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GIMP – Compactar Imagens

Imagem de exemplo para salvar em JPEG

Se você tem imagens que ocupam um grande espaço no disco,
pode reduzir o espaço, mesmo sem alterar as dimensões da
imagem. O melhor formato de compressão de imagem é
conseguido usando o JPG, mas mesmo que a imagem já esteja
neste formato, você pode fazer com que a mesma tome menos
espaço, porque JPEG tem um esquema de compressão
adaptativo que salva em diferentes níveis de compressão. A
desvantagem é que, a imagem ocupa menos espaço, mas
detalhes da imagem original serão perdidos. Você também deve
observar que repetidamente salva no formato JPEG elevase cada
vez mais a degradação na imagem.
Para salvar uma imagem como um
Arquivo→Salvar como para abrir o diálogo.

arquivo

JPEG,

use

O diálogo começa com o nome do arquivo sobre o nome da
caixa. Se a imagem não é JPEG, exclua a extensão existente e
escreva JPEG no lugar o GIMP determina o tipo de arquivo a partir
de extensão. Use a lista de extensões de arquivo, para ver os tipos
suportados pelo GIMP. Extensões suportadas mudam, dependendo
das bibliotecas instaladas. Se o GIMP exibir um aviso ou o "JPEG" é
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acinzentado no menu Extensões, você deve cancelar tudo e
instalar as bibliotecas. Uma vez feito isso, clique em Salvar. Isso abre
a caixa de diálogo "Salvar como JPEG” contendo o controle de
qualidade.
A caixa de diálogo "Salvar como JPEG" usa os valores padrão para
reduzir o tamanho, mantendo uma boa qualidade visual, é mais
seguro e mais rápido.

A caixa de diálogo "Salvar como JPEG"

Reduzir a qualidade da imagem para tornála ainda menor,
degrada a qualidade, por isso não deixe de verificar "Exibir pre
visualização na janela de imagem" para medir a degradação
visual. Como mostrado na figura abaixo, a qualidade definida para
20 produz uma imagem de qualidade muito baixa que usa pouco
espaço em disco. A imagem com qualidade de 75 produz uma
imagem razoável usando pouco espaço em disco, sendo rápida
para carregar em uma página web. Embora um pouco
degradada, é aceitável para qualquer efeito.
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Original – 64 KB

Qualidade 10 – 7 KB

Qualidade 20 – 9 KB

Qualidade 75 – 18 KB
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