وب ﻓﺮدا

Srcset؛ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ

اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل روی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ رﺗﯿﻨﺎ در ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آیﭘﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻟﺘﺮاﺑﻮکﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺸﺖوﮔﺬار در دﻧﯿﺎی وب ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺎری و داﻧﻪ داﻧﻪ ﺑﻮدن ﻋﮑﺲﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
ﺷﺪهاﯾﺪ) SRCSET .ﺳﺮﻧﺎم  (source setﯾﮏ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد  HTML5اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن وب
ﺑﺮای ﻗﺮار دادن اﻧﺪازهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ وﺿﻮح ﻣﺤﺪود ،در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮﻫﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎﻻ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺷﺪن ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت را ﮐﻨﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺣﺠﻤﯽ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺮوس ﻻوﺳﻮن از
ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﭘﻦ ﺳﻮرس ﻣﺮورﮔﺮ اﭘﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺮاح وب را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن
ارﺳﺎل ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ آﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ رﺗﯿﻨﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎﻻ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﮐﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ رﺗﯿﻨﺎ ﻣﺎت ﻣﯽﺷﻮد ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺸﮑﻞ ارﺳﺎل
ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ) DPIﻧﻘﻄﻪ در اﯾﻨﭻ( ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه آنﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ .روی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ داﻧﻠﻮد اﻳﻦ ﻋﮑﺲ زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮای ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺪ«.

 Srcsetبه کاربران صفحات نمایش اچ
دی اجازه ميدهد از مزایای تصاویر
با کیفیت بالا در سایتها بهرهمند
شوند

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻣﺮورﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ،ﺑﺮ ﺳﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  srcsetراهﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  srcsetﺑﻪ ﻋﮑﺴﯽ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را در ﯾﮏ  iPad Airﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﺎ وﺿﻮﺣﯽ ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦآﻧﺪروﺋﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮد؟
 Srcsetاز ﻗﺒﻞ در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎﯾﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮر رﻧﺪرﻳﻨﮓ  Web Kitاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن
ﺳﺎﻓﺎری اﭘﻞ اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ راهﺣﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ روی ﻣﯿﺰ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﻻوﺳﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﺗﻨﺰل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﻋﮑﺲ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ «.ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯽ از  Srcsetرا در  bit.ly/srcset334ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

شما میتوانید با
مشاهده یک دموی
آنلاین تفاوتی که
 srcsetدر تصاویر تحت
وب بهوجود میآورد را
ملاحظه کنید

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 10ﻣﺮداد 1394
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