
 cam scanner - آموزش کار با نرم افزار کم اسکنر

شوید، یک دکمه سبزرنگ با آیکون دوربین عکاسی خودنمایی کار با این نرم افزار چندان پیچیده نیست وقتی وارد نرم افزار می

 . گوشی استشوید که دقیقا شبیه نرم افزار عکاسی پیش فرض می کند. با کیک بر روی آن وارد قسمت گرفتن عکس می 

  مجدد   و   کرده  مشخص  را  سند   محدوده   سپس.  کنید   تایید  و  گرفته    از آن عکس  و   یک سند را در قاب دوربین خود قرار دهید

 ( بچرخانید طرف  دو به را سند میتوانید تایید از قبل نیاز صورت در. )  بزنید را تیک یا  تایید دکمه

میشود و شما میتوانید با انتخاب فیلتر های مختلف مانند سیاه و سفید ، روشن ،  در این مرحله حواشی سند در عکس حذف  

 .مود خاکستری و ... را انتخاب کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود

به متن تبدیل کنید.دو ابزار دیگر در این بخش   در همین مرحله عکس را OCR همچنین این امکان وجود دارد با انتخاب آیکون

 . است  چرخاندن عکس و تنظیم دستی نور و کنتراست

 .میدهد جای  آن در را شما  شده اسکن سند خودکار صورت به پوشه یک ایجاد با افزار نرم ،  با تایید این مرحله

  است   مشخص  صفحه   پایین  راست،  سمت   که  دوربین  دکمه  دوباره   حال اگر میخواهید برگه دیگری به همین پوشه اضافه کنید

در سمت چپ باالی صفحه از پوشه خارج و در  <-- اگر میخواهید پوشه جدیدی ایجاد کنید با عالمت فلش  اما  ،  بزنید  ضربه   ،

 .دهد جای  خود در را سند یا تصویر چندین میتوانید  پوشه هر. بزنید  را دوربین دکمه(  ها پوشه قسمت)   این صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yjc.ir/fa/tag/1/ocr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : cam scanner - نکات مهم برای نتیجه بهتر در کار با نرم افزار کم اسکنر

مگاپیکسل است با نرم افزار اصلی عکاسی گوشی خود عکس گرفته و در نرم افزار    12اگر سنسور دروبین شما باالتر از   •

 .فراخوانی کنید "گالری واردکردن از "عکس را از طریق 

در زمان عکس گرفتن هرچه میتوانید زوایه لنز دوربین نسبت به سند به عمود نزدیک تر ، حواشی عکس کمتر و زوم  •

 .و فوکوس هم بهتر باشد مسلما نتیجه بهتر خواهد بود

فتد و برای راحتی بیشتر سند نی  بر  سایه  نباشد،  شده  خم  و  خورده  تا   سند را در جای صاف قرار دهید ، هرچه میتوانید •

رنگ اطراف سند با خود آن تمایز رنگ قابل توجه داشته باشد. در این حالت تشخیص محدوده خودکار نرم افزار بهتر 

 .عمل میکند و نیاز به دخالت شما چندان نخواهد بود

 زش وآملم فی

https://www.aparat.com/v/YkysF/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%BE%
D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%

8%B1%D8%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D9%85D
A7_%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84F%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%%D8%A 

 

 

 را برای اندروید و آیفون میتوانید از اینجا دانلود کنید  cam scannerآخرین نسخه
 

https://www.aparat.com/v/YkysF/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%B1%D8%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84
https://www.aparat.com/v/YkysF/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%B1%D8%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84
https://www.aparat.com/v/YkysF/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%B1%D8%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84
https://www.aparat.com/v/YkysF/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%B1%D8%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84
https://www.yjc.ir/fa/news/6177914/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-camscanner-495-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%88-ios-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C

