چگونه عکس های سایت خود را فرشده کنیم؟
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چگونه عکس های سایت خود را فرشده کنیم؟
اگر شــا یک وب ســایت دارید قطعا در وب ســایت شــا عکس های بســیاری وجود دارد که هنوز هم می توانید آنها
را فــرده تــر کنیــد! ابزارهــای بســیاری بـرای ایــن کار وجــود دارنــد کــه در ایــن مقاله بــه معرفــی یکی از بهرتیــن آنها
خواهیم پرداخت.

چرا باید عکس های وب سایت حجم بهینه داشته باشند؟

یکــی از مهمرتیــن رشط هــای بهینــه ســازی ســایت بـرای موتورهــای جســتجو رسعــت اســت و از آنجایــی کــه هر وب
ســایت حتــا شــامل عکــس هــای بســیاری اســت با کم شــدن حجم آنها رسعت ســایت نیــز افزایش مــی یابد.
شــا بــا پاییــن آوردن حجــم عکس های وب ســایت خودتان رسعت ســایت را بـرای کاربران خود بــاال خواهید برد و از
طرفــی نیــز یــک امتیــاز مثبــت از گــوگل دریافــت خواهیــد کــرد و در رتبــه بنــدی موتورهــای جســتجو جایــگاه بهــری
را کسب خواهید کرد.
همچنیــن اگــر عکــس هــای ســایت بهینــه ســازی شــده باشــند در ســایت هــای پربازدیــد در میـزان مــرف پهنــای
باند فضای میزبانی نیز رصفه جویی بســیاری خواهد شــد.

چه فرمتی از عکس ها برای انتشار در وب مناسب است؟

معموال عکس های ثابت وب ســایت از فرمت های  JPEGو  PNGتشــکیل شــده اســت زیرا این دو فرمت امکان بهینه
سازی باالیی برای انتشار در وب دارند .دقت کنید که کار شام رصفا پایین آوردن حجم عکس نیست! شام باید حجم
عکــس را طــوری بهینــه کنید که کیفیت عکس پایدار مباند یا به حد بســیار ناچیزی تغییر کند.
بـرای ایــن کار مــی توانیــد از روشــهای مختلفــی اســتفاده کنیــد ،امــا دو روش کــه بیشــرین کاربــرد را دارنــد اســتفاده
از فتوشــاپ و ابزارهــای آنالیــن اســت کــه در ادامــه بــه توضیح هــر دو مورد خواهیــم پرداخت.

بهینه سازی عکس های وب سایت با استفاده از فتوشاپ

هــر مدیــر وب ســایتی قطعــا مــی دانــد که بـرای فرشده ســازی عکس هــا در اولیــن مرحلــه و بهینه ســازی آنها جهت
انتشــار در وب مــی توانــد از ابـزار  Save for webدر نــرم افـزار فتوشــاپ بهره بربد.
شــا بــا رفــن بــه منــوی  Fileو انتخــاب ایــن گزینــه وارد صفحــه جدیدی در نــرم افزار فتوشــاپ خواهید شــد که می
توانیــد بــا انتخــاب فرمــت و کیفیــت عکــس مــد نظرتــان حجــم و کیفیــت عکــس را بـرای انتشــار در وب بهینــه کنید.
فتوشــاپ به شــا هر دو فرمت  JPEGو  PNGرا خروجی می دهد و شــا می توانید با تنظیم دقیق کیفیت مد
نظرتــان خروجــی نهایــی را دریافــت کنیــد.
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چگونه عکس های سایت خود را فرشده کنیم؟
بهینه سازی عکس های وب سایت با استفاده از ابزار آنالین

هــدف از نوشــن ایــن مقالــه آشــنا کــردن مدیر وب ســایت ها بــا ابزار آنالیــن کاهش حجــم عکس ها بــدون تغییر در
کیفیــت آن اســت و در ایــن بخــش ابـزاری که مــی خواهیم بــه آن بپردازیم  TinyPNGاســت.
وب ســایت  TinyPNGیکــی از معروفرتیــن ابزارهــای آنالیــن بـرای کاهش حجم عکس های شــا جهت انتشــار در
وب ســایت خودتــان می باشــد.
خوشــبختانه وب ســایت  TinyPNGاز فرمــت  PNGو  JPEGپشــتیبانی مــی کنــد و از هــر دو دامنــه زیــر نیــز
در دســرس است:
https://tinypng.com
https://tinyjpg.com

نحوه کار با وب سایت TinyPNG

نحوه کار با این وب ســایت بســیار ســاده و رسیع می باشــد ،شــا در اولین نگاه پس از ورود به ســایت با یک باکس
مواجــه خواهیــد شــد کــه بــا کلیک به روی آن یا کشــیدن عکس هــای خودتان به روی آن در کمرت از چند ثانیه نســخه
بهینه سازی شده عکس های خودتان را دریافت خواهید کرد.
در نهایــت بــه شــا میـزان درصــد فــرده ســازی عکــس را نیــز نشــان خواهــد داد و مــی توانیــد عکــس هــای خــود را
دانلــود یا بروی دراپ باکس تــان منتقل کنید.

تجربه شخصی کار با سایت TinyPNG

علــت معرفــی ایــن وب ســایت تجربــه بســیار خوبــی اســت کــه ســالها در هنــگام کار بــا ایــن ســایت کســب کــرده
ام ،هــر زمــان کــه یــک عکــس  PNGبــا کیفیــت احتیاج داشــته باشــید و نیاز شــا طوری باشــد که عکــس باید بدون
داشــن پس زمینه باشــد ،قطعا مشکل شام حجم باالی عکس خروجی است!
اگــر از فتوشــاپ اســتفاده مــی کنیــد یــا بایــد فرمــت  8 PNGرا انتخــاب کنیــد تــا کیفیــت پاییــن تــر و حجــم
کمــری داشــته باشــید و یــا بایــد از  24 PNGاســتفاده کنیــد که معموال کیفیت فــوق العاده و حجــم باالیی خواهید
داشت.
مشــکل اصلــی در بهینــه ســازی عکــس هــا بـرای انتشــار در اینرتنــت معمــوال بـرای فرمــت  PNGاســت و همیــن
موضوع همیشه برای شام مشکل ایجاد خواهد کرد.
عکــس هــای بــدون پــس زمینــه یــا  Transparencyبایــد بــا فرمــت هــای  GIFو  PNGذخیــره شــوند و اگــر
عکــس شــا دارای بخــش هــای ظریــف و پیچیده باشــد قطعا خروجی کار شــا دارای حجم باالیــی خواهد بود.
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اکنــون فقــط کافــی اســت کــه عکــس خــود را بــه روی ایــن ســایت رهــا کنیــد و نســخه بــا کیفیــت عالــی و حجــم
مناســب را دریافــت کنیــد.

منونه فرشده سازی های انجام شده توسط TinyPNG

ایــن منونــه ای اســت کــه در ســایت  TinyPNGمنتــر شــده اســت و می ـزان کاهــش حجــم و عــدم تغییــر در
کیفیــت عکس را به وضوح نشــان می دهد.
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