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( )stillsאנו מעבירים אותן לתיקייה במחשב שלנו
ראשית בכדי ליצור סרטו מתמונות נייחות
מהמצלמה הדיגיטלית  ,ניתן להשתמש בכבל המצורף למצלמה או לחילופין להשתמש בקורא
כרטיסים המאפשר העברת תמונות /וידאו מהמצלמה למחשב בחי בור ( usbיתרונו בכך שאין צורך
להיסחב עם הכבל של המצלמה אלא ניתן להעביר דרכו מגוון רחב של כרטיסי זיכרון הקיימים כיום
בשוק)
הבעיה שנוצרה עתה לאחר העברת התמונות היא נפחן של התמונות שלנו  ...בדרך כלל אנו מצלמים
באיכות גבוהה וכל תמונה "שוקלת " מעל חצי מגה ( 500קילו ומעלה ) ואוסף נכבד של תמונות מהווה
קוץ באליה כאשר אנו רוצים ליצו ר סרטון או אלבום תמונות באינטרנ ט ,פאורפוינט וכדומה .
לכן נרצה לבצע צמצום של נפח התמונות כך שאיכותן תיפגע מעט אבל גודלן הפיזי יהיה עתה משהו
כמו  60קילו בייט ! (האיכות "הפגומה" לכאורה אינה נצפ ית בעין אלא בפיתוח התמונות בפוטו )
התכנה שעושה עבורנו את העבודה היא ממזער התמונות !
 .1הורידו אות ה מאתר מיקרוסופט או מהקישור באתר הקורס שלנו .
 .2לאחר ההורדה הריצו אותה (כלומר לחצו על "הפעל") התוכנה תותקן במחשב שלכם .
 .3עתה בכל מקום שיש בו תמונה ותלחצו מקש ימני של העכב ר יופיע החלון הבא :

השורה הנ"ל –  resize Pictureמאפשרת מזעור התמונה  ,ברגע שנלחץ על השורה יפתח
החלון הבא:

החלוקה היא כזו :
תמונה קטנה  . 480X640בינונית וגדולה .
אני ממליץ על תמונות עבור הקורס ובכלל עבור אלבום תמונות אינטרנטי לבחור את
"הקטנה" .ברגע שנלחץ אוקיי התמונה תוקטן ותקבל את שמה עם תוספת  smallכך:

המספר היה של התמונה המקורית והמחשב הוסיף לה את .Small
אם נרצה להחיל את השינוי על מספר גדול יותר של תמונות התהליך הוא זהה אבל לפני
שנלחץ על כפתור ימין של העכבר  ,ראשית נעביר את התמונות לתיקייה חדשה .
בתיקייה נבחר את כל התמונות על ידי לחיצה על . ctrl+A
עתה נלחץ כפתור ימין של העכבר על אחת התמונות המסומנות (בכדי שלא יברח לנו
הסימון !) ואז נבחר "קטן" ולאחריו נאשר וראה זה פלא תוך מספר שניות כל התמונות
ממוזערות עם תוספת ה –  .Smallעתה נוכל למחוק את התמונות הגדול ות ולהישאר עם
הקטנות עבור השימוש שלנו .
דבר נוסף אם נרצה להקטין יותר עבור שימושים כאלה ואחרים נוכל תמיד לבחור את
האפשרות:

 , Advancedלאחר הבחירה יפתח תוספת לחלון התוכנה :

המילה –  Customאומרת בחירה אישית  ,לכן כאן נוכל לבקש תמונה בגודל  Xעל . Y
(לידיעתכם  ,לאחר בחירת הרוחב המחשב לבד יקבע באופן יחסי את האורך ) ועתה נאשר
ויש לנו תמונה אישית ,כמובן שהמילה –  Customתצטרף עתה לתמונה שהקטנתי .

שתי הערות אחרונות:
 .1ניתן לבקש מהמחשב ליצור תמונה קטנה יותר אך לא גדולה יותר מהמקור .
 .2ניתן לבקש להקטין /להגדיל את התמונה המקורית ולא ליצור עותק (מסוכן מידי לטעמי )
בהצלחה !

