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در ایــن مقالــه بــه معرفــی ابــزاری بســیار کاربــردی بــرای کاهــش حجــم عکــس هــای 
وب ســایت پرداختــه ایــم تــا بتوانیــد بــدون پاییــن آوردن کیفیــت عکــس هــا آنهــا را 

تــا حــد ممکــن فشــرده کنیــد.

اگــر شــما یــک وب ســایت داریــد قطعــا در آن عکــس هــای بســیاری وجــود دارد کــه 
هنــوز هــم مــی توانیــد آنهــا را فشــرده تــر کنیــد! ابزارهــای بســیاری بــرای ایــن کار 
وجــود دارنــد کــه در ایــن مقالــه بــه معرفــی یکــی از بهتریــن آنهــا خواهیــم پرداخــت.

چرا باید عکس های وب سایت حجم بهینه داشته باشند؟
یکــی از مهمتریــن شــرط هــای بهینه ســازی ســایت بــرای موتورهای جســتجو ســرعت 
اســت و از آنجایــی کــه هــر وب ســایت حتمــا شــامل عکــس هــای بســیاری اســت بــا 

کــم شــدن حجــم آنهــا ســرعت ســایت نیــز افزایــش مــی یابد.
شــما بــا پاییــن آوردن حجــم عکــس هــای وب ســایت ســرعت ســایت را بــرای کاربران 
خــود بــاال خواهیــد بــرد و از طرفــی یــک امتیــاز مثبــت از گــوگل دریافــت خواهیــد 

کــرد و در رتبــه بنــدی موتورهــای جســتجو جایــگاه بهتــری را کســب خواهیــد کــرد.
ــای  ــایت ه ــند در س ــده باش ــازی ش ــه س ــایت بهین ــای س ــس ه ــر عک ــن اگ همچنی
پربازدیــد در میــزان مصــرف پهنــای بانــد فضــای میزبانــی نیــز صرفــه جویــی بســیاری 

خواهــد شــد.

چه فرمتی از عکس ها برای انتشار در وب مناسب است؟
معمــوال عکــس هــای ثابــت وب ســایت از فرمــت هــای JPEG و PNG تشــکیل شــده 
اســت زیــرا ایــن دو فرمــت امــکان بهینــه ســازی باالیــی بــرای انتشــار در وب دارنــد. 
ــد  ــما بای ــت! ش ــس نیس ــم عک ــن آوردن حج ــا پایی ــما صرف ــه کار ش ــد ک ــت کنی دق
حجــم عکــس را طــوری بهینــه کنیــد کــه کیفیــت عکــس پایــدار بمانــد یــا بــه حــد 

بســیار ناچیــزی تغییــر کنــد.
ــه  ــا دو روش ک ــد، ام ــی اســتفاده کنی ــد از روشــهای مختلف ــن کار مــی توانی ــرای ای ب
ــه در  ــت ک ــن اس ــای آنالی ــاپ و ابزاره ــتفاده از فتوش ــد اس ــرد را دارن ــترین کارب بیش

ــم پرداخــت. ــورد خواهی ــح هــر دو م ــه توضی ــه ب ادام
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بهینه سازی عکس های وب سایت با استفاده از فتوشاپ
هــر مدیــر وب ســایتی قطعــا مــی دانــد کــه بــرای فشــرده ســازی عکــس هــا در اولین 
 Save for web مرحلــه و بهینــه ســازی آنهــا جهــت انتشــار در وب مــی توانــد از ابــزار

در نــرم افــزار فتوشــاپ بهــره ببــرد.
شــما بــا رفتــن بــه منــوی File و انتخــاب ایــن گزینــه وارد صفحــه جدیــدی در نــرم 
افــزار فتوشــاپ خواهیــد شــد کــه مــی توانیــد بــا انتخــاب فرمــت و کیفیــت عکــس 
مــد نظرتــان حجــم و کیفیــت عکــس را بــرای انتشــار در وب بهینــه کنیــد. فتوشــاپ 
بــه شــما هــر دو فرمــت JPEG و PNG را خروجــی مــی دهــد و شــما مــی توانیــد بــا 

تنظیــم دقیــق کیفیــت مــد نظرتــان خروجــی نهایــی را دریافــت کنیــد.

