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یکاز يهر اسـتفاده موارد و محدودیتها ، مزیتها ، فرمتهايمختلفتصویري با آشناییسطحی مقاله هدفاین
گنجد. نمی مقاله این در فایلها این فنّیمحتویات و بررسیعمیق آنهاستو

بــراي ترینفرمترا کمحـجم شـرایطمختلفبـهترینو در تا بـود قـادرخواهید شـما مقـاله این ي مطالعه پساز
انتخابکنید. تصاویرخود

رنگحقیقی تا وسفید رنگیسیاه عمق پشتیبانیاز
تر قدیمی هاي برنامه مخصوصاً هايویندوز برنامه تمامی در استفاده قابلیت

باشد زیاد فایلخروجیبسیار حجم باعثمیشود سازيکه فشرده از استفاده امکان عدم
اینترنت هاي مرورگر در استفاده امکان عدم

ویندوز هايداسو برنامه اطالعاتتصویريبین انتقال براي فرمتاستاندارد
نوع از سازيداخلی قابلیتفشرده

اینترنت هاي توسطمرورگر پشتیبانینشدن

اجزايتصویر دسترفتن از بدون قدرتمند سازي فشرده
دلخواه اندازه به تصویر قابلیتشفّافیتبخشیاز

تصحیحروشناییتصویر
بهترمیشود و بهتر کیفیتتصویر مرحله درهر که مرحله به بهصورتمرحله شدن دانلود امکان

فرمت این از اینترنت هاي مرورگر بیشتر پشتیبانی

قدیمی هاي برنامه و مرورگرها پشتیبانینشدندر
کیفیتتصویر نرفتن بین از علّت به نسبتبه سازيکمتر فشرده

متحركمانند تصاویر ذخیره تواناییدر عدم
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یا و بـهصورترنگحقیقــی را فقـطتصاویر تواند می محـتویاتتصویر بـه توجه فرمتبـدون این
حـتّی همیشه ولی هستند حجم کم بسیار فایلها این که این وجود با کند. نگهداري سایههايخاکستري
رفتن بـین از این البـته رفت. بینخواهد از اطالعاتتصویري از مقداري ، سازي کیفیتذخیره بهترین از استفاده با

داراست. را مرحله به مرحله شدن دانلود توانایی فرمتهمچنین تشخیصنیست.این قابل چشم اطّالعاتبا
مقــدار که فراموشنکنید فرمتاسـتولی این مزیتهاي دیگر از کاربـر دلخواه اندازه بـه سـازي قابـلیتفشـرده

. شده ذخیره کیفیتتصویر با فشردهسازي
بـهترین تواند می درصد 90 تا سـازيبـین80 باشد.فشرده متغیر درصد 100 تا 1 از تواند سازيمی فشرده این

باشد. کیفیتبهینه و حجم با طبیعی براينگهداريمناظر مقدار
از آنها در که نگهداريتصاویري در ولی کند می عمل موفّق طبــیعیبســیار مناظر سـازيتصویر درفشـرده

انتخابکنید. را یکی پایین کیفیت و باال ازحجم باید شده، استفاده تیز هاي لبه با رنگهايمتفاوت

گرایانه نقاشیهايواقع طبیعیو نگهداريتصاویر در سازيبرتر فشرده
سازي فشرده مقدار در تغییر با فایل حجم تنظیم امکان

اینترنت در مرحله به نمایشمرحله و دانلود
اینترنت مرورگرهاي در فرمتاستاندارد

سازي فشرده خاص نوع دلیل به اصلی تصویر در تغییر
يتصویر ذخیره ویرایشو بار هر در کاهشکیفیتتصویر

تصویر رنگدر هايتیز لبه و رنگهايکم تعداد با براينگهداريتصاویري نامناسببودن

بـرخالففرمتهايقبـلی آن بر عالوه . دارد شفّافیترا رنگو 256 با نگهداريتصاویريحداکثر فرمتتوانایی این
نگهداري فایل در جداگانه طور بــه تصویر هر کار این بـراي که جايدهد خود در نیز متحـرّكرا تصاویر تواند می

خواهدآمد. نظر متحرّكبه یکتصویر و میشوند یکنمایشداده یکبه اینتصاویر نمایش، هنگام در و میشود
کاهشمیدهد. یکسوم به را میانگینحجم طور به که میکند استفاده از برايفشردهسازيتصاویر

اینترنت در فرمتاستاندارد
سازيبدونکاهشکیفیتتصویر فشرده

اینترنت در متحركکوتاه براينمایشتصاویر فرمت بهترین

نامناسبباشد طبیعی فرمتبرايمناظر این تا رنگباعثمیشود 256 بیشاز استفاده امکان عدم
و از بیشتر مواردحجمی بیشتر در

