
  ٧و   Xpز �� ��دن ��� �� در و
	�و آ��زش

  

���اي ا	� ��ر ���� paint ی����� image را ��ز ����، از �  stretch/skew ()را ا�0/�ب ����، در ,+ـــ 
 stretch 12�3ی  89  %٥٠�4 در: ���; �3رت ?<= و   ��A ٥٠را وارد ���� در ا �B 4C�� �3 �Dد، در

 .ذ��Fه ����

 

����� paint ���� را ��ز. 

 

Start > all program > accessories > paint 

 

+�� ز�� را د��Qل ���� paint ��ای ��ز ��دن :9+�0ن در - ١.  

 
 
  ٧در و���وز paint ��ز ��دن :89 در - ۲

 
 

 
 

 
 
  
  
  



  
  
 
�رد ��B�Uن را ا�0/�ب و روی د�(�  - ٣ 89: open ���� 4�V�. 
 
 

 
 
 
 
��� 8X; Image از ��ی  - ٤�  stretch/skew وز��� xp را ا�0/�ب ����. در و
 
 
 

 
 
  
  
  
  



 
 
 
�ا\]� ���� ٧در و���وز   - ٥ ()+, �� .�� ا
 
 
 

 
 
:(�دی) �4 در�e[B �3 ����. (  vertical اAbc) و( horizontal ^�ی���� ��ای  ���� stretch در ,+()  - ٦

 f2 ���� A]��ی ا�� ا;) �� ;��� :D 89(�  ٤٠د,) ���� :�دی �� وارد  �9� :89  �٤/٠���D Aد �� ا
 �)D٤٠ � �3درA �09C�� �)D 89: ���� �09ی واردC�� د�: �C �^ 1�gد، �� ^(�� د�h� �B 4C� .د�D
�09�) ،��ای �� ���� ر:��) �Dد ا�� ا;) �� ��ای �� ^= �/�ردن k;��B :89 ^� دو  ���� را �9+�ن �ijار

 در ��n ا�� �3رت :D 89(� از �mل �� :�ض ���hه �D Aد)
 

 
 
 
  
  
  

�دن 	�� از روی  ��� �����٧ در و���وز 
 

د^�، ا�B �c�p دارد ا�� ا;) �� ا�9ن ��4C ��دن :89 �� �3رت AV+9�o را ^= A �C٧�ی �� و���وز 
percentage وز����� را �)^ xp q/hن ?�(g در�3ی در و�; AV+9�o �3رت �� =^ .=�ا;) �� r�p�B داد



A=^ �j���� د�  4� و horizontal ا � 4�B دا�D�� �0D ا:�ادا;) ��  maintain aspect radio ���. و 
vertical A 1t, د. در�D A�]�A ا � �A9 از ا:�اد را وارد ���= دو�F Aد��ر �� k;��B وارد  =^ �� ���D

�� g�? horizontal) در�3 د,��b ^(�ن :�د وارد �Dه ��ای �A9 از  ���� ^�ی vertical  ی ^= در�j���ای د
�D Aد؛ و در  �0c�  �U�A ����� را ��دار�  ���Bا��� در دو ?�g) در�3ی ?�k;��B �� AV+9�o (g، ا � 4�B ا

�� از �4 ��^�� �� ا�� ��ر �v�h�oد �(vertical A و horizontal و AV+9�o ا:�اد �t0وAB را ���wB ن�C د�D
�D �^ا�F ه��h� ف�m. 

 

 
 
 
 .�ok ���� 4�V روی د�(��]� از وارد ��دن :�د �رد ��U ��ای ا:(�ل �eyBات  -٧ 
 
٨ -  {bc (;ا Ac�� ���  �ش ��ده و از :9+�0ن ��vB AX� 4� ��د ��3�B �� � ه :89 ا��Fای ذ�� }�? 

save  ،����(وز������ xp در و�  1��c ی��) ٧را ا�0/�ب ��ده و در و���وز save از f: در ��ار :��ان روی 
save ���� 4�V�)  89: AX� ات روی�eyBA .�Dدا:(�ل 

