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Vsco mod apk 2018

Nếu trong quá khứ chúng ta chỉ có thể tạo ra những bức ảnh chất lượng cao với các máy ảnh chuyên nghiệp như máy ảnh DSLR, bây giờ bạn chỉ có thể tạo ra những bức ảnh đẹp chỉ với chức năng chụp của điện thoại di động. Nó không phải là quá khó khăn để có một bức ảnh tốt, nhưng chỉnh sửa một bức ảnh tầm thường là một tác
phẩm nghệ thuật không phải là dễ dàng. Bạn cần một công cụ đủ mạnh và dễ sử dụng, VSCO là lựa chọn đầu tiên chúng tôi muốn bạn xem xét. Đây là một ứng dụng chỉnh sửa ảnh và ảnh nổi tiếng trên nền tảng di động được phát triển bởi Visual Supply Company. VSCO luôn là ứng dụng phổ biến của người dùng mạng xã hội như
Facebook hay Instagram. VSCO, VSCO X là gì? VSCO là một ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho nền tảng di động. Hiện tại, đây là ứng dụng chỉnh sửa ảnh có cộng đồng người dùng lớn nhất. VSCO không phải là một ứng dụng chỉnh sửa ảnh bình thường mà bạn thường thấy trong Cửa hàng Play, nó cung cấp rất nhiều tính năng độc đáo,
nâng cao có thể làm cho ảnh của bạn khác biệt. Với nhiều bộ lọc màu, nhiều công cụ chỉnh sửa ảnh từ cơ bản đến nâng cao, VSCO phù hợp với tất cả mọi người, bao gồm cả người mới đến và người dùng ảnh chuyên nghiệp. Trong bản cập nhật mới nhất, VSCO cũng đã thêm tính năng VSCO Grid, hoạt động như một mạng xã hội
ảnh, vì vậy bạn có thể dễ dàng chia sẻ sản phẩm của mình với cộng đồng, thích, bình luận và theo dõi các chủ đề phổ biến. Nhiều bộ lọc màu đẹp phù hợp với nhiều loại hình ảnh: ảnh dã ngoại, phim cổ trang, ảnh đen trắng... Phiên bản mới nhất của VSCO được cập nhật để thêm các công cụ chỉnh sửa ảnh và bộ lọc ảnh mới, độc đáo.
VSCO có thể được tải về và cài đặt miễn phí. Tuy nhiên, có rất nhiều nội dung và tính năng trong ứng dụng yêu cầu người dùng mở khóa bằng tiền thật. Có rất nhiều bộ lọc lớn trong VSCO, một số miễn phí, một số trả tiền. Nếu bạn muốn sử dụng tất cả mà không cần mua hàng trong ứng dụng, chúng tôi sẽ giúp bạn. Trong bài viết này,
chúng ta sẽ nói về mod của VSCO với tất cả các tính năng và mở khóa tất cả các bộ lọc. Hướng dẫn chi tiết sẽ giúp bạn tải xuống và cài đặt VSCO X Full APK miễn phí trên Android. Tính năng của ứng dụng Hiện tại, VSCO được đánh giá là ứng dụng chỉnh sửa ảnh tốt nhất trên thiết bị di động. Cập nhật thường xuyên làm cho nó hoàn
hảo và có thể hoạt động tốt trên hầu hết các thiết bị Android. Tham gia với chúng tôi để khám phá các tính năng chính của ứng dụng này ngay dưới đây:Nhiều tùy chọn đăng nhậpBạn cần một tài khoản để sử dụng ứng dụng này. May mắn thay, VSCO cung cấp một loạt các tùy chọn giúp dễ dàng tạo tài khoản. Giờ đây, bạn có thể nhanh
chóng đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc đăng nhập vào tài khoản mới bằng Facebook, email khác hoặc số điện thoại. Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn có thể sử dụng ứng dụng mà không cần verwenden. Đồng bộ hóa und editView tác phẩm của bạn một lần nữa bằng cách chọn hình ảnh để đồng bộ hóa và diting trên nhiều Được.
