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 DroidCam تبدیل دوربین گوشی هوشمند به وبکم کامپیوتر با برنامه

 

وصل شده اند. پس وایرلس قبل از هر کاری باید مطمئن شوید که تلفن هوشمند اندرویدی و کامپیوتر شما هر دو به یک شبکه 

 :از اطمینان از این موضوع، مراحل بعدی را دنبال کنید

کنید. می توانید آن را در خود بارگیری و نصب  Android را در تلفن هوشمند DroidCam . برنامه وبکم بی سیم1مرحله 

یدا کنید، در قسمت صفحه فروشگاه برنامه، روی نصب ضربه بزنید و صبر کنید تا ( پGoogle Play Store) Play فروشگاه

 .برنامه نصب شود

apps.droidcam74store/apps/details?id=com.devhttps://play.google.com/ 

https://dl.yasdl.com/Arash/0202/Android/DroidCam.Wireless.Webcam.7.4.4_YasDL.com.apk?aa0bb 

 

 

 .خود بروید و قدم بعدی را اجرا کنید Windows برنامه روی گوشی هوشمند اندروید خود، به رایانهپس از نصب 

خود را باز کرده و از این صفحه  ویندوزو نصب کنید؛ مرورگر  دانلودرا در کامپیوتر خود  DroidCam Client . برنامه0مرحله 

 .مشاهده کنید DroidCam Windows Client وب

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dev47apps.droidcam
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dev47apps.droidcam
https://dl.yasdl.com/Arash/2020/Android/DroidCam.Wireless.Webcam.6.7.7_YasDL.com.apk?aa2bb
https://dl.yasdl.com/Arash/2020/Android/DroidCam.Wireless.Webcam.6.7.7_YasDL.com.apk?aa2bb
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bb0_YasDL.com.rar?aa7.3.1/Software/DroidCam.Client.0202https://dl.yasdl.com/ 

 

 مشاهده کنید. برای بارگیری برنامه DroidCam Client v7.2 ، باید روی آن یک گزینه بزرگ بنامدانلودپس از 

DroidCam Client  روی آن کلیک کرده یا روی آن ضربه بزنید. 

 

دریافت کنید. آن را در جایی از  .FullOffline.zip 7.2DroidCam.Client.با نام  548KBاکنون باید یک فایل کوچک 

 فایل اجرایی با نام کامپیوتر خود ذخیره کنید )برای مثال، روی دسکتاپ خود(. سپس محتویات آن را استخراج کنید و باید یک

.exe 7.2DroidCam.Client.  518با اندازهKB  دریافت کنید. 

 

 

https://dl.yasdl.com/2020/Software/DroidCam.Client.6.3.1_YasDL.com.rar?aa2bb
https://dl.yasdl.com/2020/Software/DroidCam.Client.6.3.1_YasDL.com.rar?aa2bb
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در کامپیوتر خود دنبال  DroidCam Client بر روی فایل اجرایی دوبار کلیک کنید و دستورالعمل های آن را برای نصب

 .ادامه دهید Next کنید. فقط روی کلیک کردن

نصب کنید، آن را حتما نصب  ”DEV74 APPS“ آیا می خواهید نرم افزار درایور را از نکته: وقتی از شما سؤال می شود که

 .به برنامه وصل شود Android نمی تواند از طریق گوشی Windows  کنید. اگر این کار را نکنید،

 

 .پس از اتمام نصب، سرویس گیرنده کامپیوتر را باز کنید و به مرحله بعدی بروید

متصل کنید، به  Windows DroidCam Client را با Android Webcam DroidCam Wireless . برنامه3مرحله 

را باز کنید. می توانید آن را در لیست همه برنامه  DroidCam خود بروید و برنامه وبکم بی سیم Android گوشی هوشمند

 .های خود پیدا کنید
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کنید، صفحه خوش آمد گویی را می بینید که می توانید یک  را باز می DroidCam ولین باری که برنامه وبکم بی سیما

ضربه بزنید و سپس از پایین صفحه بر  Next راهنمای شروع سریع در مورد نحوه استفاده از آن را ببینید. آن را بخوانید، روی