 
٩ -  ����� اf3 ^�ل �Ac�� ���9 ا;)  ���j� AX� 89: از �� .را ا�0/�ب ���� �c �����C save asا�ش ��د
��� xp در و���وز)�  1��c ی��+�� را د��Qل ���� ٧را ا�0/�ب ��ده و در و���وز  save as از  �� )...ا
 
 



 
 
) �c ��oض - ١٠�c � ه ا�D ه ��ز�>�o در jpeg  ن�C ا؟�C ،���� را ا�0/�ب (�c ����د �� ^��، ا � ��Qد ا

���9 . ا�� ,+() در  �t? =^ را (�t�� �� (A[�Qm ����) :89 ا;) (��ای �c ���B ده�hc (�c ��ا
��h� ^+��0 ٧و  xp ^� دو و���وز. 

 
١١ - ���+�� و ��م دg/�ا^A ا�0/�ب و  � save����� را. 

 

  

� ��ای �� ��دن ��� ��
�  در ���

  �h�9�Voاز ا �� ا;�t0ده ����. Image Sizeدر آ��tن از ا�h�9�Vo و  Photo & Picture Resizerدر ا��ور

  

  



�� ��� ���  در وا"!�پ ��ای �


	� و آن را در �� � راه د��� ا�� ا�� �� ��� ��د را �� ������ ��� ���ای ��"!  �

  وا+*�پ ار��ل �'&%.

 ار��2, در وا+*�پ را دا1/�د و آن را ا�� �� ����� �� +0/� در آز��ن -��� �, •��
 ،%&'�

 در �����1 آز��ن ��ر�4اری �'&% +�  �� ��� ار��2, ��"! ���%.

  

��� را در ����� از 6��5  �'&%،���8&�+� �� 72 +�پ در آز��ن -��� �,ا�� از 6��5  •

 وا+*�پ را ��ز ��ده و ��� را دا1/�د �'&%. وا+*�پ ار��ل �'&% و در ���8&�+� 

 

اپ وا+� =�&�&اپ در 1*>� وب و ا:/وا+� :دو راه ��ای د�	��, �� وا+*�پ در ���8&�+� ا��

�  +�ن����� %،&�',��د ا�	<�ده � �+�&���8 ی�� رو =�&�&ا:/ ���� از ا ,"'���. '%وز�و ی��ا"

 ��-%؛ '	�����1 ا 	��د �� ی
�یوا �5از 6�  %���@	� 

  

  �؟-�	 ا,+*�ده وب $!'# در اپوا" از &%�$#

  

  .اپ در 1*>� وب ا���� وا+� ,��ر -�� B<� -%ن ��- ���A%ه ا �>!

  https://web.whatsapp.com �&�� �* یا:�ا، ��
�ر  �
���،���وم، 
� یاز ��ور��"� ,�� ��

  .%���و

 ,��- =�&�&��د �� Uزم ا�� �� ا:/ %&را �=�"%ه ��ا" QR ��ر�% از �1ع ���P>Q ��ز -%ه  در

 ��ا �V. :�%&آن را ا��� �'AW2را�	ا �,"���ر�% د��در ز� ی� �A�&�' �1��X,  ا��� آن را

 را ��ز و ��A (Settings) �8ت&+'^ ی�'� iOS ����ط �� =�&�&��Yل در ا:/ ی. ��ا%&'&�,�

WhatsApp Web '� >�ب	را ا1&%.  

 %&�=�"%ه ��ا" �+�+�ن&و ��ور�� ���8 ,اپ را در ��-وا+� ی"��م&از ا��� ��دن ��ر�%، : :�

�� �� �'^�ر  �'%,� �&اپ +�Qا�� وا+� *�&A-�" �>/+, 1'% اf2ا� ی��ا ی
�ی��د. ا�	<�ده از وا

��/B& �ا یf
  .%&ا�	<�ده �' ی
�یاز -��0 وا 	���@�ف د '��از  % "f  !&� !�از ا

  .د"%,ا1	�iل � �+�&را �� ���8 ����� !��i �A1 �P>Q&وب دh اپوا+�

  �؟-�	 یا$�از راه �"�-���3 در را اپوا" 12-�-ا0/ &%�$#

  

