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ابزار بهینه سازی تصاویر

در این مقاله من  15ابزار بهینه سازی عکس ها رو به شما معرفی می
کنم که معموال برای طراحی سایت کاربرد زیادی دارند .با استفاده از
این ابزار ها می توانید حجم تصاویر خود را به شدت کاهش دهید
بدون این که تغییری در کیفیت عکس رخ بده ،خوشحالم از این که
علم اینقدر پیشرفت کرده!
خب حاال شاید براتون سوال به وجود بیاد که در بین این  15مورد از
کدوم یکی استفاده کنم؟

من تمامیه این ابزار های بهینه ساز عکس ها رو با هم مقایسه کردم ،که شما
بتوانید بهترین انتخاب را در عین راحتی و داشتن آگاهی باال انجام دهید.
الزم به ذکر است که مبنا مقایسه این سایت های بهینه ساز دو عکس است.
 .1عکسی با فرمت  PNGو حجم  125مگابایت
 .2عکسی با فرمت  JPGو حجم  361مگابایت
برنده مقایسه بهترین ابزار بهینه سازی تصاویر  Optimizillaبود ،پس از بهینه
سازی تصاویر به این حجم رسیده بودند.
 .1عکسی با فرمت  PNGو حجم  40مگابایت یعنی  %68بهینه سازی
 .2عکسی با فرمت  JPGو حجم  64مگابایت یعنی  %82بهینه سازی
مجموعه آلفا 8هم از ابزار های بهینه سازی تصاویر استفاده می کنه ،مثال ما
بیشترین استفاده را از  Optimizillaداریم.
.1

Optimizilla

با استفاده از  Optimizillaشما می توانید عکس های خود را در وب سایت آپلود
کنید و نیازی به دانلود نرم افزار جداگانه ای ندارید.
 Optimizillaبه شما این امکان را می دهد که بتوانید بدون داشتن محدودیت
تصاویر را با فرمت های  PNGو  JPEGبهینه کنید.
همچنین شما می توانید با استفاده از  Optimizillaعکس ها رو به صورت
گروهی(حداکثر  20عکس) بهینه سازی کنید که باعث افزایش سرعت و صرفه
جویی در زمان می شود.
بعد از آپلود تصویر در  Optimizillaشما می توانید پیش نمایشی از قبل و بعد
عکس خود همراه با نواری که قابلیت افزایش و یا کاهش بهینه سازی عکس را
به شما میدهد ببینید ،این امکان باعث می شود که شما تا مرحله ای که به
کیفیت عکس آسیب نزنه بتوانید به راحتی پیش روی کنید.

JPEG Optimizer .2

 JPEG Optimizerابزاری است که به شما این امکان را می دهد که بدون دانلود
هیچ نرم افزاری و فقط از طریق وب سایت بتوانید عکس های خود را آپلود
کنید.
همین طور که از اسمش مشخصه شما با  JPEG Optimizerفقط می توانید
عکس هایی با فرمت  JPEGرا بهینه کنید.
از ویژگی های دیگر  JPEG Optimizerمی توان به کنترل میزان بهینه کردن
تصویر نیز اشاره کرد.
همچنین شما با استفاده از  JPEG Optimizerمی توانید ابعاد عکس خود را
تغییر دهید که این مورد در بهینه سازی بیشتر تصویر به شما کمک زیادی
خواهد کرد.
Kraken.io .3

