JPEG, PNG, GIF কী?
➡ একই িজিনস এেকক জেনর দৃষ্িট ভঙ্িগেত এেকক রকম হেয় থােক। েযমন
সাধারন ব্যবহারকারীেদর কােছ েযেকান ইেমজ ফরেমট একই রকম। এগুেলার
মােঝ তারা েমৗিলক েকান পার্থক্য খুঁেজ পান না। িকন্তু একটু
এডভান্স িদক েথেক িচন্তা করেল সবগুেলা ইেমজ ফরেমট িকন্তু একই রকম
না। তােদর েভতর রেয়েছ েমৗিলক িকছু পার্থক্য। যার ফেল েযেকান
ক্েষত্ের ইচ্েছ মেতা ইেমজ ফরেমট ব্যবহার করা যায় না। যারা ওেয়ব
এবং গ্রািফক্স িডজাইন িনেয় কাজ কেরন তারা িনশ্চয় ইেমজ ফরেমটগুেলা
িবষেয় যেথষ্ট পিরিচত আেছন। িকন্তু যারা সাধারন কম্িপউটার
ব্যবহারকারী, যােদর িবচরন েফসবুক িকংবা ব্লেগ দু’একিট েলখার
মধ্েয সীমাবদ্ধ তােদর অবগিতর জন্য আজেকর িটউেনর অবতারনা। আজ আমরা
পিরপূর্ণ ভােব পিরিচত ইেমজ ফরেমটগুেলা (JPEG, PNG, GIF ইত্যািদ)
সম্পর্েক জানার েচষ্টা করেবা। যার ফেল আজেকর িটউেনর পর েথেক সব
ইেমজ আপনার কােছ একই রকম মেন হেব না। আপিন খুব সহেজই ইেমজগুেলার
ফরেমট েদেখ তােদর ৈবিশষ্ট্য বেল িদেত পারেবন এবং আপনার িনর্িদষ্ট
প্রেয়াজেন সুিনর্িদষ্ট ইেমজ ব্যবহার করেত পারেবন। আিম এর আেগ
ইেমজ ফরেমটগুেলার মেতাই িবিভন্ন িমিডয়া ফাইল ফরেমট সম্পর্েক একিট
েমগািটউন কেরিছলাম। আপনারা আগ্রহী হেল আমার েসই িটউনিটও এক নজের
েদেখ িনেত পােরন।

JPEG – Joint Photographic Experts
Group (JPG)
িডিজটাল ইেমেজর সবেচেয় পিরিচত এবং বহুল ব্যবহৃত ইেমজ ফরেমট হেলা
JPEG বা JPG ফরেমট যা উচ্চািরত হয় েজ-েপগ নােম। ১৯৮৬ সােল এই
ফরেমটিট ৈতরী হওয়ার পর েথেকই ফেটাগ্রািফ এবং ওেয়ব এর জন্য
সর্বািধক পিরমােণ ব্যবহৃত হেয় আসেছ। অিধকাংশ িডিজটাল ক্যােমরােত
িডফল্ট ফেটা ফরেমট িহসােব JPEG/ JPG ফরেমট েদওয়া থােক। আপনােদর
েমাবাইল েফান বা িডিজটাল ক্যােমরােত েতালা ছিবগুেলার িনশ্চয়
ফরেমট েচক কের েদেখেছন? যােহাক, চলুন তাহেল এই ফরেমটিটর িকছু
ৈবিশষ্ট্য এবং এর ব্যবহার সমূহ েজেন েনই।

