راهنمای کم کردن حجم تصاویر
برای این کار روشهای بس یاری وجود دارند.بس گ ی دارد که چه حجمی انگظار دارید .گاهی ص راا با غ ییر ابعاد عکس و کوچکگر کردن
آن حجم عکس ک اه

می اب د .گ اهی ب ای د ارم

عکس را غ ییر دارد و آن را از ارم ه ای حجیم ب ه ارم ه ای کمحجمی مث jpeg

غبدی کرد .گاهی هم باید کیفی عکس را غا جایی که غ ییر چندانی احس ان ند ود کم کرد .در این آموزش قص د داریم برخی از این
روشها را غوضیح دهیم.
کم کردن حجم عکس با استفاده از گوشی
برای اینکار میگوانید از نرم اازار های موجود در  google playیا  App Storeاس گفادک کنید و ی س ادک غرین راک ارس ات غص اویر در
واغس ا به ش مارک همراک خودغان اس

 .برای اینکار ابگدا ش مارک خود را در مخاطبین خود ذخیرک نمایید س سس وارد اطععا خود در

قس م کانک هایگان ش وید و ایکون واغس ا را بزنید غا بگوانید برای خودغان پیام بفرس گید در این ص ور میگوانید عکس خود را که
حجم باالیی دارد برای خود ارسات کنید و سسس آن را مجدد با حجم کمگر دریاا نمایید.

کم کردن حجم تصاویر با کامپیوتر
برای کم کردن حجم با اس گفادک از کامسیوغر راک های بس یاری وجود دارد اما س ادک غرین راک اس گفادک از ابزارها و نرم اازارهای موجود در
خود ویندوز اس .
یکی از این برنامه ها  Paintاس  .در  ، Paintبا باز کردن منوی  Fileو س سس ک یک بر روی دس گور  ،Openغص ویر خود را باز کنید.
در صفحه اص ی نوار ابزارروی دکمه  Resizeک یک کنید.

درصد مورد نظر یا ابعاد مورد نظر خود را انگخاب کردک و سسس بر روی دکمه  OKانگخاب نمایید.

همچنین میتوانید به صورت آنالین حجم تصاویر خود را کم کنید
ابگدا وارد سای  https://www.img2go.com/compress-imageشدک ،در قسم  choose fileعکس را آپ ود کردک و یکی
از گزینه های  Best Qualityیا  Smallest Fileرا با غوجه به حجم و کیفی مورد نظر انگخاب کنید و گزینه  startرا بزیند .س سس
میگوانید از پنجرک باز شدک با انگخاب گزینه  save fileعکس خود را دان ود نمایید.
*درص ورغی که این پنجرک نمای
دریاا نمایید*

دادک ند د و یا از آن خارج ش دید میگوانید طبق غص ویر با انگخاب گزینه  ،Downloadاای خود را

همچنین میگوانید چندین عکس را به صور همزمان اپ ود کردک و آنها را به صور یک اای  zipشدک دان ود کنید.

