چه چیز باعث کم حجم شدن یک فایل عکس میشود

اگش تا دٍستیيّایی تا لتضّای تاال ،حاال چِ خاًگی چِ ًیوِ حشفِای ٍ حشفِای ،عکاسی کشدُ تاضیذ تایذ تذاًیذ کِ خاًگیّا هعوَالً عکس سا تا کیفیت
 dpi72هیگیشًذ کِ حجن آى حذٍداً  MB3هیضَدً ،یوِحشفِایّا تستِ تِ ًَع دٍستیي داسد ٍلی هعوَالً کیفیتطاى  dpi128است ٍ ایي یعٌی حجن
ّش عکس حذٍداً  MB4است ،دٍستیيّای حشفِای ّن کیفیت تاالتش ٍ حجن تاالتش داسًذ ،تا حجن تاالی ّاسدّای اهشٍصی حجن فایلْا چٌذاى 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 دیگشاى ّن اص آى لزت تثشًذ ٍ .هطکل ایي است کِ حاال حتی اگش ّ ADSLن داضتِ تاضیذ تا سشعت ٍاقعی ًْایتاً $ Kb20سشعت آپلَد
اص داًلَد پاییي تش است #تشای ّش عکس حذٍداً  4دقیقِ صهاى الصم است تا آپلَد تطَد ،حاال اگش تخَاّین فقط  5تا عکس سا آپلَد کٌین حذاقل  20دقیقِ
هعطل ّستین ٍ .حاال ایي ًیوی اص قضیِ است ،تایذ دس ًظش گشفت کِ کاستش ّن هتقاتالً حذٍداً ّویي صهاى سا تایذ صشف داًلَد کٌذ .اجاصُ تذّیذ دس هَسد
 dial-upدیگش صحثت ًکٌین! تٌاتشایي ساّی کِ تاقی هی هاًذ ایي است کِ حجن عکس سا کن کٌین ،الثتِ کیفیت قشتاًی هیضَد ٍلی ًِ تا حذی کِ
جزاتیت عکس اص تیي تشٍد ،پس تشای پاییي آٍسدى حجن عکس ایي آهَصش سا دًثال کٌیذ…
ي اما چطًر حجم عکس را پاییه بیايریم؟
خیلی سادُ ،تشای ایي کاس تشًاهِ  paintسا تاص کٌیذ ،اص هٌَی  imageگضیٌِ  stretch/skewسا اًتخاب کٌیذ ،دس قسوت  stretchیک دسصذی هثل
 "50سا ٍاسد کٌیذ دس ایي صَست حجن ٍ سایض عکس  50دسصذ کَچک تش هیضَد ،رخیشُ کٌیذ ٍ توام.
حاال یک کم مفصل تر ي مرحله به مرحله ببیىید :
اتتذا یک کپی اص عکس هَسد ًظش تگیشیذ کِ ًسخِ اصلی اص تیي ًشٍد.
اص هسیش صیش تشًاهِ  paintسٍ تاص کٌیذ.
Start > all program > accessories > paint
 -1-1تشای تاص کشدى عکستاى دس  paintهسیش صیش سا دًثال کٌیذ$.دس ٍیٌذٍص #xp
 -1-2تاص

کشدى عکس دس  paintدس ٍیٌذٍص7
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 -3ٍ2عکس هَسد ًظشتاى سا اًتخاب ٍ سٍی دکوِ  openکلیک کٌیذ.

