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Chciałam Ci bardzo podziękować za pobranie tego ebooka. Na jego

łamach wyjaśniam, w jaki sposób możesz wzbogacić

swoje Instastory gifami, stworzonymi przez Ciebie. Wiem, może tworzenie

gifów wydawało Ci trudne i czasochłonne. Dzisiaj jednak udowodnię Ci, że

wcale tak nie musi być!

 

Chciałabym, żebyś wiedziała, że opisane tutaj metody to jedynie propozycje.

W sieci istnieje bardzo dużo różnych programów do obróbki grafiki i

tworzenia gifów. Z czasem, gdy nabierzesz wprawy w tworzeniu animacji,

pomysły i metody do ich tworzenia same będą Ci wpadać do głowy. Tego Ci

życzę.

cześć!
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Czego będziesz potrzebować, aby stworzyć
gif idelany? Programy i narzędzia.

Pierwszy i zarazem najważniejszy punkt udanej pracy, to po prostu narzędzia,

które będziesz musiała sobie przygotować, aby stworzyć GIF idealny. Nie będę

Cię tutaj zanudzać długimi wstępami, o tym, że zarówno narzędzia, jak i

spokój i motywacja do pracy tworzą idealną drogę do sukcesu. Zanim

przejdziesz do pracy nad GIF-em, sprawdź narzędzia, na których możesz

pracować i które będą dla Ciebie najlepsze. Dzisiaj podam Ci dwa sposoby na

wykonanie GIF-a na Instastory. Chcę jednak, abyś była świadoma, że

sposobów wykonania jest o wiele więcej. Ja dzielę się tymi, które sprawdziłam

zarówno w pracy, jak i w moim prywatnym, instagramowym świecie.
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⦁ Wersja testowa daje Ci możliwość wypróbowania możliwości serwisu, bez opcji

zapisu swojej pracy. Aby pobrać wykonane grafiki, musisz wykupić dostęp.

 

⦁ O ile w pakiecie próbnym nie można zapisać swojej grafiki, są sposoby na

obejście eksportu pliku z tego programu.

 

PicMonkey - Twój mobilny kombajn edycji zdjęć1.
PicMonkey to portal i aplikacja mobilna, która w łatwy i przyjemny sposób

umożliwia edycję oraz projektowanie zdjęć. Uzyskasz do niego dostęp z

przeglądarki internetowej (w przypadku tworzenia GIF-ów bardziej preferuję ten

sposób) oraz poprzez pobranie na własny telefon w swoim sklepie Google lub

Apple. Portal umożliwia łatwe i przyjemne wykonanie kreacji wizualnych na

prawie wszystkie social media. Znajdziesz tam gotowe szablony na takie

portale jak: Instagram, Facebook, Linkedin, YouTube i wiele innych. Portal

umożliwia wykonanie podstawowej i zaawansowanej edycji zdjęć, udostępnia

szablony do tworzenia kolaży, tworzenia napisów i wielu innych.

Czy dostęp do PicMonkey jest darmowy?
Niestety nie. Wersji testowej możesz używać przez pierwsze siedem dni. Wersja

podstawowa aktualnie kosztuje 7,99 USD miesięcznie. Będziesz mieć w niej

zapewnione miejsce w chmurze do 1 GB oraz będziesz mogła pobrać obrazy w

JPG i PNG. Droższe wersje zapewniają m.in.: ekspansywną bibliotekę czcionek,

szablony efektów, narzędzia do retuszu i wiele innych.

Przydatne linki: https://www.picmonkey.com
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2. Zaprzyjaźnij się z Photoshopem - wersja dla 
"bardziej w temacie".

 

Adobe Photoshop - program graficzny przeznaczony do tworzenia i obróbki

grafiki rastrowej. Tak, brzmi poważnie, jednak nasze działania w nim będą

naprawdę proste. Skupimy się na dwóch podstawowych sprawach: tworzeniu

ruchomego GIF-a i edycji tła. W tym przypadku możesz pobrać wersję próbną,

bezpłatną z oficjalnej strony Adobe.com. Taka na początek wystarczy. Jeśli

będziesz chciała rozwijać swoje umiejętności graficzne, zainwestuj w pełną

wersję. Photoshop jest fajny, można się z nim zaprzyjaźnić.

