
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اصالح  ها آنتصاویر ابتدا باید  سازی ینهبهچرا قبل از 
 کنیم؟
 



 

 

 چرا قبل از بهینه سازی تصاویر ابتدا باید آن ها را اصالح کنیم؟

 2صفحٌ 

 51تصاٍیر در حجو سایت حدٍد  یرتأث نگابایت است6 0669حدٍد  2109اینترنتی در سال نیانگین حجو صفحات 
 خَبی برای ارائٌ بٌ کاربران يستند6فراگیر ٍ بسیار ننابع  يا آن یراز  درصد است؛

 

 

 کنیم؟ اصالحرا  ها آنتصاویر ابتدا باید  سازی ینهبهچرا قبل از داستان آمىزش 
انجام  یدرست بٌاین کار را  یدبا نکردید ٍ سایت شها بسیار کند است، سازی ینٌبًتصاٍیر خَد را  حال تابٌاگر شها 

 ،شَند ینبارگذاری  یآران بٌتصاٍیر سایت ٍردپرسی شها خیلی دیر ٍ  اگر داشتٌ باشد6 ديید تا نتیجٌ خَبی
بسیاری از  تَانید ین حتی خَد، تهرکز بر رٍی تصاٍیر سایت با شها است6 یتسا ٍبٍجَد نشکلی در  ديندى نشان

 نشکالت نربَط بٌ عهلکرد سایت را رفع کنید6

تصاٍیر  سازی ینٌبً ٍردپرس، سازی ینٌبًدر این نقالٌ نا قصد داریو بٌ شها بگَییو کٌ چرا اٍلین نقطٌ برای شرٍع 
 6ديیو ین دیر لَد شدن تصاٍیر پیشنًاد يکاريایی برای حل نشکالتی از قبیلبٌ شها را ینيهچن است6

 نیم؟تصاویر شروع کسایت ابتدا باید از  سازی ینهبهچرا برای 
بٌ شها  یرتصاٍ 6تصاٍیر ٍ يا پادکست ،يا یلوف است؛ يا یا رسانٌ چند از غنی انداز چشو یک حاضر حال در ٍبصفحات 
استفادى از تصاٍیر  انا؛ بًتری داشتٌ باشید یتسا ٍبانتقال نَضَع  ازنظرزیبایی ٍ يهچنین  ازنظرتا  کنند ینکهک 

بزرگی  ضعف نقطٌشها دارای  یتسا ٍب ،کند ینهکار  یخَب بٌشها  یتسا ٍبتصاٍیر  اگر دارای نشکالتی يو است6
سایت شها  عهلکرد سرعت بارگذاری تصاٍیر را افزایش ديید، اگر 6ٍ ير رٍز کو بازدید تر از رٍز قبل خَايد شد است

 آید ین( بٌ ٍجَد friendly user-mobileيهراى ) یيا تلفنکاربری دٍستانٌ برای  تجربٌ یک ،کند ینيو افزایش پیدا 
 6کند ینٍ در آخر رتبٌ شها در گَگل افزایش پیدا 

 که اشتباه استفاده شىد یزمان تصاویر بدترین رسانه است؛

 6کنند ینسنگین  شهارا یتسا ٍب تصاٍیری کٌ حجو زیادی دارند،

خَد  یتسا ٍبير تصَیر حجیهی کٌ بٌ  با نگابایت(، 2کهتر از باشد )استاندارد  یتتانسا ٍبحجو  خَايید یناگر 
 6شَید ینقدم از يدفتان دٍر  يا دى ،کنید یناضافٌ 
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 4 از ،یبردار  عکس يای یندٍرببا  شدى گرفتٌحجو تصاٍیر  نیانگین نثال یبرا حجو تصاٍیر بسیار بزرگ است6
 نگابایت در سایت خَد استفادى کنید، 02ر است! اگر شها از تصاٍیری با حجو نگابایت یا حتی بیشت 02نگابایت تا 

 !ديد ینیا حتی در زنان بارگذاری خطا  شَد ینبارگذاری  یسخت بٌ یتسا ٍبکٌ  رسد ین یزنان

ٍ چقدر سریعتر  تر سبکسایتتان  چقدر نگابایت برسانید، 0حال حساب کنید کٌ اگر حجو تصاٍیر خَد را بٌ کهتر از 
 خَايد شد6 بارگذاری

 تَاند یناندازى تصاٍیر  یرتغ است6 يا آناندازى  یرتغ برای کو کردن حجو تصاٍیر انجام ديید، تَانید یناٍلین کاری کٌ 
نیز کايش  شهارااضافی  يای ینٌيز  کايش حجو تصاٍیر، ینيهچن را کايش ديد6 يا آنتا حدٍد زیادی حجو 

 6حجو زیادی از سایت را نی گیرند،بنابراین شها نجبَر بٌ خرید فضای بیشتری يستید،زیرا تصاٍیر ديد ین

 کنیم یمما در دنیای مىبایل زندگی 

 
تعداد زیادی از کاربران شها از تلفن يهراى برای بازدید  یرا؛ ز تصاٍیر برای کاربران نَبایل بسیار ايهیت دارد سازی ینٌبً
ٍجَد برای کاربر بٌ کند کٌ یک تجربٌ کاربری خَب  ین ینتضهتصاٍیر  سازی ینٌبً 6کنند یناستفادى  تان یتسا ٍباز 

 بیاید6
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اعالم  رسها  گَگل  2108سال  در 6کنیو یننا در دنیای نَبایل زندگی  کٌ یطَر  بٌ يهراى بسیار نحبَب يستند، یيا تلفن
 یتسا ٍب سرعت ،شَند ینکٌ در نَبایل جستجَ  يایی یتسا ٍب یبند رتبٌنَارد برای  ترین یاصلکرد کٌ یکی از 

