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مطالب بیان شده میتواند براي . بهینه سازي تصاویر براي نمایش در صفحات وب شرح داده شده استدر این کتابچه نحوه ي 
 .وبمسترها و طراحان سایت مفید باشد
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 چگونه تصاویر را براي نمایش در سایت یا وبالگ بهینه سازي کنیم؟
گرافیکی براي طراحی سایت و چه براي افزودن توضیح بیشتر به  چه به عنوان عناصر. استفاده از تصاویر در صفحات وب کاربرد وسیعی دارد

گرچه استفاده از تصاویر در صفحات وب ضروي است  .یک متن به مخاطب، باید از تصاویر استفاده کرد مفهوم مطلب و افزایش قدرت انتقال
از همینرو بهینه سازي تصاویر براي صفحات وب، . اشدولی استفاده نادرست میتواند تجربه اي ناخوشایند براي بازدیدکنندگان در پی داشته ب

 .الزم و ضروري است

 چرا بهینه سازي تصاویر باید انجام شود؟
 :به طور کلی دو دلیل مهم براي بهینه سازي تصاویر وجود دارد

 کاهش حجم صفحات و افزایش سرعت بارگذاري .1
 و در نتیجه کاهش هزینه هاي نگهداري سایت کاهش میزان پهناي باند مصرفی ماهانه .2

منظور از بهینه سازي تصاویر این است که بدون کاهش کیفیت و یا با کمترین افت کیفیت، حجم تصاویر را کاهش دهیم و براي اینکار باید 
 :چند نکته را مورد توجه قرار دهید

 400x300ستفاده کنید، براي مثال سعی کنید تصاویري بین بهتر است از تصاویر با اندازه هاي متوسط را بجاي تصاویر بزرگ ا .1

 .پیکسل انتخاب کنید 600x400پیکسل تا 

استفاده کرد و براي تصاویري که تعداد  jpgرنگ در آنها بکار رفته باید از فرمت  3براي تصاویري که بیش از . انتخاب فرمت مناسب .2

 .می باشد pngرنگهاي آن محدود است بهترین فرمت 

 ).در ادامه توضیح خواهیم داد. (شده استفاده کنید Optimizeالت از ح .3

در این مطلب نحوه ي کار با فتوشاپ براي بهینه سازي تصاویر را . نکته ي فوق، یکی از بهترین نرم افزارها، فتوشاپ است 3براي بکار گیري 
 .براي شما شرح خواهیم داد

 استفاده از فتوشاپ براي بهینه سازي تصاویر
با . فتوشاپ نرم افزاري قوي و کاربردي براي دستکاري تصاویر است و یکی از قابلیتهاي آن، ذخیره کردن تصاویر براي صفحات وب است

 .استفاده از فتوشاپ هم میتوانید اندازه ي تصاویر را تغییر دهید و هم حجم آنها را کاهش دهید

که در پوشه ي تصاویر پیشفرض ویندوز  Hydrangeas.jpgدر این مثال ما از تصویر  یک تصویر دلخواه را با استفاده از فتوشاپ باز کنید،

)Sample Pictures (پیکسل ارتفاع و حجم تقریبی آن  768پیکسل پهنا در  1024اندازه ي این تصویر . قرار دارد استفاده کرده ایم
 .نیستکیلوبایت است که به هیچ عنوان براي نمایش در صفحات وب مناسب  581

 تغییر اندازه تصویر با فتوشاپ

براي این منظور . در گام نخست، باید اندازه ي تصویر را کوچک کرد و به محدوده ي اندازه ي متوسط که در ابتداي مطلب گفته شد، تغییر داد

 .کلیک کنید تا پنجره اي با همین نام براي شما باز شود Image Sizeبر روي گزینه ي  imageمنوي از 
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تغییر دهید، به  550را به  1024به عنوان مثال اگر عدد . سپس همانطور که در تصویر مشخص شده است، اطالعات مورد نظر را ویرایش کنید
 .تغییر پیدا خواهد کرد 413به  768صورت اتوماتیک عدد 

اگر بخواهید پهنا و ارتفاع . باشند فعال می Constrain Proportionsو  Scale Stylesدلیل این امر این است که تیک گزینه هاي 
 .را به صورت مستقل از هم تغییر دهید، باید ابتدا تیک این گزینه ها را غیر فعال کنید و سپس اقدام به تغییر اندازه کنید

