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آیــا می دانیــد کــه بــرای اینکــه ســرعت وب ســایت تان را تــا حــد ممکــن بــاال ببریــد 
ــن  ــا بهتری ــته ب ــن نوش ــد؟ در ای ــازی کنی ــه س ــود در آن را بهین ــر موج ــد تصاوی بای
ابزارهــای آنالیــن فشــرده ســازی عکــس کــه بــه رایــگان می توانیــد اســتفاده کنیــد، 

ــوید. ــنا می ش آش

آیــا قصــد داریــد  قبــل از ارســال تصاویــر بــه صــورت آنالیــن، آن هــا را فشــرده کنیــد؟ 
گاهــی اوقــات ممکــن اســت بخواهیــد تعــداد زیــادی عکــس را بــرای اســتفاده در وب 
ســایت خــود داشــته باشــید، بنابرایــن شــما بایــد تصاویــر را بهینــه ســازید تــا ســرعت 

بارگیــری ســایت خــود را افزایــش دهیــد.
در ایــن مجموعــه مــا 15 ابزارمهــم و کارآمــد کــه همگــی از بهتریــن ابزارهــای رایــگان 
بــرای بهینــه و فشــرده ســازی تصاویــر هســتند، را بــه شــما معرفــی خواهیم کــرد. البته 
شــما بــا اســتفاده از نرم افــزار فتوشــاپ نیــز می توانیــد تصاویــر خــود را بهینه ســازید، 
امــا ابزارهایــی کــه در اینجــا بــا آن آشــنا می شــوید در کمتریــن زمــان ممکــن و بــدون 

نیــاز بــه هیــچ تخصصــی ایــن کار را بــرای شــما انجــام می دهــد.
چرا تصاویر باید بهینه سازی شوند؟

ــا انــدازه اصلــی آن، زمــان بارگیــری قابل توجهــی را بــه صفحــه وب  آپلــود تصاویــر ب
ــایت  ــران وب س ــن کارب ــت رفت ــث از دس ــوع باع ــن موض ــد و ای ــه می کن ــما اضاف ش
ــرعت  ــه س ــادی ب ــزان زی ــه می ــر ب ــازی تصاوی ــه س ــت بهین ــود. در حقیق ــما می ش ش
وب ســایت شــما کمــک می کنــد. حــاال بیاییــد نگاهــی بــه بهتریــن ابزارهــای بهینــه 

ســازی تصویــر بیاندازیــم.

مقاله مرتبط: افزایش سرعت سایت و 23 راهکاری که باید درباره آن بدانید

JPEG Optimizer .1
 JPEG Optimizer   بــه شــما کمــک می کنــد کــه در کمتریــن زمــان ممکــن تصاویــر 
خــود را بهینــه کــرده و بــرای انتشــار در ســایت تان آمــاده ســازید. کار بــا ایــن ابــزار 
خیلــی ســاده اســت، امــا توجــه داشــته باشــید که همــان طــور کــه از نامش پیداســت 
ایــن ســایت فقــط امــکان تغییــر و آماده ســازی تصاویــر بــا فرمــت JPEG را بــه شــما 
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ــزار انــدازه عکــس خــود  ــا اســتفاده از ایــن اب می دهــد. همچنیــن شــما می توانیــد ب
را نیــز تغییــر دهیــد.

Optimizilla .2
بــا اســتفاده از Optimizilla نیــز شــما می توانیــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت حجــم 
تصاویــر را بــدون آنکــه از کیفیــت آن کاســته شــود کــم کــرده و تصاویــری بــا کیفیــت 
ــت PNG و  ــر دو فرم ــا ه ــی ب ــد عکس های ــما می توانی ــن ش ــد. همچنی ــد کنی تولی

