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اگر دوست دارید وبالگ، وب سایت و یا فروشگاه آنالین تان ظاهری جذاب و متمایز داشته 
اگر  باشید.  داشته  بیشتری  دقت  کیفیت،  با  و  مناسب  عکس های  انتخاب  در  باید  باشد، 
کسب وکار آنالین دارید بهتر است این نکته را به خاطر بسپارید که وب سایت شما مانند 
یک ویترین عمل می کند. هرچه ویترین زیباتری داشته باشید، مشتریان بیشتری را جذب 
خواهید کرد. همچنین عکس ها در سئو سایت شما موثر خواهند بود به همین دلیل ما در 

این مقاله به شما می گوییم چگونه به بهترین نحو، عکس های تان را انتخاب کنید.

مخاطب  در جذب  می تواند  میزان  چه  تا  کیفیت  با  و  عکس  خوب  که  می دانیم  ما  همه 
تاثیرگذار باشد. اما تعیین معیار برای عکس خوب بسیار مشکل است. زمانی که صحبت 
از سلیقه به میان می آید، نمی شود معیار ثابتی را در نظر گرفت. در اینجا موضوع اصلی ما 
انتخاب عکس مناسب برای وب سایت است به طوری که بتواند در سئو سایت نیز تاثیر گذار 
باشد. وقتی پای انتخاب عکس بهینه برای وب سایت به میان می آید باید سه نکته را در 

نظر بگیرید:
1- عکس ها باید زیبا و جذاب باشند

2- عکس ها باید حجم کمی داشته باشند
3- عکس ها باید ویژگی هایی داشته باشند که موتورهای جستجو به راحتی بتوانند آنها را 

ایندکس کنند.
در این مطلب قصد داریم شما را که با به کار گرفتن آنها بتوانید عکس هایی بهینه برای 

وب سایت خود انتخاب کنید.
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نکاتکاربردیانتخابعکسبهینهبرایوبسایت
1-عکسهایباکیفیترا انتخابکنید.

-ازوبسایتهایمرجعاستفادهکنید:

برای انتخاب عکس های فو ق العاده، الزم نیست حتماً عکاس یا گرافیستی حرفه ای باشید. 
با جست وجو در اینترنت به راحتی می توانید عکس های باکیفیت را به طور رایگان دانلود 

کنید. برخی از وبسایت های مرجع برای انتخاب عکس بهینه برای وب سایت عبارتند از:
Pixabay

Unsplash

Barn Images

PicJumbo

SplitShire
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Little Visuals

Pinterest

در این وب سایت ها می توانید انواع عکس های باکیفیت را بسته به نیاز خود انتخاب کنید. 
هستند.   JPEG شده اند،  ارائه  مرجع  وب سایت های  این  در  که  عکس هایی  بیشتر  فرمت 
برای  را  آنها  باید سایز و حجم  این عکس ها بسیار بزرگ است و  فراموش نکید که سایز 
بزرگ  می توانید عکس های  که شما  نکنید  فراموش  دهید.  تغییر  وب سایت  در  بارگذاری 
را کوچک و کم حجم کنید اما بزرگ کردن عکس های کوچک ایده خوبی نیست و باعث 
می شود کیفیت عکس کاهش پیدا کند. البته در صورتی که با فتوشاپ این کار را انجام 

دهید، احتمال اینکه کیفیت حفظ شود وجود دارد.

-عکاسیکنید:

شاید در موارد کلی استفاده از وب سایت های مرجع برای انتخاب عکس بهینه برای وب سایت 
راهگشا باشد اما در برخی موارد شما نیاز به عکاسی از محصوالت خود دارید. بهتر است 
باشید. شما  برای عکاسی داشته  نکنید. الزم نیست دوربین حرفه ای  فراموش  را  عکاسی 
می توانید به راحتی با موبایل تان از محصوالت خود عکس بگیرید و عکس ها را با استفاده 

از نرم افزار های ویرایش عکس مانند فتوشاپ به عکسی حرفه ای و باکیفیت تبدیل کنید.
یکی از نکاتی که در عکاسی باید به آن توجه کنید، رعایت سادگی است. عکاسان حرفه ای 
ارزش رعایت سادگی در عکس ها را درک کرد ه اند. آنها با حذف موارد اضافی سعی می کنند 

موضوع اصلی عکس را برجسته تر کنند.
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2-فرمتیمناسببرایعکسهایوبسایتخودانتخابکنید.
بیشتر عکس ها دارای فرمت JPEG - JPG - PNG هستند. هر کدام از این فرمت ها نکات 

