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Hiện nay, nhiều người dùng cần phải chuyển đổi các tập tin ảnh Word, Excel và PDF vì tính bảo mật cao và khá nhỏ gọn của họ, và duy trì chất lượng hình ảnh. Có rất nhiều phần mềm cũng như các trang web hỗ trợ chuyển các tập tin hình ảnh sang PDF, nhưng hôm nay PDF.vn muốn
gửi cho bạn phần mềm có thể làm điều đó rất nhanh chóng và thuận tiện mà JPG cho phần mềm PDF bạn có thể tải về trên trang chính của phần mềm: Lưu ý: Đây là phần mềm trả tiền. Sau khi tải về và cài đặt, bạn nhấp vào Mua ngay bây giờ để mua phần mềm và sử dụng tất cả các
tính năng của phần mềm. Bước 1: Một khi bạn đã mua bản quyền của phần mềm, bạn chuyển sang thêm một bức ảnh mà bạn muốn khâu vào tập tin PDF vào phần mềm. Dưới đây là 3 cách để bạn thêm ảnh vào phần mềm: - Tùy chọn 1: Bạn kéo và thả ảnh vào hộp Kéo và thả tệp ở đây
- Cách 2: Bạn nhấp vào Thêm →: Tìm thư mục chứa tệp hình ảnh → nhấp vào chọn ảnh bạn muốn → Open India. - Tùy chọn 3: Nếu bạn đã thu thập tất cả các ảnh bạn muốn ghép vào thư mục của mình, hãy nhấp vào Thêm Thư mục → Tìm thư mục bạn → chọn OK. Chọn Phần Chuyển
đổi Tất cả JPG thành một PDF duy nhất và nhấp vào Lưu Bước 3: Tiếp theo, bạn có thể thay đổi vị trí của các tệp hình ảnh cuối cùng bằng Di chuyển Lên và Di chuyển Xuống. Sau đó chọn Chuyển đổi cho phần mềm để khâu nhiều hình ảnh của FPG thành 1 tệp PDF. Cuối cùng, bạn
quay lại thư mục nơi bạn quyết định giữ tệp PDF ở bước 2 để xem thành tích của mình. Nó đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả, phải không? PDF.vn chúc bạn tốt! Giả sử bạn muốn chia sẻ một vài ảnh với bạn bè của mình. Nếu họ muốn chuyển nhiều tệp hình ảnh sang PDF để họ có thể
xem và tải lên tất cả ảnh cùng một lúc, dưới đây là cách thực hiện. Có rất nhiều phần mềm chuyển đổi nhiều ảnh thành tệp PDF, nhưng thay vì sử dụng chúng, có một công cụ trên Windows 10 sẽ giúp bạn thực hiện việc này. In ra PDF, gửi một gói ảnh đến PDF chỉ trong vài cú nhấp
chuột. Kết hợp nhiều ảnh vào một tệp PDF trên Windows 10 Bước 1: Mở File Explorer và đi tới thư mục chứa hình ảnh bạn muốn đưa vào tệp PDF. Bước 2: Chọn tất cả ảnh chuyển đổi sang file pdf. Để chọn, hãy giữ phím Ctrl trong khi chọn. Chọn In Sau Bước 3: Gõ nhẹ vào nút bên phải
và chọn bản in để mở hộp thoại In Ảnh. Bước 4: Chọn máy in dưới dạng Microsoft Print cho PDF, sau đó chọn chất lượng, phương pháp (một hình ảnh trên mỗi trang hoặc một số ảnh trên trang PDF). Chọn cách lưu hình ảnh dưới dạng PDF Bước 5: Bấm in để xem lưu đầu ra in dưới
dạng cửa sổ hộp thoại. Bây giờ bạn có thể xem tất cả các bức ảnh trong một tập tin PDF. Thứ bảy, Tháng Chín 30, 2017 13:18 Kết hợp nhiều tập tin hình ảnh vào một tập tin PDF để dễ dàng chia sẻ cho bạn bè và người thân của các tập tin PDF được thiết kế để hỗ trợ văn bản thô cùng
với phông chữ, hình ảnh, âm thanh và nhiều hiệu ứng khác. Nếu bạn có một bộ sưu tập ảnh và tài liệu văn bản mà bạn muốn quét trên máy tính ở định dạng JPEG, bạn có thể kết hợp các tệp này vào tệp PDF để dễ dàng chia sẻ cho bạn bè và gia đình. Windows 10 có các tùy chọn tích
hợp để in các tệp PDF gốc trên File Explorer. Bạn có thể dễ dàng chọn hàng chục tệp ảnh và in chúng trực tiếp vào tệp 1 PDF trên File Explorer. Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 hoặc 8, quá trình chèn tệp hình ảnh vào tệp PDF cũng thực hiện tương tự như windows 10. Tuy nhiên, bạn
