ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺪون اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬ ﺑـﺮ ﺟـﺬب ﻣﺨـﺎﻃﺐ و اﻓﺰاﯾـﺶ ﺑﺎزدﯾـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﻫـﺎی ﯾـ وب ﺳـﺎﯾﺖ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻨﺎﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻋﺲ ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺧﻮد را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺲ،

از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ را از ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و
ﻗﻮت ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
اﺑﺘﺪا ،ﭼﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﯾ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟

اﻣﺮوزه ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﯿﻠ زﯾﺎدی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از

ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ و اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺌﻮ
داﺧﻠ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ دﯾﺘﺎی ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﺖ ﺻﺤﯿﺢ در ﻋﺲ

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﮔﻞ اﺧﯿﺮا ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ را ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی در ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺿﺎﻓ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،رﻧ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻬﻢ و … ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮ
ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﯾ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ وب  2ﻣﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ زﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ

ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮﯾﻌ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﺲ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤ
ﺷﻮد و ﮐﻠﻤﺎت ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﺛﺮ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾ ﻋﺲ 1

ﻣﺎﺑﺎﯾﺘ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ روی ﯾ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﻠ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﻧﺤﻮه دﯾﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ و ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
وردﭘﺮس
وﻟ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد  10ﻋﺲ را ﺑﺮ روی ﯾ ﺻﻔﺤﻪ وب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،دﯾﺮ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺠﻢ  1ﻣﺎﺑﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﺲ ﻫﺎ را آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻞ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻋﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺲ ﻫﺎ را
ﺑﺼﻮرت ﻓﺸﺮده ﺗﺮ و ﮐﻮﭼ ﺗﺮ ﺑﺮ روی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮاردﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺘ اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺪون اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ

اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺲ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در وردﭘﺮس دو ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﻦ دارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس ﻫﻢ ﻣ ﮔﺬارد .وردﭘﺮس ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ
ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ دارد و اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ وردﭘﺮس ﺷﻤﺎ و رﯾﺰ ﻣﺸﻼت دﯾﺮ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ
ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی “ ”losslessو “ ”lossyرا ﺑﺪاﻧﯿﺪ .در ﻣﻮرد اول ،ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .در
ﻣﻮرد دوﻣ ،از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺲ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻓﺘﻀﺎح ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺮﻓ اﺑﺰار ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺸﺮدﮔ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺪون اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﺎﻟ اﻧﺠﺎم
ﻣ دﻫﻨﺪ:
JPEG Optimizer

Optimizilla
Kraken
ImageRecycle
CompressNow
Trimage
Online Image Optimizer
Tiny PNG
Resize Photos
GiftOfSpeed
ﺑﺮﺧ ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی  ،lossyﻓﺸﺮده ﺳﺎزی  losslessﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻬﻢ ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و
ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻣ ﺳﺎزد .ﺑﺮﺧ از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی را دارﻧﺪ.

ﻣﻌﺮﻓ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻋﺲ

ﻣﻌﺮﻓ ﻓﺮﻣﺖ JPEG

اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺲ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه و در اﻏﻠﺐ ﻋﺲ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﯾﺎ
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﺎﺳ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،آن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺖ JPEG

ﻓﺮﻣﺖ  JPEGﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ رﻧ را در ﺧﻮد ﺑﻨﺠﺎﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺲ ﻫﺎﯾ ﻏﻨ
و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺘ ﺑﺎ وﺟﻮد رﻧ ﻫﺎی زﯾﺎد و ﻋﺲ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺗﻌﺠﺒ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺲ در وب ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻋﺲ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ روش JPEG

اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ از اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی  lossyﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﺲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻋﺲ ﻫﺎ را در آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ %0
ﻓﺸﺮدﮔ زﯾﺎد و  %100ﻓﺸﺮدﮔ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﺒ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺑﯿﻦ
 100ﺗﺎ  75درﺻﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﻫﻤﺎن  %75ﻋﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﻒ

ﺣﺠﻢ ﻗﺒﻠ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧ ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻋﺲ ﻫﺎ را ﺑﯿﻦ  70ﺗﺎ 80
درﺻﺪ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻫﺎ ﺑﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻋﺲ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و
اﺻﻠ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و ﻧﻤﺎﯾﺸﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻧﻤ ﻓﻬﻤﯿﺪ.
ﻓﺮﻣﺖ  jpegﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺖ png

ﻓﺮﻣﺖ  JPEGﺑﺮای ﻋﺲ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻﯾ دارﻧﺪ ،ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻫﺎی  JPEGﺑﺎ ﺟﻤﻼت ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﺑﺮاﻧﺪ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻣﺎت ﺑﻨﻈﺮ
ﻣ رﺳﻨﺪ JPEG .ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای ﻋﺲ ﻫﺎ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ دارای ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﻋﺲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ اوﻟﻮﯾﺖ دارد .ﻋﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  JPEGﺑﻪ
ﻣﯿﺰاﻧ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ  PNGدارﻧﺪ.
ﻣﻌﺮﻓ ﻓﺮﻣﺖ PNG

ﯾــ دﯾــﺮ از ﻓﺮﻣــﺖ ﻫــﺎی ﭘﺮﮐــﺎرﺑﺮد در زﻣﯿﻨــﻪ وب  PNGاﺳــﺖ .اﻣــﺮوزه  PNGﻋﻤــﺪﺗﺎ ﺑــﺮای
ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ GIF اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت  PNGاﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی  Losslessاﺳﺖ.
در ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی  PNGﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ داده ای از ﻋﺲ ﺣﺬف ﻧﻤ ﺷﻮد و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﺲ ﺑﺎﻗ ﻣ
ﻣﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی وردﭘﺮﺳ] ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ[
دﯾﺮ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ  ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از ﭘﺸﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﺮای ﻃﺮاﺣ ﻟﻮﮔﻮ ﻫﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﺎدﺗﺎن
ﺑﺎﺷﺪ JPEG ،ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﺑﻮد .ﺳﻪ ﻧﻮع ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺮای  PNGوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ از
 PNG-8, PNG-24 :و  .PNG-32اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮرﺳ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
 PNG-8از ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ 256 رﻧ در ﻋﺲ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮔﯿﻒ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد وﻟ ﺑﺮﺧﻼف ،GIF
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ و ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻢ دارد.
 PNG-24ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  16ﻣﯿﻠﯿﻮن رﻧ را دارد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ  JPEGﻧﺰدﯾ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺣﺠﻢ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ PNG-32 .ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در وب ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣ ﻋﺲ ﻫﺎ و ﻟﻮﮔﻮ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘ ﻫﺎی ﺧﺎﺻ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺮﻓ ﻓﺮﻣﺖ WebP

ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻟ ﻧﻤ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  JPEGو  PNGرا ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد؟
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﯾ ﻓﺮﻣﺖ اوﭘﻦ ﺳﻮرس ﺑﺮای ﻋﺲ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣ ﮐﺮد .ﻓﺮﻣﺖ  WebPﯾ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻋﺲ ﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی را
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی  lossyﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در
 JPEGاﯾﻦ ﮐﺎر در ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی  Losslessاﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﺪ .در ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی  Losslessﻋﺲ
ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  PNGﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺣﺠﻢ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ وﻟ ﻫﯿﭻ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗ در ﻋﺲ از دﺳﺖ
ﻧﻤ رود.
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  WebPﺑﺎز از دو ﻧﻤﻮﻧﻪ  JPEGو  PNGﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ اﺳﺖ! اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﻨﻮز در ﺑﺮﺧ از ﻣﺮورﮔﺮ ﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻧﻤ
ﺷﻮد دﻟﺴﺮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎﯾ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﺮورﮔﺮ از
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ را ﺑﺮﺳ ﻣﯿﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻋﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺰاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻓﺮﻣـﺖ ﻫـﺎی دﯾـﺮی ﻫـﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  GIFو  SVGوﺟـﻮد دارﻧـﺪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﯿـﺎز اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـ ﺷﻮﻧـﺪ.
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺖ  GIFﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .و  SVGﻫﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘ در
وردﭘﺮس آﭘﻠﻮد ﻧﻤ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﻮد
ﻧﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺮد ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