و جنبه های مثبت و منفی ای دارند. اما در بیشتر موارد باید نکات زیر را در نظر بگیرید.
 عکس های معمولی را با فرمت JPEG ذخیره کنید:

شما می توانید انواع رنگ ها را در فرمت JPEG با سایز و حجم کم کنترل کنید. فشرده سازی 
در  که  نکنید  فراموش  است.  آسان  و  راحت  بسیار  دارند   JPEG فرمت  که  عکس هایی 
JPEG ذخیره می شوند، کیفیت و وضوح عکس  با فرمت  فشرده سازی عکس هایی که 

کاهش پیدا می کند. عکس های گرافیکی و با کیفیت باال را با فرمت PNG ذخیره کنید:
کنید.  ذخیره   PNG فرمت  با  را  لوگوها  و  متن  دارای  تصاویر  اینفوگرافیک ها،  طرح ها، 
را  نکته  این  JPEG دارند.  به عکسهای  باالتری نسبت  PNG کیفیت تصویر  عکس های 

فراموش نکنید که حجم عکس های PNG نسبت به عکس های JPEG باالتر است. 
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3-برایبهینهسازیظاهروسرعتوبسایتخود،سایزعکسهارا
تغییردهید.

مهم ترین مسأله در مورد عکس وب سایت، ایجاد تعادل میان سایز و وضوح تصویر 
است. هرچه رزولوشن یا وضوح یک عکس بیشتر باشد، اندازه بزرگتری دارد. در 
صنعت چاپ، مسأله وضوح تصویر به شدت اهمیت دارد اما این مسأله در مورد 

عکس های وب سایت صدق نمی کند. فراموش نکنید که عکس هایی با اندازه بزرگ 
می توانند سرعت وب سایت شما را کاهش دهند. کاهش سرعت وب سایت در نهایت 

باعث می شود کاربران تجربه خوبی از بازدید وب سایت شما نداشته باشند. این 
مشکل بیشتر در تجربه کار با موبایل، خود را نشان می دهد و کاربرانی که از طریق 
موبایل خود از وب سایت شما بازدید می کنند دچار مشکل بارگذاری طوالنی مدت 

سایت خواهند شد.
در برخی موارد شاید بخواهید از عکسی با سایز بزرگ برای پس زمینه یا قسمت 
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 ســایز کوچــک، کار عاقالنــه ای نیســت و می توانــد جذابیــت وب ســایت شــما را کاهــش 
ــزرگ هــم موجــب  ــاال و ســایز ب ــا کیفیــت ب ــل اســتفاده از عکس هــای ب دهــد. در مقاب

ــایت شــما می شــود. ــدن ســرعت وب س ــن آم پایی
ــا ســایز و وضــوح مناســب انتخــاب  ــد عکســی ب ــان بپرســید چطــور بای شــاید از خودت

ــد: ــی در انتخــاب عکــس را در نظــر بگیری ــه اصل ــر اســت ســه جنب ــرد. بهت ک
-حجمعکس:

حجــم عکــس را در کامپیوتــر خــود بررســی کنیــد. یــک عکــس بــا حجــم 15 مگابایــت 
ــدون شــک یــک  ــه نظــر می رســد و ب ــدازه ســنگین ب ــرای یــک وب ســایت بیــش ازان ب
ــا حجــم 125 کیلوبایــت گزینــه منطقی تــری اســت. اگــر عکــس شــما حجــم  عکــس ب
زیــادی دارد، بایــد آن را کــم کنیــد. در ابتــدا بایــد تشــخیص دهیــد کــه آیــا حجــم بــاالی 

عکــس بــه چــه دلیــل اســت؟ ابعــاد بــزرگ عکــس و یــا وضــوح بــاالی تصویــر؟
-اندازهوابعادعکس:

ــد. در  ــر بگیری ــل در نظ ــاس پیکس ــر اس ــر را ب ــورد نظ ــس م ــی عک ــدازه حقیق ــد ان بای
محیــط وب، طــول و عــرض عکس هــا بــا واحــد پیکســل اندازه گیــری می شــود.