phải cài đặt và nhờ sự hỗ trợ của ứng dụng thứ ba. 1. Cách in tệp PDF trên Windows 10 Để chèn nhiều hình ảnh vào tệp PDF trên Windows 10, trước tiên bạn cần đảm bảo rằng hình ảnh bạn muốn thêm vào tệp PDF được liệt kê trong File Explorer. Bạn có thể đổi tên các tệp này ngắn
nếu bạn muốn. Khi bạn đã đổi tên tệp hình ảnh, hãy chọn tất cả các tệp bạn muốn chèn vào tệp PDF, sau đó nhấp vào nó ở bên phải, sau đó chọn In. Tại thời điểm này, cửa sổ hộp thoại In Ảnh xuất hiện trên màn hình. Ở đây trong menu Thả xuống, phần Máy in chọn Microsoft Print cho
PDF. Nếu bạn không thấy tùy chọn này trong danh sách, bạn nên bắt đầu kích hoạt tùy chọn. Các bước để kích hoạt tùy chọn Quản lý Mạng sẽ được hướng dẫn trong phần tiếp theo. Sau đó sử dụng mũi tên phải bên trái để cuộn xuống để tìm ảnh bạn muốn thêm vào tệp PDF. Nhấp vào
liên kết Tùy chọn ở góc dưới cùng bên phải của hộp thoại để truy cập các tùy chọn tệp PDF khác. Trong trường hộp thoại Thiết đặt In, hãy chọn 2 tùy chọn làm sắc nét in nếu bạn muốn làm sắc nét hình ảnh trước khi in và tùy chọn duy nhất chỉ hiển thị các tùy chọn tương thích với máy in
của tôi nếu bạn muốn in trên máy in cá nhân. Bấm vào nối kết Thuộc tính Máy in để truy nhập thuộc tính của máy tin tức. Tiếp theo, trong cửa sổ hộp thoại Thuộc tính Tài liệu Microsoft Print to PDF, bạn có thể chọn tài liệu bạn muốn - Ngang hoặc Dọc - từ menu hướng của menu thả
xuống. Bấm OK để chấp nhận thay đổi. chú thích: Nếu bạn sử dụng Windows 7, nhấp vào liên kết thuộc tính máy in sẽ mở ra hộp thoại thuộc tính doPDF. Hộp thoại này cũng cho phép bạn thay đổi trang Định hướng (và một số cài đặt khác). Cuối cùng bấm OK để lưu các thay đổi. Bây giờ
bạn sẽ quay lại cửa sổ hộp thoại In Ảnh. Nếu bạn nhận thấy hình ảnh bạn đang chèn, nó đã được cắt bỏ một chút. Nhấp vào Hình ảnh Vừa để đóng khung cửa sổ hộp kiểm để loại bỏ thiếu. Tại thời điểm này, bạn sẽ thấy toàn bộ hình ảnh. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt hoặc tắt tùy chọn
Fit image-to-frame trên tất cả các hình ảnh bạn thêm vào tệp PDF. Tiếp theo, chọn In để tạo tệp PDF. Trong trường hộp thoại Lưu Đầu ra In, hãy đến nơi bạn muốn lưu tệp PDF. Bạn có thể lưu ở một nơi mà bạn lưu một tập tin hình ảnh hoặc bất cứ nơi nào khác. Nhập tên của tệp PDF
vào khung tên tệp rồi bấm Lưu. Sau khi hoàn tất, tệp PDF của bạn đã được tạo. Bạn có thể mở tệp PDF với trình xem pdf mặc định trên Windows hoặc bất kỳ trình đọc PDF nào được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu tùy chọn Microsoft Print to PDF không sẵn dùng trong menu in trong
trường hộp thoại In Ảnh, bạn sẽ phải tiếp tục công việc bổ sung này. Để cài đặt Microsoft Print cho trình điều khiển máy in, trước tiên hãy mở hộp thoại In Ảnh, rồi chọn phần máy in trong menu Thả xuống mà bạn chọn cài đặt máy in. Cửa sổ Thêm hộp thoại thiết bị xuất hiện và tìm kiếm
thiết bị bắt đầu. Bạn không cần phải đợi cho đến khi tìm kiếm hoàn tất. Nhấp vào liên kết máy in tôi muốn không được liệt kê ở dưới cùng của hộp thoại. Trong cửa sổ hộp thoại Thêm Máy in, bấm Thêm máy in cục bộ hoặc máy in mạng với thiết đặt thủ công, rồi bấm Tiếp. Lưu ý: Bạn cũng
có thể truy cập cửa sổ hộp thoại bằng cách mở cài đặt PC rồi nhấp vào thiết bị để thêm máy in hoặc máy quét. Tiếp theo bấm chọn nối kết máy in mà tôi muốn không được chỉ định để Windows đang cố gắng tìm kiếm Đã từng. Sau đó chọn sử dụng cổng hiện có. Chọn TỆP: (In Tệp) trong
