راهنمای کوچک کردن عکس
-1مطابق تصویر روی دکمه ی پنجره ( ) startکلیک کرده و برنامه ی  paintرا باز میکنیم .اگر این برنامه در بین لیست
نبود با تایپ نام برنامه در قسمتی که با * مشخص شده است  ،این برنامه را جستجو میکنیم و آن را باز میکنیم .

-2با باز کردن برنامه وارد محیط زیر میشویم .سپس در گوشه ی سمت چپ باالی صفحه ،روی منوی  paintکه در تصویر
مشخص شده است  ،کلیک میکنیم .

راهنمای کوچک کردن عکس
-3در لیستی که نمایش داده میشود برروی  openکلیک میکنیم.

 -4عکسی که مورد نظرمان است و میخواهیم کوچکش کنیم را انتخاب کرده و برروی  openکلیک میکنیم.

راهنمای کوچک کردن عکس

 -5در مرحله ی بعد مطابق تصویر زیر برروی گزینه ی  resizeاز نوار باالی صفحه کلیک میکنیم.

-6با کلیک برروی  resizeپنجره ای مطابق تصویر زیر باز میشود .در این پنجره گزینه ی  percentageرا انتخاب میکنیم ،
بااین کار عکسمان را به صورت درصدی کوچکتر میکنیم همچنین گزینه ی  maintain aspect ratioرا تیک میزنیم که
به میزانی که عکسمان را از نظر افقی کوچکتر میکنیم متناسب با آن و به صورت خودکار از نظر عمودی هم کوچکتر شود.
سپس در کادرهای  horizontalو  verticalبه هرمیزانی که میخواهیم عکس کوچکتر شود میتوانیم عدد وارد کنیم (دریکی
از کادرها عدد وارد کنیم کافیست  ،چراکه کادر دیگر به صورت خودکار و متناسب با عدد وارد شده توسط ما تغییر میکند)
پس از آن برروی گزینه ی  okکلیک میکنیم.
نکته :میتوانیم عکس را به صورت پیکسلی هم کوچکتر کنیم  ،برای اینکار باید برروی گزینه ی  pixelsکه با * در تصویر زیر
مشخص شده است کلیک میکنیم و روند کار به همان منوالی است که برای کوچک کردن درصدی گفته شد.

راهنمای کوچک کردن عکس
 -7حال برای اینکه عکس را ذخیره کنیم از منوی ( paintگوشه ی سمت چپ باالی صفحه) گزینه  save asو سپس
فرمت  jpegرا انتخاب میکنیم  ،این فرمت فشرده ترین فرمت عکس است که کیفیت را حفظ میکند.

-8سپس پنجره ای مطابق تصویر زیر باز میشود که محل ذخیره ی عکس را باید انتخاب کنیم  .همچنین فرمت ذخیره ی
عکس به طور پیش فرض باید  jpegباشد ولی در صورتی که فرمت دیگری بود مطابق عکس فرمت  jpegرا از لیست انتخاب
میکنیم و سپس گزینه ی  saveرا میزنیم.

