
هیگن آهذ خْش سّ ًْعشّس تَ ّسّدتْى. خْتن دّستای سالم .  

 ثَ ّرّد ثذّ در هوکٌَ جذیذی ُرکبرثر.غذٍ تِیَ ضبیت اهکبًبت از اضتفبدٍ چگًْگی ّ ضبیت ثب غوب آغٌبیی ثرای هطلت ایي

 ارتجبط دیگراى ثب چطْر ، کٌَ دًجبل رّ خبصی هْضْع چطْری ، کٌَ آپلْد ػکص چطْری جولَ از ثػَ، هْاجَ هػکالتی ثب ضبیت

کٌَ هذیریت رّ خْدظ غخصی ی صفذَ چطْر ایٌکَ ّیب کٌَ ثرلرار .  

 گػتن کلی ُن خْدم ّ کردى کوک ضبیت ُوراٍ ّ خْة دّضتبی. داغتن رّ هػکالت ایي غجیَ غذم ضبیت ّارد ّلتی ُن هي

 رادتی ثب تب ثٌْیطن رّ هطلت ایي ًْػرّضی جذیذ دّضتبی غوب رادتی ثرای گرفتن تصوین ّاالى. کردم پیذا رّ ضْالِبم جْاة تب

کٌیي اضتفبدٍ خْثع اهکبًبت ّ ضبیت از ثیػتری . 

*  دریبفت رّ هیخْایي کَ اطالػبتی از خیلی ّ کٌیي اضتفبدٍ ُن صفذَ ُر ثبالی لرهس کبدر تْی هْجْد ُبی گسیٌَ از هیتًْیي غوب

(1عکس) .کٌیي  

 

  

(4-3-2) عکس کٌن؟ هذیشیت سّ خْدم شخصی ی صفحَ چطْس •  

هیػیي هٌتمل کبرثر پٌل کٌترل یب خْدتْى غخصی ی صفذَ ثَ ضبیت تْ ًبم ثجت ثب غوب . 

دارٍ ّجْد غوب کبرثری اطالػبت صفذَ ایي تْ . 

غوب اضن-1  

کردی دیذى ضبیت از کَ ثبری آخریي-2  

ًَ یب داریي خصْصی پیبم غوب کَ هیذٍ ًػْى-3  

* هیػَ دادٍ ًػْى غوب ثَ ثبغیي کَ ای صفذَ ُر تْ کبدر ایي . 

غوب اًتخبثی ػکص-4  

غوب اضن-5  



داغتیي کَ ارضبلِبیی کل تؼذاد-6  

 ّ کطبًی چَ کَ هیػَ دادٍ ًػْى غوب ثَ جسئیبت ی گسیٌَ رّ کلیک ثب ثذٍ ًػْى رّ صفر از غیر ػذدی اگَ. کبرثریتْى ی رتجَ-7

دادى رتجَ غوب ثَ دلیل چَ ثَ  

 تؼیي هیتًْیي تٌظیوبت ّیرایع تْ رّ گسیٌَ ایي. ثسًي ایویل غوب ثَ هیتًْي دیگراى ثبغیي هبیل اگَ کَ غوبضت ایویل آدرش-8

 .کٌیي

ػضْیتتْى تبریخ-9  

کردیي هؼرفی ضبیت ثَ زیریع آدرش طریك از کَ اػضبیی تؼذاد . 10-  

 اّى یؼٌی ثبغَ غذٍ هػخص پررًگ لرهس رًگ ثب هْضْػی اگَ. هیػَ لیطت ایٌجب غذیي هػترکػْى غوب کَ هْضْػِبیی-11

ثجیٌیي رّ غذٍ اضبفَ هطلت هیتًْیي اّى رّ کردى کلیک ثب ّ دارٍ جذیذی هطلت هْضْع . 

هیػَ لیطت ایٌجب کردیذ درضت غوب کَ جذیذی هْضْػِبی-12  

غذٍ هػخص ضجس رًگ ثب راضت ضوت کبدر تْ کَ ثذیي تغیر رّ خْدتْى ػجْر رهس ّ اهضب –ػکص –ایویل هیتًْیي غوب ُوچٌیي . 

