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Instagram. Socialinis fototinklas
Instagram – tai puikus socialinis foto tinklas, jis leidžia mums dalintis savo mintimis, pasaulio suvokimu ir jo
regėjimu, taip pat galite pasidalinti naujausiais įvykiais ir įvykio kurio liudininku tik ką tapote fotografijomis.
O kur dar galimybė kurti ir parodyti savo draugams jūsų kūrinius.Visa tai galite realizuoti naudodami paprastą programą Instagram kurią atsisiųsite į išmanųjį
telefoną. Visai neseniai šią programą nupirko Facebook už „vos“ milijardą dolerių, o ši kompanija kaip žinia pinigų veltui nemėto, tad siųskitės ir naudokite visus
privalumus savo išmaniajame telefone. Ir galėsite vos pamatę kažkokį įdomų jums įvykį tuoj pat jį nufotografuoti, patalpinti nedelsiant tinkle ir dalintis su savo
draugais, o jei norėsite dar galėsite jį apdirbti ir pagrąžinti įvairiais filtrais kurie taip pat yra įdiegti šioje programoje.Tiesa čia yra tam tikrų apribojimų taikomų jūsų
fotografijai – ji turi būti kvadratinė. Tai tarsi seno „polaroid“ fotoaparato palikimas, o taip pat tokia forma padeda daug patogiau surikiuoti nuotraukas į vienodas ir
tolygias eilutes tuo supaprastindama jų peržiūrą. Kita vertus kvadratinė forma priverčia fotografą parodyti kadre tik tai kas yra svarbiausia.Dar viena įdomybė
Instagram tinkle tai pakankamas kiekis meninių filtrų kurių pagalba iš ganėtinai vidutinių savo nuotraukų galite padaryti kažką kas pretenduoja į meninę fotografiją.
Viso filtrų yra 16. O be to dar galite pakeisti savo nuotraukos ryškumą, šviesumą, kontrastą ir kitus parametrus. Visoms nuotraukoms galite paskirti raktinius žodžius
– ko pasėkoje bus lengviau jas surasti tarp kitų. Galima priskirti vietą kur nuotrauka buvo padaryti, o jei mobilus telefonas turi GPS tai nuotraukos padarymo vieta
automatiškai rodoma žemėlapyje.Svetimas fotonuotraukas kaip ir kituose socialiniuose tinkluose galima „mėgti“ (LIKE) ir pridėti prie jų savo komentarus ir kitokias
pastabas. Gana dažnai šiame tinkle komentarai išauga iki labai audringų ir išsamių diskusijų. Jei programa jūsų telefone įdiegta ir duotuoju momentu nėra veikianti –
ji vistiek nedelsiant praneša, kad kažkas pakomentavo ar kitaip kaip nors įvertino jūsų fotografiją. Taipogi yra galimybė prenumeruotis jūsų mėgstamus autorius ir
taip sekti visus jų darbus ir naujienas kurios pasirodo šios programos tinkluose.Jei norite išbandyti Instagram – paspauskite čia patalpintą nuorodą ir naudokitės visais
šios programos teikiamais privalumais. Tiesa patarimas: pirmiausia atsisiųskite šią programą į savo mobilų įrenginį ir ten prisiregistruokite. Linkime gerų emocijų ir
nuostabių nuotraukų. Sėkmės linki Info.Norim.lt
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