-وضوحتصویر:

ــا واحــد  ــه تراکــم و کیفیــت عکــس اســت و ب ــوط ب ــر، مرب ــا وضــوح تصوی رزولوشــن ی
تعــداد نقــاط در هــر اینــچ )dots per inch( یــا dpi ســنجیده می شــود. هرچــه dpi باالتــر 
ــد  ــه چــاپ، هــر عکــس بای ــد. در زمین ــدا می کن ــز افزایــش پی باشــد، حجــم عکــس نی
ــش  ــت نمای ــای شــخصی قابلی ــا بیشــتر کامپیوتره ــل dpi  300 داشــته باشــد. ام حداق
ــی  ــه عکس های ــازی ب ــط وب، نی ــس در محی ــد. پ ــا 92 را دارن ــا dpi 72 ت ــی ب عکس های

بــا dpi بــاال نیســت.
-چطورحجم،ابعادووضوحتصویرعکسرابررسیکنیم؟
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ــادگی  ــه س ــد ب ــایت می توانی ــود سئوس ــت بهب ــب در جه ــس مناس ــاب عک ــرای انتخ ب
عکس هــا را در کامپیوتــر شــخصی خــود ویرایــش و تنظیــم کنیــد. ابتــدا بایــد وضعیــت 
عکســی کــه انتخــاب کرده ایــد را بررســی کنیــد. شــما می توانیــد اینــکار را بــه راحتــی 
ــر روی عکــس و انتخــاب گزینــه properties انجــام دهیــد. در  ــا یــک کلیــک راســت ب ب

ــان را بررســی کنیــد. ایــن قســمت می توانیــد حجــم و ابعــاد عکــس مــورد نظرت
بــرای بررســی وضــوح تصویــر بــه نرم افــزاری ماننــد فتوشــاپ نیــاز داریــد، امــا 
نرم افزارهــای دیگــری کاننــد )CANVA( وجــود دارنــد کــه بــه طــور خــودکار عکــس را 

ــد. ــره می کنن ــاده و ذخی ــب آم ــا dpi مناس ــایت و ب ــرای وب س ب

4-عکسهاییکشکلواندازهانتخابکنید.
ــرای وب ســایت خــود انتخــاب می کنیــد، یکســان باشــد،  ــی کــه ب اگــر ابعــاد عکس های
ــن  ــه ای ــد ک ــوش کنی ــد فرام ــه نبای ــد. البت ــدا می کن ــری پی ــر بهت ــایت تان ظاه وب س
ــی  ــس انتخاب ــر عک ــی اگ ــد. یعن ــز صــدق می کن ــا نی ــورد شــکل عکس ه موضــوع در م
شــما وکتــور اســت، بهتــر اســت همــه عکس هــای دیگــر را هــم وکتــور انتخــاب کنیــد. 
همچنیــن اگــر از عکس هــای واقعــی اســتفاده می کنیــد، ســعی کنیــد دیگــر عکس هــا 
را نیــز بــر همیــن اســاس انتخــاب کنیــد. بــا انجــام چنیــن کاری می توانیــد بــه وب ســایت 

خــود ظاهــری یکدســت و یکپارچــه بدهیــد.
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5-برایبهبودسئو،عکسهارادرستنامگذاریکنید.
ــد  ــرض را )مانن ــام پیش ف ــد و معمــواًل ن ــل توجــه ای نمی کنن ــام فای ــه ن ــراد ب بیشــتر اف
ــت  ــذاری درس ــه نام گ ــد ک ــه را بدانی ــن نکت ــد ای ــا بای ــد. ام ــر نمی دهن Untitled1( تغیی

ــد. ــود ســئو وب ســایت شــما بکن ــه بهب ــد کمــک شــایانی ب ــا می توان ــا و عکس ه فایل ه
ــام فایل هــا و عکس هــا اســت امــا قــادر  ــدن ن ــه خوان موتــور جســت وجو گــوگل قــادر ب
بــه تشــخیص محتویــات داخــل عکــس نیســت. فــرض کنیــد شــما یــک عکــس از فنجان 
ــس  ــد عک ــت وجو نمی توان ــور جس ــد. موت ــرار می دهی ــود ق ــایت خ ــوه را در وب س قه
فنجــان قهــوه را تشــخیص دهــد امــا می توانــد نــام عکــس را تفســیر کنــد. پــس بهتــر 
ــل تشــخیص و نام هــای پیش فــرض ماننــد   ــه جــای اســتفاده از نام هــای غیرقاب اســت ب

DSC12345 از نــام »فنجــان قهــوه« اســتفاده کنیــد.
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6-قسمتتوضیحاتزیرعکسومتنجایگزینراپرکنید.
معمــوال افــراد پــس از بارگــذاری یــک عکــس بــر روی ســایت، بــه قســمت توضیحــات 
ــام فایــل،  زیــر عکــس و متــن جایگزیــن توجــه ای نمی کننــد. ایــن مــورد نیــز ماننــد ن