ثجیٌیي رّ گرفتَ صْرت تغییرات آخریي ّ کٌیي کلیک* ثر کبر پٌل کٌترل ی گسیٌَ رّی هیتًْیي ضبیت ثَ ّرّد ثب غوب  

(2عکس)  

  

  

 



(3عکس )  

(4عکس)  

  

 



 

(5)عکس کٌن؟ دًثال سّ خاصی هْضْع یا اًجوي هطالة چطْس •  

* ثػیي اًجوي یب هْضْع اّى هػترک ثبیذ کٌیي دًجبل رّ هْضْػی هیخْایي اگَ . 

 در غذى هػترک رّی ّ ثریي ای صفذَ ُر راضت ضوت –پبییي ثَ هیتًْیي غوب اًجوٌی یب ّ هْضْع در غذى هػترک ثرای

 آگبٍ هْضْع یب اًجوي تغییرات آخریي از رّ غوب طریمی چَ ثَ کَ هیپرضَ غوب از ّ هیػَ ثبز ای صفذَ ثؼذ. کٌیي کلیک هْضْع

ایویل ثذّى یب ایویل ثب. کٌَ . 

 ًوبیع غوب ثرای هْضْع اغتراک لغْ هْضْع، در غذى هػترک ی گسیٌَ جبی ،ثَ ثبغیي غذٍ هػترک اًجوٌی یب هْضْع در اگر

ثذیي اًصراف اغتراکتْى از هیتًْیي اّى اًتخبة ثب. هیػَ دادٍ  

(5عکس)  

. 

(6)عکس چیَ؟ کاستشی ی ستثَ •  

 تػکر ای دیگَ دلیل ُر یب خْة خیلی ُبی پطت یب ضبیت تْ زیبد فؼبلیت هثل خبصی دلیل ثَ کطی از هیخْایي غوب ّلتی

 ّ ثػیي پرّفبیلع ّارد ّ کٌیي کلیک غخص اّى اضن رّی دارٍ،هیتًْیي ّجْد پطت ُر پبییي کَ تػکر ی دکوَ از کٌیي،غیر

کٌیي اًتخبة رّ رتجَ ی گسیٌَ . 

 ًظرتْى ثَ ضبیت تْ کردًع فؼبلیت هذل یب ًیطتیي راضی کطی پطتِبی هجوْع از اگَ. دارٍ ّجْد ُن هٌفی ی رتجَ الجتَ

ثذیي هٌفی ی رتجَ ثِع هیتًْیي ًویبد هٌبضت . 

 اًتخبة غوب کَ دارٍ هٌفی-خٌثی-هثجت ی رتجَ ًْع ضَ کَ هیػَ ثبز غوب ثرای جذیذی ی پٌجرٍ رتجَ ی گسیٌَ رّی کلیک ثب

ثٌْیطیي هیتًْیي ُن رّ دلیلع ّ هیکٌیي . 

ثذى رتجَ غوب ثَ هیتًْي ُن دیگراى ثبغَ یبدتْى  

(6عکس )  

 



 

  

(9-8-7)عکس کٌن؟ آپلْد لیٌک یا عکس چطْس •  

دارٍ ّجْد هطتمین طْر ثَ هیٌْیطیي تْظ رّ هطلت کَ ای صفذَ تْی هتٌتْى ُوراٍ ثَ لیٌک ارضبل اهکبى دبضر دبل در . 

 گسیٌَ رّی. کٌیي ػول اّى طریك از هیتًْیي کَ دارٍ ّجْد ػکص آپلْد کبدر ضفیذ، کبدر پبییي پیػرفتَ، پبضخ ارضبل ی صفذَ تْ

 غذٍ ثبز ی صفذَ تْ. کٌیي اًتخبة رّ( ػکص آپلْد-خبًَ) ی گسیٌَ. هیػَ ثبز غوب ثرای جذیذی ی صفذَ.  کٌیي کلیک آپلْد ی

رّی. هیػَ دادٍ غوب ثَ هیکٌیي اضتفبدٍ ازظ کَ کبهپیْتری از فبیل 5 اًتخبة اهکبى  Choose File رّ ػکطتْى ّ کٌیي کلیک 

کٌیي کلیک رّ آپلْد ی گسیٌَ فبیلِب اًتخبة از ثؼذ. کٌیي اًتخبة . 

