آﯾﻨﺪه وب

 SPDYو HTTP2؛ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!

اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ آن را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﺑﺘﺪای آدرس ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ،ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی \\ http:وﺟﻮد
دارد) HTTP .ﺳﺮﻧﺎم  (HyperText Transport Protocolﯾﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﺑﺮﻣﺘﻦ ،ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺤﺎت وب،
از ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺮزﻟﯽ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  1990اﺑﺪاع ﮐﺮد )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﻔﺖ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ دو
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ِ
اﺳﻠﺶ در آدرس ﭘﺸﯿﻤﺎن اﺳﺖ( و از آن زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ HTTP .ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﺤﺘﻮای
ﻏﯿﺮﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن زﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب ﺗﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری آن در ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺣﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ  HTTP2ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟
از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﺎم ) SPDYﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ  (Speedyﺑﺮای  HTTPاﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ وب ﺳﺮور ارﺳﺎل ﮐﻨﺪSPDY .
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺴﻬﯿﻢ ﯾﺎ ) multiplexingﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﯾﮑﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد( و
ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻼگ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  SPDYﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری  Google Newsﺣﺪود  45درﺻﺪ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ SPDY .ﺑﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﻄﺮح از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺮوم ،ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و  IE11در وﯾﻨﺪوز  8و 8.1
ﺳﺎزﮔﺎري دارد.

یک آدرس وب را در
 SPDYCheck.orgوارد کنید تا
مشخص شود آیا از SPDY
پشتیبانی میکند یا خیر

ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮد؟

 ،SPDYدر ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای دارد .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ
اﺑﺰار آﻧﻼﯾﻦ در spdycheck.orgﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آدرس ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را در آن وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ از  SPDYﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.اﺣﺘﻤﺎﻻ ً  SPDYﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  HTTP2ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای وب ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد ،اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ HTTP2
ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از آن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن وب ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ اﺳﺖ.
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