Przydatne linki: : https://www.adobe.com
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3. GIPHY - łącznik pomiędzy grafiką a Instagramem
 
 

Niestety, aby Twój GIF mógł być wyszukiwany i wykorzystywany przez

użytkowników Instagrama, musisz założyć i zaprzyjaźnić się z GIPHY. Nie będę

tutaj tłumaczyć jak założyć konto, ponieważ jest to bardzo proste. Musisz jednak

zwrócić uwagę na parę ważnych kwestii:

Nazwa Twojego profilu powinna być taka sama jak nazwa konta na

Instagramie lub nazwa Twojej marki.

Adres, na który zarejestrujesz konto powinien być (również) taki sam jak na

Instagramie.

Uzupełnij dokładnie całe konto. Dodaj awatar. Będzie to mieć ogromne

znaczenie przy weryfikacji profilu.

O tym jak zweryfikować konto i jak umieścić pliki w GIPHY dowiemy się później.

Teraz podam jeszcze dwie istotne informacje.

 

TAK! GIPHY jest darmowe.
TAK! GIPHY ma aplikację na telefon. Możesz ją od razu pobrać.
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Program jest darmowy.

4. GIFMaker - dodajemy animacje
 GIFMaker to strona online umożliwiająca tworzenie prostych animacji oraz

zapisywanie naszych obrazów w formacie GIF. Oczywiście jest to jedna z wielu

opcji. Jeśli z jakichś względów nie będziesz mogła (lub chciała) skorzystać z

funkcji tego narzędzia, na ostatnich stronach tego e-booka podałam Ci narzędzia,

które w przyjazny sposób przeprowadzą Cię przez proces tworzenia GIF-a.

Przydatne linki: https://gifmaker.me

Program jest darmowy.
Przydatne linki: https://ezgif.com

https://about.easil.com/sociallysorted/
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Kiedy postanowiłam, że chcę stworzyć dla siebie własne naklejki, pierwsza moja

myśl brzmiała: nie jestem grafikiem, skąd mam wziąć zdjęcia? Oczywiście, jeśli

reprezentujesz firmę, dział marketingu lub jesteś właścicielką swojej marki,

możesz wykorzystać do tego grafika oraz licencję Adobe Stock. Kiedy jednak jesteś

Instagramerką (w ogóle lubicie to słowo?), również musisz się liczyć z prawami

autorskimi i własnymi umiejętnościami.

Skąd czerpać inspiracje i przykładowe grafiki?

A o czym mowa?
Doświadczony grafik bardzo szybko wykona grafikę w Photoshopie. Ty masz dwie,

a może nawet trzy możliwości.

Jeśli potrafisz rysować, szkicować, znasz się na grafice

- sama tworzysz swoje ikony.

 
Jeśli nie należysz do pierwszej grupy, możesz korzystać

z gotowych szablonów do edycji, które oferuje program

taki jak PicMonkey. W środku narzędzia edytujesz i

tworzysz własne efekty.

Możesz również pobrać grafikę wektorową Z

DARMOWYCH banków zdjęć, a następnie użyć ją w

swoim projekcie. Ja wykorzystałam najbardziej znany:

Pixabay. Jeśli szukasz czegoś więcej, polecam Adobe

Stock. Możesz również przejrzeć listę: 36 darmowych

banków zdjęć i wykorzystać coś dla siebie.
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Pamiętaj, że grafiki możesz też tanio kupić na Etsy. Po

opłacie za produkt prawa do obrazu przechodzą na

Ciebie. Czytaj regulaminy u kupujących.

 

Możesz również tworzyć GIF-y z wybranych fragmentów

filmów z YouTube. GIPHY umożliwia dosłowne

wycinanie fragmentów, urywków z publikacji na tej

platformie.

tip 1. Zapisuj linki z których pobrałaś wybrany matriał. GIPHY poprosi Cię o wypełnienie
rubryki: "Źródło". Warto podać link, z którego została pobrana grafika.

rzydatne linki: https://pixabay.com/pl/

Darmowy bank zdjęć: https://prwtorebce.pl/2020/02/09/darmowy-bank-zdjec/
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Jakie wymogi muszą spełniać nasze gify?