 %��� �� +<�وت ��ا �� ا�� وب 1*>� از ا�	<�ده �� �&-0 ,/&� اپوا+� =�&�&ا:/ یا1%از راه

  .%&�' j@1 و دا1/�د را =�&�&ا:/



  

�� �WBا�سآدر �� � whatsapp.com/download ، /:ا را =�&�&ا�ی� �  .%&�' دا1/�د '%وز�و �� �

� ��ر��ان� ���% �
�  .��-'% دا-	� ,د�	�� =�&�&ا:/ :�-� �� +� �''% ��ز را 
=�ده 


� %��� '%وز�و ��ر��ان� EXE ا را�Bو �''% ا   .د"'% ادا�� را j@1 ��ا 

����� =�&�&ا:/ +��l ا��� �'^�ر �� QR ��ر�% �� �����1، یاB�ا و j@1 از :� �"�m �,د�-. 

�:V� ر�% ��ا�� AW2را�	ا �,"�د��ی� �A� �1 '�&ز� در��X, ا .%&'&�,� را آن ا����ل ی��Y� 

 WhatsApp ��8 و ��ز را )�A )Settingsت&+'^ ی�'� %��� iOS 1*>� در اپوا+� =�&�&ا:/ در

 Web>�ب را	ا1 '�&%.  

 ��د. %&��ا" �=�"%ه �+�&���8 ��ور�� و ,��- در را اپوا+� ی"��م&: ��ر�%، ��دن ا��� از :�

 �'^�ر �� �� �'%,� �&+�Q اپوا+� ا�� *�&1 ,اf2ا� "�-A'% +/<� ی��ا ی
�یوا از ا�	<�ده

��/B& �ا از یf
  .%&�' ا�	<�ده ی
�یوا -��0 از 	��د �@�ف '��"f   % از !&� !�ا

�"�m و lرا�  �ا:/ ��ا ی��ر�&�&�= hد&�i ���=� ن�A" �<*1 و وب ����� %&+�ا1,� آن در �� ��ده 


� "�،,ا��B از��1+ �
��در  و +�Aس *�&�Q,، 2+ ی"��م&: "�،��� ، GIFی"�&>&�&�=�" 

  .%&�' ا�	<�ده

  

  :4+-ا�	 $�+#

  

 از �� ,ز��1 +� %،&�',� ا�	<�ده اپوا+� از ����وب �� �+�&���8 =�&�&ا:/ /�&و� �� �� ,"'���

 +�ا1'%,� دار1% ,د�	�� -+� �A��A" 1�*�, �� �� 8���& %�1=� ��رج ��د+�ن ی��ر��   *�ب

 ا�� ا�� �'%؛,A1 ��د�ا را ,�=�/ ���oع ��ا دارد :*�رد -�A �+�&���8 ا�� .''%&�0 را +�نی"��م&:

�� یرو �� ر��ن �م&: ��ا از 8���&�+� ��A�, �� ک�	ان�د �� �=�<�ده �	ن�:� از :� %،&�',� ا�� 

 (�� �'� یرو �� �&�/ �� %&+�ا1,� را ��ر ��ا .%�-� ��رج +�ناپوا+� ی��ر��   *�ب از  	�A ��ر،

 ی�+� &���8 �� در �� ر
� �د+�ن� "� ا�� .%&د" ا1��م f���' out Log  ا1	>�ب و i1ط�) �� -�

�� 5/W	� �� �A- 1&�* آن در��ره �� %�-� ��رج  *�ب از � �Aت&+'^ �� %&+�ا1,� %،�دار  -

r��=�, در -��, %'A-�" از ��د+�ن ��A+, sessions active �*=1)�"ل) ی�W
 ���� در 

 .%���و %�ا��ده ���ا را ��ر�% آ1�� از �� ,�P>Q ^'+&+�A �� �'^�ر ��ا �� .%�-� ��رج "�د�	��ه

WhatsApp  ��8 و ��ز را )�A )Settingsت&+'^ ی�'� %��� iOS 1*>� =�&�&ا:/ در ��Yل �'�ان ��

Web >�ب را	ا1 '�&%.  