JPEG/ JPG ফরেমট এর গুরুত্বপূর্ণ ৈবিশষ্ট্য
অিধকাংশ িডিজটাল ক্যােমরার জন্য স্ট্যান্ডার্ড ফাইল ফরেমট
হেলা JPEG/ JPG এবং এটা ১৬ িবট ডাটা ফরেমট সােপার্ট কের।
যখন ফাইেলর েকায়ািলিটর চাইেত সাইজ মূখ্য িবষয় হেয় দাড়ােব
তখন এই ফরেমট ব্যবহার করেত হেব। অর্থাৎ কম সাইেজর ইেমেজর
জন্য JPEG সর্েবাত্তম।
ওেয়ব সাইেট ব্যবহােরর জন্য JPEG ফরেমট ইেমজেক প্রায় ৬০%৭৫% পর্যন্ত সংেকািচত করেত পাের। েছাট ফাইল সাইজ মােনই েতা
দ্রুত আপেলাড এবং েদখার সুিবধা।
মানুেষর েচাখ সব ধরেনর কালার কম্িবেনশন েদখেত পাের না।
এক্েষত্ের JPEG ফরেমট মানুেষর েচােখর উপেযািগ কের ইেমজ
কম্প্েরস করেত পাের (অপ্রেয়াজনীয় কালার গুেলােক বাদ িদেয়)।
ফেল ইেমজ এর েকায়ািলিট িঠক মেন হেলও ফাইল সাইজ কেম যায়।
েযেকান JPEG ফাইলেক েকায়ািলিট িঠক েরেখ প্রায় ৫ ভাগ
সংেকািচত করা যায়।

JPEG/ JPG – সর্েবাত্তম ব্যবহার
স্িটল ইেমজ (স্িথর ছিব) েতালার ক্েষত্ের JPEG ফরেমট সবেচেয়
ভােলা।

জিটল কালার কম্িবেনশেনর ক্েষত্ের JPEG ফরেমট ব্যবহার করুন।
কারন এক্েষত্ের অপ্রেয়াজনীয় কালারগুেলা স্বয়ংক্িরয়ভােব বাদ
পেড় যােব।
আেলা এবং অন্ধকােরর শ্যাড েদওয়ার ক্েষত্ের JPEG ফরেমট
ভােলা। কারন এই ইেমেজ েকান ট্রান্সপােরন্িস নাই।
তেব JPEG/ JPG ফরেমট এর ইেমজেক লাইন আর্ট এর ক্েষত্ের ব্যবহার
করা অনুিচত। এছাড়াও েয সমস্ত ইেমেজ শার্পেনস অেনক েবিশ
গুরুত্বপূর্ণ েসখােন JPEG ফরেমট খুবই বােজ পারফরেমন্স েদয়। এ
সমস্ত ব্যাপাের GIF অথবা PNG ফরেমট ব্যবহার করা েযেত পাের।

GIF – Graphics Interchange Format
১৯৮৭ সােল স্েলা ইন্টারেনট কােনকশেন দ্রুত ইেমজ ট্রান্সফােরর
জন্য Wilhite নােম এক ব্যক্িত এই ইেমজ ফরেমট ৈতরী কেরন। তেব এর
নােমর উচ্চারণ িনেয় একটু িবতর্ক আেছ। কারন অেনক ইংেরিজ
িটউটিরয়ােল িডজাইনারেদর কাউেক িজফ আবার কাউেক িগফ উচ্চারণ করেত
শুেনিছ। যিদও ইংেরিজ বর্ণ G এর উচ্চারণ িনেয় অেনেকই মােঝ মােঝ
সমস্যায় পেড় এর উচ্চারণ ‘জ’ হেব নািক ‘গ’ হেব এটা িনেয়। ইদািনং
েফসবুেক এই শব্দিটর িবকৃত উচ্চারণ অেনেকই ইচ্েছকৃত ভােব কের
আসেছ। এই ধরেনর উচ্চারেণর অপব্যবহার ভিবষ্যেত ভাষার জন্য খুবই
খারাপ প্রভাব েফলেব। এটার সিঠক উচ্চারণ বলার আেগ আপনােদর আমার
ব্যক্িতগত একিট িবষয় েশয়ার কির। প্রাথিমক িবদ্যালেয় পড়ার সময় আিম
G এর উচ্চারণ িনেয় ব্যাপক িবভ্রান্ত হেয় পিড়। কখন এর উচ্চারণ ‘জ’
হেব আবার কখন ‘গ’ হেব এটা িনেয় আমার িচন্তার অন্ত িছেলা না।
অবেশেষ পুেরা িডকশনারীেত G এর উচ্চারণ েদেখ আিম িনশ্িচত হই েয G
এর পের E, I অথবা Y থাকেল েকবল G এর উচ্চারণ ‘জ’ হয় এবং বািক
সবগুেলােত ‘গ’ হয়। এখনকার জন্য িবষয়টা হাস্যকর হেলও ১৫ বছর আেগ
গ্রােমর প্রাইমাির পড়ুয়া একটা েছেলর জন্য িবষয়টা অন্যরকমই িছেলা।
যােহাক, এবার িনশ্চয় বুঝেত পারেছন ফরেমটিটর উচ্চারণ িক হেব? চলুন
তাহেল এবার এই ফরেমটিটর ৈবিশষ্ট্যগুেলা েদেখ েনই।

