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7 نکته درباره عکس های سایت شما!
ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

اهمیت استفاده از عکس های خوب و باکیفیت آن قدر زیاد شده که تاثیر مستقیمی 

بر نرخ تبدیل سایت دارد. سایت هایی که از عکس های معمولی و بی کیفیت استفاده 

می کنند شانس فروش محصوالتشان کاهش می یابد.

1. چه فرمتی برای تصاویر سایت مناسب است؟
jpg .1

رایج ترین فرمت که برای عکس های سایت استفاده می شود jpg است. این فرمت 

عکس می تواند با حفظ کیفیت، حجم بسیار کمی داشته باشد و بر سرعت بارگذاری 

سایت تاثیر منفی نگذارد. عکس های واقعی بهتر است با فرمت jpg  ذخیره شوند. 

مزیت jpg  آن است که عکس  واقعی و عکاسی شده با وجود داشتن تعداد رنگ های 

بسیار زیاد، حجم کمی خواهد داشت.
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png .2
عکس های jpg یک محدودیت دارد و آن هم این است که پشت عکس نمی تواند 

شفاف باشد. یعنی مثال اگر از یک عکس سیب استفاده می کنید اطرافش به رنگ 

 png سفید در می آید و نمی توانید این عکس را روی زمینه قرار دهید. عکس های

این قابلیت را دارد که زمینه آن شفاف باشد. 

عکس باال این موضوع را به صورت تصویری نشان می دهد. گرافیک های برداری و 

نوشته ها را بهتر است با فرمت png ذخیره کنید. 

البته شاید برای سادگی کار ترجیح بدهید تمام عکس های سایت با یک فرمت 

باشد.

gif .3
یعنی یک عکس خودش می تواند شامل  دارد،  انیمیشن  قابلیت   gif  عکس های

چندین عکس در درونش باشد که به ترتیب و با فاصله زمانی مشخصی که هنگام 

ساختن عکس تعریف کرده ایم عوض شود. 

البته عکس های متحرک روز به روز محبوبیتش را در سایت از دست می دهد. این  

عکس ها بیشتر برای ساخت بنرهای تبلیغاتی استفاده می شود.

2. حجم عکس های سایت چقدر باشد؟
با افزایش سرعت اینترنت، نمی توان قانون مشخصی را عنوان کرد. در سال های 
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قبل که سرعت اینترنت بسیار کند بود توصیه می شد حجم عکس ها بیشتر از 30 

کیلوبایت نباشد.

این حال حجم  با  ثانیه دارند.  بر  اینترنت چند مگابیت  به  اکنون همه دسترسی 

و  باکیفیت  بسیار  باشد  کیلوبایت   300 تا   100 بین  اگر چیزی  مقاالت  عکس های 

معقول است.

در  ولی  بگیریم.  نظر  در  بیشتر  را  عکس  یک  حجم  شاید  خاصی  موارد  در  البته 

هر صورت استفاده از عکسی با حجم 5 مگابایت در هیچ سایتی مناسب به نظر 

نمی رسد. البته توجه کنید نکته مهم مجموع حجم عکس های لود شده در صفحه 

از 20 عکس استفاده می کنید شاید ترجیح دهید  اگر در صفحه ای  سایت است. 

حجم عکس ها را کمتر درنظر بگیرید.

3. از چه نوع عکس هایی در سایت استفاده کنیم؟
1. عکس های واقعی

شما می توانید از عکس های واقعی استفاده کنید که با دوربین عکاسی تهیه شده 

است. بسیار مهم است که این عکس ها با شرایط محلی همخوانی داشته باشد.
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استفاده از عکس هایی که مشخص است مربوط به ایران نیست، تاثیری منفی بر 

مخاطب می گذارد. در همین عکس باال چون شخص اخراجی کراوات دارد شاید 

این ذهنیت را ایجاد کند که مقاله مربوط به ایران نیست و مفید نخواهد بود.

2. عکس های برداری
 vector عکس هایی هستند که درواقع با کامپیوتر ترسیم شده اند. این  عکس ها که

یا clipart نامیده می شوند شبیه کارتون هستند و در حال حاضر بسیار رایج هستند.

