
 

 کم کردن حجم تصاویرراهنمای 

ردن ابعاد عکس و کوچکگر ک رییص راا با غ   ی. گاهدیانگظار دار یدارد که چه حجم  یس گ بوجود دارند. یاریبس    یهاروشکار   برای این

 jpegمث      یحجمکم  یه اب ه ارم    میحج  یه ادارد و آن را از ارم    رییارم   عکس را غ   دی ب ا  ی. گ اهاب دمی آن حجم عکس ک اه   

 نیا ازبرخی   میقص  د دار  آموزش نیاحس  ان ند  ود کم کرد. در ا یچندان رییکه غ   ییعکس را غا جا  یفیک  دیبا  مه  یکرد. گاه   یغبد

 .میده حیها را غوضروش

 استفاده از گوشیحجم عکس با کم کردن  

 راک ارس  ات غص  اویر درین اس  گفادک کنید و ی س  ادک غر  App Storeیا   google playانید از نرم اازار های موجود در برای اینکار میگو

ایید س سس وارد اطععا  خود در خود را در مخاطبین خود ذخیرک نمن اس  . برای اینکار ابگدا ش مارک ش مارک همراک خودغاه بواغس ا  

د را که ید غا بگوانید برای خودغان پیام بفرس  گید در این ص  ور  میگوانید عکس خونایکون واغس  ا  را بز  هایگان ش  وید وقس  م  کانک 

 سات کنید و سسس آن را مجدد با حجم کمگر دریاا  نمایید.خود ارای بر حجم باالیی دارد

 

 

 

 کردن حجم تصاویر با کامپیوتر کم

های موجود در ها و نرم اازارابزاراما س ادک غرین راک اس گفادک از یاری وجود دارد گفادک از کامسیوغر راک های بس اس کم کردن حجم با  برای 

 خود ویندوز اس .

  . دیخود را باز کن ری، غص وOpenدس گور   یبر رو  کیو س سس ک  File ی، با باز کردن منو  Paintدر  اس  .  Paintیکی از این برنامه ها  

 .دیکن کیک  Resizeدکمه  یرونوار ابزار یدر صفحه اص 

 

 .انگخاب نمایید  OKدکمه  یابعاد مورد نظر خود را انگخاب کردک و سسس بر رو  ایدرصد مورد نظر  



 

 

 

 نالین حجم تصاویر خود را کم کنیدآتوانید به صورت همچنین می

ی  یکو عکس را آپ ود کردک   file seochoشدک، در قسم      eimag-go.com/compress2https://www.imgگدا وارد سای   اب

س زیند. س سرا ب  startگزینه رد نظر انگخاب کنید و  را با غوجه به حجم و کیفی  مو Smallest Fileیا     Best Qualityاز گزینه های

 .د را دان ود نماییدخو عکس  save fileبا انگخاب گزینه  نجرک باز شدکگوانید از پ می

را  اای  خود  ،Downloadبا انگخاب گزینه   طبق غص ویراز آن خارج ش دید میگوانید دادک ند د و یا  ورغی که این پنجرک نمای   *درص 

 *نمایید  دریاا 

 

 

 

https://www.img2go.com/compress-image


 

 کنید. ان ود  شدک د zipها را به صور  یک اای  را به صور  همزمان اپ ود کردک و آنهمچنین میگوانید چندین عکس 

 