GIF ফরেমট এর গুরুত্বপূর্ণ ৈবিশষ্ট্য
এই ফরেমেট মাত্র ২৫৬ ইনেডক্সড কালার ব্যবহৃত হয়। এর ফেল
এিট তুলনামূলকভােব কম সাইেজর হয়।
েকান েলা-েকায়ািলিট ফাইেল পরবর্িত সমেয় প্রেয়াজনীয় িডেটইল
েযাগ করার সুেযাগ রেয়েছ।
এটা দুই ধরেনর কালারেক সমন্বয় কের এক কালাের পিরনত কের
ফাইল সাইজ কিমেয় েফলেত পাের।
এ ধরেনর ইেমজ ফাইল পিরপূর্ণভােব ট্রানপােরন্িস সােপার্ট
কের।
এই ধরেনর ইেমজ এিনেমেটড হেত পাের।

GIF ফরেমট এর এর সর্েবাত্তম ব্যবহার
স্বল্প কালােরর ওেয়ব গ্রািফক্স ৈতরীেত GIF ফরেমট ব্যবহার
করা েযেত পাের।
আইকন ৈতরীর জন্য GIF ফরেমট কার্যকরী।
অ্যািনেমেটড ইেমজ ৈতরীেত GIF ফরেমট আপনার একমাত্র ভরসা।
এছাড়াও লাইন ড্রিয়ং এর জন্যও GIF ফরেমট সর্েবাত্তম।
একজন
আন্তর্জািতক
খ্যািত
সম্পন্ন
িডজাইনােরর
একটা
িভিডও
িটউটিরয়ােল তােক বলেত শুনিছলাম েয, “আিম জািন এর সিঠক উচ্চারণ

হেলা িজফ িকন্তু আিম এটােক িগফ বেলই েবিশ মজা পাই”। জানার পেরও
ভুল উচ্চারেনর প্রিত এই ধরেনর আগ্রহ আমােক অেনক েবিশ উৎসািহত
কেরিছেলা। এখােন েমারালটা হেলা, আমার িনেজর েযটা ভােলালােগ আিম
েসটাই করেবা। ভুল হেলা না শুদ্ধ হেলা েসটা যায় আেস না!

PNG – Portable Network Graphics
১৯৯০ সােলর মাঝামািঝ সমেয় GIF এবং JPEG এর সুিবধাগুেলা সমন্বয়
কের PNG ফাইল ফরেমট ৈতরী করা হয় যােক িপং িকংবা িপএনিজ িহসােব
উচ্চারণ করা হয়। যিদও এখেনা পর্যন্ত এই ফরেমটিট মাইক্েরাসফট এর
ইন্টারেনট
পুেরাপুির

এক্সপ্েলারার েথেক শুরু
সােপার্ট কের না তবুও

কের অেনক পুরাতন ব্রাউজাের
ফরেমটিট ট্রানপােরন্িস এবং

ফাইেলর কালার কম্িবেনশন এর কারেন ব্যবহারকারীেদর কােছ শক্ত
অবস্থান ৈতরী কের েফেলেছ। েতা চলুন তাহেল এই ইেমজ ফরেমট সম্পর্েক
সংক্েষেপ একটু ধারনা িনেয় েনই।

PNG ফরেমট এর গুরুত্বপূর্ণ ৈবিশষ্ট্য
এই ফরেমটিট ইেমেজ একই সােথ ট্রান্সপােরন্িস (স্বচ্ছতা) এবং
অস্বচ্ছতার ৈবিশষ্ট্য সংরক্ষণ করেত পাের।
প্রায় ১৬ িমিলয়ন কালার সােপার্ট কের তাই এই ফরেমেট

