusta tuli julkisuuteen elokuussa 2019, Instagram-käyttäjiä oli pyydettiin käyttämään Spark AR:tä. Tämä tarkoitti, että vain valitut Instagram-käyttäjät pystyivät suunnittelemaan ja julkaisemaan omia AR-suodattimiaan. Nyt kuka tahansa Spark AR Studion lataaja voi olla luova suodattimien avulla. Instagram-käyttäjien on helppo löytää nämä suodattimet. Kuka tahansa, joka vierailee brändisi
Instagram-profiilissa, voi napsauttaa uutta kasvokuvaketta. Tässä ovat. kaikki luomiesi AR-suodattimet. Napsauta uutta kasvokuvaketta (kolmas kuvake vasemmalta), kun vierailet käyttäjän nähdäksesi kaikki heidän tekemänsä suodattimet. Lisäksi Instagram-käyttäjät voivat löytää alkuperäisiä suodattimia uudesta tehostevalikoimasta. Brändätyt tai mainosjulkaisut eivät kuitenkaan näy täällä. Alkuperäiset
AR-suodattimet luokitellaan Tehostevalikoimaan. On luokkia, kuten selfies ja väri ja valo. Miksi luoda AR-suodattimia Instagram Storiesiin? Vaikka tämä työkalu ei ehkä ole oikea kaikille yrityksille, se on loistava valinta brändeille, jotka yrittävät tavoittaa nuorempia yksilöitä Instagramissa. Muista: 67% kaikista Instagram-käyttäjistä on 18–29-vuotiaita. Lisäksi kolmannes katsotuimmista Instagram Storiesista
tulee yrityksiltä. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, miten mukautetut AR-suodattimet voisivat käyttää brändiäsi: Näytämme brändisi persoonallisuuden Mukautetut AR-suodattimet heijastavat brändisi sävyä, varsinkin jos tämä sävy on hauska tai leikkisä. Ne heijastavat usein myös brändisi ainutlaatuisia osia, mikä auttaa sinua erottumaan kilpailijoistasi. Ole yhteydessä yleisöön Ole edellä käyrää
Mukautetut AR-suodattimet ovat edelleen uusi ominaisuus, eivätkä kaikki brändit vielä käytä niitä. Luo AR-suodatin, jolla voit testata tuotetta asiakkaille ennen designer-vaatteiden ostamista tai käyttöä. Se ei ole vain itsensä mainostamista varten. Voit myös luoda brändillesi suodattimen, joka näyttää sinulle tuen sosiaalisiin tarkoituksiin. Lisää brändin tunnettuutta Syötä brändisi logo tai maskotti AR-
suodattimeen. Jos ainutlaatuinen suodatin ei ole mainostaminen, se näkyy Instagram-tehostevalikoimassa, josta kuka tahansa (mukaan lukien uudet seuraajat) voi löytää sen. Kun käyttäjät jakavat selfieitä suodattimesi avulla, heidän seuraajansa (ja mahdolliset uudet seuraajat) altistuvat brändillesi. Kun tarkastelet Instagram Storiesin AR-suodatinta, näytön vasemmassa alakulmassa on yrityspainike.
Käyttäjät voivat tallentaa suodattimen myöhempiä käyttöjä varten painamalla latauspainiketta. Tämä on ensimmäinen painike näytön oikeassa alakulmassa. Parhaat esimerkit Instagram AR -suodattimista: Tässä on viisi esimerkkiä, jotka osoittavat, kuinka eri tuotemerkit ovat luovia AR-suodattimien kanssa. Aritzia Aritzia loi SuperGlow-suodattimen. Tämä mukautettu suodatin lisää brändin tunnettuutta ja
tunnettuutta. Coca-Cola Poland Coca-Cola Poland käyttää ar-suodatinta jääkarhumerkin digitaaliseen päällekkäisyyteen reaalimaailman päällä. Ines Longevial Tämä pariisilainen taiteilija julkaisee AR-taidesuodattimia ja näyttää, miten luovat brändit voivat saada omilla suodattimillaan. Hän käyttää tätä työkalua myös osoittaakseen tukensa sosiaalisille syille. Ray-Ban Ray-Ban custom reindeer filter on
leikkisä tapa kommunikoida brändin kanssa. Se on myös tapa käytännössä kokeilla sädekieltoja, mikä on erittäin hyödyllistä asiakkaille, jotka haluavat ostaa Ray Bansin verkosta. Tiffanyn ja Co. Tiffanyn ja Co:n mukautetut suodattimet sisältävät tavaramerkkejä. Hootsuite, juuri niin! Loimme oman AR-suodattimen Instagramiin. Sen nimi on Emoji Roulette ja voit kokeilla sitä itse menemällä Instagram-