نمیکند پشتیبانی مانند شفّافیتجزیی واز نباشد یا شفّافباشد تواند فقطمی يتصویر نقطه هر
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نمایشبرروينمایشگر (1-2)
اینترنت استفادهخارجاز استفادهبرروياینترنت رنگهايتصویر تعداد

tiff

tiff

Photoshop

tiff tiff

psd

Photoshop

PC Macintosh

tiff

ppi* Gif

Gif (72 ppi) Gif (72 ppi)

Jpg (72 ppi)

Jpg , Png ,Tiff (72 ppi) Png Jpg (72 ppi)

dpi ppi

، هايمختلفرنگی علّتعمق بـه اسـتواین شـده مبـدل درصنعتچاپ اسـتاندارد فرمت بـه گذشتزمان در
توسط امکاناتجدید کردن اضافه توانایی همچنین انتخابو قابـل و سـازيهايمتفاوت فشـرده ، شـفّافیتجزئی
یکفایل در را الیه چند فایل یک ي بـرنامه از اسـتفاده با شما اگر برايمثال مختلفاست. هاي برنامه
یک مانند یکفایل و نگهداريمیشــوند فایل در هايمختلفنیز الیه فرمتها، بــرخالفدیگر کنید ذخیره
آن محــتویات زیرا بــود دیگرنخواهد هاي بــرنامه بــا کردن بـاز قابـل فایل این البـته . کرد خواهد عمل فایل
باشـند داشـته را بـرنامه این فایلهاي کردن بـاز توانایی هاییکه فقطبرنامه استو مخصوصبرنامه

کنند. باز را فایل این تا بود قادرخواهند

و فایلهايتصویريبین انتقال براي فرمتمخصوصاً این از استفاده گستردگی
انتخابکاربر قابل سازي فشرده

میدهد فرمترا این به افزایشامکاناترا توانایی فرمتقابلگسترش،

اینترنت هاي پشتیبانیمرورگر عدم
کنند باز را فایلهاي تمامی نتوانند ها برنامه تمامی باعثمیشود فرمتقابلگسترشآن

پردازد. حالتهايمختلفمی فرمتمناسبدر همچنین مناسبو رنگی عمق بررسیکیفیتو به مقاله اینبخشاز
کیفیت و ممکن حـجم کمترین بـا فایلهایی توانید می کرد خواهید بخشمالحـظه این در که اطّالعاتی گرفتن کار به با
از مسـئله این اینترنت درصفحـات و تر وسـریع تر حـجم کم اسناد با کمترمساوياست حجم و بسازید قبول قابل

است. برخوردار اهمیتخاصی

وضوح72 با 2
16

ساده) 256(تصاویر
پیچیده) 256(تصاویر

یا 256 بیشاز
مطلباستکه این ي دهنده نشان و تصویر وضوح برايتعیین واحدياست یا عبارت استکه ذکر به الزم
وضوح این ها نمایشگر بیشـتر در اسـت. رفته کار به نقطه چند عموديتصویر یا افقی بعد در تصویر اینچاز هر در
و آورد می پایین را کیفیتتصویر مقـدار این از نقـاطیکمتر اسـتفاده بـراین بـنا اینچاسـت در نقـطه 80 تا بین60

شد. فایلخروجیخواهد رفتنحجم باعثباال فقط شده يداده بازه از بیشتر وضوحی استفاده
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بـا ينمایشگري رويصفحـه بـر اندازهي2×2اینچرا بـه یکتصویر باشـیم داشـته قصد که بنابرایندرصورتی
باشد نقطه 144×144 باید ما يتصویر اندازه ، نمایشدهیم وضوح72

عرضصفحـه یا طول در شـما نمایشگر که را نقـاطی کافیاسـتتعداد خود دستآوردنوضوحنمایشگر برايبه
کنید. تقسیم آید می نمایشدر به آنتصویر در که نمایشگر ازصفحه عرضقسمتی یا طول نشانمیدهدبر

وضوحنمایشگرشما ، اینچباشد 14 شما نمایشگر طول و باشد نقطه 1024×768 شما کیفیتمانیتور اگر برايمثال
. یعنی73/1 1024 ÷14 با بود برابرخواهد طول بعد در