Projekt musi mieć przezroczystość
przynajmniej w 20%.
 
Projket musi posiadać minimum 500-600
pikseli.

A teraz przejdźmy do konkretów!
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Tworzenie prostych animacji w
PicMonkey
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rejestracja w picmonkey
O PicMonkey opowiedziałam Ci nieco więcej w pierwszym rozdziale e-booka. Teraz
przyszedł czas, abyś nauczyła się, w jaki sposób wygenerować prostą grafikę,
którą potem przekształcisz w GIF-a. Bez obaw! Program jest naprawdę bardzo
prosty w obsłudze. W tym przypadku skorzystamy z gotowych szablonów, jednak
jak zaraz zobaczysz, sama też będziesz mogła tworzyć proste grafiki, nie będąc
wcale grafikiem. Do dzieła!

zaczynamy
1. Na początku załóż konto, aby swobodnie i bez ograniczeń poruszać się po
platformie. Tuż po zalogowaniu na swoje konto, zobaczysz ekran, który umożliwi
Ci edycję zdjęć. My jednak przejdziemy nieco dalej. Wybieramy „Black canvas”.
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2. Tutaj zaczyna się prawdziwy raj. Klikając w pole „Graphics”, wyskoczy nam
szereg kategorii do wykorzystania. My klikniemy sobie w zakładkę „Social Media”.
Nie wybierając konkretnego rozmiaru w polu „Create custom” klikamy „Make it”.
Proponowana wielkość 2000 x 2000 pikseli zdecydowanie nam wystarczy. Gotowe?
Super!

3. Teraz widzimy już pole edycji. Omówię Ci bardzo pokrótce z czego tutaj możesz
korzystać. A możesz ze wszystkiego.
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To na co powinnaś zwrócić uwagę, to przede wszystkim bardzo duża ilość
szablonów do wykorzystania. Znajdziesz tutaj serduszka, strzałki, tabliczki,
kwiaty, podkreślniki, ogromną ilość tekstur, plamek, ramek itp. Zresztą sama
zobacz! 

Teraz pokażę Ci dwa TIPY, które wystarczą, abyś umiała wykonać własnego
GIF-a. Po tych dwóch lekcjach szybko zorientujesz się, że stworzenie
własnego napisu z ramką i dodanie grafiki jest bajecznie proste.
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Jak zmienić kolory w gotowym szablonie PicMonkey?
1. Na początku wybierzemy sobie szablon. W tym celu z naszego menu w
sekcji: GRAPHICS, wybieramy opcję (w tym przypadku): SOCIAL MEDIA.
Oczywiście jest to przykład. Ty będziesz mogła wybrać jakikolwiek element
do przeróbki. Ja wybieram naklejkę: „Get on your phone”. Powiększam sobie
ją w moim polu roboczym.

2. Po prawej stronie wyskoczy nam menu. To tutaj możemy zmienić kolory
naszej naklejki wybierając je z palety. Oczywiście możemy ją dowolnie
edytować pozostawiając samą ramkę i wklejając nowy tekst. Możesz również
dodać dowolne elementy, czy to geometryczne, czy tekstowe. Najpierw
pokażę jednak jak zamalować/usunąć dany element z szablonu.
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Jak przygotować kreacje w PicMonkey, aby stworzyć gif-a?

3. Po zmianie kolorów, postanowiłam schować jeden z napisów. Chciałam to
zrobić, aby wykonać GIF-a z migoczącym napisem PHONE. W tym celu
najpierw zapisałam podstawową wersję naklejki po zmianie kolorów. Zanim
jednak to zrobiłam musiałam USUNĄĆ TŁO! Tak. To bardzo ważna część
instrukcji. Nasze GIF-y i naklejki nie mogą mieć tła.
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4. Aby usunąć tło w lewym menu wybrałam: Edits – Background Color –
Transparent. Widzisz? Proste, prawda?