دارای اهمیــت زیــادی در بهبــود ســئو ســایت اســت.
ــا  ــدن آن باشــند، ام ــه دی ــادر ب ــن چیــزی نیســت کــه بازدیدکننــدگان ق متــن جایگزی
ایــن قســمت بــه موتورهــای جســت وجو توضیحاتــی را راجــع بــه موضــوع عکــس ارائــه 
می دهــد. زمــان بارگــذاری عکــس بــر روی ســایت حتمــاً قســمت متــن جایگزیــن کــه 
مربــوط بــه موضــوع عکــس اســت را بــا کلمــات کلیــدی مناســب پــر کنیــد. فرامــوش 
نکنیــد کــه در ایــن قســمت بایــد از کلیــد واژه کانونــی نیــز اســتفاده کنیــد. زیرنویــس یــا 
کپشــن نیــز اهمیــت زیــادی در بهبــود ســئو ســایت دارنــد. در صــورت امــکان زیرنویــس 
یــا توضیحــات عکــس را نیــز پــر کنیــد. زیــرا بیشــتر مــردم تمایل دارنــد زیرنویــس عکس 
را بخواننــد و اطالعاتــی در مــورد آن بــه دســت آورنــد. رعایــت نکاتــی کــه در ادامــه آورده 
ــا ســئو  ــه شــما کمــک می کنــد ت ــرای عکــس ب می شــود در نوشــتن متــن جایگزیــن ب

وب ســایت خــود را افزایــش دهیــد:

-توضیحاتمتنجایگزینمانندعنوانعکسبایدسادهوروانباشد.

-اگــرعکــسمربــوطبــهمحصولــیاســتکــهدروبســایتتانبــرایفــروش

ــاموکــدمحصــولراحتمــًادرمتــنجایگزیــندرجکنیــد. گذاشــتهاید،ن

 

7-عکسهاییمرتبطباموضوعمطالبانتخابکنید.
عکس هایــی را انتخــاب کنیــد کــه بــا موضــوع و متــِن ارائــه شــده در وب ســایت مرتبــط 
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ــا  ــط ب ــد عکســی مرتب ــد بای ــک وب ســایت آموزشــی داری ــر ی ــال اگ ــرای مث هســتند. ب
آمــوزش و تحصیــل انتخــاب کنیــد. انتخــاب عکــس غیر مرتبــط نــه تنهــا از نظــر ظاهــری 

خوشــایند نیســت بلکــه می توانــد ســئو وب ســایت شــما را بــه خطــر بینــدازد.
ــی  ــا موضــوع باشــد، عکــس هــای میان ــد مرتبــط ب ــر اینکــه عکــس اصلــی بای عــالوه ب
نیــز بایــد مطابــق بــا مطالــب و زیرتیتــر خــود باشــند. در ایــن صــورت بازدیدکننــدگان 
ــد  ــه شــده خواهن ــب ارائ ــری از مطال ــدن متــن خســته نمــی شــوند و درک بهت از خوان

داشــت.

8-درانتخابعکسشاخصدقتکنید.
عکــس اصلــی یــا عکــس شــاخص بایــد نماینــده مطلــب باشــد و بازدیدکننــده بــا نــگاه 
کــردن بــه آن تــا حــدی موضــوع وب ســایت یــا مطلبــی کــه در آن درج شــده اســت را 
درک کنــد. رعایــت نــکات زیــر بــه شــما کمــک می کنــد تــا عکــس شــاخص مناســبی 

بــرای وب ســایت خــود انتخــاب کنیــد:

-عکسشاخصبایدبزرگتروبرجستهترازدیگرعکسهاباشد.

-عکسشاخص،گویایموضوعمطلباست.

ــهمطالعــه ــدآنقــدرجــذابباشــدکــهبازدیدکننــدهراب -عکــسشــاخصبای

ادامــهمطلــبترغیــبکنــد.

 
9-ازرسانههایاجتماعیاستفادهکنید.