 

 

بهینه سازی عکس های وب سایت با استفاده از ابزار آنالین
ــن  ــزار آنالی ــا اب ــر وب ســایت هــا ب ــردن مدی ــه آشــنا ک ــن مقال هــدف از نوشــتن ای
کاهــش حجــم عکــس بــدون تغییــر در کیفیــت آن اســت و در ایــن بخــش ابــزاری 

ــم TinyPNG اســت. ــه آن بپردازی ــم ب ــه مــی خواهی ک
ــرای کاهــش حجــم  ــن ب ــن ابزارهــای آنالی وب ســایت TinyPNG یکــی از معروفتری

عکــس هــای شــما جهــت انتشــار در وب ســایت خودتــان مــی باشــد.
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خوشــبختانه وب ســایت TinyPNG از فرمــت PNG و JPEG پشــتیبانی مــی کنــد و 
از هــر دو دامنــه زیــر نیــز در دســترس اســت:

https://tinypng.com
https://tinyjpg.com

TinyPNG نحوه کار با وب سایت
نحــوه کار بــا ایــن وب ســایت بســیار ســاده و ســریع مــی باشــد، شــما در اولیــن نــگاه 
ــه  ــا کلیــک ب ــه ب ــد شــد ک ــا یــک باکــس مواجــه خواهی ــه ســایت ب پــس از ورود ب
روی آن یــا کشــیدن عکــس هایتــان بــه روی آن در کمتــر از چنــد ثانیــه نســخه بهینــه 

ســازی شــده عکــس را دریافــت خواهیــد کــرد.
در نهایــت بــه شــما میــزان درصــد فشــرده ســازی عکــس را نیــز نشــان خواهــد داد و 
مــی توانیــد عکــس هــای خــود را دانلــود یــا بــروی دراپ باکــس تــان منتقــل کنیــد.

افزونه TinyPNG برای فشرده سازی خودکار عکس در وردپرس:
ــب  ــود و نص ــا دانل ــت، ب ــده اس ــدازی ش ــرس راه ان ــا وردپ ــما ب ــایت ش ــر وب س اگ
افزونــه TinyPNG بــر روی ســایت وردپرســی خــود مــی توانیــد بــه صــورت خــودکار 
ــر  ــه تصاوی ــدون آنک ــد، ب ــا 70 درصــد، کاهــش دهی ــر وب ســایت را ت حجــم تصاوی

ــار شــوند. ــا ت شــما بــی کیفیــت ی

TinyPNG تجربه شخصی کار با سایت
ــگام  ــه ســالها در هن ــی اســت ک ــه بســیار خوب ــن وب ســایت تجرب ــی ای ــت معرف عل
ــا کیفیــت  ــا ایــن ســایت کســب کــرده ام، هــر زمــان کــه یــک عکــس PNG ب کار ب
احتیــاج داشــته باشــید و نیــاز شــما طــوری باشــد کــه عکــس بایــد بــدون داشــتن 

ــاالی عکــس خروجــی اســت! ــه باشــد، قطعــا مشــکل شــما حجــم ب پــس زمین
ــا  ــا بایــد فرمــت PNG 8 را انتخــاب کنیــد ت اگــر از فتوشــاپ اســتفاده مــی کنیــد ی
کیفیــت پاییــن تــر و حجــم کمتــری داشــته باشــید و یــا بایــد از PNG 24 اســتفاده 

کنیــد کــه معمــوال کیفیــت فــوق العــاده و حجــم باالیــی خواهیــد داشــت.
مشــکل اصلــی در بهینــه ســازی عکــس هــا بــرای انتشــار در اینترنــت معمــوال بــرای 
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فرمــت PNG اســت و همیــن موضــوع همیشــه بــرای شــما مشــکل ایجــاد خواهــد 
کــرد.

عکــس هــای بــدون پــس زمینــه یــا Transparency بایــد بــا فرمــت هــای GIF و 
PNG ذخیــره شــوند و اگــر عکــس شــما دارای بخــش هــای ظریــف و پیچیــده باشــد 

قطعــا خروجــی کار شــما دارای حجــم باالیــی خواهــد بــود.
ــد و  ــا کنی ــایت ره ــن س ــه روی ای ــود را ب ــس خ ــه عک ــت ک ــی اس ــط کاف ــون فق اکن

ــد. ــت کنی ــب را دریاف ــم مناس ــی و حج ــت عال ــا کیفی ــخه ب نس

TinyPNG نمونه فشرده سازی های انجام شده توسط
ایــن نمونــه ای اســت کــه در ســایت TinyPNG منتشــر شــده اســت و میــزان کاهــش 

حجــم و عــدم تغییــر در کیفیــت عکــس را بــه وضــوح نشــان مــی دهــد.
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