آموزش تصویری کم کردن حجم عكس درpaint
اگش تا دٍستیيّایی تا لتضّای تاال ،حاال چِ خاًگی چِ ًیوِ حشفِای ٍ حشفِای ،عکاسی کشدُ تاضیذ تایدذ تذاًیدذ
کِ خاًگیّا هعوَالً عکس سا تا کیفیت dpi 72هیگیشًذ کِ حجن آى حذٍداً MB 3هیضَدً ،یودِحشفدِایّدا
تستِ تِ ًَع دٍستیي داسد ٍلی هعوَالً کیفیتطاى 128dpiاست ٍ ایي یعٌی حجن ّش عکس حذٍداً MB 4است،
دٍستیيّای حشفِ ای ّن کیفیت تاالتش ٍ حجن تاالتش داسًذ ،تا حجن تاالی ّاسدّای اهشٍصی حجن فایلْدا چٌدذاى
اّویتی ًذاسد اگش تخَاّین عکسّا سا فقط دس کاهپیَتش خَدهاى داضتِ تاضین.
اها هطکل اص جایی ضشٍع هیضَد کِ آدم َّس هیکٌذ عکسّا سا دس سایت یا ٍتالگ گزاضتِ تا دیگدشاى ّدن اص
آى لزت تثشًذ ٍ .هطکل ایي است کِ حاال حتی اگش ّ ADSLن داضتِ تاضیذ تا سدشعت ٍاععدی ًْایتداً 20Kb
(سشعت آپلَد اص داًلَد پاییي تش است) تشای ّش عکس حذٍداً  4دعیقِ صهاى الصم است تا آپلَد تطدَد ،حداال اگدش
تخَاّین فقط  5تا عکس سا آپلَد کٌین حذاعل  20دعیقِ هعطل ّستین ٍ .حاال ایي ًیوی اص عضیِ است ،تایذ دس
ًظش گشفت کِ کاستش ّن هتقاتالً حذٍداً ّویي صهاى سا تایذ صشف داًلَد کٌذ.

تٌاتشایي ساّی کِ تاعی هی هاًذ ایي است کِ حجن عکس سا کن کٌین ،الثتِ کیفیت عشتاًی هیضدَد ٍلدی ًدِ تدا
حذی کِ جزاتیت عکس اص تیي تشٍد ،پس تشای پاییي آٍسدى حجن عکس ایي آهَصش سا دًثال کٌیذ...
و اما چطور حجم عكس را پاییه بیاوریم؟
خیلی سادُ ،تشای ایي کاس تشًاهِ  paintسا تاص کٌیذ ،اص هٌَی  imageگضیٌِ stretch/skewسا اًتخاب کٌیدذ،
دس عسوت  stretchیک دسصذی هثل  %50سا ٍاسد کٌیذ دس ایي صَست حجن ٍ سایض عکس  50دسصذ کَچک تش
هیضَد ،رخیشُ کٌیذ ٍ توام.

حاال یک کم مفصل تر و مرحله به مرحله ببینید
اتتددددذا یددددک کپددددی اص عکددددس هددددَسد ًظددددش تگیشیددددذ کددددِ ًسددددخِ اصددددلی اص تددددیي ًددددشٍد.
اص هسیش صیش تشًاهِ  paintسٍ تاص کٌیذ.
Start > all program > accessories > paint
1-1-تشای تاص کشدى عکستاى دس  paintهسیش صیش سا دًثال کٌیذ(.دس ٍیٌذٍص)xp

2-1-تاص کشدى عکس دس  paintدس ٍیٌذٍص7

 -3ٍ2عکس هَسد ًظشتاى سا اًتخاب ٍ سٍی دکوِ  openکلیک کٌیذ.

4-1-سپس اص هٌَی  Imageگضیٌِ  stretch/skewسا اًتخاب کٌیذ .دس ٍیٌذٍصxp

4-2-در ویندوز  7به ایه قسمت مراجعه کنید...

