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نرم�افزارهای و اینترنت از استفاده کند کم جاری تحصیل سال در ما آموزش روند به �تواند م که راه�های از ی

آموزگارتان یا �ها الس هم با ارتباط برای (ایمیل) رایانامه یا اجتماع ه��های شب برخ از زیاد احتمال به شما است. کاربردی

شد خواهید آشنا «(dropbox) «دراپ�باکس و «(photoshop)» فتوشاپ نرم�افزار دو با شما اینجا در کرده�اید. استفاده

کرد. خواهید ارسال راه این از را خود لیف�های ت از برخ پس این از و

خواهیم استفاده آن از س�ها ع حجم آوردن پایین برای ما اینجا در و �رود م به�کار ویرایشتصویر برای فتوشاپ نرم�افزار

حجم » باید حتما تصویر هر و بود خواهد تصویر به�صورت کرد خواهید ارسال من برای که لیف�های ت بیشتر کرد.

دقت پس �آورد، م پایین را لیف ت بررس سرعت تصویر حجم بودن باال باشد. داشته « (۵٠ kB)کیلوبایت ۵٠ از کمتر

پایین موجب س ع حجم آوردن پایین همچنین شد. نخواهد پذیرفته کیلوبایت ۵٠ از باالتر حجم با فایل هیچ که کنید

داد کاهش طوری را س ع حجم �توان م که کرده�ام انتخاب را فتوشاپ نرم�افزار همین برای شد، خواهد آن کیفیت آمدن

شود. ناخوانا لیف ت که نیاید پایین آنقدر کیفیت که به�گونه�ای

�دهد. م ما به مختلف افراد بین را فایل�ها گذاشتن اشتراک به� ان ام که است وب تحت نرم�افزار ی نام دراپ�باکس

است. آن از استفاده بودن ساده بقیه به دراپ�باکس برتری که دارند وجود کار این برای مختلف نرم�افزارهای

١



فتوشاپ نرم�افزار از استفاده با س ع حجم آوردن پایین مراحل

است. ساده آن تهیۀ و است معروف نرم�افزار فتوشاپ کنید. نصب خود شخص رایانۀ بر و کرده تهیه را نرم�افزار �ابتدا .١

باالی حتما را خود خانوادگ نام و نام که کنید دقت کنید. باز فتوشاپ با را گرفته�اید خود لیف ت از که س ع .٢

باشید. نوشته لیف ت

کنید. انتخاب را Save for Web and Devices ... گزینۀ File منوی از .٣

تنظیم طوری را تصویر اندازۀ پنجره راست سمت پایین در شد. خواهد باز �بینید م ل ش در که آنچه مانند پنجره�ای .۴

کنید. کلی Apply روی بر سپس نباشد. بیشتر ( ٨٠٠ px ) سل پی ٨٠٠ از که کنید

٢



زیاد یا کم را فایل حجم �توانید م (quality) کیفیت تغییر با کنید. تنظیم jpg را فایل فُرمت پنجره راست سمت در .۵

را فایل حجم شود. کمتر کیلوبایت ۵٠ از نیز آن حجم و باشد سخوانا ع که کنید تنظیم طوری را کیفیت کنید.

ببیند. �توانید م پنجره سمتچپ پایین در

خود فایل برای که نام �بیند م هم زیر ل ش در که همان�طور کنید. دخیره را تصویر Save روی بر کلی با آخر در .۶

کنید. کلی Save روی آخر در باشد. س ع شمارۀ و تاریخ ، نام�خانوادگ شامل باید �گزینید برم

٣



دراپ�باکس طریق از فایل گذاشتن به�اشتراک روش

عنوان با ایمیل شوید. خود (ایمیل) رایانامه وارد .١

Saeid Sadri wants to share ”[your name]” with you

کنید. باز را رایانامه است. شده ارسال شما برای من طرف از

خواهید خود مرورگر در جدیدی صفحۀ وارد کنید. کلی View folder روی بر �بینید م ل ش در که همان�گونه .٢

شد.

۴



حساب (پسۇرد) عبور رمز ی و خود رایانامه(ایمیل) آدرس ، خانوادگ نام نام، کردن وارد با صفحه این در .٣

�سازید. م را خود کاربری

دهید قرار اینجا در شما که فایل هر که شده�اید فُلدری وارد واقع در �شوید. م وارد دراپ�باکس در خود حساب به .۴

ببینید. �توانید م شما دهم قرار من که فایل هر س، برع و ببینم، را آن �توانم م هم من

عمل زیر به�صورت فایل�ها (آپلود) بارگذاری برای دهید. قرار اینجا در را خود لیف ت به مربوط فایل�های باید حاال .۵

کنید.

کنید. کلی زیر گزینۀ روی فایل بارگذاری برای کنید. دقت زیر ل ش به .۶

۵



بارگذاری �خواهید م که فایل�های یا فایل کنید. کلی Choose files روی �شود. م باز زیر ل ش مانند پنجره�ای .٧

کنید. کلی Open روی و کرده انتخاب را شود

کنید. کلی Done روی آخر در شود. کامل بارگذاری مرحلۀ تا کنید صبر .٨

۶