5. Teraz pora na zapisanie tej wersji grafiki. W tym celu klikam po prostu
DOWNLOAD w górnym menu.
 
6. Przyszedł czas na usunięcie danego elementu z naszej grafiki. W tym celu
wróciłam do menu klikając sekcję: BASIC. W tej sekcji pojawią Ci się figury
geometryczne. Ja wybrałam prostokąt. Posłużył mi on do zakrycia
niepożądanego napisu, w tym wypadku: PHONE.
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7. Następnym krokiem było wybranie z bocznego menu palety kolorów i
wtopienie w tło nowego prostokąta. Mój napis został zamalowany. Teraz na
jego miejsce mogę wstawić całkowicie inny element lub pozostawić. Ja
postanowiłam zrobić migoczący napis PHONE, więc zapisuję grafikę w takiej
wersji ponownie na moim komputerze.

Jak zrobić GIF-a z wcześniej przygotowanych grafik w
PicMonkey

 Do PicMonkey jeszcze wrócimy, aby zrobić innego GIF-a. Najpierw jednak
musimy dokończyć tego, którego zaczęliśmy. W tym celu (mając wcześniej
zapisane już dwie grafiki na komputerze), wchodzimy na stronę:
www.gifmaker.me. Już na pierwszej stronie pojawi Ci się menu, w którym
wgrasz przygotowane grafiki poprzez przycisk UPLOAD IMAGES.

1. Po wgraniu zdjęć z prawego menu wybieramy:

Canvas size: 100%.

Ustawiamy piksele: w moim przypadku zostawiłam 1100 x 1100 px.

Animation speed: 750 milliseconds.

2. Zapisałam efekt i gotowe! Mój napis PHONE zaczął migać.

Klatka 1 Klatka 2 Klatka 1 Klatka 2
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W zasadzie nie muszę tego tłumaczyć. Przejrzyj wszystkie wcześniej
wspomniane opcje graficzne. Jeśli chcesz zrobić jedynie migoczący napis lub
naklejkę, wystarczy, że wybierzesz w lewym menu opcję TEXT i wybierzesz
interesujący Cię szablon. Możesz go urozmaicić, pokolorować i obrócić. Każdy
schemat w przypadku PicMonkey wygląda podobnie, a rezultaty zależą tylko i
wyłącznie od Ciebie.
 
Pamiętaj, że możesz wykorzystać też zdjęcia. Są to darmowe fotografie
pochodzące z banku zdjęć. Do wyboru znajdziesz tam również tekstury, które
także mogą służyć jako kolor szkicu lub napisu. Jeśli już teraz chcesz
wiedzieć jak wgrać przygotowanego GIF-a na Instagram, przejdź do rozdziału
szóstego. Jeśli jednak uznasz, że możesz zrobić więcej, przejdziemy dalej.
Pora na grafiki z Photoshopa!
 

Jakie możliwości daje Ci PicMonkey
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3 spospby na użycie gifów na
instatsory

20. 



Wgrywamy GIF-y do GIPHY
GIPHY to serwis, który umożliwia przechowywanie Twoich GIF-ów w jednym
miejscu. Dzięki niemu będą się one WYŚWIETLAĆ w wyszukiwarce GIF-ów na
Instagramie. Jeśli stworzysz dla nich zawsze ten sam TAG, na przykład
nazwę Twojego konta na Instagramie, Twoi followersi będą mogli się nim
dzielić. Ta metoda ma jednak swoje plusy i minusy.

Co zrobić, aby moje GIF-y wyświetlały się na Instagramie?
 Po pierwsze musisz założyć konto i je ZWERYFIKOWAĆ. Gdy Twoje konto na

GIPHY zostanie ustawione jako firmowe lub jako konto artysty, Twoje GIF-y i
naklejki będą ogólnodostępne dla całego świata z poziomu dodawania
GIF-a podstawową metodą na Instastories! Jednak aby tego dokonać,
musisz —  ZANIM poprosisz o weryfikację —  wgrać na swoje konto już parę
GIF-ów i naklejek. Ja wgrałam 6 GIF-ów i 2 naklejki. To od Ciebie zależy,
jaka to będzie ilość.
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Żeby weryfikacja Twojego konta przebiegła sprawnie i wynik był pozytywny,
zadbaj o to, by nazwa Twojego profilu była taka sama, jak na Instagramie.
Adres e-mail również pownien odpowiadać adresowi podanemu do
Instagrama.
 
