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حافظــه کــش چیســت و چــه مزایــا و معایبــی دارد، در ایــن مقالــه از مدیــروب بــا مــا 

ــید. همراه باش

ــن  ــرای اولی ــا ب ــه طــول می کشــد ت ــی ک ــدت زمان ــه حــال متوجــه م ــا ب ــاال ت احتم

ــم شــده اید. ایــن مــدت زمــان، حتــی  ــاز کنی ــا وبســایت را ب ــار یــک اپلیکیشــن ی ب

ــن ها  ــا اپلیکیش ــا کار ب ــردی ی ــگام وبگ ــد، هن ــول نکش ــتر ط ــه بیش ــد ثانی ــر چن اگ

ــد. ایــن طوالنــی شــدن زمــان بارگــذاری وبســایت ها  اهمیــت بســیاری پیــدا می کن

و برنامه هــا، عمدتــا بــه ایــن خاطــر اســت کــه داده هــای کــش شــده ای بــرای آن هــا 

روی حافظــه دســتگاه مــورد اســتفاده خــود نداریــم. اگــر برایتــان ســوال شــده اســت 

کــه منظــور از حافظــه کــش چیســت و چــه مزایــا و معایبــی دارد، تــا پایــان مقالــه 

بــا مــا همــراه باشــید.
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حافظه کش )Cache( چیست؟

ــات  ــه اطالع ــک مــکان ذخیره ســازی اســت ک ــا کــش )Cache(، ی ــان ی حافظــه پنه

ــد  ــن ها بتوانن ــا و اپلیکیش ــایت ها، مرورگره ــا وبس ــد ت ــع آوری می کن ــی را جم موقت

ســریع تر بارگــذاری شــوند. بــه بیــان دیگــر، کــش نوعــی حافظــه میانجــی کوچــک 

اســت کــه ســرعت دســتیابی بــه اطالعــات را بــاال می بــرد. بســته بــه اینکــه دســتگاه 

شــما یــک کامپیوتــر رومیــزی، لپ تــاپ یــا موبایــل باشــد و از مرورگــر یــا اپلیکیشــن 

اســتفاده کنیــد، انــواع متفاوتــی از کــش را خواهیــد داشــت.

ــث  ــع باع ــه در واق ــد، ک ــان می کن ــات را آس ــریع اطالع ــی س ــش بازیاب ــه ک حافظ

ــاری  ــک انب ــل ی ــت مث ــش درس ــه ک ــد. حافظ ــریع تر کار کنن ــتگاه ها س ــود دس می ش

عمــل می کنــد؛ دسترســی بــه داده هــا بصــورت محلــی را ممکــن می ســازد تــا دیگــر 

نیــازی نباشــد هــر بــار کــه از یــک وبســایت بازدیــد می کنیــد یــا یــک اپلیکیشــن را 

ــود نماییــد. ــا را مجــددا دانل ــد، آن داده ه ــاز می کنی ب

حافظه کش )Cache( در بخش های مختلف چه نقش موثری دارد؟

اگــر بخواهیــم تاثیــر حافظــه کــش را بــر زندگــی روزمــره خــود بررســی کنیــم، بــا 3 

حــوزه اصلــی ســر و کار خواهیــم داشــت:
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دستگاه ها و نرم افزارهادستگاه ها و نرم افزارها

 CPU )Central .کــش هــم در نرم افزارهــا و هــم در ســخت افزارها وجــود دارد

ــود در  ــای موج ــات نرم افزاره ــردازش اطالع ــی پ ــزء اصل ــه ج Processing Unit( ک

ــا تبلت هــا اســت، حافظــه  کامپیوترهــای رومیــزی، لپ تــاپ، تلفن هــای هوشــمند ی

کــش مخصــوص بــه خــود را دارد. کــش پردازنــده )CPU( یــک قطعــه حافظــه کوچک 

اســت کــه بــه پردازنــده کمــک می کنــد تــا بــه آســانی اطالعاتــی کــه مکــررا مــورد 

ــه  ــه حافظ ــی ک ــده، داده های ــش پردازن ــد. ک ــی کن ــرد را بازیاب ــرار می گی ــتفاده ق اس

