ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ در وردﭘﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ]ﮐﺪ[
ﻧﺎﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ در وردﭘﺮس روی ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻪ وﻟ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﻌ دارﯾﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رو ﺑﺮاﺗﻮن ﺷﺮح ﺑﺪﯾﻢ.

ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﯾﺮ در وردﭘﺮس و ﻧﺤﻮه اﻓﺰودن اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷ

زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ راﺣﺘ در وردﭘﺮس ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺸﺖ ﭘﺮده وردﭘﺮس
ﮐﺎر ﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ را از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺳﻔﺎرﺷ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘ اﻧﺪازه

ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ وارد ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﺑﻌﺎد آن ﻫﺎ در وردﭘﺮس و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .ﺳﭙﺲ آﻣﻮزش ﮐﻮﺗﺎﻫ در ﺧﺼﻮص ﭼﻮﻧ
اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ روی اﺑﻌﺎد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ در وردﭘﺮس

ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪ وردﭘﺮس آﭘﻠﻮد ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﺧﺼﻮص
اﺑﻌﺎد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد:
ﺑﻨﺪ اﻧﺸﺘ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺰرگ
ﺑﺰرگ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد دﯾﺮی ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،وردﭘﺮس اﻣﺎن ﭘﯿﯿﺮی آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ .وردﭘﺮس اﺑﻌﺎد اﺻﻠ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﭘﻠﻮد ﮐﺮدﯾﺪ را ﻫﻢ ﺣﻔﻆ ﻣ ﮐﻨﺪ و آن ﺗﺼﻮﯾﺮ را
ﺑﺎ اﺑﻌﺎد اورﺟﯿﻨﺎل و اﺳﻢ ﮐﺎﻣﻞ ذﺧﯿﺮه ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤــﺎ ﻣــ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﻫﻤــﻪ اﯾــﻦ ﻣــﻮارد را )ﺑــﻪ اﺳــﺘﺜﻨﺎی  (Medium_Largeدر ﺑﻠــﻮک ﺗﺼــﻮﯾﺮ
 Gutenbergﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﻧﺪازه ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻨﺎم ﻗﺮاردادن ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﯾ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﭼﺮا وردﭘﺮس ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ؟

ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻠﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﻌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﯿﻠ ﮐﻮﭼ ،ﺧﯿﻠ ﻫﻢ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درد

ﻫﯿﭽ ﻧﻤ ﺧﻮرﻧﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﯿﺪه در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.

از ﻃﺮﻓ اﮔﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ

ﺷﻠﻮاری را ﮐﻪ اﻧﺪازه ﯾ ﻣﺮد ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾ ﮐﻮدک ﻧﻤ ﺧﺮﯾﺪ!

اﮔﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎن ﺧﯿﻠ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺑﺎرﮔﺬاری و ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن ﻫﻢ

ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ .اﺻﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮ ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد! ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮ را

ﺟﺬب ﻧﻤ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی وردﭘﺮﺳ] ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ[
در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه آل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮐﺎﻣﻞ آﭘﻠﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺑﻌﺎد و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺟﺎﯾﺬاری ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ از اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی

ﺧﯿﻠ ﺑﺰرگ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

از آن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺑﻌﺎد درﺳﺖ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺘﻮﺷﺎپ

ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وردﭘﺮس ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﻠ در اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﺗﻤﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﻗﺮار دادن ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺳﺎﯾﺖ
ﺧﻮد ،اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ

ﺷﻮﯾﺪ.

اﮔﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﻔﺎرﺷ وردﭘﺮس ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺪازه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ

ﻓﺮض در ﺑﺨﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ < ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷ
دﯾﺮ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺑﻌﺎد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 150ﭘﯿﺴﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﯾﺰ
 300ﭘﯿﺴﻞ ﻋﺮض ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 768ﭘﯿﺴﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 1024ﭘﯿﺴﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺰرگ

ﺣﺎﻟﺖ  Medium_largeاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﮐﻨﺸ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻞ ﺻﺤﺒﺖ در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗ رﯾﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﯾﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮ در وردﭘﺮس

ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺼﺎوﯾﺮ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﺪاﻓ را دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﭘﯿﺶ ﻓﺮض وردﭘﺮس از ﻋﻤﻠﺮد آن ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
وردﭘﺮس ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﯾﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮ را در ﻧﺴﺨﻪ  4.4ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ اﻓﺰود .ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮﮐﺮدن  srcﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺎ  URLﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،وردﭘﺮس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﻨﺎﺑﻊ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺘ از
 URLﻫﺎی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ از ﭼﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺧﺐ وردﭘﺮس از ﻫﻤﺎن

ﺗﺼﺎوﯾﺮ در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ را آﭘﻠﻮد ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺻﻮرت
ﻣ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ

دﺳﺘﺎه ﮐﺎرﺑﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ای از ﯾ ﮔﻮﺷ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﻮﭼ ﺑﺮای آن ﮔﻮﺷ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ از ﯾ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧ در ﺣﺎل

ﺑﺮرﺳ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾ اﺑﻌﺎد را ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرﺷ اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ وردﭘﺮس آن را ﺑﻪ
) srcsetﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ( اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ و اﺑﻌﺎد دﺳﺘﺎه ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﺪ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻮﭼ وردﭘﺮس و اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﻮزﺷ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﮐﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮﭼ / ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎز ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ؛ وردﭘﺮس در ﺑﺮوزرﺳﺎﻧ ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﻞ ﺧﻮد
ﻧﺎم ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﺎن
ﮐﺎرﮐﺮد دارﻧﺪ.
اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻨﺪ اﻧﺸﺘ وردﭘﺮس در وردﭘﺮس ﻧﺴﺨﻪ  2.9ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در
آﭘﺪﯾﺖ  3.0ﺧﻮدش ﺟﺎﯾﺎه و ﻧﺎم آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻗﺒﻠ
در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دارﯾﻢ:
اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤ دﻫﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣ

ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ  functions.phpﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
][/crayon-5ce47ce8c48b9292555251
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﯾﺮ در وردﭘﺮس در ﯾ ﻗﺎﻟﺐ ،از ﻣﻮرد زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
][/crayon-5ce47ce8c48c1590115105
رﯾﺰ ﻋﺲ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ  featured-largeدر اﺑﻌﺎد  150ﭘﯿﺴﻞ در  150ﭘﯿﺴﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ
ﺷﻮﻧـﺪ اﮔـﺮ ﺷﻤـﺎ از  ()the_post_thumbnailﺑـﺮای ﻣﺸﺨـﺺ ﮐـﺮدن اﻧـﺪازه اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿـﺪ ،از
اﻧﺪازه ﻣﺮﺑﻊ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض  150ﭘﯿﺴﻠ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه و ﮔﻨ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻧﺪازه ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻔﺎرﺷ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﭼﯿﺰی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ  featured-largeﺑﺬارﯾﺪ ﺳﭙﺲ وﻗﺘ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از آن ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ در
واﻗﻊ از ﻓﯿﻠﺪ  (’the_post_thumbnail(‘featured-largeﺑﻬﺮه ﻣﯿﯿﺮﯾﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﺠﺎد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻔﺎرﺷ در وردﭘﺮس
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ در وردﭘﺮس ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،از
اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮدن ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻫـﺪف ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺼـﻮر اﺟﺘﻨـﺎب ﮐﻨﯿـﺪ .ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾـ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠ ﺳﺮﯾﻊ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و اﺑﻌﺎدی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺪون ﺷﻠﻮغ ﮐﺎری در ﻫﺴﺘﻪ وردﭘﺮس ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و
اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﻮﻋ را ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ.
 Smush Proﯾ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘ ﻫﻢ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ رو ﺑﻪ رو
ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾ CDN ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﺮور
ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓﺰودن ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
ﭼﻮﻧﻪ اﻧﺪازه ﺳﻔﺎرﺷ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در وردﭘﺮس اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ
در اﯾﻨﺠـﺎ ﮐـﺪی ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻓﺎﯾـﻞ ﻫـﺎی  functionsاﺿـﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﺟﻬـﺖ ﺳـﻔﺎرﺷ ﺳـﺎزی
ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
][/crayon-5ce47ce8c48c5594780824
اﯾﻦ ﮐﺪ  4دﺳﺘﻮر ﻣﻬﻢ را اﻋﻤﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ:

 .1ﻧﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻣ ﮔﺬارﯾﺪ
 .2ﻋﺮض ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﭘﯿﺴﻞ
 .3ﻃﻮل ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﭘﯿﺴﻞ
 .4ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﺮض و ﻃﻮﻟ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
ﺑﺮﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ در وردﭘﺮس ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮﯾﺪن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ آن را

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮک و ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﺮدی ﻧﺎدرﺳﺖ را اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ.

اﮔﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮﯾﺪن را ﺑﻪ درﺳﺘ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،وردﭘﺮس ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ را ﮐﺮاپ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ در اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻔﺎرﺷ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻔﺎرﺷ ﺷﻤﺎ  600ﭘﯿﺴﻞ در  600ﭘﯿﺴﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از
آن ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ  600ﭘﯿﺴﻠ در  800ﭘﯿﺴﻠ آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ 200 ،ﭘﯿﺴﻞ از آن
ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺑﻌ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

][/crayon-5ce47ce8c48c8839751189
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮش درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘ اﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣ آﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای دﻗﯿﻖ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آرﺷﯿﻮ ﯾ از

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤ ﺷﻮد ﺑﻠﻪ آن را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﮐﻪ در

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﻣ ﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻨﻈﯿﻢ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف
ﺑﺨﺸ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺸﻮد.
ﺑﺎزﺳﺎزی رﯾﺰ ﻋﺲ ﻫﺎ در وردﭘﺮس

ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﻫﺎ زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ:
اﺻﻼح اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض وردﭘﺮس
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻔﺎرﺷ ﯾﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ دارای اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﺎرﺷ اﺳﺖ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﯾﺰ ﻋﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺿﺎﻓ ﮐﻪ وردﭘﺮس اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪازه
ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻔﺎرﺷ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ و آن ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺎﯾﻞ  functionsﺧﻮد
اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺷﺎره ﻣ ﺷﻮد.
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ﺗﺼﺎوﯾﺮ وردﭘﺮس اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،آن ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ روی
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣ ﮐﻨﯿﺪ اﻋﻤﺎل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ

ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪ وردﭘﺮس ﺷﻤﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﻧﺤﻮه دﯾﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ و ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
وردﭘﺮس
ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺗﺼـﺎوﯾﺮی ﮐـﻪ ﻗﺒﻼ آﭘﻠـﻮد ﮐـﺮده اﯾـﺪ ،ﻣـ ﺑﺎﯾﺴـﺖ از اﻓﺰوﻧـﻪ ﻣﺤﺒـﻮب Regenerate
 Thumbnailsاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺰار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ رﯾﺰ ﻋﺲ ﻫﺎ را در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺪازه ﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤ ﮐﻪ دﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﺮور ﺧﺎﻟ ﺗﺮ ﺷﻮد.
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻔﺎرﺷ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﻪ و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ اﺷﺎره ای ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ در در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
وردﭘﺮس ﺑﻪ ﻣﺸﻞ ﺑﺮﻧﺨﻮرﯾﺪ:
 .1ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻠ را ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠ
ﮐﻮﭼ ﺑﺎﺷﺪ ،وردﭘﺮس ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺳﻔﺎرﺷ ﺳﺎزی ﺷﺪه را روی آن ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .2اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻧﺪازه  medium_largeرا دارﯾﺪ از
 ()update_optionاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧ
در ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .3اﮔﺮ

ﺷﻤﺎ

ﺧﺎرج

از

ﺣﻠﻘﻪ

وردﭘﺮس

ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﻣ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ

از

 ()get_the_post_thumbnailدر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻔﺎرﺷ ﺳﺎزی ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻔﺎرﺷ ﺳﺎزی را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻔﺎرﺷ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﭼﻮﻧﻪ در وردﭘﺮس ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺳﺌﻮ داﺧﻠ و ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی دارد.
اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺷﺨﺼ ﺳﺎزی اﺑﻌﺎد را در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻞ ﻣﻤﻦ
و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دردﺳﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ از  Smushاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار دارای
ﯾ CDN ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
دردﺳﺮ ﻣﻤﻦ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ.

