
 چگونه یک دوربین را به کاهپیوتر وصل کنین؟

اتصال دٍربیي بِ کاهپیَتر یکی از راُ ّای هطوعي برای داشتي عکساّایتاى در رایاًِ تاى است ٍ ایي یک رًٍذ 

 ّن خَد کاهپیَتر ٍ دٍربیي بِ را دٍربیي USB کابل بایذ خَد، رایاًِ بِ خَد دٍربیي اتصال برایسریع است! 

 .است رٍشي دستگاُ دٍ ّر کِ حالی در کٌیذ، ٍصل ّوسهاى

 

 هرحله اول

 هطوعي شَیذ کِ کاهپیَترتاى رٍشي است.



 

 هرحله دوم

دٍربیٌتاى را رٍشي کٌیذ. اگر چِ در دٍربیي ّای هختلف هتفاٍت است ٍلی اکثرا دکوِ رٍشي خاهَش باالی 

 دٍربیي قرار دارد.



 

 هرحله سوم

 بِ شبیِ پَرت یک دارای دٍربیي ّای هذل اکثر. کٌیذ ٍصل خَد دٍربیي بِ را دٍربیي کابل کَچک اًتْای

 .باشذ پٌْاى پالستیکی فلپ تحت است هوکي پَرت ایي. ّستٌذ خَد ِبذً در کابل کَچک اًتْای



 

 هرحله چهارم

 کابل را بِ کاهپیَتر خَد ٍصل کٌیذ. USBطرف 



 

 هرحله پنجن

 هیکٌیذ، ٍصلبِ کاهپیَتر  را دٍربیٌتاى کِ است بار اٍلیي اگر شًَذ ًصب شوا دٍربیي درایَرّای تا کٌیذ صبر

 .بکشذ طَل دقیقِ چٌذ است هوکي

 .دّیذ اًجام خَاّیذ هی کاری چِ دستگاُ با کِ ذاز شوا بپرس را آپ پاپ پٌجرُ یک بایذ درایَر، ًصب از پس



 

 هرحله ششن

 دابل کلیک کٌیذ. my computerرٍی 



 

 هرحله هفتن

ًشاى دادُ  "Devices and Drives" رٍی اسن دٍربیٌتاى دابل کلیک کٌیذ. دٍربیي شوا بایذ زیر قیوت 

 شَد.



 

 هرحله هشتن

 دابل کلیک کٌیذ ”SD“رٍی 



 

 هرحله نهن

دابل کلیک کٌیذ. چٌذیي پَشِ ظاّر هی شَد کِ اکثر دٍربیي ّای هذرى   Camer’s Storageرٍی پَشِ 

 دارًذ. DCIMیک پَشِ بٌام 

 ٍجَد داشتِ باشذ. canon 100ٍ هوکي است داخل آى ًیس یک پَشِ بٌام 



 

 هرحله دهن

 هی تَاًیذ عکس ّایتاى را هرٍر کٌیذ. از ایي جا هی تَاًیذ یک سری کارّایی اًجام بذیذ:

 عکس ّایتاى را از حافظِ دٍربیٌتاى پاک کٌیذ.

 عکس ّایتاى را بِ کاهپیَترتاى کپی کٌیذ.

 ّایتاى را ًگاُ کٌیذ.عکس 



 

 هرحله یازدهن

 با هَفقیت دٍربیي خَد را بِ کاهپیَترتاى ٍصل کردیذ.

 