menu trong khung bên phải, rồi bấm Tiếp. Để chọn máy in PDF, hãy chọn Microsoft trong danh sách các tùy chọn trong khung bên trái, sau đó chọn Microsoft Print cho PDF trong danh sách khung ở bên phải, rồi bấm Tiếp. Một trường hợp khác có thể là bạn đã cài đặt trình điều khiển máy
in. Trong trường hợp này, Thêm máy in sẽ yêu cầu bạn chọn phiên bản dirver bạn muốn sử dụng trong cửa sổ đối thoại. Lưu ý: Chọn tùy chọn trình điều khiển hiện đang được cài đặt, sau đó bấm Tiếp. Theo mặc định, trình điều khiển máy in được gọi là Microsoft Print To PDF. Tên này
xuất hiện trong menu máy in Thả xuống trong hộp thoại In Ảnh hoặc bất kỳ nơi nào khác trên Windows.... Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi tên của trình điều khiển này bằng cách nhập tên mới trong khung tên máy in và sau đó nhấp vào tiếp theo. Bây giờ bạn sẽ được thông báo về việc cài
đặt thành công trình điều khiển máy in. Nếu bạn muốn in tệp PDF, bạn có thể cài đặt tùy chọn in PDF làm máy in mặc định bằng cách xác định nó là tùy chọn máy in mặc định và sau đó nhấp vào dòng kết thúc. Quay lại cửa sổ hộp thoại In Ảnh nơi bạn đã cài đặt thợ lặn máy in Microsoft
Print To PDF. Bây giờ bạn có thể tiếp tục thực hiện các bước để tạo pdf từ hình ảnh bạn đã chọn. 3. Cách in tệp PDF trên Windows 7 và Windows 8 Quy trình tạo tệp PDF từ tệp hình ảnh trên Windows 7 và Windows 8 tương tự như Windows 10, ngoại trừ 1 bước. Khi bạn nhấn nút Ảnh
Tệp bên phải, hãy chọn In để truy cập hộp thoại In Ảnh, trong đó tùy chọn In Ra PDF của Microsoft sẽ xuất hiện trên menu Máy in Thả xuống. Có rất nhiều công cụ PDF có sẵn mà bạn có thể sử dụng để thêm trình điều khiển máy in PDF. Dưới đây, Mạng quản trị sẽ hướng dẫn bạn cách
cài đặt và sử dụng công cụ doPDF để tạo tệp PDF từ các tệp hình ảnh khác nhau. Đầu tiên, tải doPDF vào máy và cài đặt nó. Tải về doPDF và cài đặt nó ở đây. Tiếp theo, mở cửa sổ hộp thoại In Ảnh, nơi bạn sẽ thấy tùy chọn doPDF 8 xuất hiện trong danh sách menu thành phần máy in.
Nhiệm vụ của bạn là chọn tùy chọn này. Thực hiện các bước tương tự như trong hướng dẫn windows 10 ở trên trong khi nhấp vào bản in để tạo tệp PDF. Sau đó chọn doPDF 8 từ menu máy in thả xuống. Tại thời điểm này, doPDF 8 - Lưu PDF - sẽ xuất hiện trên màn hình. Tên tệp và Bố
trí tệp mặc định xuất hiện trong phần tên tệp. Bạn có thể thay đổi tệp bằng cách bấm Dạng xem. Bây giờ có Hộp thoại Duyệt, đi đến nơi bạn muốn lưu tệp PDF. Nơi mặc định để lưu trữ PDF là nơi lưu trữ tệp hình ảnh, nhưng bạn có thể thay đổi lưu ở nơi khác. Nhập tên của tệp PDF vào
khung tên tệp rồi bấm Lưu. Quay lại doPDF 8 - Lưu hộp thoại tệp PDF. Ở đây bạn có thể chọn chất lượng và kích thước của tệp PDF và nhúng phông chữ theo tùy chọn PDF. Ngoài ra, nếu bạn muốn sử dụng thư mục bạn vừa chọn để làm cho thư mục lưu tệp PDF tự động vào lần tới,
hãy nhấp vào Luôn sử dụng thư mục này. Để mở tệp PDF bằng chương trình đọc PDF mặc định trên máy tính của bạn, hãy chọn Mở PDF trong trình đọc. Sau đó bấm OK để bắt đầu tạo tệp PDF. Các tệp PDF được tạo và thêm vào thư mục được chỉ định. Bạn có thể mở tệp PDF bằng
trình đọc PDF mặc định. Làm thế nào để chỉ cần chuyển đổi file PDF Word Guide để chuyển đổi file PDF Word mà không có lỗi bằng tiếng Việt I Wish You Success! Thứ ba, ngày 05 tháng tư năm 2016 15:05 15:05
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