
 

راهنمای کار با نرم افزار 
 نسخه ۲.۰.۰



از اینکه نرم افزار نقش را دانلود کرده اید بسیار خرسندیم. اینجا به جزئیات کار با نرم افزار 
پرداخته تا هرچه ساده تر بتوانید با آن کار کنید. 

مرور و جستجوی عکس 
برای انتخاب عکس کافیست بعد از لود نرم افزار انگشت خود را از راست به چپ روی صفحه 
نمایش گوشی خود برای دیدن عکس بعدی بکشید و از چپ به راست برای مشاهده عکس 

قبلی بکشید. 
نحوه کار آن دقیقا مشابه کار با گالری دستگاه شما می باشد. 

ذخیره عکس 
برای ذخیره شدن و انتخاب عکس فعلی به عنوان عکس پس زمینه شما تنها کافیست بر روی 

که در پاcن صفحه قرار دارد ضربه بزنید و تا نمایش منوی اشتراک صبر کنید. دکمه قلب  
پس از آن عکس به صورت عکس پس زمینه شما انتخاب شده و نسخه ای از آن در گوشی 

شما ذخیره مشوید *. 



تغ7ر دسته عکس ها 
ضربه زده و پس از باز شدن منو از قسمت برای تغdر دسته عکس ها روی دکمه ی منو 

پاcن یکی از دسته بندی های دیگر عکس ها را انتخاب کنید. 



خرید و ارتقاء به نسخه کامل 
نـرم افـزار مـا بـرای مـدت ۱۴ روز بهـ صوـرت کامال رایگان بـا کلیه امکانـات فـعال خـواهـد بـود و پـس از 
آن بـرخی از امکانـات آن محـدود خـواهـد شـد. این کار بـه کاربـران مـا این امکان را میدهـد تـا پیش 
اقـدام بـرای هـر نـوع خـرید از کلیه امکانـات نـرم افـزاری مـا اسـتفاده و از نـحوه اجـرای آن بـر روی 

گوشی خود اطمینان حاصل کنند. 
بـدیهی اسـت پـس از گـذشـت این دوره ۱۴ روزه نـرم افـزار هـمچنان قـابـل اسـتفاده بـوده و تـنها 

بخشی از امکانات خاص آن محدود میگردد. 
شـما در صـورت رضـایت مـندی از نـرم افـزار بـرای خـرید نـسخه کامـل بـه صـورت دائمی میتوانید بـا 
انـتخاب مـنو و رفـتن بـه بـخش خـرید کامـلترین نـسخه نـرم افـزار را بـرای همیشه در گـوشی خـود فـعال 

نگاه دارید. 
بـرای انـجام مـراحـل خـرید میبایست در بـخش خـرید روی دکمه ارتـقاء بـه نـسخه کامـل ضـربـه زده و 
پـس از بـاز شـدن مـنوی بـازار بـا انـتخاب درگـاه اینترنتی بـا داشـتن هـر نـوعی از کارتـهای عـضو شـتاب 

اقدام به خرید کنید. 

ایجاد عکس نوشته 
یکی از بهترین امکانات نرم افزار امکان افزودن متن به عکس مورد نظر شماست. برای این کار 

کافی است از منوی سازنده گزینه متن را انتخاب کرده و سپس متن خود را وارد نماcد. 



شما میتوانید فوت، رنگ نوشته،رنگ پس زمینه نوشته، و نحوه چینش نوشته را با انتخاب 
منوی قالب ها ( قلم موی سمت راست) تغdر داده و به قالب و رنگبندی دلخواه خود برسید. 

برای تغdر سایز متن خود تنها کافی است پس از تاcد رنگبندی و قالب متن خود با استفاده از 
دکمه تاcد در سمت چپ ( عالمت تیک) با استفاده از قابلیت چند لمسی با گذاشتن دو 

انگشت خود بر روی گوشی و باز یا بسته کردن آنها اندازه متن را بزرگ و یا کوچک بکنید. 

همچنین برای افزودن متنی دیگر به عکس خود از دکمه به عالوه وسط استفاده کردن و متنی 
دیگر بر روی عکس خود بنویسید. 

نرم افزار با هر بار زدن متن از داخل منوی سازنده آخرین متن شما را در حالت ویرایش نمایش 
میدهد. 



برای جابه جایی متن نیز به سادگی انگشت خود را بر روی متن نگاه داشته و آن را به هر نقطه 
از صفحه که میخواهید جابه جا کنید. 

ایجاد عکس دلخواه 
شما میتوانید برای عکس خود هدر و فوتر و حتی افکتی کلی انتخاب کنید. برای این منظور از 

منوی سازنده حالت نوار باال، نوار پاcن و یا وسط را انتخاب و مشابه حالت مرور عکس ها 
اقدام به کشیدن انگشت خود از سمت راست به چپ برای دیدن عکس های مربوط به نوار باال 

و یا نوار پاcن و یا وسط نموده و پس از اطمینان از عکس مورد نظر خود آن را ذخیره کنید. 



تغ7ر خودکار عکس ها 
شما میتوانید با فعال کردن تغdر خودکار نسبت به تغdر خودکار عکس پس زمینه خود در باز 

های زمانی مختلف اقدام کنید. 
ضربه زده و به قسمت تنظیمات بروید. سپس گزینه تغdر برای این منظور روی دکمه منو 

خودکار پس زمینه را فعال کنید. از دو منوی جدیدی که در پاcن افزوده شده میتوانید مدت 
زمان تغdر نرم افزار و دسته بندی عکس مورد نظر خود را انتخاب کنید. 

تغ7ر فضای ذخیره سازی اختصاص داده شده به نرم افزار 
عکس های نرم افزار برای اینکه نیاز به دانلود مجدد نداشته باشند در گوشی شما ذخیره 

میشوند. اما میزان این کش میتواند با استفاده از تغdر در بخش تنظیمات به میزان دلخواه 
شما تغdر کنید.  

در صورت عدم نیاز به کش شدن میتوانید این مقدار را بر روی صفر قرار دهید. در این حالت 
توجه داشته باشید که برای مرور عکس ها هر بار عکس ها دانلود خواهند شد و ممکن است بر 

روی هزینه های اینترنت شما تاثیر اندکی داشته باشد. 

 SD ذخیره در
در صورتی که گوشی شما دارای کارت حافظه SD می باشد میتوانید با فعال کردن این گزینه از 

منوی تنظیمات عکس های خود را در کارت حافظه خود ذخیره کنید. 

ذخیره شدن عکس  
در صورتی که شما تنها میخواهید عکس به عنوان پس زمینه انتخاب شود و قصد ذخیره آن در 

گالری خود را ندارید میتوانید با غیر فعال کردن این گزینه از ذخیره عکس ها در زمان زدن 
دکمه قلب جلوگیری کنید. 



توجه داشته باشید که در صورتی که عکس را با استفاده از سازنده ایجاد کرده باشید،آن عکس 
پس از تغdر پس زمینه از بین خواهد رفت. 

 