JPEG را فشــرده کنیــد.
ایــن ابــزار ایــن امــکان را بــه شــما می دهــد کــه نســخه قبــل و بعــد از ادیــت تصویــر 
خــود را همــواره ببینیــد. ایــن موضــوع  خیلــی بــه شــما کمــک می کنــد، چــرا کــه در 
ــرای ادامــه  ــه افــت کیفــت می شــوید و می توانیــد ب حیــن انجــام کار متوجــه هرگون
ــازه  ــایت اج ــن س ــد. ای ــش بروی ــا پی ــا کج ــد ت ــه می خواهی ــد ک ــم بگیری کار تصمی
ــد  ــه بای ــری ک ــه دیگ ــد. نکت ــما می ده ــه ش ــر را ب ــازی 20 تصوی ــه س ــود و بهین آپل
ــد برخــی دیگــر از ســایت ها  ــزار مانن ــن اب ــه ای ــن اســت ک ــد ای ــه بدانی ــن زمین در ای
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امــکان پــی دی اف ســازی را بــه مــا نمی دهــد کــه البتــه ایــن موضــوع  ممکــن اســت 
بــرای همــه مهــم نباشــد.

Kraken.io .3
ــه  ــه ب ــر اســت ک ــازی تصاوی ــرده س ــرای فش ــگفت انگیز ب ــزار ش ــک اب  Kraken.io ی
شــما اجــازه می دهــد تــا عکس هایــی بــا فرمــت PNGs, JPGs و گیف هــای 
ــزار شــما  ــا اســتفاده از ایــن اب ــد. ب ــه ســازی کنی ــا کمتریــن حجــم بهین متحــرک را ب
ــپ  ــل زی ــک فای ــب ی ــد را در قال ــازی کردی ــرده س ــه فش ــی ک ــد عکس های می توانی
ــد. همچنیــن می توانیــد  ــه در زمــان خــود صرفــه جویــی کنی ــد و این گون ــود کنی دانل
ــا اینکــه عکس هــای  ــرده و ی ــه Dropbox ارســال ک خروجــی کار خــود را مســتقیم ب
خــود را بــه شــکل مســتقیم از Box وDropbox و یــا Google drive برداریــد. البتــه 
ایــن امکاناتــی اســت کــه نســخه پولــی آن بــه شــما می دهــد؛ امکاناتــی چــون کار بــر 
روی تعــداد نامحــدودی عکــس، تغییــر ســایز دلخــواه و همــگام بــودن بــا ابزارهایــی 

کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد.
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ــدازه 32  ــا ان ــی ب ــزار فقــط امــکان فشــرده ســازی عکس های ــن اب ــگان ای نســخه رای
مگابایــت را می دهــد کــه مجمــوع آنهــا نیــز از 100 مگابایــت بیشــتر نباشــد. در نســخه 
پولــی امــکان تغییــر ســایز و کار بــر روی عکــس هایــی تــا 500 مگابایــت و مجموعــا 

تــا 5 گیــگا بایــت را نیــز داریــد.

بیشتر بدانید: 11 روش برای بهبود طبیعی رتبه وب سایت در موتورهای جستجو

ImageRecycle .4
 PNG و JPEG ــواع فرمت هــا نظیــر ــا ان ImageRecycle فشــرده ســازی تصاویــر ب
و GIF و PDF را انجــام می دهــد کــه نتایــج چشــم گیــری دارد. شــما بــا اســتفاده از 
 drag and)  ــا یــک کشــیدن و رهاســازی ســاده عکس هــا در ســایت ــزار و ب ــن اب ای
ــود را  ــده خ ــازی ش ــه س ــای بهین ــان عکس ه ــریع و آس ــی س ــد خیل drop(می توانی

تحویــل بگیریــد.
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ــد از  ــز بتوانن ــا نی ــا آنه ــد ت ــان API می ده ــه برنامه نویس ــن ب ــزار همچنی ــن اب ای
ــار  ــایت در اختی ــن س ــه ای ــی ک ــر از امکانات ــی دیگ ــد. یک ــتفاده کنن ــات آن اس امکان
ــت.  ــر شماس ــت تصاوی ــری از وضعی ــل و گزارش گی ــکان تحلی ــد ام ــرار می ده ــما ق ش
ــاز  ــر وب ســایت تان نی ــه شــما می گویــد کــه کــدام یکــی از تصاوی Imagerecycle ب

