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 Microsoft Office Managerدر برنامه  ويرايش عكس

 نصب برنامه

-Office 2003 بسته نصب مي توانيد از  Microsoft Office Managerبرنامه سازي  براي فعال
 . استفاده كنيد  2007-2010

  .جهت نصب كليك كنيد Office بر روي نرم افزار  -1

  .كليك كنيد Customize بر روي Choose the installation you want در پنجره -2

 

  .كنيد Not Available تمامي آنها را Office در صورت عدم نياز به نرم افزارهاي -3
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 Microsoft Office Picture به غير از Office Tools هاي موجود در بخش تمامي آيتم -4
Manager  را Not Available  و جهت نصبكرده Microsoft Office Picture Manager  بر

 .كليك كنيد Run from My Computer روي
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تر باشند،  تر و يا روشن باشد، ممكن است تيره گيريد به زيبايي مورد نظرتان نمي هايي كه مي گاهي عكس
ويرايش رنگ داشته باشد، ممكن است ايراد عكس، وجود فردي در تصوير باشد، همچنين ممكن است نياز به 
 .در اين درس چند تكنيك ابتدايي و پايه را براي ويرايش عكس، آموزش خواهيم داد

در صورتي كه . استفاده خواهيم كرد Microsoft Office Picture Manager افزار در اين بخش از نرم
براي باز كردن اين . شود را نصب كنيد، اين برنامه به طور خودكار نصب مي Office افزاري ي نرم بسته

 Microsoft ي كليك كنيد، حال بر روي پوشه All Programs بر روي Start افزار در منوي نرم
Office  و سپس اين پوشه كليك نماييد، با كليك روي Microsoft Office Picture Manager  اين

 شود، برنامه باز مي

 

اي كه در  براي باز كردن پوشه. را مشاهده كنيد My Pictures ي توانيد پوشه در سمت چپ برنامه مي
 كرديم، بر روي اين لينك كليك كنيد، Import درس گذشته

 

 .كليك كنيد Add حال بر روي. ي مورد نظر را برگزينيد و سپس پوشه  Desktopسپس از سمت چپ، 
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استفاده از اين لغزنده و درگ به با . توانيد تصاوير موجود در اين پوشه را مشاهده كنيد در بخش مياني مي
 توانيد آن را كاهش دهيد، نمايي تصاوير را افزايش و با درگ به سمت چپ مي توانيد بزگ سمت راست مي

 

به عنوان مثال بر روي . ي نمايش تصاوير را تغيير دهيد توانيد نحوه ها مي همچنين با كليك روي اين دكمه
 .ي مياني كليك كنيد دكمه

 

گر ماوس را روي هر يك قرار دهيد، نام آن را  صفحه يك نوار ابزار قرار دارد، در صورتي كه نشان در باالي
 .كنيد مشاهده مي
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در سمت راست  Edit Pictures براي ويرايش يك عكس، كافي است پس از انتخاب تصوير، بر روي لينك
 كليك كنيد،

 

توانيد جزئيات آن  ها مي ا كليك بر روي هر يك از آنب. شويد به اين ترتيب به بخش ويرايش تصوير وارد مي
به بخش كنترل روشنايي  Brightness and Contrast را مشاهده كنيد، به عنوان مثال، با كليك بر روي

 شويد، و كنتراست تصوير وارد مي
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 توانيد كنتراست و روشنايي تصوير را تغيير دهيد، در صورت لزوم مي

 

 .در اين قسمت كليك كنيد Back ي در نهايت بر روي دكمه
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توانيد تنظيمات مربوطه به رنگ تصوير  مي Color با كليك روي. با اين كار به منوي قبل باز خواهيد گشت
 .را تنظيم كنيد Saturation و Hue از جمله
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تغيير آن، از توانيد براي   مي. شود تر و با كاهش آن تصوير سردتر مي ، تصوير گرمAmount با افزايش مقدار
 .اين لغزنده نيز استفاده كنيد

 