Uzupełnij cały profil, łącznie z awatarem.
 

Aby przejść do weryfikacji konta, skorzystaj z tych dwóch
linków.

Jeżeli jesteś artystą (a zapewne taki profil będzie Cię interesować),
wypełniasz ten formularz: 
https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360020026512-Apply-For-An-
Artist-Channel
 
Jeśli chcesz utworzyć profil dla marki, kliknij w ten link:
https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360019977992-Apply-for-a-
Brand-Channel
 
 Ile trwa weryfikacja?
Niestety, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektórzy
otrzymują odpowiedź już po tygodniu, inni zaś po miesiącu. Jedno jest
pewne: ZADBAJ O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL W TRAKCIE
WYPEŁNIANIA FORMULARZA ORAZ ESTETYKĘ GIF-ÓW. O weryfikację konta
można wystąpić tylko raz.
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Jak wgrać GIF-y do GIPHY
To bardzo proste. GIPHY to serwis, który umożliwia Ci tworzenie GIF-a
również poprzez jego panel. Ja jednak nie korzystałam z tego rozwiązania.
Jeśli chcesz stworzyć nowego GIF-a z zastosowaniem efektów GIPHY, wybierz
CREATE. Jeśli zaś stworzyłaś już GIF-a w wyżej wymienionych programach
online lub Photoshop, wybierz UPLOAD.
 

Pamiętaj, aby dodać źródło, z którego pobrałaś grafikę.
Dodaj również TAGI. Dzięki nim użytkownicy Insta będą
mogli wyszukać i użyć Twojej kreacji.

 



Wgrywamy GIF-a bez użycia GIPHY
Oczywiście istnieje też druga metoda wgrywania GIF-ów na GIPHY i jest ona
bajecznie prosta. Minusem jest to, że Twoje GIF-y nie będą się pojawiać w
ogólnej wyszukiwarce dostępnej dla wszystkich. Jeśli będziesz chciała
podarować komuś GIF-y do wklejenia do swojego Instastory, wystarczy, że
prześlesz mu pliki wraz z tą instrukcją.

Masz już przygotowanego GIF-a i wgrałaś go do GIPHY? Super. 
1. Zacznij od przygotowania swojego Instastory. Nagraj wideo lub
zrób ładne zdjęcie. Nie publikuj jednak od razu swojej relacji, jedynie
ZMINIMALIZUJ (nie wyłączaj) Instagrama.
 
2. Po zminimalizowaniu Instagrama przechodzisz do aplikacji
GIPHY. Oczywiście możesz się łączyć z serwisem poprzez aplikację
wcześniej wgraną na telefon.
 
3. Otwierasz naklejkę lub GIF-a. Wybierasz opcję kopiowania: „Tap
& Hold to Copy GIF”. Wystarczy, że przytrzymasz palcem grafikę.
Po chwili otworzy Ci się systemowe menu, w którym wybierasz opcję  
„Kopiuj”.
 
4. Teraz musisz wrócić do swojego Instastory. Tuż po jego otwarciu,
w lewym dolnym rogu pojawi się Twój skopiowany GIF. Na 
 „wciągnięcie” go do Instastory masz zaledwie parę sekund. Musisz
się pospieszyć.
 
5. Gotowe! Teraz możesz się cieszyć własnym GIF-em. Możesz go
edytować w dowolny sposób.
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GIPHY posiada jeden, widoczny gołym okiem minus. Wgrane gify czasem
tracą na jakości. Jeśli nie chcesz wgrywać gifów na powyższy serwis, być
narażona na utratę jakości swojej grafiki albo po prostu tego nie
potrzebujesz, możesz zgrać gify BEZPOŚREDNIO ze swojego telefonu.
 
