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تصاویر نرم افزارهاي بسیاري به کار می رود که ما در اینجا ساده ترین آنرا آموزش می دهیم حجمکردن براي تغییر سایز و کم 

Paintتغییر سایز و حجم تصاویر در نرم افزار 

به طور پیش فرض در ویندوز شما وجود دارد و نیازي به نصب آن ندارید.Paintنرم افزار 

را آموزش می دهیم. 7در ویندوز   Paintتنظیماتابتدا 

باز کنید. Paintعکسهاي مورد نظر خود را در نرم افزار 

را انتخاب کنید. Resizeپس از باز شدن تصویر در نرم افزار از منوي باال گزینه 



در پنجره تنظیمات شما به دو صورت امکان تغییر اندازه را دارید.

بر اساس درصد-1

لبر اساس پیکس-2

بر اساس درصد-1

شما میتوانید به صورت نسبی اندازه عکس خود را کوچک 

کنید

اندازه اصلی 1,3یا  1,2مثال 

تغییر می یدازه تصویر را به نصف اندازه اصلان مطابق شکل

%50دهیم.یعنی 

در هنگام نوشتن متوجه می شوید که با تغییر عدد در 

 تغییر نیز (ارتفاع تصویر)کادر پایین (عرض تصویر)کادر باال

ندازه .یعنی میزان طول و عرض تصویر به یک امی کند

میکند.تغییر 



Maintainاین اتفاق زمانی رخ می دهد که گزینه 

aspect ratio  تیک داشته باشد.در غیر این صورت

طول و عرض را میتوان جداگانه تغییر داد.

کلیک کرده و نتیجه کار را مشاهده کنید. okسپس بر روي 

در صورت مناسب بودن اندازه آنرا ذخیره کنید در غیر این صورت مراحل باال را دوباره تکرا کنید.

انتخاب کنید.بسته به نیازتان)(یادآور می شود در هر مرحله شما میتوانید هر درصدي را براي تغییر سایز 

بر اساس پیکسل-2

دقیق ور الزم است اندازه یک تصویر را به طگاهی 

تغییر دهید.براي این کار از گزینه دوم یعنی بر 

اساس پیکسل استفاده میکنیم.

مطابق شکل یک اندازه به تصویر می دهیم.

ن عرض تصویر به باز مشاهده می کنید که با تعیی

 و می شود نتعییصورت خودکار اندازه اي براي ارتفاع 

Maintainک داشتن گزینه این به دلیل تی

aspect ratio .است

ري با طول و عرض دلخواه داشته باشید تیک پایین را برداشته و اندازه هاي خود را وارد کنید و زمانی که بخواهید تصوی

را کلیک کنید. okسپس 



تصویر نهایی به صورت زیر تغییر می یابد.
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کنید. Openفایل عکس خود را  7همانند ویندوز را باز کنید،paintبراي این کار برنامه



را انتخاب کنید، stretch/skewگزینهimageاز منوي سپس

شود، ک تر میدرصد کوچ 50را وارد کنید در این صورت حجم و سایز عکس  %50یک درصدي مثل stretchدر قسمت

 در این است که فقط امکان تغییر سایز به صورت درصدي وجود دارد. XPویندوز تفاوت 

horizontalهايباید براي گزینهstretchدر قسمت verticalافقی) و) عمودي) یک درصد تعیین کنید. دقت کنید )

درصد کوچک تر  40می شود نه اینکه عکس شما  4/0به معناي این است که سایز عکس شما  40ه وارد می کنید مثال عددي ک

اي که باید رعایت شود این است که براي شود. (نکتهبشود، به همین دلیل هر چه عدد کوچکتري وارد کنید عکس شما کوچکتر می

بگذارید، در غیر این صورت عکس شما از طول یا عرض کشیده می شود بر هم نخوردن تناسب عکس هر دو گزینه را یکسان

http://www.beytoote.com/computer/sundries-web/teeth-broken1-uprooted.html


saveگزینه  7ویندوزو یا مانند تصویر زیر در  )xpویندوز ( fileبراي ذخیره عکس از منوي  asب کنید. را انتخا

ن فرمت فشرده ترین ای زیرابود که هیچ، اگر نبود این فرمت را انتخاب کنید، jpegر پنجره باز شده اگر فرمت پیش فرضد-

.مشابه هستند 7و xpکند . این قسمت در هر دو ویندوز که کیفیت را هم حفظ میفرمت عکس است 

.را بزنیدsaveمسیر و نام دلخواهی انتخاب و گزینه



شاهده حجم تصویر ذخیره شدهم

در قسمت  (general)در تب اولرا انتخاب کنید. Propertiesبر روي فایل عکس کلیک راست کرده و گزینه براي این منظور 

size .میتوانید حجم تصویر را مشاهده کنید
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