ــه ســازی دارد. ــه بهین ب
 WordPress ــر ــوا نطی ــت محت ــتم های مدیری ــدام از سیس ــر ک ــرای ه ــزار ب ــن اب ای
ــا اســتفاده از  و Shopify ,Joomla ,Magento پالگیــن مخصــوص دارد کــه شــما ب
آنهــا دیگــر نیــاز نداریــد بــه وب ســایت دیگــری مراجعــه کــرده و در همــان  پنــل خــود 

ــد. ــازی نمایی ــرده س ــا را فش ــد عکس ه می توانی
ــه  ــت ب ــت 100 مگابای ــا محدودی ــدت 15 روز و ب ــه م ــزار ب ــن اب ــد از ای ــما می توانی ش

ــد. ــگان اســتفاده کنی طــور رای

CompressNow .5
یکــی دیگــر از ابزارهایــی کــه بدیــن منظــور اســتفاده شــده و کار بــا آن آســان اســت 
ابــزار compressnow اســت. شــما می توانیــد تصاویــر JPEG، PNG و دیگــر تصاویر 

5

https://modireweb.com
https://compressnow.com/


15 ابزار آنالین فشرده سازی عکس که کیفیت را کم 
نمی کند

www.modireweb.com

موجــود در کامپیوترتــان را آپلــود، درصــد فشــرده ســازی آن را تنظیــم و ســپس دانلــود 
کنیــد. همچنیــن ابــزار فــوق ایــن قابلیــت را بــه شــما می دهــد کــه در یــک لحظــه 10 

تصویــر را همزمــان تغییــر دهیــد.

Trimage .6
ــردی  ــال کارب ــا کام ــرای آنه ــوده و ب ــس ب ــران لینوک ــب کارب ــتر مناس ــزار بیش ــن اب  ای
اســت، اگــر یــک کاربــر مــک یــا وینــدوز هســتید بهتــر اســت از انتخاب هــای دیگــری 

ــد. ــتفاده کنی ــم اس ــان گفته ای ــه برای ت ــن مقال ــه در ای ک
ــا را  ــپس آنه ــد و س ــذف می کن ــما ح ــر ش ــا و EXIF را از تصاوی ــا دیت Trimage مت
بــه باالتریــن ســطح ممکــن فشــرده می کنــد. ایــن ابــزار فقــط امــکان بهینــه ســازی 

ــد. ــما می ده ــه ش ــای JPEG و PNG را ب ــا فرمت ه ــر ب تصاوی
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Online Image Optimizer .7
online image optimizer یکــی ازمحصــوالت Dynamic Drive اســت کــه بــه شــما 
ــه  ــی بهین ــر فرمت ــا ه ــر را ب ــی تصاوی ــی تمام ــه راحت ــه ب ــد ک ــکان را می ه ــن ام ای
ــد  ــی کــه می خواهی ــر را از هــر فرمت ــد تصاوی ــد. شــما همچنیــن می توانی ســازی کنی
بــه دیگــر فرمت هــا تغییــر دهیــد. فقــط فرامــوش نکتیــد کــه شــما در یــک لحظــه 
اجــازه آپلــود و ویرایــش یــک تصویــر و تــا حداکثــر انــدازه 2.86 مگابایــت را داریــد.
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بیشــتر بخوانیــد: چگونــه بــا اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی ســایت خــود را ســئو 
کنیــم؟

Tiny PNG .8
ــازی  ــه س ــه بهین ــا در زمین ــن ابزاره ــن و محبوب تری ــی از قدیمی تری Tiny PNG یک
تصویــر اســت کــه بــه شــکل رایــگان در اختیــار شــما قــرار می گیــرد و امکانــات زیــادی 

بــرای فشــرده ســازی بــه شــما می دهــد.
ــما  ــرد. ش ــازی می پذی ــرده س ــرای فش ــای PNG و JPEG را ب ــزار فرمت ه ــن اب  ای
ــاه  ــک م ــر را در ی ــر 100 تصوی ــه و حداکث ــک مرتب ــر 20 عکــس در ی ــد حداکث می توانی
ــس از  ــت باشــد. پ ــش از 5 مگابای ــد بی ــر نبای ــدازه هــر تصوی ــه ان ــد. البت ــود کنی آپل
ــا را  ــا آنه ــرده و ی ــود ک ــر خــود دانل ــر را در کامپیوت ــد تصاوی فشــرده ســازی می توانی
 Magneto و wordpress ــرای در Dropbox ذخیــره کنیــد. Tiny PNG همچنیــن ب