Wystarczy, że wgrasz wcześniej przygotowane pliki na swój telefon.
Następnie skopiujesz pliki we własnej galerii zdjęć i wkleisz (jak tekst) do
Instatsory. NAJPROSTSZA METODA EVER!

wgrywanie gifa bez utraty jakości
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Tworzenie Gif-a w Photoshopie
krok po kroku
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Dobrze. Wiemy już, w jaki sposób stworzyć prostą grafikę w PicMonkey
wykorzystując szablony portalu. Teraz przejdziemy o krok dalej, do
Photoshopa. Tak, brzmi to poważnie i pewnie sobie teraz pomyślałaś: „Rany!
Photoshop będzie dla mnie za trudny!". Don't worry! Odczarujemy dzisiaj
lekko dwie jego funkcje, dzięki którym stworzenie gifa i pozbycie się tła
będzie naprawdę proste.
 
Załóżmy, że wybrałaś już swoje grafiki z banku zdjęć lub sama je
narysowałaś. Twoja grafika posiada niestety tło i nie spełnia wymiarów
określonych jako GIPHY za „prawidłowe". Zatem nauczymy się kolejnej
rzeczy.

Jak usunąć tło w Photoshopie

Istnieje kilka sposobów na pozbycie się tła z grafiki w programie
Photoshop. Sprawdziłam wiele przykładów i grafik z banków zdjęć. Teraz
zaproponuje Ci bardzo prostą i skuteczną.

1. Otwierasz swoją grafikę w Photoshopie.
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2. W lewym menu wybierasz ikonę GUMKA. Prawym przyciskiem myszki
wybierasz polecenie: MAGICZNA GUMKA. Gumka będzie się charakteryzować
gwiazdkami wokół swojej ikony.
 
3. Teraz wystarczy, że najedziesz na białe tło i klikniesz. Tadam! Twoja
grafika nie ma już tła.
 

Jeśli gumka nie wymarzę całego tła pozostawiając białe
elementy, wystarczy, że najedziesz gumką ponownie na dany
obszar. Tło wymarzę się również w tym miejscu.

tip!
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Teraz przejdziemy do tej części, w której nadamy naszemu obrazkowi ruch.
W tym celu otworzymy sobie OŚ CZASU.
 
1. Aby otworzyć OŚ CZASU, kliknij górnym menu OKNO i wybierz OŚ CZASU —
UTWÓRZ OŚ CZASU.

Jak sprawić, aby nasza grafika poruszała się

2. W dolnym menu pojawi Ci się pasek, na którym będziemy teraz pracować.
Jak widzisz, nasza grafik znajduje się po lewej stronie osi czasu. Prawa
strona to niezagospodarowany czas ruchu naszej grafiki, oznaczona na
fioletowo.
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3. Spróbujemy teraz dodać ruch. Rozwiń prawym przyciskiem myszki pole

WARSTWY. Teraz pokażą Ci się trzy opcje: położenie, krycie i styl. Każda z

tych trzech opcji nadaje ruch i wygląd Twojemu przyszłemu gifowi.

Położenie — zmiana ruchu w każdym kierunku.

Krycie — zanikanie obiektu.

Styl — nadanie specyficznego wyglądu.

4. Pierwsze co jednak zrobimy, to zmiana czasu ścieżki gifa. Ja zawsze

zmieniam go do minuty. W tym celu chwyć za końcówkę suwaka i

przeciągnij go, ustawiając odpowiedni czas.

 

5. Obok opcji ruchu: POŁOŻENIE, KRYCIE, STYL po lewej stronie jakby

widzimy jakby „zegarki". Po kliknięciu myszką w dany „zegarek” (w moim

przypadku obok opcji: POŁOŻENIE), pojawi się kursor. To on wyznacza

początek i koniec trwania danego stylu w animacji, który zaraz wybierzemy.

