ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ

 ۹روش ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ

ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ ) (SEOﻧﯿﺰ ﯾﮏ
ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن رﺗﺒﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﺑﻪﻃﺒﻊ آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ روشﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ آن ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮد.

ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد؟
ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ:
 .1رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ
 .2ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ )(SEO
درﺑﺎره رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ،آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﯾﮏ
وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻨﻮدی ﮐﺎرﺑﺮان آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻬﺮهوری را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی از وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
 Kissmetricsﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  40درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺳﺎﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از  3ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ
ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 47 .درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از  2ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺳﺮﻋﺖ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی روی رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﻇﺎﻫﺮ آن ﭼﻘﺪر ﺧﻮب
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪن اﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه آن را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ درﺑﺎره ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺌﻮی ﻣﻌﺮوف ،ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮدن رﺗﺒﻪ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ )اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﺪت ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد( ﺳﺮﻋﺖ آن
اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن رﺗﺒﻪ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم دﺳﮑﺘﺎپ و ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه
ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ  Bingﻧﯿﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﺣﺪ
ﺗﺤﻤﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻋﺖ وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ آﯾﺎ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺑﺰار راﯾﮕﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 :Google’s PageSpeed Insightsاﺑﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت

وب ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه و دﺳﻜﺘﺎپ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 :Pingdomاﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ از ﻣﻬﺎرت ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ،آن را رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
 :Speedtestﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ وب و ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺳﺮﻋﺖ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ و آن را ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮوف رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺸﺎﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ:
 :Yslowاﯾﻦ اﺑﺰار ﺻﻔﺤﺎت وب را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در وبﺳﺎﯾﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﺻﻼح ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﺮوم اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺳﺮﻋﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.

از ﺑﯿﻦ اﺑﺰار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه  Google’s PageSpeed Insightsﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺳﺘﻔﺎده و اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪﺻﻮرت واﺿﺢ
و ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ Pingdom ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ
وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درک ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ از اﺑﺰاری ﺑﻪ اﺑﺰار دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 9روش ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ
ﻃﺮح ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وب ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮور ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ .اﻏﻠﺐ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪﺳﺮاغ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وب اﺷﺘﺮاﮐﯽ
ارزانﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽروﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و روز ﺑﻪ روز ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﺮح
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وب ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ )ﺑﻪ ﯾﮏ  VPSﯾﺎ ﺳﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﯿﺪ(.
اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وب ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ( ﻣﻌﻤﻮﻻ ً

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ وبﺳﺎﯾﺖ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪ
از آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮای اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ
وبﺳﺎﯾﺖ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮف ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ،رم ،ﭘﺮدازﻧﺪه و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ و داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ درﺑﺎره ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ  VPSو ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﻳﻨﻪ  VPSاﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﻼود
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ )و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ(
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری آن ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای وﺑﻼگﻧﻮﯾﺴﺎن ﺣﺮﻓﻪای و
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮورﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را اﺟﺎره ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺳﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  VPSاﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ روی آن دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
ﻃﺮحﻫﺎ اﺳﺖ.
درک ﻣﻔﻬﻮم درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی HTTP
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی  HTTPﮐﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی HTTP
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮ وب ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ،ﺻﻔﺤﻪ وب ،ﯾﮏ ﻋﮑﺲ وﻏﯿﺮه را از ﯾﮏ ﺳﺮور درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﭘﺮوﺗﮑﻞ
اﻧﺘﻘﺎل اﺑﺮﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر  HTTPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ HTTP .ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ /ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﺪادی ﻓﺎﯾﻞ )ﻣﺜﻼ ً ﻓﺎﯾﻞ  (home.htmlارﺳﺎل و وب ﺳﺮور در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روشﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺣﺬف درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی  HTTPوﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ  HTTPﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰار آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ  Pingdomاﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ  2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﯽ  learntocodewith.me/blogﺗﻌﺪاد  23درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار  Pingdomﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﻓﺎﯾﻞ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻼن ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ  3ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ وب ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺣﺠﻢ ﺳﺎﯾﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ و اﻧﺪازه ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص اﺧﺘﻼل ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪوﺟﻮد
ﻣﯽآورد .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺣﺠﯿﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﺪ روش ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻋﮑﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻌﺪاد
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ ً از ﻋﮑﺲ در ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﺟﺎی ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ آن ،ﻗﺒﻞ از آﭘﻠﻮد ﻋﮑﺲﻫﺎ روی ﺳﺎﯾﺖ آنﻫﺎ
را ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ:
 .1ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻮح :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﮑﺲ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ آن ﻣﯽﺷﻮد.
 .2ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری در ذﺧﯿﺮه دادهﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
 .3ﭼﯿﺪن زواﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺜﻞ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﯾﺎ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ راﯾﮕﺎن ﻣﺜﻞ  Gimpاﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺜﻞ  picresize.comﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد.
ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای وردﭘﺮس ﺑﻪﻧﺎم  WP-Smushitوﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﻔﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﺣﺬف
ﻣﯽﮐﻨﺪ WP-Smushit .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﮑﺲ را در وردﭘﺮس آﭘﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آن را اﺳﮑﻦ و دادهﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری
ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻋﮑﺲ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ آن را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﯾﺎد از اﻓﺰوﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ )ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی وردﭘﺮس(
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از اﻓﺰوﻧﻪ ) (Pluginﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
روشﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه از آنﻫﺎ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪﺟﺎی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ از اﻓﺰوﻧﻪ  ،Google Analyticsﺗﻨﻬﺎ ﮐﺪ اﻟﺤﺎﻗﯽ آن را ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﺮ  4ﻣﺎه وﻗﺘﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺎدق ﺑﻮد ،آن را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ:
 -1ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ.
 -2ﮐﺎری را ﮐﻪ از آن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
 -3اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 -4وﻗﺘﯽ ﺑﺘﻮان ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﮐﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎﯾﻞ و زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ،اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ وردﭘﺮس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ً ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ
آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﺪﻫﺎی ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺿﻤﯿﻤﻪ از دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ وب ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ وب ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی  HTTPو
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری و  likeدر ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) Bootstrap ،اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ  CDNﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﯾﮑﻮنﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ) Font Awesomeوﻗﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ  CDNﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﻣﺜﻞ ،Disqus
اﺑﺰارﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺜﻞ  ،SumoMeﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺜﻞ  Google Analyticsﯾﺎ
 Mixpanelو ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﻣﺜﻞ  Google Fontsﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮐﺪام دﻗﺖ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﻓﻬﻤﻴﺪن اﯾﻨﮑﻪ
زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺪامﯾﮏ از اﯾﻦ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ  Pingdomﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  CSSو  JSرا ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ
دو روش ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  CSSو  JSوﺟﻮد دارد :ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی و زﯾﭗ ﮐﺮدن )ﻓﺸﺮده ﮐﺮدن( .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ
ﻧﺎﺑﻐﻪ زﺑﺎن  CSSﮐﺮﯾﺲ ﮐﻮﯾﺮ ،ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﮐﺪ ،ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ ،ﺣﺬف ﻧﻘﻄﻪ
وﯾﺮﮔﻮلﻫﺎی );( ﻏﯿﺮﺿﺮوری ،ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﮐﺪ ﻫﮕﺰ و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ .زﯾﭗ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﺗﮑﺮاری و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن رﺷﺘﻪ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻢزﻣﺎن از ﻫﺮ دو ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی و زﯾﭗ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﺎر
ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی در ﺳﻄﺢ ﺳﺮور اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﭼﻨﺪ اﺑﺰار
ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 .1اﻓﺰوﻧﻪ وردﭘﺮس  :BWP Minifyاﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ و  CSSرا ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