رســانه های اجتماعــی نقــش مهمــی در بهبــود ســئو و افزایــش تعــداد بازدیدکننــدگان 
ــانه های  ــا رس ــایت ب ــای وب س ــام عکس ه ــرای ادغ ــان ترین راه ب ــد. آس ــایت دارن وب س
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ــرای  ــت. ب ــایت تان اس ــتراک گذاری«  در وب س ــه »اش ــردن گزین ــه ک ــی، اضاف اجتماع
مثــال Pinterest ایــن امــکان را فراهــم کــرده کــه همــه وب ســایت ها بتواننــد عکس هــا را 
بــه اشــتراک بگذارنــد. شــما نیــز بــا درج گزینــه pin it  بــر روی هــر عکــس، امــکان بــه 
اشــتراک گذاری عکس هــا را در وبســایت Pinterest فراهــم کنیــد و تعــداد بازدیدکننــدگان 

و مشــتریان خــود را افزایــش دهیــد.

10-عکسهایوبسایتتانراتستکنید.
هــدف اصلــی از انتخــاب درســت عکــس بــرای وب ســایت، بهبــود ســئو ســایت اســت. در 
بــاال نکاتــی را در مــورد حجــم، ســایز و وضــوح عکــس شــرح دادیــم امــا آزمــودن عکــس 
بــرای انتخــاب، می توانــد بــه شــما کمــک زیــادی کنــد. پــس بهتــر اســت ایــن نــکات را 

در نظــر بگیریــد:
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-تعدادعکسهاینمایشدادهشدهدرهرصفحه:

ســرعت بارگــذاری وب ســایت ها اهمیــت زیــادی بــرای مشــتریان دارد. صفحــات 
ســنگین، دیرتــر بارگــذاری می شــوند و ممکــن اســت بازدیدکننــدگان را کالفــه کننــد. 
ــزایی در  ــر بس ــد تاثی ــه می توان ــر صفح ــده در ه ــش داده ش ــای نمای ــداد عکس ه تع
ســرعت بارگــذاری وب ســایت داشــته باشــد. اگــر فروشــگاه آنالیــن داریــد ســعی کنیــد 
محصــوالت ســایت را در چنــد صفحــه مختلــف نمایــش دهیــد و بازدیدکننــدگان را بــا 

ــد. ــت کنی ــدی هدای ــات بع ــه صفح ــات ب ــماره گذاری صفح ش

-عالیقمشتریانوبازدیدکنندگان:

ــود  ــتریان خ ــداد مش ــش تع ــاهد افزای ــدگان، ش ــق بازدیدکنن ــن عالی ــر گرفت ــا درنظ ب
ــن انجــام  ــک نظرســنجی آنالی ــق انجــام ی ــد از طری ــن کار را می توانی ــود. ای ــد ب خواهی
ــبک  ــه س ــه چ ــد ک ــنجی، بگوین ــرکت در نظرس ــا ش ــه ب ــد ک ــا بخواهی ــد و از آنه دهی

عکســی را ترجیــح می دهنــد.

نتیجهگیری
شــاید راه کارهــای ارائــه شــده در ایــن مطلــب از نظــر شــما دشــوار باشــند امــا مطمئنــاً با 
اســتفاده از ایــن روش هــا، بــه نتیجــه خوبــی در زمینــه ســئو وب ســایت خــود خواهیــد 
ــا  ــرد ام ــت شــما را بگی ــدا وق ــکات در ابت ــن ن ــت ای ــن شــاید رعای ــر ای رســید. عــالوه ب

بــدون شــک بــا تکــرار و به کارگیــری آنهــا، در ایــن کار خبــره خواهیــد شــد.
ــتند و  ــر هس ــل یکدیگ ــایت مکم ــن در وب س ــس و مت ــه عک ــد ک ــت بدانی ــوب اس خ
نمی تــوان تنهــا بــا به کارگیــری عکــس هــای مناســب انتظــار داشــت کــه ســئو ســایت 
بهبــود پیــدا کنــد. بهتــر اســت همانقــدر کــه بعــد از خوانــدن ایــن مقالــه بــه داشــتن 
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ــود  ــای خ ــز در برنامه ه ــذاب را نی ــوا ج ــد محت ــد، تولی ــر می کنی ــه فک ــای بهین عکس ه
ــد. بگنجانی

بــه یــاد داشــته باشــید کــه اســتفاده از ایــن راه کارهــا می توانــد ظاهــر وب ســایت شــما را 
زیبا تــر کنــد، ســرعت وب ســایت شــما را افزایــش دهــد و در نهایــت باعــث بهینه ســازی 
ســئو وب ســایت تان شــود. پــس همیــن حــاال شــروع کنیــد و نتیجــه فوق العــاده آن را 

. ببینید