ابزار  Kraken.ioدارای نسخه  Proو نسخه رایگان است که برای استفاده از آن
نیاز به نصب و راه اندازی نرم افزار به صورت جداگانه نیست و می توانیم عکس
ها را داخل وب سایت آپلود کنیم.
یکی از ویژگی قابل توجه و مهم  Kraken.ioاین است که می تواند تعداد باالیی
عکس با فرمت های  PNGو  JPEGو یا حتی  GIFرا به صورت همزمان با هم
بهینه کند.
قدرت بهینه سازی  Kraken.ioبسیار باال است و می تواند حجم عکس را به
شدت کاهش دهد.
با استفاده از  Kraken.ioشما تنها محدود به وارد کردن عکس از طریق کامپیوتر
و یا گوشی خود نیستید ،می توان با استفاده از  Dropbox ،Boxو یا Google
 driveعکس و یا گیف های خود را وارد و بهینه کنید.
نسخه رایگان  Kraken.ioامکان بهینه سازی عکس تا حجم  32مگابایت که
مجموع آنها از  100مگابایت بیشتر نشود را می دهد.
در نسخه  Proشما امکان تغییر سایز عکس را نیز داید و همچنین بهینه سازی
عکس ها تا حجم  500مگابایت و مجموعا  5گیگابایت برای شما امکان پذیر
خواهد بود.

Imagerecycle .4

برای استفاده از  Imagerecycleمی توان از خود وب سایت استفاده کرد و نیازی
به نصب نرم افزار جداگانه نیست ،البته در صورتی که وب سایت شما دارای
سیستم مدیریت محتوا  Shopify ,Joomla ,Magentoو  WordPressباشد می
توانید با استفاده از پالگین  Imagerecycleعکس های خود را بهینه کنید.
 Imagerecycleاز فرمت های  PNG, JPEG, PDFو  GIFپشتیبانی می کند.
یکی از ویژگی های جالب  Imagerecycleاین است که شما می توانید با وارد
کردن آدرس سایت خود گزارشی رایگان از آن بگیرید ،این گزارش کمک می کند
که بتوانید تصاویری که به بهینه سازی در وب سایت شما نیاز دارند را تشخیص
دهید و آن ها را اصالح کنید.
CompressNow .5

برای استفاده از  CompressNowنیازی به نصب افزونه و یا نرم افزار ندارید و
می توانید با استفاده از امکانات وب سایت تصاویر خود را بهینه کنید.
 CompressNowبه شما این امکان را می دهد که عکس ها را به صورت دسته
جمعی(حداکثر  10عکس) انتخاب کرده و آن ها را بهینه کنید.
همچنین شما می توانید میزان بهینه سازی تصاویر هم انتخاب کنید.
 CompressNowاز فرمت های  JPEG, PNGو  GIFپشتیبانی می کند.
Trimage .6

باالخره رسیدیم به  Trimageیک ابزار مناسب برای سیستم عامل لینوکس البته
بگم که کاربران ویندوز و مک هم می تونن از این ابزار استفاده کنند ولی توصیه
می کنم که از موارد دیگری که بهتون معرفی کردیم استفاده کنید.
نحوه کار  Trimageبه این صورت است که متا دیتا و  EXIFتصاویر را حذف کرده
و سپس بهینه سازی را در باالترین سطح انجام می دهد.
 Trimageاز تصاویری با فرمت  PNGو  JPEGپشتیبانی می کند.
Online Image Optimizer .7

برای استفاده از  Online Image Optimizerنیاز به نصب پالگین و یا نرم افزاری
نیست که این امکان را به ما می دهد تا از این ابزار که محصولی از Dynamic
 Driveبه راحتی استفاده کنیم.
 Online Image Optimizerبه شما این امکان را می دهد که بتوانید فرمت فایل
های خود را پس از بهینه سازی عوض کنید مثال می توانید فایلی با فرمت PNG
آپلود کرده و همان عکس را با فرمت  JPEGدانلود کنید.

 Online Image Optimizerیک ویژگی خاص داره که می تونین با استفاده از
 URLعکس رو وارد کنید ،حاال این قابلیت چه کاربردی داره؟ می تونیم عکس
های سایت رو با از دست دادن کمترین زمان ممکن مستقیم وارد کنیم.
تصاویر به صورت تکی و با حداکثر حجم  2.86مگابایت در Online Image
 Optimizerبارگذاری می شوند
 Online Image Optimizerاز فرمت های  GIF, JPEGو  PNGپشتیبانی می کند.
Tiny PNG .8