ــیار  ــد را بس ــتفاده می کن ــتورالعمل ها اس ــرای دس ــرای اج ــما ب ــتگاه ش ــی دس اصل

ــد. ــره می کن ــول ذخی ــت معم ــریع تر از حال س

مرورگر های وب

هــر مرورگــر اینترنتــی )اعــم از گــوگل کــروم، فایرفاکــس، مایکروســافت اج یا ســافاری( 

ــر، فایل هــای  ــه خــود را دارد. حافظــه کــش یــک مرورگ حافظــه کــش مخصــوص ب

ــد  ــره می کن ــد را ذخی ــد می کنی ــه بازدی ــایت هایی ک ــش وبس ــرای نمای ــاز ب ــورد نی م

تــا آن هــا را بــرای دفعــه بعــد کــه از آن وبســایت ها بازدیــد می کنیــد، آمــاده داشــته 

ــن فایل هــا  ــد. ای ــذاری کن ــد آن وبســایت ها را ســریع تر بارگ ــه می توان باشــد. اینگون

ــر  ــا و تصاوی ــکریپت، کوکی ه ــاوا اس ــل HTML، CSS، ج ــل فای ــری مث ــامل عناص ش

می شــوند.
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بــرای مثــال، وقتــی شــما از ســایت دیجیــکاال بازدیــد می کنیــد، مرورگــر شــما تمــام 

تصاویــر موجــود در صفحاتــی کــه بــاز کردیــد، فایل هــای HTML و ســایر فایل هــای 

اســکریپت مــورد نیــاز بــرای رنــدر کــردن صفحــات، اطالعــات شــخصی مثــل اطالعات 

ــه  ــد. ب ــود می کن ــما را دانل ــد ش ــبد خری ــات س ــری و محتوی ــاب کارب ــه حس ورود ب

ــد  ــد، درمی یابی ــاک می کنی ــر خــود را پ ــی کــش مرورگ ــه وقت ــل اســت ک ــن دلی همی

کــه بایــد مجــددا وارد حســابتان شــده و تنظیمــات دلخواهتــان را اعمــال کنیــد.

 

اپلیکیشن ها

اپلیکیشــن ها نیــز حافظــه کــش مخصــوص بــه خــود را دارند. درســت مثــل مرورگرها، 

ــد در  ــا بتوانن ــد ت ــره می کنن ــم را ذخی ــای مه ــا و داده ه ــز فایل ه ــن ها نی اپلیکیش

موقــع نیــاز، آن هــا را بــه ســرعت بارگــذاری کننــد. از آنجاییکــه هــر اپلیکیشــن کاربــرد 
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متفاوتــی دارد، نــوع داده هایــی کــه کــش می کنــد نیــز متفــاوت خواهــد بــود. امــا 

بطــور کلــی، ایــن کش هــا شــامل تصاویــر، تامنیل هــای ویدئــو، تاریخچــه جســتجو 

ــم  ــخه های ک ــه نس ــل )Thumbnail( ب ــوند. )تامنی ــر می ش ــات کارب ــر تنظیم و دیگ

حجــم شــده از تصاویــر و ویدئوهــا گفتــه می شــود کــه ایــن را دقیقــا از روی معنــی 

ــت و  ــت اس ــت شس ــن انگش ــی ناخ ــه معن ــل ب ــد. تامنی ــوان فهمی ــمش می ت اس

حکایــت از کــم حجــم بــودن دارد.(

ــی  ــب و کار اینترنت ــک کس ــرای ی ــی ب ــه اهمیت ــش )Cache( چ ــه ک حافظ

دارد؟

ــک  ــا کم ــه برنامه ه ــه ب ــت ک ــت اس ــز اهمی ــی حائ ــا از آنجای ــردن داده ه ــش ک ک

ــت  ــران اینترن ــند. کارب ــته باش ــتری داش ــی بیش ــریع تر و کارای ــرد س ــد عملک می کن

ــوند.  ــرف می ش ــود منص ــذاری ش ــدی بارگ ــه کن ــه ب ــایتی ک ــد وبس ــوال از بازدی معم

همیــن مســئله، کــش کــردن را بــرای مدیــران وب و صاحبــان وبســایت ها بــه امــری 