profiiliimme ja napauttamalla hymiökuvaketta. AR-suodattimen käyttäminen Spark AR Studios To -suodattimella opas näyttää, miten voit aloittaa mukautettujen suodattimien luomisen Instagram Storiesiin. Vaihe 1: Lataa Spark AR Studio Spark AR Studio on helppokäyttöinen alusta, jota tarvitset omien suodattimien ja tehosteiden luomiseen. Se on tällä hetkellä saatavilla Macille ja Windowsille. Vaihe 2:
Päätä vaikutuksestasi Seuraavaksi tarkista opetusohjelmakeskuksen opetusohjelmat saadaksesi tuntuman ohjelman käyttöliittymään. Kun olet valmis aloittamaan, päätä, luodaanko suodatin alusta vai valitaanko jokin kahdeksasta mallista. Mennään World Object -malliin. Tähän kuuluu 3D-objektin sijoittaminen todelliseen maailmaan, aivan kuten Coca-Cola Poland teki jääkarhunsa kanssa. Lataa ilmainen
paketti 20 mukautettavasta Instagram Stories -mallista. Säästä aikaa ja näytä ammattimaiselta mainostamalla brändiäsi tyylikkäästi. Lataa mallit nyt! Vaihe 3: Aloita Kun avaat mallin, näet paikkamerkin keskuspaneelissa. Tätä keskuspaneelia kutsutaan näköalaporttiksi. Täällä rakennat suodattimen. Nurkassa oleva iPhone 8 on simulaattori. Täällä voit esikatsella työtäsi. Voit käyttää avattavaa ohjelmaa
simulaattorin muuttamiseen iPhone 8: sta toiseen laitteeseen. Vasemmalla on Kohtaus-paneeli. Käytä tässä olevia vaihtoehtoja muokata INSTAGRAM Stories AR -suodattimia. Vaihe 4: Lataa 3D-resurssi Valitse 3D-resurssi suodattimelle AR-kirjastosta tai tuo omasi. Tätä opasta varten tuomme ilmaisen resurssin AR-kirjastosta. Ar antaa sinun myös valita ilmaisista äänitiedostoista, animaatioista ja muista.
Vaihe 5: Säädä ladatun grafiikan käyttäytymistä Nyt ladattu resurssi näkyy raportissa – meidän tapauksessamme pyörivä pizza. Kohtaus-paneelin avulla voit säätää, miltä se näyttää, liikkuu ja kommunikoi reaalimaailman kanssa. Muokkaaminen johtaa mukautettuun AR-suodattimeen. Voit esimerkiksi muuttaa ympäristön valon väriä ja voimakkuutta. Alla olevissa kuvissa näkyy 3D-omaisuus, jossa ei ole
ympäristön valaistusta (yllä) ja ympäristön valaistusta (alla). Kun tarkastelet vasemmalla kohtauspaneelia, näet myös, että voit: Muuta suuntavaloa niin, että 3D-objektissa on enemmän syvyyttä. Valitse, onko tehoste käytettävissä etukameralle, takakameralle vai molemmille. Muuta tallennettavan 3D-objektin animaatiota. Lisää vaikutukseesi lisäelementtejä, kuten lisäanimaatioita, tekstuureja ja
materiaaleja. Vaihe 6: Testaa tehostetestitiedostosi, jonka voit lähettää Instagramiin tai Facebookiin nähdäksesi, miten se toimii Instagram Storiesissa tai Facebook Storiesissa. Voit myös ladata Spark AR Player -sovelluksen. Vaihe 7: Julkaise tehoste nyt, paina latauspainiketta vasemmassa alakulmassa. Löydät sen suoraan Test on device -painikkeesta. Muista, että uutta tehostettasi ei julkaista heti.
Ensinnäkin luomustasi tarkistetaan sen varmistamiseksi, että se on Spark AR:n toimintaperiaatteen ja ohjeiden mukaista. Tämä skannausprosessi voi kestää vain muutaman päivän, tai se voi kestää jopa viikon. Spark AR:llä on oppimiskeskuksessaan myös lisää tietoa juuri luodun Hyväksyntä. Vaihe 8: Jatka oppimista Tutustuminen tähän alustaan, opi nopeasti työskentelemään muiden mallien kanssa tai
luo AR-suodatin tyhjälle kankaalle. Tarvitsetko lisää opastusta? Oletko kiinnostunut kasvosuodattimista, valosuodattimista tai muista AR-tehosteista? Spark AR:llä on oppimiskeskuksessaan paljon hyödyllisiä oppaita: Nyt on sinun vuorosi. Jos luulet, että oman AR-suodattimen luominen Instagram Storiesiin on oikea brändillesi, on aika olla luova. Lykkyä tykö! Säästä aikaa läsnäolosi hallinnassa
Instagramissa ja kaikilla muilla sosiaalisen median tileillä Hootsuiten avulla. Luo ja suunnittele julkaisuja, vastaa kommentteihin, seuraa kilpailijoita ja mittaa suorituskykyä. Kokeile ilmaiseksi tänään. Aloitus
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