ــازد. ــر می س ــما راحت ت ــتفاده از آن کار ش ــه اس ــز دارد ک ــه نی افزون
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Resize Photos .9
ــت   ــر اس ــازی تصوی ــرده س ــگان فش ــای رای ــر از ابزاره ــی دیگ Resize Photos یک
ــا  ــل و ی ــایت، ایمی ــر داده و در س ــا را تغیی ــیله آن عکس ه ــد بوس ــما می توانی ــه ش ک

ــازید. ــر س ــود منتش ــای خ انجمن ه
ــطح  ــد و س ــود کنی ــن آپل ــورت آنالی ــه ص ــر را ب ــادگی تصاوی ــه س ــد ب ــما می توانی ش
فشــرده ســازی موردنظــر خــود را بــا توجــه بــه نیازتــان در بــازه عــددی 1 تــا 100 تنظیــم 

کنیــد.
همچنیــن می توانیــد از فیچرهــا و جلوه هــای تصویــری کــه ایــن ســایت در اختیارتــان 
می گــذارد اســتفاده کنیــد. قابلیت هایــی چــون اضافــه کــردن زیرنویــس ، جلوه هــای 

بصــری، افــزودن خطــوط، ســایه ها و دیگــر تغییــرات، از جملــه آنهاســت.

GiftOfSpeed .10
 ایــن برنامــه دارای ابزارهــای متنوعــی بــرای فشــرده ســازی تصاویــر بــا فرمت هــای 
PNG و JPEG بــه صــورت جداگانــه اســت. GiftOfSpeed همچینیــن تکنیک هــای 
گوناگونــی بــرای بهینــه ســازی را در اختیــار شــما قــرار می دهــد تــا شــما بتوانیــد تــا 
جایــی کــه امــکان دارد ســایز تصاویــر مورد نظرتــان را بــه حداقــل برســانید. البتــه در 

9

https://modireweb.com
http://hyperka.com/
http://www.resize-photos.com/
https://www.giftofspeed.com/tools/


15 ابزار آنالین فشرده سازی عکس که کیفیت را کم 
نمی کند

www.modireweb.com

نظــر داشــته باشــید کــه اگــر فایــل شــما PNG باشــد، شــما می توانیــد چندیــن فایــل 
ــد،  ــته باش ــت JPEG داش ــما فرم ــر ش ــر تصوی ــا اگ ــد، ام ــش نمایی ــود و ویرای را آپل

فقــط یکبــار مجــاز بــه ایــن کار هســتید.

Compressor.io .11
ــن  ــت رفت ــدون از دس ــه ب ــد ک ــان را می ده ــن اطمین ــما ای ــه ش Compressor.io ب
کیفیــت تصویــر موردنظرتــان، آن را تــا باالتریــن حــد ممکــن فشــرده ســازی کنــد. این 
ابــزار کــه یــک ابــزار شناخته شــده و کاربــردی اســت، بــه راحتــی تمامــی فرمت هــای 
ــش  ــی کاه ــزار توانای ــن اب ــد. ای ــازی می کن ــه س Gif، PNG، JPEG و SVG را بهین
انــدازه فایل هــا تــا 90% یــا حتــی بیشــتر را دارد. تنهــا نقطــه ضعــف آن، عــدم انجــام 
ــار اســت و شــما بایــد عکس هــا را تــک تــک آپلــود  آپلــود چندیــن فایــل در یــک ب