ابزاری قدیمی و محبوب دل ها چیزی نیست جز  Tiny PNGنیاز به نصب برنامه
ای ندارد و می توانید به راحتی و رایگان از امکانات زیادش استفاده کنید.
یکی از ویژگی های مثبت  Tiny PNGداشتن پالگین برای  WordPressو
 Magnetoاست که موجب راحتی بیشتر می شود.
 Tiny PNGامکان بارگذاری انبوه تصاویر را برای ما فراهم می کند البته به شرطه
ها و شروطه ها! در هر دفعه آپلود مجاز به آپلود  20عکس هستیم و آپلود
جمعا  100تصویر در ماه ،یه نکته دیگه هم که داره اندازه هر عکس بیش تر از 5
مگابایت نباشه(معموال هم این اتفاق نمیفته).

پس از بهینه سازی تصاور می توانید آن ها را در کامپیوتر و یا  Dropboxخود
ذخیره کنید.
 Tiny PNGاز فرمت های  PNGو  JPEGپشتیبانی می کند.
Resize Photos .9

 Resize Photosیک ابزار بهینه سازی تصاویر است که کامال رایگان عمل کرده و
نیاز به نصب برنامه ای خاص بر روی سیستم شما ندارد ،همین موضوع باعث
راحتی استفاده از آن می شود.
یکی از ویژگی های  Resize Photosتغییر سایز تصاویر است.
همچنین با استفاده از  Resize Photosمی توانیم فرمت تصاویری که بهینه
سازی آن را انجام دادیم به صورت دلخواه انتخاب کنیم.
 Resize Photosاین امکان را به ما می دهد که میزان بهینه سازی عکس را نیز
با استفاده از نوار قرار داده شده که بیان گر درصد بهینه سازی است تغییر
دهیم.
 Resize Photosاز فرمت های  jpg, png, gif, bmpو  psdپشتیبانی می کند.
GiftOfSpeed .10

 GiftOfSpeedشامل مجموعه ابزار های متنوع جهت بهینه سازی تصاویر می
باشد که برای استفاده از این ابزار نیاز به نصب نرم افزاری ندارید و از طریق وب
سایت می توانید از تمامی امکانات  GiftOfSpeedاستفاده کنید.
 GiftOfSpeedاز تکنیک هایی برگرفته شده از چندین تصویر استفاده می کند تا
عکس مورد نظر ما را با کمترین حجم تحویل دهد.
با استفاده از  GiftOfSpeedمی توانیم اندازه تصویر را به صورت آنالین نیز
تغییر دهیم.
 GiftOfSpeedفقط امکان آپلود انبوه تصاویر را با فرمت  PNGبه ما می دهد و
درصورتی که بخواهیم تصاویر خود را فرمت  JPEGآپلود کنیم توانایی بارگذاری
به صورت انبوه را نداریم.
 GiftOfSpeedاز فرمت های  PNGو  JPEGپشتیبانی می کند.
Compressor.io .11

 Compressor.ioابزاری است برای بهینه سازی تصاویر با قابلیت بهینه سازی باال
که همراه با عدم کاهش کیفیت فایل خواهد بود ،در عین حال برای استفاده از
این ابزار نیاز به نصب نرم افزار جانبی نیست.
 Compressor.ioامکان بهینه سازی فایل ها را تا بیش از  %90به ما می دهد.
 Compressor.ioاز فرمت های  JPEG،PNG ،Gifو  SVGپشتیبانی می کند.
بعد از اینکه ابزار بهینه سازی رو انتخاب کردین ،بک آپ گیری از سایت رو
فراموش نکنید .از همه لحاظ کار مهمیه و نباید فراموش بشه من فقط یک جنبه
که تو این مقاله مورد بحث بود رو توضیح میدم.
فرض کنید شما تمامیه عکس های سایت رو بهینه کردید چه به روش انبوه چه
به روش تکی هر جفتش به نوبه خودش زمان بره ،حاال اگه اتفاقی بیفته و
سایت از دسترس خارج شه؟ همه چیز از اول!
البته با  Cron jobمیشه کاری کرد که بک آپ گیری از سایت به صورت کامال
اتوماتیک توسط هاست انجام شه .آموزش کاملش رو در Crom job
چیست؟ قرار دادیم ،توصیه می کنم اصال از دستش ندید.
JPEGmini .12