 اّى ّ کٌیذ کپی رّ 6 ی گسیٌَ آدرش غوب. هیذٍ ًػْى غوب ثَ رّ آدرش 7 کَ هیػَ ثبز غوب ثرای ای صفذَ آپلْد غذى کبهل ثب

 آدرش. هیػَ دادٍ ًػْى ًْغتیي جْاة کَ ای صفذَ تْ غوب ػکص گسیٌَ ایي اًتخبة ثب. کٌیي پیطت جْاثتْى ی صفذَ تْ رّ

هیذٍ ًوبیع اًجوي ی صفذَ تْ رّ غوب ػکص لیٌک 5 غوبرٍ . 

* ثػیي ػکص آپلْد چگًْگی هتْجَ کبهال زیر لیٌک طریك از هیتًْیي یب . 

http://www.nowaroos.com/Thread-%D9%86%D8...%D9%86--86 

(7عکس)  

 



 

(8عکس ) 

 

(9عکس)  

 



  

 

کٌن؟ کن سّ کٌن آپلْد هیخْام کَ ُایی عکس ّ فایلِا حجن چطْس •  

 از ایٌکبر ثرای. ًکٌیي آپلْد هطتمین رّ دّرثیي از غذٍ گرفتَ ػکطِبی ُیچْلت ّ کٌیي کن رّ فبیلِبتْى دجن دتوب هیکٌن تْصیَ

هثل ای ضبدٍ افسار ًرم  paint َکٌیي اضتفبدٍ هیتًْیي دارى ّیٌذّزُب ی ُوَ ک . 

Start--All Programs—Accessories—Paint--Resize 

افسار ًرم از یب  photo shop کٌیي اضتفبدٍ هیتًْیي . 

Image—Image Size--photoshop 

 

(11-10)ًویثیٌن؟عکس سّ شکلکِا چشا تذم؟ جْاب دیگشاى ُای ًْشتَ تَ چطْس •  

 چیسی صفذَ ُر پبییي ضفیذ کبدر تْ ّلتی. کٌیي ارضبل هْضْع ُر ثرای جذیذی جْاة هیتًْیي صفذَ ُر پبییي رادتی ثَ غوب

 پیع گسیٌَ هیتًْیي. ًیطتي فؼبل غوب ثرای غکلکِب دلیل ُویي ثَ. ُطتیي ضریغ پبضخ ًْغتي دبلت در غوب هیٌْیطي

ثػي فؼبل غوب ثرای ُب گسیٌَ توبم ّ ثػیي پیػرفتَ ًْغتي جْاة ی صفذَ ّارد تب ثسًیي رّ هْضْع ًوبیع  

(10عکس )  

 

(11عکس)   

 



(12)عکس افتادٍ؟ جذیذی اتفاق کَ تشن هطلع چطْس  

 آخریي از هیتًْیي ّیب. ًَ یب داریذ جذیذی پیغبم آیب کَ ثػیي هطلغ هیتًْیي کبرثر پٌل کٌترل ثَ هراجؼَ ثب ضبیت، ثَ ّرّد از ثؼذ غوب

ثػیي هطلغ غذیي هػترکػْى کَ ُبیی اًجوي ّ ُب هْضْع تغییرات . 

 اًجوي ثب راثطَ در رّی ًْػرّش، ُبی اًجوي ی اّلیَ ی صفذَ تْ هیتًْیي ضبیت جذیذ اخجبر ّ کلی هْضْػبت ثَ دضتیبثی ثرای

ثػیي هٌتمل ُب اطالػیَ ّ اخجبر ی صفذَ ثَ ّ کٌیي کلیک  

(12عکس)  

 

 

 

(13)عکس تکٌن؟ تایذ چکاس شذ قطع سایت تَ دستشسین اگَ •  

 ػکص. کٌیي پیگیری خْاضت در ّ ثسًیي ایویل اًجوي هذیرُبی ثَ ثبیذ صْرت اّى در. ثػَ لطغ ضبیت ثَ غوب دضترضی هوکٌَ

هیذٍ تْضیخ چیْ ُوَ زیر  

 

(13عکس )  

 



  