256 از کردنتصاویريکه استبرايفشـرده بهتر موارد بیشتر در استکه این ذهنمیرسد به دیگريکه ي نکته
کمتر خروجیشـما فایل حـجم تا بـاعثمیشـود زیرا کنید استفاده جاي به فرمت از کنند می رنگاستفاده
و روشآزمون بــهتر انتخابفرمت راه تنها اســتو بیشــتر فرمت بـازدهی تصاویر از بـعضی ولیدر شـود

خطاست.
دارید را رنگیکپارچه با بزرگو قطعات با ( تصویريخاکستري( کردن فشرده قصد که درصورتی -

میشود. توصیه فرمت از استفاده

اسـت. مهم بسـیار و ايپیچیده چاپمسـئله کیفیتدر بـهترین دسـتآوردن به براي تصاویر کردن ذخیره چگونه
یک مختلف هاي حـتّیچاپگر هايمختلفو کارخانه هاي چاپگر کیفیتدر تفاوت دلیل به مورد این در اصلی مشکل
قـادر ها چاپگر استکه این دیگر مشکل . باشد سفید و سیاه یا رنگیو آنممکناستچاپگر بر است.عالوه کارخانه
اسـتفاده ترکیبرنگهايموجود از رنگها نمایشاین بـراي و رنگهايمرکّبنیسـتند یا چاپرنگهايخاکسـتري بـه
بـا را وسـفید يسیاه ها خانه میان در نقطه یک تا است مجبور چاپگر برايچاپرنگخاکستري%50 مثالً . میکنند

شود. دیده کاغذ روي رنگخاکستريبر تا ترکیبکند هم

وضوحـی چه از ( اسـکن( هنگام در شـده مشخّصاتذکر برايچاپتصویريبا که نشانمیدهد زیر جدول
: کرد استفاده باید

120 55-65 300 لیزري
150 65-85 600 لیزري
110 50-60 300 افشان جوهر

ضربکنید. 2 عدد در عموديرا وضوح توانید می هايدیگر چاپگر در نیاز کیفیتتقریبیمورد ي برايمحاسبه
کنید. مراجعه راهنمايچاپگر به ،باید کیفیتعموديدارد چه چاپگرشما بدانید اینکه براي

کیفیتهاي از ها پرینتر انواع از بــعضی زیرا کنید فوقاســتفاده فرمول از زمانی چه که بـدانید بـاید همچنین شـما
را عملیاتچاپ سـرعت اینکه بـر عالوه کیفیتبـاال این از اسـتفاده و کنند می پشتیبـانی عمودي بعد در بـاال بسیار

کرد. اتالفخواهد را دیسکشما هارد فضايزیادياز ، آورد می پایین بسیار
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تصاویربرايچاپ (2-2)

برايچاپ نیاز کیفیتمورد وضوحعمودي وضوحافقی نوعچاپگر



اسـتفاده کیفیتچاپگر حـداکثر از است بهتر که هستند وسفید سیاه تصاویر ، شده يذکر نکته مورد در استثنا تنها
بـزرگ بسیار ابعاد با حتّی وسفید سیاه یکفایل ي ذخیره که فراموشنکنید کنید. پیدا دست نتیجه بهترین به تا کنید

کرد. نخواهد اشغال را دیسکشما هارد زیادياز فضايچندان

در باشـد. مناسبـی ي گزینه تواند نمی ، فرمت این علّتکاهشکیفیتدر به شد گفته مورد در که طور همان
زیرا باشـند می مناسب رنگبسیار 257 از کمتر و ( هايخاکستري( برايتصویر و عوضفرمت

میدهند. ارائه کاربر به نیز قبولی قابل سازي اصلیفشرده حفظاجزايتصویر بر عالوه
کنید اسـتفاده و فرمتهاي از توانید باشندمی می دارا نیز را رنگ 256 بیشاز که يتصاویري برايذخیره
شـفّاف تصاویر توانید می شـما ، مناسـب سـازي فشـرده کنار در زیرا کنید اسـتفاده فرمت از است بهتر ولی

. چاپکنید نیز )را )
بر که دیگري ي برنامه هر یا هاي برنامه در که را طراحیخود خواهید می اگر
شـرطی به البته است برنامه فرمتخود فرمت، ،بهترین کنید استچاپ طراحیشده ( برداري( اساساشکال

باشد. نصبکرده را يشما برنامه نیز کنید چاپ آنجا در را طرّاحیخود میخواهید که محلّی که
سـازي فشـرده بـر عالوه و شـده فراگیر بسـیار امروزه که کنید استفاده فرمت از توانید می همچنین

دارد. برداريرا اشکال متنو ، تصویر نگهداريانواع توانایی ، باال بسیار

تالیف: و ترجمه
ایرانی مسعود امیر
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