 JPEGminiیکی دیگر از ابزار های بهینه سازی تصاویر است ،به همراه رابط
کاربری خوب که نیازی به نصب برنامه خاصی ندارید و برای استفاده از آن
کافیست در وب سایت  JPEGminiیک حساب کاربری ایجاد کنید.
پس از بهینه سازی تصویر  JPEGminiامکانی را برای ما فراهم می کند که
بتوانیم تصاویر قبل و بعد از فشرده سازی را ببینیم.
 JPEGminiمحدودیتی در فرمت فایل های ورودی برای شما ایجاد نمی کند.
COMPRESS JPEG .13

 COMPRESS JPEGو  COMPRESS PNGو  SHRINK PDFاین  3ابزار برای بهینه
سازی تخصصی تصاویری با فرمت  PNG ،JPEGو فایل های  PDFمی باشد.
در بعضی از موارد معرفی شده در این مقاله محدودیت هایی داشتیم و نمی
توانستیم تمامی فرمت های مدنظر خودمون رو در تعداد باال بهینه کنیم ولی
 COMPRESS JPEGبه ما این امکان را می دهد که تا  20عکس یا  PDFرا به
صورت یکجا آپلود و بهینه سازی کنیم.
 COMPRESS JPEGیکی از ویژگی هایی که برای راحتی بیشتر ما فراهم کرده
این است که پس از اتمام فرآیند بهینه سازی تصاویر ،آن ها را در یک فایل
زیپ برای دانلود قرار داده.
Convert Image .14

ابزاری با کوهی از امکانات ،برای استفاده از این امکانات نه نیاز به نصب نرم
افزار بر روی سیستم خود دارید و نه نیازی به ساخت حساب کاربری!
با استفاده از  Convert Imageعالوه بر بهینه سازی تصاویر می توان به عکس
ها افکت اضافه کرد.

 Convert Imageامکان تغییر سایز و چرخاندان تصاویر را نیز به ما می دهد ،می
توانید بر روی تصاویر خود واترمارک هم بزنید.
 Convert Imageبه شما این اجازه را می دهد تا فرمت فایل های خروجی را
انتخاب کنید.
 Convert Imageاز فرمت های BMP, CUR, GIF, ICO, JPG, PCX, PDF, PICT,
 PNG, PSB, PSD, TIF, XCFپشتیبانی می کند.
PNGGauntlet .15

برای استفاده از  PNGGauntletنیاز به نصب نرم افزار دارید ولی نترسید حجم
پایین و خوبی داره  900کیلوبایت برای ویندوز فایل  Setupآن حجم دارد.
نرم افزار  PNGGauntletشامل  OptiPNG ،PNGOUTو  DeflOptاست ،این ابزار
ها به شما امکان بهینه سازی هرچه بیشتر و عدم از دست دادن کیفیت را می
دهند.
نرم افزار  PNGGauntletاز فرمت های  TIFF،GIF،JPGو  BMPپشتیبانی می کند
ولی فقط می تواند خروجی  PNGاز تصاویر بهینه شده بدهد.

از این  15ابزار بهینه سازی تصاویر سعی کنید بهترین استفاده رو بکنید همین
ابزار ها هستند که به بهینه شدن سایت ما کمک می کنند و باعث پیشرفت
سایت می شوند.
موارد دیگری هم واسه پیشرفت وب سایت الزمه ،مثال لینک سازی برای وب
سایت با مانی ربات یا داشتن  SSLبرای سایت که این مورد هم به طور کامل در
مقاله  sslچیست؟ توضیح دادم براتون و بسیاری از موارد دیگر که تمامیه این
فاکتور ها در کنار هم باعث پیشرفت وب سایت می شه.
و برای جمله آخر هم برای همتون آرزو چنین صحنه ای رو با این ابزار های بهینه
سازی تصاویر می کنم!