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

 -2-4دس ٍیٌذٍص  7تِ ایي قسوت هشاجعِ کٌیذ…

 -5دس قسوت  stretchتایذ تشای گضیٌِّای $ horizontalافقی$ vertical ٍ #عوَدی #یک دسصذ تعییي کٌیذ .دقت کٌیذ عذدی کِ ٍاسد هی کٌیذ
هثال  40تِ هعٌای ایي است کِ سایض عکس ضوا  0/4هی ضَد ًِ ایٌکِ عکس ضوا  40دسصذ کَچک تش تطَد ،تِ ّویي دلیل ّش چِ عذد کَچکتشی
ٍاسد کٌیذ عکس ضوا کَچکتش هیضَدً$ .کتِای کِ تایذ سعایت ضَد ایي است کِ تشای تش ّن ًخَسدى تٌاسة عکس ّش دٍ گضیٌِ سا یکساى تگزاسیذ ،دس
غیش ایي صَست عکس ضوا اص طَل یا عشض کطیذُ هی ضَد#
در يیىديز :xp
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در يیىديز :7
چیضی کِ ٍیٌذٍص  7اضافِ تش داسد ایي است کِ اهکاى کَچک کشدى عکس تِ صَست پیکسلی سا ّن هیدّذّ percentage ،واى حالت دسصذی دس
ٍیٌذٍص xpاست کِ تَضیح دادین ّ pixels .ن تِ صَست پیکسلی سایض سا هطخص هیکٌذ ٍ .یک گضیٌِ دیگش ّن  maintain aspect radioاست
کِ اگش تیک داضتِ تاضذ اعذاد  vertical ٍ horizontalقفل هیضًَذ تِ ّن یعٌی اگش یکی اص اعذاد سا ٍاسد کٌین دٍهی خَدکاس تِ تٌاسة ٍاسد هی
ضَد .دس حالت دسصذ دقیقا ّواى عذد ٍاسد ضذُ تشای یکی اص گضیٌِ ّای  horizontalیا  verticalتشای 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 تِ vertical ٍ horizontalتذّیذ
کِ ایي کاس پیطٌْاد ًویضَد چَى تصَیش اص یک طشف 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 کشدیذ کافی است فقط  saveکٌیذ$ ،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 اًتخاب کٌیذ$ .دس ٍیٌذٍص  xpاص هٌَی فایل گضیٌِ
 save asسا اًتخاب کشدُ ٍ دس ٍیٌذٍص  7ایي هسیش سا دًثال کٌیذ…#

 -9دس پٌجشُ تاص ضذُ اگش فشهت پیص فشض  jpegتَد کِ ّیچ ،اگش ًثَد ایي فشهت سا اًتخاب کٌیذ ،چشا؟ چَى ایي فشهت فطشدُ تشیي فشهت عکس
است $تشای هٌاظش طثیعی #کِ کیفیت سا ّن حفظ هیکٌذ  .ایي قسوت دس ّش دٍ ٍیٌذٍص  7 ٍ xpهطاتِ ّستٌذ.
 -10هسیش ٍ ًام دلخَاّی اًتخاب ٍ گضیٌِ saveسا تضًیذ.
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چگًوه حجم عکسهای خًد را بدين کم شدن کیفیت کاهش دهیم؟
اتتذا سٍی عکس هَسد ًظشتاى ساست کلیک کشدُ ٍ سپس هاًٌذ ضکل صیش اص گضیٌِ  Open Withگضیٌِ Microsoft Office Picture Manager
سا اًتخاب کٌیذ:

پس اص تاص ضذى پٌجشُ ،هاًٌذ ضکل صیش اص هٌَی  Pictureگضیٌِ  ...Compress Picture'sسا اًتخاب کٌیذ.

دس ایي قسوت کِ تِ صَست یک پٌل است اص ضوا هیپشسذ کِ ایي عکس سا تشای چِ هقصَدی هیخَایي فطشدش کٌیذ.
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برای وگهدای ريی کامپیًتر یا برای آپلًد کردن ريی يب یا برای ایمیل زدن.
کِ تا اًتخاب ّش کذٍم اص ایي گضیٌِ ّا دس قسوت پاییي پٌل ضوا حجن فایل خشٍجی ٍ ّوچٌیي اًذاصُ اٍى عکس کِ چٌذ دس چٌذ خَاّذ تَد.
پس اص اًتخاب حالت هَسد ًظشتَى حاال ًَتت رخیشُ کشدى عکس تِ دست اٍهذُ هیشسِ کِ اص هٌَی  Fileگضیٌِ  Saveیا  ..Save Asسٍ اًتخاب کٌیذ
ٍ عکس سٍ رخیشُ کٌیذ.

 | 9صفحه گرد آوری  :بخش فنی مهندسی و هنری اندیشه نو

ویرایش  :سرکار خانم ناصر

تنظیم  :مهندس نصیری

+59 515 95 25 905

منبع www.Andisheh-No.com :