 .کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود okبعد از وارد کردن اندازه هاي جدید، بر روي دکمه ي 

 صفحات وب با فتوشاپ ذخیره ي تصویر، مناسب براي
در این مرحله فرمت تصویر و تعداد رنگهاي بکار رفته در آن را تنظیم . پس از تغییر اندازه ي تصویر، نوبت به بهینه سازي خود تصویر میرسد

 .را انتخاب کنید Save for Web & Devicesکلیک کنید و گزینه ي  Fileبراي اینکار بر روي منوي . خواهیم کرد

انتخاب این گزینه، پنجره اي با همین نام براي شما گشوده خواهد شد و تنظیماتی در اختیار شما قرار داده میشود که در تصویر براي شما با 
 :مشخص کرده ایم
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میتوانید فرمت  با استفاده از منوي بازشو،. همانطور که شاهد هستید، در قسمت سمت راست پنجره، تنظیمات مربوط به تصویر قرار گرفته اند

همانطور که در ابتدا گفتیم، براي تصاویري که . انتخاب نمایید WBMP, PNG-24, PNG-8, JPG, GIFتصویر را از میان فرمتهاي 

استفاده شود و براي تصاویري که زمینه ي شفاف دارند و یا طیف رنگی آنها  jpgطیف رنگی بکار رفته در آنها وسیع است، بهتر است از فرمت 

 .پیشنهاد میشود gifو بعد از آن  pngدود به چند رنگ خاص است، گزینه ي مح

سپس با استفاده از گزینه ي . می باشد jpgبا توجه به اینکه طیف رنگی تصویر انتخابی ما بسیار وسیع است، بهترین انتخاب، فرمت 

Quality  با تغییر عدد مربوط به . نیمرا دریافت میکند، کیفیت تصویر را تعیین میک 100تا  0که مقداري ازQuality عددي که در پایین ،
 22.9تصویر حجمی معادل % 25در مثال فوق، کیفیت . سمت چپ نمایش داده میشود تغییر میکند، این عدد در واقع حجم نهایی تصویر است

 .کیلوبایت خواهد داشت و کاهش کیفیت چندان در تصویر محسوس نیست

در واقع حجم تصویر ) کیلوبایت 558(کیلوبایت تقلیل یافت  23کیلوبایت تصویر اصلی به  581و کیفیت تصویر، حجم  بنابر این با کاهش اندازه
 .برابر کاهش یافته است 25

بار مورد  1000تصور کنید این تصویر روزانه . این کاهش حجم از جهت کاهش بار سایت و کاهش پهناي باند مصرفی بسیار حائز اهمیت است
، با یک حساب ساده متوجه خواهیم شد که در صورت بهینه نکردن تصویر، روزانه حجمی معادل )بار 30000ماهانه (قرار بگیرد بازدید 

فقط به خاطر یک تصویر هدر میرود و هزینه هاي اضافی براي ) گیگابایت 16.74کیلوبایت معادل  16.740.000ماهانه (کیلوبایت  558000
و از طرف دیگر به دلیل آهسته بودن سرعت بارگذاري، تجربه ي . باند اضافه به وبمستر تحمیل خواهد کرد نگهداري سایت و خرید پهناي

 .ناخوشایندي براي مخاطبین و بازدیدکنندگان سایت شما خواهد داشت
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 :نکته

تصاویر در وردپرس، سیستم به صورت هنگام آپلود . ممکن است شما براي سایت خود از سیستم مدیریت محتواي وردپرس استفاده کرده باشید
دازه ي واقعی را ایجاد خواهد کرد، گرچه انتخاب تصاویر با سایز متوسط و کوچک تا حدود خودکار اندازه هاي بندانگشتی، متوسط، بزرگ و ان

 فوقا تصویر را به روش لذا پیشنهاد میکنیم ابتد. زیادي حجم تصویر را کاهش میدهد، ولی تصویر به صورت کامل بهینه سازي نشده است
 .بهینه سازي کنید و سپس در سایت آپلود کنید

 کام.تهیه شده توسط عصرعلم

 

www.AsreElm.com 
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