ফেটাগ্রােফর আসল কালার পাওয়া যােব এবং ছিব হাই েকায়ািলিটর
হেব।
সংেকাচন হার খুবই সীিমত হেলও েকান ডাটা না হািরেয় ইেমজ
ফাইলেক কম্প্েরস করা যায়।

PNG ফরেমট এর এর সর্েবাত্তম ব্যবহার
ওেয়ব
সাইেটর
েলােগা
এবং
এমন
সব
ইেমজ
েসখােন
ট্রান্সপােরন্িস এবং ফ্যািডং প্রেয়াজন।
েকান ইেমজ এিডিটং এর মাঝামািঝ সমেয় সংরক্ষণ করেত চাইেল এই
ফরেমটিট ব্যবহার করা ভােলা।
যখন ফাইল সাইেজর তুলনায় ফেটাগ্রাফটােক েবিশ প্রাধান্য িদেত
হেব তখন এই ফরেমটিট ব্যবহার করা েযেত পাের।

েকান ফরেমটগুেলা ব্যবহার করেবন
ফাইল ফরেমটগুেলা সম্পর্েক তাত্ত্িবক আেলাচনা আজেকর মেতা েশষ
হেয়েছ। এবার তাহেল িসদ্ধান্ত েনওয়ার পালা আপিন েকান ফরেমটিট
েকাথায় ব্যবহার করেবন। িনেচর িচত্ের সংক্েষেপ সবগুেলা ফরেমট এর
সর্েবাত্তম ব্যবহার েদখােনা হেয়েছ। এখান েথেকই িসদ্ধান্ত িনেত
পারেবন আপনার েকান প্রেয়াজেনর জন্য েকান ফরেমট ব্যবহার করা উিচত।

তেব এই ইেমজ ফরেমটগুেলার বাস্তব উদাহরণ এবং তুলনামূলক পার্থক্য
বুঝার জন্য িনেচর সারণীিট আপনােক যেথষ্ট সাহায্য করেত পারেব বেল
মেন হয়। েতা ইেমজগুেলা ভােলাভােব পর্যেবক্ষণ করুন এবং তােদর
মােঝর েমৗিলক পার্থক্যগুেলা িনেজ িনেজ িনরূপন করার েচষ্টা করুন।
এটাই তাহেল আপনােদর জন্য েহামওয়ার্ক।
ইেমজ ফরেমট

ইেমজ সাইজ

ইেমজ িনদর্শন

JPG – হাই েকায়ািলিট ইেমজ

319KB

ছিব েদখেত এখােন ক্িলক
করুন

JPG – মধ্যম েকায়ািলিট
ইেমজ

188KB

ছিব েদখেত এখােন ক্িলক
করুন

JPG – ওেয়ব েকায়ািলিট

105KB

ছিব েদখেত এখােন ক্িলক
করুন

JPG – েলা েকায়ািলিট /
সংেকািচত

50KB

ছিব েদখেত এখােন ক্িলক
করুন

JPG – অত্যিধক সংেকািচত

18KB

ছিব েদখেত এখােন ক্িলক
করুন

PNG – সংেকাচন ছাড়া

741KB

ছিব েদখেত এখােন ক্িলক
করুন

GIF – মাত্র ২৫৬ কালার

286KB

ছিব েদখেত এখােন ক্িলক
করুন

ইেমজ এবং িমিডয়া ফাইেলর পিরিচত সবগুেলা ফরেমট সম্পর্েক আপনােদর
সামান্য কের হেলও আমার সর্েবাচ্চ সামর্থ্য িদেয় ধারনা িদেত
েচষ্টা করলাম। জািননা কেতাটুকু বুঝেত পারেছন, তেব আমার িটউনিট
যিদ আপনােদর জ্ঞােনর দুয়াের সামান্য ইন্ধন েযাগােত পাের তাহেলই
আমার সকল পিরশ্রম স্বার্থক হেব। আপনােদর জ্ঞান ভান্ডাের আর কী কী
অভাব অনুভব করেছন েসটা আমােক জানােত ভুলেবন না েযন।