 توجه داشته باشيد، در صورتي كه بخواهيد تصوير را به صورت سياه و سفيد درآوريد، كافي است
Saturation  ها نيز  براي افزايش اشباع رنگ. خواهد بود 0ها،  را كاهش دهيد، در اين صورت، اشباع رنگ

 .ي آن را به سمت راست درگ كنيد توانيد لغزنده مي

 

 .كليك كنيد Back مجدداً بر روي

توانيد آن را به  ، ميRotate and Flip در صورتي كه تصوير به اطراف انحراف داشته باشد، در قسمت
 .چرخش درآوريد
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 .دار كنيد  فلش، كمي تصوير را زاويهبه عنوان مثال با كليك روي اين 

 

 توانيد تصوير را به صورت افقي يا عمودي قرينه كنيد، در صورتي كه روي اين دو دكمه كليك كنيد، مي

 

 .كليك كنيد Back حال بر روي

 توانيد عكس را برش دهيد، مي Crop با استفاده از بخش
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 .كليك كرده و به سمت داخل درگ نماييد ها به اين ترتيب كه بر روي هر يك از اين دستگيره

 

 را انتخاب كنيد، 3×5  يكي از ابعاد را برگزينيد، به عنوان مثال، Aspect ratio توانيد از منوي مي

 

 .شود حفظ مي Crop كنيد كه ابعاد مشاهده مي Crop هاي در اين صورت با درگ دستگيره

، حالت مورد Landscape  و Portrait هاي از گزينهتوانيد در اين قسمت با انتخاب هر يك  همچنين مي
 .نظر را برگزينيد
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 .كليك كنيد OK در نهايت بر روي

 

 كليك نماييد، Back ي حال بر روي اين تصوير و سپس دكمه
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توانيد قرمزي چشم را كه توسط نور فالش دوربين ايجاد  ، ميRed Eye Removal با استفاده از ابزار
 .ببريدشود، از بين  مي

 

 ها كليك نموده به اين منظور كافي است روي چشم

 

 .كليك كنيد Back مجدداً بر روي. كليك كنيد OK و سپس در اين قمست بر روي



13 
 

 

توانيد ابعاد تصوير را تغيير دهيد، توجه داشته باشيد، با اين كار حجم فايل نيز تغيير  در اين بخش مي
 كليك كنيد، Resize كند، بر روي مي

 

 .توانيد از ابعاد استاندارد و تعريف شده در اين برنامه استفاده كنيد با انتخاب اين گزينه مي

 

توانيد  در قسمت پايين مي. توانيد ابعاد مورد نظر را به طور دستي تغيير دهيد ي بعد، مي با فعال كردن گزينه
 .سايز اصلي و سايز نهايي را مشاهده نماييد
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با . شود با تغيير يكي از مقادير طول يا عرض، مقدار ديگر به طور خودكار، به روز مي توجه داشته باشيد كه
در .توانيد سايز نهايي را بر حسب درصد و نسبت به سايز اصلي تصوير، تعيين كنيد ي آخر مي انتخاب گزينه

 .كليك كنيد  OKنهايت بايد بر روي 

 

 .كنيد كه تصوير، تغيير سايز داده است مشاهده مي
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وجود . كنيد حال در بخش مياني در كنار نام هر يك از تصاوير ويرايش شده يك عالمت ستاره مشاهده مي
 باشد كه ذخيره نشده است، ي اعمال تغييري مي دهنده  اين عالمت نشان

 

 كليك كنيد، Save ي توانيد پس از انتخاب هر يك، بر روي دكمه ها مي ي عكس براي ذخيره

 

ي تمام  بر است، براي ذخيره هاي ويرايش شده زياد باشد، اين كار زمان كه تعداد عكساما در صورتي 
 كليك كنيد، Save All بر روي File تغييرات، از منوي
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ها  كنيد كه عالمت ستاره از نام فايل پس از كليك بر روي اين دكمه و حركت دادن لغزنده، مشاهده مي
 .حذف شده است
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