کنیــد.
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JPEGmini .12
بــا فشرده ســازی فایل های تــان توســط JPEGmini، می توانیــد ســرعت ســایت 
خــود را تــا حــد ممکــن بــاال بــرده و از ایــن افزایــش ســرعت لــذت ببریــد. نکتــه دیگــر 
ــه گزینه هــای دیگــری کــه در ایــن متــن آمــده، رابــط  اینکــه ایــن ســایت نســبت ب
کاربــری بهتــری دارد. شــما می توانیــد تصویــر خــود را بارگــذاری کــرده و قبــل و بعــد 
ــزار کیفیــت تصاویــر را پــس از  از ویرایــش آن را بــه شــکل اســالیدر ببینیــد. ایــن اب

فشــرده ســازی حفــظ مــی کنــد.
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ــرای  ــایت ب ــازی س ــاره بهینه س ــه درب ــه ای ک ــت؛ 10 نکت ــد: HEO چیس ــتر بخوانی بیش
کاربــر بایــد بدانیــد

COMPRESS JPEG .13
ــود را  ــای JPEG خ ــط فایل ه ــد فق ــی می توانی ــه راحت ــزار ب ــن اب ــتفاده از ای ــا اس ب
بــدون از دســت دادن کیفیــت بهینــه ســازی نماییــد. COMPRESS JPEG یــک ابــزار 
ــا  ــا فرمــت گفته شــده اســت. ب ــر  ب ــردن ســایز تصاوی ــر ک ــرای کوچک ت ــاده ب فوق الع
اســتفاده از ایــن ابــزار شــما می توانیــد تعــداد 20 عکــس را در یــک بــار آپلــود کنیــد 
ــا  ــید ت ــر باش ــرده و منتظ ــتفاده ک ــر اس ــازی تصاوی ــیدن و رهاس ــکان کش ــا از ام و ی
فرآینــد کاهــش ســایز انجــام شــود. در نهایــت شــما می توانیــد تصاویــر دلخواهتــان 

را یکی یکــی و یــا همگــی آنهــا را بــا هــم در یــک فایــل زیــپ دانلــود کنیــد.
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Convert Image .14
ابــزار فــوق یکــی دیگــر از ابزارهــای آنالیــن بهینــه ســازی تصاویر اســت کــه عکس های 
ــکان را  ــن ام ــما ای ــه ش ــن Convert Image ب ــد. همچنی ــرده می کن JPEG را فش
 BMP، GIF، ــون ــری چ ــای دیگ ــه فرمت ه ــود را ب ــر JPEG خ ــا تصاوی ــد ت می ده
ــرش  ــر ب ــس نظی ــش عک ــت ویرای ــه قابلی ــن برنام ــد. ای ــل کنی ICO، PNG و... تبدی

دادن، معکــوس کــردن و اعمــال دیگــر تغییــرات را نیــز دارد.
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PNGGauntlet .15
ــه ســازی  ــر PNG خــود را بهین ــه تصاوی ــد ک ــه شــما کمــک می کن PNGGauntlet ب
کنیــد. شــما می توانیــد بــا گرفتــن خروجــی از ایــن ســایت، و بــرای اعمــال تغییــرات 
ــورت  ــه ص ــون PNGOUT، OptiPNG و DeflOpt ب ــری چ ــای دیگ ــتر از ابزاره بیش
ــا فرمت هایــی  ــد فایل هایــی ب ــزار می توان ــی اســتفاده کنیــد. همچنیــن ایــن اب ترکیب
چــون JPG،GIF،TIFF وBMP را فشــرده و آنهــا را بــه PNG تبدیــل کنیــم. تنهــا نقطــه 
ــه مــوارد مشــابه  ــا آن ممکــن اســت نســبت ب ــزار اینســت کــه کار ب ــن اب ضعــف ای

کمــی بیشــتر طــول بکشــد.
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ــدید،  ــنا ش ــان آش ــازی تصاویرت ــه س ــرای بهین ــاده ب ــزار فوق الع ــا 15 اب ــه ب ــاال ک ح
ــان را فشــرده نمــوده  ــاز خــود عکس هــای مــورد نظرت ــوع نی ــه ن ــد بســته ب می توانی
و بــا آپلــود آنهــا در وب ســایت تان، از مزایــای کیفیــت و ســرعت بارگــذاری بــاال لــذت 

ببریــد.
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