
دليل استخدام البرنامج

يوضح لك هذا الدليل كيفية:

مسح الصور●
مشاهدة الصور المقصوصة●
تعديل وتحسين الصور●
إضافة تعليقات●
إضافة فالتر تأثيرات خاصة●
إنشاء األلبومات●
مشاركة الصور●

مسح الصور

ضع 3-1 صور على ورقة بيضاء (أو ورقة سادة غير مزخرفة)●
أبق كل الصور داخل حواف الورقة، واترك فاصل ½ بوصة بين الصور●
قم بتركيز الكاميرا 10-8 بوصة فوق الصور، ركز بؤرة الكاميرا والتقط الصورة●
شاهد الصورة: إن كانت جيدة اضغط Use (استخدام)، أو اضغط Re-take (إعادة التقاط)●
كرر الخطوات لمسح المزيد من الصور.●

مشاهدة الصور

اضغط على الصور المصغرة على شاشة الكاميرا لالنتقال إلى معرض الصور.

تظهر الصور المقصوصة في معرض الصور●
اضغط على الصورة المصغرة لمشاهدة الصورة كاملة●
إلخفاء شريط األدوات، اضغط مرة واحدة على الصورة. إلظهاره من جديد، اضغط مرة أخرى●
في حال عدم ظهور صورة أو قّصها بشكل خاطئ، أعد التقاط الصورة أو اضغط Originals (الصور●

األصلية) وقم بقصها يدويًا



تعديل الصورة

عند مشاهدة صورة، تظهر أوامر التعديل في الشريط السفلي:

إدارة الصورة 90 درجة مع كل ضغطة●
تحسين السطوع والتباين●
تشذيب الصورة (في حال لم يكن القص اآللي كافيًا)●
تطبيق الفالتر (تأثر بني داكن، أبيض و أسود إلخ.)●
إضافة تعليق (التاريخ، المكان إلخ.)●

إنشاء األلبومات
من معرض الصور المقصوصة، يمكنك إنشاء ألبوم جديد أو إضافة صور إلى ألبوم سابق.

إلنشاء ألبوم جديد:

اضغط Albums (األلبومات) > Create new Album (إنشاء ألبوم جديد)●
أدخل اسم األلبوم الجديد●
في شاشة األلبومات، اضغط على األلبوم المحدد●
اضغط Edit (تعديل) > Add (إضافة) الختيار الصور●

مشاركة الصور

اآلن بعد أن تم تحويل صورك إلى صور رقمية، قد ترغب في مشاركتها.

اضغط Select (تحديد) من شاشة معرض الصور المقصوصة●
اختر صورة أو أكثر●
اضغط زر "Action" (إجراء)، ومن ثم اختر من بين الخيارات●

يجب أن تكون متصًال باإلنترنت للدخول إلى البريد اإللكتروني، والفيسبوك والتويتر.

نصائح أخيرة

●Pic Scanner على جهازك، وتفعيل خاصية النسخ االحتياطي لبرنامج iCloud قم بتفعيل
شاهد معرض Originals (الصور األصلية) بشكل دوري وقم بحذف الصور التي ال تحتاجها●
●!Pic Scanner اخبر أصدقاءك عن برنامج

www.AppInitio.com/PicScanner للمزيد من النصائح، قم بزيارة

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.appinitio.com%2FPicScanner&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFg3kAVCzAfCsFJFEUHKfjCH7KtFA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.appinitio.com%2FPicScanner&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFg3kAVCzAfCsFJFEUHKfjCH7KtFA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.appinitio.com%2FPicScanner&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFg3kAVCzAfCsFJFEUHKfjCH7KtFA

