آموزش تصویری کم کردن حجم عكس درpaint
اگر با دوربینهایی با لتزهای باال ،حاال چه خانگی چه نیمه حرفهای و حرفهای ،عکا سی کرده با شید باید بدانید که خانگیها معموالً
عکس را با کیفیت dpi 72میگیرند که حجم آن حدوداً MB 3میشوووود ،نیمهحرفهایها بسوووته به نوو دوربین دارد ولی معموالً
کیفیتشووان 128dpiاسووت و این یع ی حجم هر عکس حدوداً MB 4اسووت ،دوربینهای حرفهای هم کیفیت باالتر و حجم باالتر
دارند ،با حجم باالی هاردهای امروزی حجم فایلها چ دان اهمیتی ندارد اگر بخواهیم عکسها را فقط در کامپیوتر خودمان داشوووته
باشیم.
اما مشکل از جایی شروو میشود که آدم هوس میک د عکسها را در سایت یا وبالگ گذاشته تا دیگران هم از آن لذت ببرند .و
مشکل این است که حاال حتی اگر  ADSLهم داشته باشید با سرعت واقعی نهایت ًا (20Kbسرعت آپلود از دانلود پایین تر است)
برای هر عکس حدوداً  4دقیقه زمان الزم است تا آپلود بشود ،حاال اگر بخواهیم فقط  5تا عکس را آپلود ک یم حداقل  20دقیقه
معطل هستیم .و حاال این نیمی از قضیه است ،باید در نظر گرفت که کاربر هم متقابالً حدود ًا همین زمان را باید صرف دانلود ک د.
اجازه بدهید در مورد  dial-upدیگر صحبت نک یم!
ب ابراین راهی که باقی می ماند این است که حجم عکس را کم ک یم ،البته کیفیت قربانی میشود ولی نه تا حدی که جذابیت
عکس از بین برود ،پس برای پایین آوردن حجم عکس این آموزش را دنبال ک ید...
و اما چطور حجم عكس را پایین بیاوریم؟
خیلی ساده ،برای این کار برنامه  paintرا باز ک ید ،از م وی  imageگزی ه stretch/skewرا انتخاب ک ید ،در قسمت
stretchیک درصدی مثل  %50را وارد ک ید در این صورت حجم و سایز عکس  50درصد کوچک تر میشود ،ذخیره ک ید و تمام.
حاال یک کم مفصل تر و مرحله به مرحله ببی ید:
ابتدا یک کپی از عکس مورد نظر بگیرید که نسخه اصلی از بین نرود.
از مسیر زیر برنامه  paintرو باز ک ید.
Start > all program > accessories > paint
1-1-برای باز کردن عکستان در  paintمسیر زیر را دنبال ک ید(.در وی دوز)xp

2-1-باز کردن عکس در  paintدر وی دوز7

2و -3عکس مورد نظرتان را انتخاب و روی دکمه  openکلیک ک ید.

4-1-سپس از م وی  Imageگزی ه  stretch/skewرا انتخاب ک ید .در وی دوزxp

4-2-در وی دوز  7به این قسمت مراجعه ک ید...

5در قسمت  stretchباید برای گزی ههای ( horizontalافقی) و ( verticalعمودی) یک درصد تعیین ک ید .دقت ک ید عددیکه وارد می ک ید مثال  40به مع ای این است که سایز عکس شما  0/4می شود نه ای که عکس شما  40درصد کوچک تر بشود ،به
همین دلیل هر چه عدد کوچکتری وارد ک ید عکس شما کوچکتر می شود( .نکتهای که باید رعایت شود این ا ست که برای بر هم
نخوردن ت اسوووک عکس هر دو گزی ه را یکسوووان بگذارید ،در یر این صوووورت عکس شوووما از ول یا عره کشووویده می شوووود)
در وی دوزxp:
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چیزی که وی دوز  7ا ضافه تر دارد این ا ست که امکان کوچک کردن عکس به صورت پیک سلی را هم میدهدpercentage ،همان
حالت در صدی در وی دوز xpا ست که تو ضیح دادیم . pixelsهم به صورت پیک سلی سایز را م شخص میک د .و یک گزی ه دیگر
هم maintain aspect radioا ست که اگر تیک دا شته با شد اعداد  horizontalو verticalقفل می شوند به هم یع ی اگر

یکی از اعداد را وارد ک یم دومی خودکار به ت اسوک وارد می شوود .در حالت درصود دقیقا همان عدد وارد شوده برای یکی از گزی ه
های  horizontalیا  verticalبرای دیگری هم در نظر گرفته می شووودو و در حالت پیکسوولی به ت اسووک ،اگر تیک این گزی ه را
بردارید میتوانید در دو حالت درصووودی و پیکسووولی اعداد متفاوتی را به  horizontalو verticalبدهید که این کار پیشووو هاد
نمیشود چون تصویر از یک رف کشیده خواهد شد.

6بعد از وارد کردن عدد مورد نظر برای اعمال تغییرات روی دکمه  okکلیک ک ید.7حاال برای ذخیره عکس اگر به توصوویه ما گوش کرده و از عکسووتان یک کپی تهیه کردید کافی اسووت فقط  saveک ید( ،دروی دوز  xpاز م وی فایل گزی ه  saveرا انتخاب کرده و در وی دوز 7در نوار ع وان روی عالمت  saveکلیک ک ید) تغییرات روی
کپی عکس اعمال میشود.
8چ انچه فراموش کردید از عکس کپی بگیرید اصووال هول نک ید کافی اسووت گزی ه  save asرا انتخاب ک ید( .در وی دوز  xpازم وی فایل گزی ه  save asرا انتخاب کرده و در وی دوز  7این مسیر را دنبال ک ید)...

9در پ جره باز شووده اگر فرمت پیف فره jpegبود که هیچ ،اگر نبود این فرمت را انتخاب ک ید ،چرا؟ چون این فرمت فشووردهترین فرمت عکس است (برای م اظر بیعی) که کیفیت را هم حفظ میک د  .این قسمت در هر دو وی دوز  xpو  7مشابه هست د.
10-مسیر و نام دلخواهی انتخاب و گزی ه saveرا بزنید.