Ứng dụng này tích hợp nhiều công cụ xử lý hình ảnh mạnh mẽ như tinh chỉnh, phơi sáng, nhiệt độ, độ tương phản, cắt xén, duỗi thẳng, phai màu, họa tiết và hơn thế nữa. Đơn giản hóa quy trình chỉnh sửa ảnh của bạn bằng cách cắt, dán và hoàn tác chỉ khi bạn không hài lòng. Cài đặt trước mạnh mẽVSCO tối đa hóa công nghệ chỉnh
sửa ảnh tiên tiến để cung cấp cho bạn những hình ảnh mẫu đẹp nhất và hoàn toàn tương thích với các thiết bị Android, bao gồm điện thoại thông minh và máy tính bảng. Đặc biệt, ứng dụng cũng tích hợp một cửa hàng trực tuyến, vì vậy bạn có thể mua nhiều cài đặt trước cao cấp hơn. So sánh sự khác biệt trong thời gian thực Bạn
không cần phải hoàn tác liên tục khi chỉnh sửa ảnh để xem hiệu ứng hoạt động như thế nào, bởi vì VCSO có một tính năng tuyệt vời giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Ứng dụng này cho phép bạn so sánh ảnh gốc với ảnh đã chỉnh sửa bằng cách đặt nó ở bất cứ đâu trong chế độ xem. Thư viện hình ảnh thông minhCác Thư viện
ảnh VSCO hiển thị ảnh thu nhỏ cho phép bạn dễ dàng xem toàn bộ hình ảnh đã lưu. Lưu trữ thông tin Dễ dàng xem thông tin ảnh, bao gồm vị trí, ngày chụp / lưu, cài đặt trước được sử dụng và hơn thế nữa. Dễ chia sẻSau khi chỉnh sửa, bạn không thể lưu ảnh vào bộ sưu tập của mình mà chỉ chia sẻ chúng chỉ bằng một lần nhấn trên
mạng xã hội. Ứng dụng hỗ trợ tất cả các mạng xã hội phổ biến như VSCO Grid, Instagram, Facebook, Twitter, Google và nhiều hơn nữa. Tìm hiểu và giao tiếp với cộng đồngVới tính năng VSCO Grid VSCO Journal, bạn tham gia cộng đồng với hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Tại đây bạn có thể truyền cảm hứng cho cộng đồng
hoặc học hỏi từ nhiều nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế chuyên nghiệp và hàng triệu người dùng sáng tạo trên toàn thế giới. Trên tab Hồ sơ, bạn quản lý các hoạt động của mình trên VSCO. Xem hình ảnh bạn đã chia sẻ. Bạn cũng có thể tạo bộ sưu tập để nhóm ảnh có cùng chủ đề. Làm thế nào để có được VSCO trên AndroidHome nhà, như
chúng tôi đã đề cập, VSCO là một ứng dụng phù hợp cho tất cả mọi người. Nó cung cấp nhiều tính năng giúp dễ dàng chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh. Nó cũng cung cấp nhiều tính năng nâng cao cho những người muốn đi sâu hơn vào hình ảnh. Ngay cả khi là một người hiểu biết về thị giác, họ cần thời gian để khám phá và làm chủ các
tính năng trong ứng dụng. Dưới đây là những điều cơ bản chúng tôi khuyên bạn nên nếu bạn muốn nắm vững ứng dụng này, bạn nên tham khảo nó. Chọn một PresetSelect là điều đầu tiên bạn cần làm. Có 10 tùy chọn miễn phí cho người dùng lựa chọn. Nếu bạn muốn sở hữu tất cả các cài đặt trước, bạn phải trả tiền cho VSCO X của
riêng bạn. Kéo thanh trượt để điều chỉnh mức cài đặt trước. Không có Quy tắc về số lượng cài sẵn để lựa chọn cho hình ảnh. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào sở thích cá nhân của bạn và nội dung, màu sắc ban đầu của bức ảnh. Nếu bạn không đặt để đặt, hãy chọn cài sẵn cũng đã giúp tạo ra một bức ảnh ấn tượng. Chỉnh sửa bộ lọcCác
bộ lọc ảnh vsCO luôn được biết đến với sự đa dạng của chúng và không xuyên tạc các lệnh màu hoặc phá vỡ cấu trúc hình ảnh ban đầu. Với các thông số phù hợp, bạn sẽ có được một bức ảnh đẹp tương tự như chỉnh sửa trên phần mềm chuyên nghiệp. Kết hợp nhiều bộ lọc sẽ giúp bạn có được một bức ảnh hấp dẫn. Tuy nhiên, điều
này không phải lúc nào cũng giống nhau. Trong nhiều trường hợp, sử dụng một bộ lọc duy nhất sẽ giúp bạn có được một bức ảnh hoàn hảo. Tìm hiểu thêm về công thức lọc Như đã đề cập trước đó, không có tiêu chuẩn cụ thể để chỉnh sửa ảnh. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tham khảo công thức của người dùng có kinh nghiệm. Chúng