 .کلیک کنید Got it روی دکمه

ین و میکروفون گوشی اندرویدی خود را بدهید، از شما می خواهد که اجازه استفاده از دورب DroidCam وب کم بی سیم

صفحه نمایش جدیدی را بارگذاری می  DroidCam بدیهی است که باید این کار را انجام دهید. اکنون برنامه وبکم بی سیم

گوشی هوشمند اندرویدی و پورت  IP متصل هستید، آدرس WiFi کند، که بر روی آن به شما نشان می دهد که به چه شبکه

 .د استفاده این برنامه استمور

 

 

 .را انتخاب کرده و در صورت تمایل، کادر تأیید صوتی را نیز انتخاب کنید Video سپس حتماً تیک قسمت

 از Start خود شروع کنید برای شروع انتقال داده های ویدیویی، بر روی دکمه Android . ویدیو را از گوشی7مرحله 

Windows DroidCam Client  کنید، اکنون باید یک پیش نمایش ویدیو ارسال شده از دوربین تلفن هوشمند خود کلیک

 .را ببینید
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و سایر برنامه های مشابه استفاده کنید. اکنون می توانید هر  Skype . از گوشی اندرویدی خود به عنوان یک وبکم در8مرحله 

 DroidCam تلفن هوشمند اندرویدی خود یعنی منبع برنامه ای را که به یک وبکم احتیاج داشته باشد باز کنید، تا از

Source ستفاده کنید.  

 

 

 : Adobe Connectدر برنامه  DroidCamاستقاده از برنامه 

 DroidCamو سپس گزینه  Select Cameraبروی فلش کناری آیکن وبکم کلیک کرده و از منوی کشویی باز شده گزینه 

Source .را انتخاب کنید 
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  USBطریق از  کم وب به اندروید دوربین تبدیل

استفاده کنید. تنها کاری که باید انجام دهید اینست که فقط  WiFi می توانید از اندروید خود به عنوان وب کم حتی بدون

 .خود فعال کنید Android را در تلفن هوشمند USB حالت اشکال زدایی

  

 <Settings > Apps) خود فعال کنید Android زدایی را در دستگاه. اول از همه ، شما باید حالت اشکال 1مرحله 

Developer options> USB debugging)  
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 .خود بارگیری و نصب کنید Android در دستگاه Google Play را از فروشگاه DroidCam . اکنون شما باید0مرحله 

 

به رایانه وصل کنید و سپس به کامپیوتر خود اجازه دهید درایورهای مورد نیاز را  USB . اکنون تلفن خود را از طریق3مرحله 

 .، درایورهای نصب شده را به صورت دستی نصب کنید کلیک بر روی این لینک در رایانه شخصی نصب کند )می توانید با

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dev47apps.droidcam&hl=en
https://developer.android.com/studio/run/oem-usb.html#Drivers
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 .رایانه شخصی ویندوز خود دانلود و نصب کنید را در Dev74apps client . حاال باید7مرحله 

  

 

 .. بعد از نصب ، صفحه ای مانند زیر را مشاهده خواهید کرد8مرحله 

 

 

 ”Start“ در سرویس گیرنده ویندوز خود انتخاب کنید و سپس روی Wifi را دقیقاً در پیش ”USB“ . اکنون نماد7مرحله 

 .کلیک کنید

https://www.dev47apps.com/
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را در رایانه شخصی خود مشاهده کنید و می توانید از آن به  Android توانید دوربین دستگاه اگر همه چیز درست باشد ، می

دیدن کنید تا اطالعات بیشتری در مورد آن  Droid74apps عنوان وب کم نیز استفاده کنید. حتی می توانید از صفحه اتصال

 .کسب کنید

 

ویدی خود را به وب کم تبدیل کنید . به راحتی می توانید تلفن خود را با این ترفند آسان ، می توانید به راحتی دوربین اندر

ضبط کرده و هر لحظه در مرورگر رایانه خود و با کمک آداپتور ذکر شده آن را ضبط کنید. امیدوارم که خواندن این مطلب به 

 .شما کمک کند. اگر با هر مشکلی روبرو هستید ، آن را فقط در زیر نظر دهید

 