 .2اﻓﺰوﻧﻪ وردﭘﺮس  :W3 Total Cacheاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖW3 .
 Total Cacheﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد وبﺳﺎﯾﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ اﺳﺖ.
/
 :WillPeavy .3ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  HTML، CSSو  JSاﺳﺖ.
از ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺶ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﮐﺶ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت وب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎ )ﻣﺜﻞ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  HTMLو
ﺗﺼﺎوﯾﺮ( را ذﺧﻴﺮه و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺠﺪد از ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
ﻣﺠﺪد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ،آنﻫﺎ را از ﻓﻀﺎی ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی ﻣﺤﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮد .ﻧﻮع دوم ﮐﺶ ﮐﺮدن
ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺳﺮور ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎرﺑﺮان
وردﭘﺮس ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺶ ﺷﺪن ﺻﻔﺤﺎت وب را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻓﺰوﻧﻪ W3
 Total Cacheو  WP Super Cacheﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
زواﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در وبﺳﺎﯾﺖ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
زواﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﭼﯿﺰی از ﻋﮑﺲ ،اﻓﺰوﻧﻪ ﯾﺎ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
از زواﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
• ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎزﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ از ﯾﮏ ﮐﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
• دﯾﺘﺎﺑﯿﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻫﺮ روز ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ
ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهای ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﺳﺮور ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
• ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان وردﭘﺮس ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه از اﻓﺰوﻧﻪ ،ﺗﻢ ،ذﺧﯿﺮه ﭘﺴﺖﻫﺎ در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ
ﺣﺠﯿﻢ.
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ راه ﭘﺎﮐﺴﺎزی زواﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻤﺎم ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﻪﻃﻮر
دﺳﺘﯽ زواﯾﺪ آن را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای زاﯾﺪ در وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﯿﺪ:
ـ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎی ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﯾﺪ.

ـ ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ داﻧﻠﻮدﻫﺎی  PDFروی ﺳﺮورﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ .Amazon S3
ـ ﺣﺬف ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ وردﭘﺮس از روی ﺳﺮور و اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ  WP-Optimizeﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺧﻮد را ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر  CDNﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮور ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای وب
را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ وارد ﺷﻮد ،آنﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮای وب را
ﺑﻪﺟﺎی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ از ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ ﺳﺮور ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻌﺮوف ﺷﺎﻣﻞ  MaxCDN، CloudFlareو  Amazon CloudFrontﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از وردﭘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺰوﻧﻪ  W3 Total Cacheﻧﯿﺰ روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺎ
 MaxCDNﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪون اﺗﻼف وﻗﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮا را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ CDN .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪوﯾﮋه اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ زﯾﺎدی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده از  CDNﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﺿﺮوری ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺪون ﺷﮏ از ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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