thường được liệt kê dưới dạng tên bộ lọc cùng với các thông số tùy chỉnh. Những công thức nấu ăn này được sử dụng rộng rãi trên các mạng xã hội và trang web. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng và áp dụng chúng cho ảnh của mình. Công cụ Tùy chỉnh cho phép người dùng cắt và xoay ảnh. Ứng dụng cung cấp cho người dùng
nhiều tùy chọn cắt ảnh với đầy đủ các mức giá phổ biến hiện nay. Với tính năng Skew, người dùng cũng có thể xoay ảnh 3D theo chiều ngang hoặc chiều dọc để làm cho ảnh trở nên độc đáo và sống động hơn. Làm sắc nét ảnhNếu bạn có một tệp văn bản hoặc ảnh khá mờ với nhiều văn bản không rõ ràng, hãy thử công cụ Sharpen để
làm cho nó rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nó không phải là quá nhiều để làm công cụ này. Nếu bạn kéo thanh trượt có thông số quá cao, ảnh có thể được xếp gọn. Cân Bằng Trắng Cân Bằng Trắng là cách tốt nhất để thể hiện cảm xúc trong ảnh. Với tông màu lạnh sẽ tạo cảm giác buồn bã và cô đơn. Ngược lại, tông màu nóng làm cho ảnh
sống động hơn. Công cụ này cũng rất hiệu quả trong ảnh phong cảnh với nhiều ánh sáng. Kéo thanh trượt Nhiệt độ và Màu sắc sang phải hoặc trái để điều chỉnh mức màu của ảnh. Chia sẻ sáng tạo của bạn Thật tuyệt khi chia sẻ ảnh của bạn với bạn bè và người dùng trên toàn thế giới. Một khi bạn đã hoàn thành tất cả các chỉnh sửa,
bạn có thể đăng ảnh của mình lên cộng đồng VSCO, chia sẻ chúng trên phương tiện truyền thông xã hội, gửi email hoặc đơn giản là tải xuống bộ nhớ di động. Bên dưới Nguồn cấp dữ liệu, bạn có thể xem ảnh được chia sẻ bởi những người dùng khác. Nếu bạn quan tâm, bạn cũng có thể theo dõi họ để luôn cập nhật nguồn cấp dữ liệu
mới nhất. Những gì được bao gồm trong kế hoạch thành viên? VSCO là một ứng dụng miễn phí, bạn có thể sử dụng nó miễn phí và không có bất kỳ vấn đề nào. Tuy nhiên, một số tính năng trong ứng dụng bị hạn chế. Nó đòi hỏi thành viên phải được mở khóa. Nếu bạn đăng ký thành công tư cách thành viên của ứng dụng, bạn có thể
truy cập tất cả các tính năng của VSCO. Ưu điểm cụ thể là: Mở khóa nhiều hơn 200 cài đặt trước độc đáo Mở khóa tính năng lắp ráp và chỉnh sửa thử thách ảnh hàng tuần của videoJoy. Sử dụng nội dung độc quyền về giáo dục. Tư cách thành viên này hiện có giá 29,99 USD mỗi năm. Tuy nhiên, chúng tôi đã cung cấp cho bạn bản mod
mới nhất từ VSCO để bạn có thể sử dụng các tính năng nâng cao mà không phải trả bất kỳ chi phí nào Nào. Hướng dẫn tải xuống và cài đặt VSCO X trên Android Đảm bảo bạn đã xóa phiên bản ứng dụng cũ hơn (nếu có)Nhấp vào nút tải xuống ở cuối bài viết này và tải xuống tệp APK của Ứng dụng (Phiên bản mới nhất)Cài đặt ứng
dụng như bình thường quá trình này có thể mất vài giây. Bây giờ bạn có thể thấy biểu tượng ứng dụng trên App Draws, mở nó. Đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc đăng nhập vào tài khoản mới và tìm kiếm bộ lọc màu. Nếu màu sắc chưa được mở khóa, hãy khởi động lại ứng dụng. Tóm lại, upVSCO là một ứng dụng làm cho một
bức ảnh tẻ nhạt độc đáo và hấp dẫn hơn. Bạn cũng có thể chia sẻ những bức ảnh tuyệt vời của mình với cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên khắp thế giới hoặc theo dõi những sáng tạo của người khác thông qua VSCO Feed. Để tận dụng tối đa các tính năng cao cấp và nhiều bộ lọc hơn, bạn có thể đăng ký VSCO X với giá 19,99 USD/năm.
Hoặc sử dụng VSCO Mod APK mà chúng tôi đã cung cấp trong bài viết này. Vui lòng tải xuống ứng dụng theo liên kết bên dưới. Dưới.
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