 است6

دقت  کنید ینيستید باید بٌ حجو تصاٍیری کٌ استفادى  یتسا ٍبزنانی کٌ در حال طراحی ٍ ایجاد یک  ینبنابرا
 نعهَل نشَد6 ازحد یشبکنید تا زنان بارگذاری صفحٌ 

 سئى تصاویر فرامىش نشىد

 
ٍ يهچنین  در گَگل فاکتَر افزایش رتبٌ سایت ترین یاصل انا دارد، یرتأثدرست است کٌ سرعت صفحٌ بر رتبٌ گَگل 

 تصاٍیر است6 سئَ گَگل، یجستجَيادر  یرتصاٍنشان دادن 

ٍ بازدید سایت  کاربران را از این طرق جذب نهایید تَانید ین ،آید ینگَگل باال  يای زنانی کٌ تصاٍیر شها در جستجَ
 6خَد را باالتر ببرید

 کسی رٍی آن دکهٌ کلیک کند، یٍقت اضافٌ کرد6 جستجَيادکهٌ نهایش تصاٍیر را بٌ بخش  2103ال گَگل در س
درصد ترافیک  63،يا گزارشاساس  بر 6بیند ینرا  نرتبط با کلهٌ جستجَ شدىتصاٍیر  یها  نستق صفحٌ ٍب، یجا بٌ
 از طریق تصاٍیرشان است6 يا یتسا ٍب

 گذارند یم یرتأثتصاویر بر ارزش سایت 
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 شها ٍ يهچنین نرخ تبدیل را کايش ديند6 یتسا ٍبعهلکرد  تَانند ین تنظیو نشَند، یدرست بٌاگر تصاٍیر 

  test speed page mobile Google’s یتسا ٍباستفادى از  با شها فرٍشگايی است، یتسا ٍباگر 
 نحاسبٌ کنید6 را ديید ینکٌ از دست  پَلی تَانید ین

 اگر است کٌ تجربٌ کاربری خَبی داشتٌ باشد6 یتیسا نتیجٌ، ینبًتر  گَگل ارائٌ بًترین نتیجٌ بٌ کاربر است6يدف 
 باالتر نبرد؟ شهاراگَگل رتبٌ سایت  چرا خَد را بًبَد ببخشید، یتسا ٍبشها تجربٌ کاربری 

 تصاویر سرعت سایت را بهبىد ببخشیم؟ اصالحچگىنه با 

https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite
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نَاردی بسیار سادى  نا سایت ابتدا باید از تصاٍیر شرٍع کنیو، سازی ینٌبًچرا برای  یدا شدىنتَجٌ  کٌ اکنَن
 زیادی در افزایش سرعت سایت دارند6بسیار  یرتأثکٌ  گَییو ینرا بٌ شها 

 حذف تصاویر اضافی

 تصاٍیر اضافی است6 حذف ،http یيا درخَاستبرای افزایش سرعت ٍ کايش  يا راى ینتر  سادىیکی از 
 نخَايد داشت6 يا آنچندانی بر  یرتأثکٌ سرعت باالیی دارند، حذف تصاٍیر اضافی  يایی یتسا ٍب البتٌ

 تا حد ممکن حجم تصاویر را کاهش دهید

زیاد است ٍ زنان زیادی طَل  ازحد یشب يا آنحجو  احتهاال   ،شَند یناگر تصاٍیر شها بسیار دیر بارگذاری 
 کو کنید6 تَانید ینحل این نشکل اندازى تصَیر را تا جایی کٌ  یبرا تا دانلَد شَند6 کشد ین

 شده باشند (Resize)ممکن است تصاویر 

کٌ در  یا اندازىاندازى تصَیر شها با  اگر بٌ کار بگیرید، را یک تصَیر خَايید ینزنانی کٌ در قسهتی از سایت 
نیز  ینا 6ديد ینتغیر  شهاراخَدکار تصَیر  صَرت بٌ قالب است یکسان نباشد، شدى نشخص سایت قالب

 یکی از دالیل افت سرعت سایت است6

 مناسب استفاده کنید های یلفااز 

ٍیدیَیی گیف يا حجو بیشتری  يای یلفادر  نثال   دیگر حجو بیشتری دارند6 یيا فرنتاز  يا فرنتبرخی از 
 کهتر استفادى کنیو6 يا آناز  االنکان د حباید  پس دارند،

 لىد تنبل را فعال کنید

است کٌ زنانی کٌ  یا گَنٌ بٌتنبل تصاٍیر  لَد است6 سایت بسیار خَب برای افزایش سرعت راى یکلَد تنبل 
 ،یدا نرفتٌتا زنانی کٌ تا پایین صفحٌ  یعنی؛ کنند ینشرٍع بٌ لَد کردن  یرتصاٍ ،کنید ینشها اسکرٍل 

 سرعت بارگذاری صفحٌ بیشتر خَايد شد6 نتیجٌ در آن قسهت لَد نخَايند شد، یرتصاٍ

بدٍن اتالف ٍقت ٍ با یک کلیک  تَانید ینٍردپرس دارای قابلیت لَد تنبل يستند کٌ  یيا افزٍنٌبسیاری از 
 6فعال نهایید یتتانسا ٍبلیت را در این قاب

 

 بندی: جمع
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 لذت بردى باشد6 یدٍاریوان کنیو6 اصالحرا  يا آنتصاٍیر ابتدا باید  سازی ینٌبًدر این نقالٌ یاد گرفتید کٌ چرا قبل از 
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