5-دس عسوت  stretchتایذ تشای گضیٌِّای(  horizontalافقی) ٍ(  verticalعودَدی) یدک دسصدذ تعیدیي

کٌیذ .دعت کٌیذ عذدی کِ ٍاسد هی کٌیذ هثال  40تِ هعٌای ایي است کِ سایض عکدس ضدوا  0/4هدی ضدَد ًدِ
ایٌکِ عکس ضوا  40دسصذ کَچک تش تطَد ،تِ ّویي دلیل ّدش چدِ عدذد کدَچکتشی ٍاسد کٌیدذ عکدس ضدوا
کَچکتش هیضَدً( .کتِای کِ تایذ سعایت ضَد ایي است کِ تشای تش ّن ًخَسدى تٌاسة عکس ّدش دٍ گضیٌدِ سا
یکسددداى تگزاسیدددذ ،دس نیدددش ایدددي صدددَست عکدددس ضدددوا اص ودددَل یدددا عدددش

کطدددیذُ هدددی ضدددَد)

دس ٍیٌذٍصxp:

دس ٍیٌذٍص :7
چیضی کِ ٍیٌذٍص  7اضافِ تش داسد ایي است کِ اهکاى کَچک کشدى عکس تِ صَست پیکسلی سا ّدن هدیدّدذ،
ّpercentageواى حالت دسصذی دس ٍیٌذٍص xpاست کِ تَضیح دادین ّ. pixelsن تِ صَست پیکسلی سایض
سا هطخص هیکٌذ ٍ .یک گضیٌِ دیگش ّن maintain aspect radioاست کِ اگش تیدک داضدتِ تاضدذ اعدذاد
vertical ٍhorizontalعفل هیضًَذ تِ ّن یعٌی اگش یکی اص اعذاد سا ٍاسد کٌین دٍهی خَدکداس تدِ تٌاسدة
ٍاسد هی ضَد .دس حالت دسصذ دعیقا ّواى عذد ٍاسد ضذُ تشای یکی اص گضیٌِ ّدای  horizontalیدا vertical
تشای دیگشی ّن دس ًظش گشفتِ هی ضَد؛ ٍ دس حالت پیکسلی تِ تٌاسة ،اگش تیک ایي گضیٌِ سا تشداسیذ هیتَاًیذ
دس دٍ حالت دسصذی ٍ پیکسلی اعذاد هتفاٍتی سا تدِ  verticalٍ horizontalتذّیدذ کدِ ایدي کداس پیطدٌْاد
ًویضَد چَى تصَیش اص یک وشف کطیذُ خَاّذ ضذ.

6تعذ اص ٍاسد کشدى عذد هَسد ًظش تشای اعوال تغییشات سٍی دکوِ  okکلیک کٌیذ.7حاال تشای رخیشُ عکس اگش تِ تَصیِ ها گَش کشدُ ٍ اص عکستاى یک کپی تْیِ کشدیدذ کدافی اسدت فقدطsaveکٌیذ( ،دس ٍیٌذٍص  xpاص هٌَی فایل گضیٌِ  saveسا اًتخاب کشدُ ٍ دس ٍیٌذٍص 7دس ًَاس عٌَاى سٍی عالهت
saveکلیک کٌیذ) تغییشات سٍی کپی عکس اعوال هیضَد.
8چٌاًچِ فشاهَش کشدیذ اص عکس کپی تگیشیذ اصال َّل ًکٌیذ کافی است گضیٌِ  save asسا اًتخداب کٌیدذ.(دس ٍیٌذٍص  xpاص هٌَی فایل گضیٌِ  save asسا اًتخاب کشدُ ٍ دس ٍیٌذٍص  7ایي هسیش سا دًثال کٌیذ)...

9-دس پٌجشُ تاص ضذُ اگش فشهت پیص فش

jpegتَد کِ ّیچ ،اگش ًثَد ایي فشهت سا اًتخاب کٌیذ ،چشا؟ چدَى

ایي فشهت فطشدُ تشیي فشهت عکس است (تشای هٌاظش وثیعی) کِ کیفیت سا ّن حفظ هیکٌذ  .ایي عسدوت دس
ّش دٍ ٍیٌذٍص  7 ٍ xpهطاتِ ّستٌذ.
10-هسیش ٍ ًام دلخَاّی اًتخاب ٍ گضیٌِ saveسا تضًیذ.

