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Abstrak
Sebuah gambar bermakna lebih dari seribu kata ( a picture is more than a thousand words ),
begitulah ungkapan yang selaku kita dengar. Sebuah gambar dapat diinterprestasikan oleh setiap
orang dengan beragam pendapat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Pemanfaatan komputer di
dalam pengolahan file-file gambar digital semakin hari telah menunjukkan sangat popoler dan banyak
manfaatnya di dalam menghasilkan berbagai gambar dengan ketajaman gambar dari berbagai sudut
pandang yang berbeda-beda. Namun tidaklah demikian dengan kapasitas ukuran file yang tercipta
dari gambar digital tersebut. Gambar-gambar digital ini tersimpan pada suatu file dengan ukuran
yang cukup besar. Tentunya di dalam pengiriman data secara elektronik akan sangat tidak efisien jika
file yang dikirim atau diterima berukuran besar. Dengan demikian diperlukan suatu cara untuk
mengecilkan file gambar digital ini menjadi ukuran lebih kecil, akan tetapi tetap berkualitas baik.

Kata kunci: Camera, Scanner , File, Gambar Digital.
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3. Mengecilkan Ukuran File Gambar
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