(14)عکس تپشسن؟ چطْس سّ دمجذی سْالِای •  

 از. ًَ یب دارٍ ّجْد ثراتْى جْاثی کَ ثػیي هطوئي اّل. ًکٌیي درضت جذیذی هْضْع هیبد پیع ثراتْى کَ ضْالی ُر ثرای لطفب

 ثریي پبضخ ّ پرضع اًجوي ثَ یب. کٌیي هطرح رّ ضْالتْى آزاد ثذث تْ هیتًْیي یب. کٌیي اضتفبدٍ هیتًْیي ضبیت جطتجْی هْتْر

 پبضخ ّ پرضع اًجوي ُوْى تْ ًکردیي پیذا جْاثی اگر ًِبیت در. ًَ یب غذٍ دادٍ ضْال اّى ثَ جْاثی لجال کَ کٌیي چک ّ

کٌیي هطرح رّ ضْالتْى  

(14عکس)  

  

(15)عکس کٌن؟ ایجاد جذیذی هْضْع هیتًْن چطْسی •  

 ًجْد اگر. ثبغَ ًذاغتَ ّجْد لجل از هْضْع اّى کَ ثػیي هطوئي جطتجْ ی دکوَ کوک ثب اّل ُن جذیذ هْضْع ایجبد ثرای

ثطبزیي رّ هْضْػتْى ّ کٌیي اضتفبدٍ دارٍ ّجْد( ُب تجلیغ کبدر زیر) چپ ضوت  –ثبال کَ جذیذ هْضْع ی گسیٌَ از هیتًْیي  

(15عکس ) . 

 

  

 

 



ُستي؟ سایت تْ االى کساًی چَ •  

 ُوچٌیي. هیذٍ ًػْى رّ آًالیي اػضبی تْظ کَ( تبالر آهبر) ػٌْاى ثب دارٍ ّجْد کبدری صفذَ پبییي ثبغیي کَ تبالری ُر تْ غوب

هیػَ دادٍ ًػْى لرهس رًگ ثب ُن ضبیت ثَ غذٍ اضبفَ کبرثر آخریي اضن . 

 

 

(16)ُست؟عکس کذّم کَ تفِون چطْس چیَ؟ تْ هْضْعِا ّ اًجوٌِا فشق •  

 اًجوي هثال. دارٍ هختلف هْضْػِبی ّ دیگَ فرػی اًجوٌِبی خْدظ داخل اًجوٌی ُر. ُطتي اًجوٌِب ی غبخَ زیر هْضْػِب

 ّ( ػرّش لجبش فرّظ ّ اجبرٍ)(-ػرّش لجبش هذل)(-ًبهسدی لجبش هذل) هثل هْضْػِبیی غبهل( ًبهسدی ّ ػرّضی لجبش)

غذى دادٍ ًػْى ػکص تْ کَ دارى فرق ُن ثب ُن هْضْع ّ اًجوي آیکْى. هیػَ........   

(16عکس)  

 

  

 

. 

 

 



کٌن؟ پاک کشدم ایجاد قثال کَ سّ جذیذی هْضْع هیتًْن آیا •  

 

 اگر ًتیجَ در. ًذاریي رّ اًِّب پطتِبی کردى پبک اجبزٍ غوب ّ اًذ دادٍ ًظر غوب تبپیک در ُن دیگری کطبى غوب از غیر چْى. خیر

کٌیذ پبک رّ اّى ًویتًْیذ ، ثبغَ پبضخ دارای تبپیکی . 

 

؟ کٌَ سد یا قثْل تایذ شخص اّى خْد ،آیا کٌن اضافَ دّستاًن لیست تَ سّ کسی تخْام اگَ •  

ًیطت الزم. خیر . 

 

؟ هیشَ هتْجَ ُن شخص اّى خْد آیا کشدم اضافَ دّستاًن لیست تَ سّ کسی اگش •  

ًویػَ هتْجَ. خیر  

 

تپشسیي هیتًْیي ًشذٍ دادٍ جْاب اّى تَ ایٌجا کَ هیشسَ رٌُتْى تَ سْالی تاصم اگَ  

 

تاشن کشدٍ شوا تَ کْچکی کوک تتًْن اهیذّاسم  

تثشیي لزت سایت اص  


