
 در محیط ویندوزتصویر /کاهش حجم عکسحوه ن 

 ویندوز، دو روش زیر برای برای کاهش حجم فایل های تصویری پیشنهاد می شود.در محیط 

است  Windows paint یکی از ابزارهای ساده و در دسترس که برای ویرایش تصاویر وجود دارد نرم افزار -1

 .کامپیوترهایی که از سیستم عامل ویندوز استفاده می کنند نصب شده استکه به صورت پیش فرض بر روی همه 

این نرم افزار به شما امکان تغییر ابعاد تصاویر با فرمت های گوناگون را می دهد. شما می توانید برای تغییر ابعاد 

 open گزینه یا کلیک راست کرده و ابتدا right click عکس و در نتیجه کاهش حجم آن روی فایل مورد نظر

with   و سپسpaint  را انتخاب نمایید. با این روش فایل مورد نظر شما در نرم افزار paint  باز می شود. در نظر

 .یل مورد نظر را در آن باز کردافنیز میتوان پس از اجرای نرم افزار که  داشته باشید

. پنجره ای باز شده و به شما امکان تغییر کلیک نمایید Resize را انتخاب نموده و روی Home پس از آن از تب

 .را انتخاب نمایید pixel ابعاد گزینه ،برای انتخاب بهتر. دهد سایز بر حسب درصد و همچنین پیکسل را می

 save عکس را ،حال ابعاد مورد نظر خود را بر حسب پیکسل انتخاب کنید و پس از تایید و اعمال تغییر سایز

 .نمایید

در ویندوز از تصویر   Snipping Toolر را به کامپیوتر منتقل نموده و با استفاده از برنامه عکس مورد نظ -2

 مذکور مجددا عکس گرفته و ذخیره نمایید.

 

 تلفن همراه گوشی درحجم تصویر نحوه کاهش 

 گرفته و ذخیره نمایید.  Screenshotعکس تهیه شده   از در گوشی تلفن همراه توانید شما می

 
 

 Microsoft Officeنحوه کاهش حجم تصویر در نرم افزار 

های آفیس  البته اگر مجموعه برنامه باز کنید) Microsoft office picture managerبا  را تصاویر می توانید

را انتخاب  Open With. برای این کار بر روی عکس خود راست کلیک کنید و گزینه (را نصب کرده باشید

 را انتخاب نمایید. Microsoft office picture managerکرده، برنامه 

باز خواهد شد. در قسمت باالی پنجره باز  Microsoft Office Picture Managerعکس مورد نظر درمحیط 



پس از ید. را انتخاب نمای Resizeگزینه  Pictureکلیک کنید و یا از منوی  Edit Pictureشده بر روی گزینه 

 کلیک کنید. Resize، بر روی یرمنوی زبه نمایش در آمدن 

تنظیم شده  Original Sizeآید که به حالت پیش فرض روی سایز اصلی عکس یعنی  تصویر زیر به نمایش در می

 است.

 
 

های از قبل تعریف  توانید از سایز زیر می تصویرمطابق  Predefined Width x heightحال با انتخاب گزینه 

 بسته به استفاده خودتان از عکس در وب و یا ایمیل گزینه تعریف شده و شما ۶این سایزها در  .شده استفاده کنید

 .مورد نظر خود خواهید بود قادر به انتخاب سایز

 

 
 



 Customاز گزینه  Microsoft Picture Managerدر نظر دارید با برنامه را در صورتیکه سایز مشخصی 

Width * height الزم در اندازه تصویر را توانید اندازه تصویر را کنترل و تغییرات  بهره بگیرید. در این قسمت می 

 را انتخاب کنید. Okپیکسل( و گزینه  1۲2۱*  ۸2۷اعمال کنید. )به طور مثال 
 

 

 

 


