
 اندروید ویرایش کنین؟ را در Google Photos چگونه

 ًَر، ّای ٍیرایص یا ٍاػوال کردُ  ػکس یک تِ را فیلتر یک چگًَِ کِ ها در ایي هطلة تِ ضوا هی آهَزین

 .دّیذ اًجام اًذرٍیذ از استفادُ تا ،Google Photos در را سفارضی چرخص ٍ ترش رًگ،

 خالصه کار:

1 .Google Photos کٌیذ تاز را. 

 تسًیذ. ضرتِ ػکس یکرٍی . 2

 .تسًیذ ضرتِ خاییي در افقی لغسًذُ آیکَى سِ تِ. 3

 .کٌیذ اًتخاب را فیلتر یک. 4

 .کٌیذ لوس را لغسًذُ ًواد سِ خاج، ٍ رًگ ًَر، تٌظین ترای. 5

 .دّیذ چرخص یا ضَد دادُ ترش تا تسًیذ ضرتِ خاییي در هرتغ ًواد رٍی. 6

 .تسًیذ ضرتِ SAVE رٍی ،ٍیرایص ضوا توام ضذ کِ ٌّگاهی. 7

 گام اول



 

 هرحله اول

 فرین تا رًگی دًذُ چرخ یک هثل ایي ترًاهِ آیکَى. کٌیذ تاز خَداًذرٍیذ  در را Google Photos ترًاهِ

 .کٌیذ خیذا خَد ترًاهِ هٌَی در را آى تَاًیذ هی ّست کِ سثس ٍ آتی قرهس، ًارًجی، ّای



 

 دوم هرحله

 .کٌذ هی تاز را ضوا ّای ػکس توام از لیست یکترگِ،  ایي. تسًیذ ضرتِ، خاییي در Photos ترگِ رٍی



 

 هرحله سوم

تِ  را ضذُ اًتخاب ػکس کار، ایي. تسًیذ ضرتِ آى رٍی ٍ کٌیذ خیذا کٌیذ، ٍیرایص خَاّیذ هی کِ را ػکس

 .کٌذ هی تاز صفحِ توام صَرت



 

 هرحله چهارم

 تاز ٍیرایص حالت در را ضوا ػکس کار، ایي تسًیذ ضرتِ صفحِ، خاییي در تصَیر،هطخص ضذُ در  ًوادرٍی 

 .کٌذ هی



 

 هرحله پنجن

 تا ترٍیذ چح سوت تِ صفحِ خاییي در تصَیر فیلترّای رٍی تر کٌیذ اًتخاب خَد ػکس ترای فیلتر یک

 .تسًیذ ضرتِ خَد ػکس اػوال ترای ًظر هَرد فیلتر رٍی ٍ کٌیذ هرٍر را آًْا ّوِ



 

 هرحله ششن

 خاییي گَضِ در دکوِ ایي. تسًیذ ضرتِ هطخص ضذُ در تصَیر، ًواد رٍی خاج هقادیر ٍ رًگ ًَر، تٌظین ترای

 هی اجازُ ضوا تِ ٍ کٌذ هی تاز را ضوا تصَیر اتتٌظیو کار، ایي. دارد قرار ضوا ًوایص صفحِ چح سوت

 .کٌیذ سفارضی را خَد ػکس تصری کیفیت تا دّذ



 

 هرحله هفتن

 تاى را تٌظین کٌیذ. ػکس کردى سفارضی ترای خاج ٍ رًگ ًَر،

 ًَر اجسای هیخَاّیذ اگر. کٌیذ تر ًَر کن یا تر رٍضي را خَد ػکس دّذ هی اهکاى ضوا تِ ًَر لغسًذُ ًَار

 در فلص رٍ تِ خاییي ًوادرٍی  تَاًیذ هی کٌیذ، سفارضی را ٍیجت ٍ ّا سایِ ّا، ترجستگی کٌتراست، هاًٌذ

 ضرتِ تسًیذ. آى کٌار

 هی ّوچٌیي ضوا. کٌیذ کن یا کٌیذ خاج خَد ػکس در را ّا رًگ تا کٌذ هی کوک ضوا تِ رًگ لغسًذُ ًَار

 را خَست تي ٍ رًگ گرها، اضثاع، هاًٌذ خاصی ّای رًگ ٍ تسًیذ ضرتِ فلص رٍ تِ خاییي ًواد رٍی تَاًیذ

 .کٌیذ سفارضی



 

 هرحله هشتن

 را ضوا تصَیر کار، ایي تسًیذ ضرتِ هطخص ضذُ در تصَیر ًواد رٍی خَد ػکس چرخاًذى یا دادى قرار ترای

 .کٌذ هی تاز ترش اتسار در



 

 هرحله نهن

 هَرد کادر دّذ هی اجازُ ضوا تِ ایي. دّیذ حرکت ٍ تسًیذ ضرتِ را خَد ػکس لثِ اطراف ّای گَضِ از یکی

 .کٌیذ اًتخاب را خَد ًظر

 ترش ًسثت ترای تٌظین خیص یک ٍ تسًیذ ضرتِ چح سوت خاییي در هرتغ ًواد تَاًیذ هی ّوچٌیي ضوا

 .کٌیذ اًتخاب خَد

 جْت از درجِ 09 رٍی خَد ػکس چرخاًذى ترای ،راست سوت خاییي در هطخص ضذُ در تصَیر، ًواد

 .تسًیذ ضرتِ ،ساػت ّای ػقرتِ



 

 هرحله دهن

 دٍرتیي زاٍیِ دّذ هی اجازُ ضوا تِ کار،  ایي. دّیذ حرکت ٍ تسًیذ ضرتِ صفحِ خاییي در را زاٍیِ لغسًذُ ًَار

 .دّیذ تغییر ٍ کٌیذ تٌظین خَد ػکس در را



 

 هرحله یازدهن

 ٍ کٌیذ زٍم ترش اتسار در را خَد ػکس تَاًیذ هی ضوا. ضَد زٍم تا تسًیذ ضرتِ خارج ٍ داخل تِ اًگطت دٍ تا

 .گیرد قرار قاب داخل در تصَیر از قسوت کذام کِ کٌیذ تٌظین



 

 دوازدهن هرحله

 تٌظیوات ٍ  توام کار، ایي. دارد قرار ضوا ًوایص صفحِ خاییي در دکوِ ایيضرتِ تسًیذ.  Done رٍی

 راخیطفرض  تٌظیوات ٍ کٌیذ لغَ را کارّایتاى ّوِ هیخَاّیذ اگر .کٌذ هی رخیرُ را ضوا ٍیرایص ّای

 .تسًیذ ضرتِ RESET دکوِ رٍی ،ترگرداًیذ



 

 هرحله سیسدهن

 .هیکٌذ رخیرُ را ضوا ّای ٍیرایص ّوِ کار، ایي تسًیذ ضرتِ SAVE دکوِرٍی 