6. Umówmy się teraz, że chcę, aby mój gif lekko piął się w górę przez

minutę. W tym celu zaznaczam żółtym wskaźnikiem koniec i początek

trwania animacji. Najpierw wyznaczam początek (żółte oznaczenie),

następnie przesuwam suwakiem na koniec wyznaczonego czasu i

ponownie odznaczam żółtym znaczkiem.
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7. Teraz czas na nadanie „drogi” poruszania się naszej grafice. W tym celu

po prostu chwytam wskaźnikiem grafikę i pokazuję, w jaki sposób ma się

poruszać. Na samym końcu klikam start.
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zmiana położenia gif-a1.

Przytrzymujesz grafikę i posuwasz w górę, w obrębie pola roboczego. Ja

przesunęłam grafikę w górę. Dzięki temu mój gif wykonuje lekki ruch.

W ten sposób moja grafika w nieznaczny sposób będzie poruszać się ku

górze. Twój GIF jest gotowy.
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Oś czasu służy do ustawiania kluczowych klatek. Żeby tego dokonać,

wystarczy przesuwać wskaźnik czasu bieżącego do innego miejsca w czasie.

Pozwala to na modyfikacje położenia, krycia i stylu. 

 

Jeśli będziesz chciała sprawić, żeby Twój GIF od połowy zanikał, a od drugiej

połowy poruszał się w którąś ze stron, wystarczy ustawić suwak w połowie,

w opcji KRYCIA. W opcji POŁOŻENIE ustaw suwak od połowy osi czasu do

końca trwania gifa.

 

Aby warstwa (GIF) stopniowo zanikał, wystarczy ustawić jego krycie

początkowe od 100%. Po przesunięciu wskaźnika czasu bieżącego na

koniec należy ustawić krycie na 0%.

Nieco więcej o osi czasu
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Zapisywanie naszego gifa
Zanim zapiszemy nasz obraz, musimy sprawić, aby spełniał on

warunki „kwadratu". W tym celu klikamy w górnym menu OBRAZ —

ROZMIAR OBSZARU ROBOCZEGO. W wyskakującym okienku dopasowujemy

rozmiar w pikselach. Szerokość i wysokość muszą być takie same. Ich

wartości muszą być większe niż 500 pikseli.

 

Teraz zaczynamy zapisanie naszego GIF-a. Kliknij PLIK — EKSPORTUJ —

ZAPISZ DLA INTERNETU. W wyskakującym okienku ustawiamy format GIF,

przezroczystość. Kontrolujemy jeszcze raz rozmiar obrazu. Twój zapisany gif

jest gotowy do użycia.
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oddanyu

emmadarvick

studiojonesie

plantethics

leaf

megmeg

sihne

ridhwanah

rizzylydick

lavendaire

hetuteglamdesign

arrow

mikyla

ilustraris

wei3h

chxrry

luludheaz

zandraart

mnmoji

boho

laughlau

studiojonesie

floweringwords

Ten rozdział jest dla wszytskich, którzy już teraz szukają motywacji i

inspiracji do stworzenia swojego pięknego GIF-a. Przedstawiam tutaj listę

fraz, po których wpisaniu w wyszukiwarkę, odnadziesz już gotowe do użycia,

piękne GIF-y. Oczywiście w sieci znajdziesz ich o wiele więcej. To moje

propozycje.

 

 

spis najlepszych gifów na instatsory

absolut

agiszerient
foopklo

ilustralle
plantethics
twentyseven
laughlau
greendotori
lindiaontheroad
oursecon

lyrics

gladdest
 
 

wildflowerbar
shine
arrow

hanmade
izzyink
oursecon
laurapaulussen
plantethics
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zakończenie
Nasza podróż dobiegła już końca. Teraz wiesz, jak możesz wykorzystać gify,

aby upiększyć i jednocześnie sprawić, że Twoje Instastory będzie piękniejsze.

Ten podręcznik pisałam dla Ciebie późnymi wieczorami, jednak cały czas

wierzyłam, że dzięki niemu przejdziesz na wyższy poziom kreatywności, a

Twoje Instatsory będzie przykuwać uwagę. Wiem, że jest on nam wszystkim

bardzo potrzebny.

Następne insta instrukcje już wkrótce ;)
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