در مواردی که می خواهید سایت شما از حالت جدی و خشک خارج شود شاید 

کارمندان  اخراج  درباره  مقاله ای  اگر  مثال  باشد.  مناسب  این عکس ها  از  استفاده 

را  مقاله  جدی  موضوع  شوخی آمیز،  کمی  و  برداری  عکس  یک  شاید  نوشته اید 

تلطیف کند.

عکس های واقعی بهتر است یا برداری؟
هیچ لزومی ندارد تمام عکس های سایت شما از یک نوع باشد؛ ولی بهتر است 

اغلب آن ها از یک رویه پیروی کنند. این موضوع تا حد زیادی سلیقه ای است.
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به نظر  با شوخ طبعی و دوستانه  آمیخته  اگر ترجیح می دهید سایت شما مدرن، 

برسد از عکس های برداری بیشتر استفاده کنید.

اگر سایت شما به موضوع بسیار جدی می پردازد، مثال سایت خبری دارید، واضح 

است که باید از عکس های واقعی استفاده کنید.

4. آیا رزولوشن عکس مهم است؟
اگر تصویری را برای چاپ طراحی می کنید رزولوشن که با واحد dpi بیان می شود 

اهمیت پیدا می کند. DPI مخفف Dot Per Inch یا تعداد نقاط در یک اینچ است. 

معموال رزولوشن نمایش مانیتورها 72 یا 96 است. اگر رزولوشن تصویر شما بیشتر 

از این اعداد باشد فرقی در نتیجه ندارد.

البته فرقی نمی کند که شما عکس را در فتوشاپ با رزولوشن 72 درست کنید یا 300؛ 

چون در نهایت وقتی عکس را به صورت Save for Web ذخیره می کنید تنها نکته 

مهم طول و عرض عکس است و رزرولوشن اهمیتی ندارد.

5. بهترین منابع دانلود عکس کدامند؟
1. جستجوی تصویر در گوگل

images.google.com

بهترین منابع جستجوی عکس، تصاویر گوگل هستند. کافی  از  بدون شک یکی 

است به images.google.com مراجعه کنید و با جستجو، عکس مناسب را پیدا 
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کنید. اگر دنبال عکس هایی بسیار تخصصی و فنی باشید، شاید گوگل بهترین گزینه 

برای شما باشد چون بیشترین گستردگی را دارد.

2. جستجوی تصویر در یاندکس
yandex.com/images

یاندکس یک موتور جستجوی کمتر شناخته شده است که بیشتر در کشور روسیه 

استفاده می شود. به دلیل تفاوت قوانین کپی رایت در روسیه، به کمک این موتور 

جستجو، گاه می توانید عکس های باکیفیت و منحصر به فردی بیابید که از طریق 

موتور جستجوی گوگل امکان پذیر نیست.

3. جستجو در سایت فری پیک
freepik.com

البته تمام عکس های این سایت رایگان نیستند و برای دانلود برخی عکس های 

الزم است اکانت Premium داشته باشید. با این وجود، بهترین منبع برای دانلود 
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تصاویر برداری همین سایت است و عکس های رایگان آن آن قدر زیاد هستند که 

در هر موضوعی چند عکس خوب و مناسب بیابید.

6. چطور از همین سایت های معرفی شده عکس های بهتری پیدا کنیم؟
منبع  که  است  آن  می شود  پرسیده  ما  از  عکس ها  درباره  که  سوالی  رایج ترین 

عکس های سایت شما کجاست. اگر به دوستان بگوییم عکس های گوگل یا فری پیک 

ولی  می کنند  استفاده  منابع  این  از  هم  خودشان  چون  می کنند  نگاه  ناباوری  با 

گاهی عکس های سایتشان عالی نیست. نکته مهم تر استفاده از کلیدواژه مناسب 

در جستجو، اختصاص وقت و حوصله کافی و همچنین مهارت در جستجوهای 

پیشرفته است.

نکته ای کلیدی در انتخاب کلیدواژه جستجو
در جستجو حتما از کلیدواژه انگلیسی استفاده کنید تا هم گزینه های بیشتری نمایش 

داده شود و هم به صورت غیرعمدی از عکس های سایت های رقیبان استفاده نکنید.

