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ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺸﺮده ﺷﺪهای ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ را در ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺮده و از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺮده ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ

 (۱ﻻﯾﺖ روم را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺮ روی

 (2ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﻟﺒﻮم ﺧﻮدﺗﻮن

 (3در آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  Fileﻣﯽروﯾﺪ

دﮐﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ )ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ

رو ﺳﺎﺧﺘﯿﻦ ،روی آﯾﮑﻦ اﻓﺰوده

و ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی  DNGﮐﻪ در ﻗﺎ ﻞ ﻓﺸﺮده در

ﭼﭗ( ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺮای اﯾﺠﺎد

ﻋﮑﺲ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ

ﻓﻮﻟﺪر ﺮﯾﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎ ﻞ ﻗﺮار داده

آﻟﺒﻮم روی ﻧﻤﺎد  +ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

 From Filesﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

اﺳﺖ ﺮوﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب

 (4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روی ﺮﯾﺴﺖﻫﺎ

 (۵ﺮ روی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت …

 (6ا ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ از ﻗﺴﻤﺖ

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد

)ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( ﮐﻠﯿﮏ

 Preset Nameﻧﺎم ﺮﯾﺴﺖ و از

ﮐﻨﯿﺪ.از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﻗﺴﻤﺖ  Preset Groupﮔﺮوﻫﯽ

داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،روی Create

ﮐﻪ دوﺳﺖ دار ﻦ ﺮﯾﺴﺖ در

 Presetﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

آن ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﻨﯿﺪ و  Openرا ﺰﻧﯿﺪ
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ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻢ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﭘﺮﯾﺴﺖﻫﺎ را در ﻗﺴﻤﺖ  Presetsﻻﯾﺖروم ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدﯾﺪ
ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ زدن آﯾﮑﻮن ﺑﺮﮔﺸﺖ < در ﮔﻮﺷﻪی ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﭘﺮﯾﺴﺖ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ
از ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﭘﺮﯾﺴﺖﻫﺎ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 (۱ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ

 (۲ﺗﺼﻮ ﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎز

 (۳ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

 (۴در ا ﻦ ﻗﺴﻤﺖ

 Libraryﺮودﯾﺪ

ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﻨﻮ ﭘﺎ ﯿﻦ ﺑﻪ

ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﺮﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از

ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﺳﮑﺮول

ا ﻦ ﮔﺮوه را اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ Presets

ﮐﻨﯿﺪ و روی آن ﺰﻧﯿﺪ

را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد
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