سعی کنید درباره هر چیزی که نیاز به عکس دارید به یک کلیدواژه تصویری برسید. 

را جستجو کنیم،   success اگر کلیدواژه  مثال مقاله ای درباره موفقیت نوشته ایم. 

احتمال یافتن عکس مناسب در زمان کوتاه کمتر است. فکر کنید موفقیت را با 

برسد. جستجوی  به ذهن  نردبان  واژه  داد. شاید  نمایش  چه تصویری می تواند 

کلیدواژه success ladder یا حتی واژه ladder به تنهایی شاید ما را سریع تر به 

عکس موردنظر برساند.
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7. چگونه حجم عکس ها را کمتر کنیم؟

یکی از رایج ترین روش ها استفاده از فتوشاپ است. در نسخه های جدید فتوشاپ 

 File/Export/Save For گزینه  باال  منوی  از  برای خیره سازی عکس،  کافی است 

Web را انتخاب کنیم.

البته اگر دسترسی به فتوشاپ نداریم، می توانیم از سایت های کاهش حجم آنالین 

استفاده کنیم. یکی از معروف ترین سایت ها، tinyjpg است.

https://tinyjpg.com

این سایت عکس ها jpg و png را به خوبی فشرده می کند. کافی است فایل را آپلود 

کنید و پس از چند ثانیه فایل کم حجم را دانلود کنید.

 4 نکته مکمل برای داشتن عکس هایی زیبا در سایت
1. شما هیچ تعهدی نداده اید که عکسی که یافتید را عینا در سایت خود استفاده 

کنید! گاهی با ترکیب دو یا چند عکس می توانید عکس موردنظر خود را درست 

کنید. 

مثال عکس زیر که در سایت مدیرسبز استفاده شده و مربوط به مقاله روش »مقایسه 

سیب با پرتقال« در تبلیغ نویسی است، از ترکیب سه عکس درست شده است. 
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زمینه یک تصویر برداری است و که روی آن عکس واقعی دو میوه اضافه شده 

است.

2. سعی کنید زیبایی عکس را حفظ کنید. با افزودن واترمارک، لوگو و آدرس سایت 

روی عکس، به طور حتم از زیبایی عکس کاسته می شود و عکس شلوغ و غیرجذاب 

می شود. پس تا حدی المان های اضافی به عکس اضافه کنید که زیبایی عکس 

تحت شعاع قرار نگیرد.

در سایت  ما  مثال  کنید.  استفاده  یکسانی  اندازه  از  مقاالت سایت  تمام  برای   .3

مدیرسبز از ابعاد 1024 در 577 پیکسل استفاده می کنیم. تمام تصاویر مقاالت به این 

ابعاد درمی آیند و سپس منتشر می شوند. ابعاد هم طوری انتخاب شده که نسبت 

HD در آن رعایت شده باشد، یعنی نسبت طول به عرض عکس 16 به 9 است. 

این نسبت در تمام فیلم های جدید، مانیتورها و تلویزیون های جدید رعایت شده 

است؛ همین موضوع باعث می شود مخاطب با این ابعاد عکس احساس راحتی 

کند!
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البته این موضوع تا حدی سلیقه ای است و شاید شما دلیلی داشته باشید که از 

نسبت طول به عرض متفاوتی استفاده کنید.

4. گاهی شخصی دنبال عکس خاصی است. مثال می خواهد عکس یک لیوان آب 

وابسته شده ایم که گاهی  اینترنت  به  آنقدر  ما  پیدا کند.  کنار یک سیب سبز  در 

فراموش می کنیم چنین عکسی به راحتی قابل تهیه است. کافی است شرایط را مهیا 

اوریجینال  برای عکس های  بگیریم. حتما می دانید گوگل  کنیم و خودمان عکس 

ارزش بیشتری قائل است.

و  از عکس های خوب  اگر  بگیرید.  را جدی  اینکه عکس های سایت  نکته  آخرین 

مناسب استفاده نکنید شاید تالش های دیجیتال مارکتینگ شما به راحتی با شکست 

مواجه شود!
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