ضــروری بــدل می کنــد. داشــتن وبســایتی کــه بــه ســرعت بارگــذاری شــود، تجربــه 

ــد. ــب می کن ــایت ترغی ــتفاده از س ــه اس ــراد را ب ــد و اف ــود می بخش ــر را بهب کارب
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حافظه کش چه مزیت هایی دارد؟

از نقطه نظر کاربران، می توان 3 مزیت اصلی برای حافظه کش ذکر کرد:

سرعت انجام کارها را افزایش می دهد

کلیدی تریــن مزیــت حافظــه کــش ایــن اســت کــه عملکــرد سیســتم را بهبود بخشــیده 

ــایت در  ــک وبس ــای ی ــی از فایل ه ــردن کپی های ــره ک ــا ذخی ــد. ب ــت می کن و تقوی

حافظــه محلــی دســتگاه، مرورگــر شــما فقــط همــان دفعــه اولــی کــه از آن ســایت 

بازدیــد می کنیــد، آن اطالعــات را دانلــود می کنــد و می توانــد در بازدیدهــای بعــدی، 

ــا هــر  ــازی نیســت ت ــر نی ــه دیگ ــد. اینگون ــذاری کن ــی را بارگ ــان فایل هــای محل هم

ــد، تمــام اطالعــات و داده هــا را مجــدد  ــد می کنی ــه از یــک وبســایت بازدی دفعــه ک

دانلــود نماییــد.
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باعث صرفه جویی در مصرف اینترنت می شود

ــرا و  ــه اخی ــی ک ــرد دســتگاه، اپلیکیشــن ها داده های ــود عملک ــه بهب بمنظــور کمــک ب

ــن  ــد. ای ــره می کنن ــش ذخی ــه ک ــد را در حافظ ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس ــب م اغل

ــه در  ــد، بلک ــدا کن ــش پی ــا افزای ــام کاره ــرعت انج ــود س ــث می ش ــا باع ــه تنه کار ن

ــد.  ــز کار کنن ــن نی ــورت آفالی ــد بص ــازه می ده ــن ها اج ــه اپلیکیش ــع ب ــی مواق بعض

بــرای مثــال، اگــر شــما دسترســی بــه اینترنــت نداشــته باشــید، اپلیکیشــن می توانــد 

بــا اســتفاده از داده هــای کــش شــده حتــی بــدون اتصــال بــه اینترنــت بــه کار خــود 

ادامــه دهــد.

اطالعات را برای استفاده های بعدی ذخیره می کند

مزیت هــای بســیاری در فقــط یــک بــار دانلــود کــردن فایل هــا وجــود دارد. اگــر یــک 

نســخه کپــی از یــک فایــل در حافظــه کــش ذخیــره شــده باشــد، دیگــر نیــاز نیســت 

تــا یــک اپلیکیشــن، وقــت، باتــری و اینترنــت را بــرای دانلــود دوبــاره آن هــدر دهــد. 

در عــوض، اپلیکیشــن نیــاز دارد تــا تنهــا فایل هــای تغییــر کــرده یــا جدیــد را دانلــود 

. کند
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حافظه کش چه معایبی دارد؟

ــه  ــتفاده از حافظ ــر اس ــترده ای ب ــور گس ــدرن بط ــای م ــه نرم افزاره ــال ک ــن ح در عی

ــد: ــز دارن ــی نی ــا معایب ــتند، کش ه ــی هس ــش متک ک

کش ها می توانند فضای ذخیره سازی زیادی را اشغال کنند

ــه  ــک برنام ــتفاده ی ــورد اس ــای م ــی از فایل ه ــار کوچک ــل انب ــش در اص ــه ک حافظ

اســت. امــا بعضــی کش هــا ممکــن اســت تــا حــد زیــادی حجیــم شــوند و حافظــه 

خالــی دســتگاه شــما را محــدود کننــد. بــا پــاک کــردن کش هــا، می توانیــد فایل هــا 

را حــذف کــرده و حافظــه اشــغال شــده دســتگاه خــود را بازگردانیــد.
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یک فایل خراب کش باعث می شود برنامه عملکرد بدی داشته باشد

اگــر یکــی از فایل هــای ذخیــره شــده در حافظــه کــش مشــکلی داشــته باشــد، باعــث 

ــدا  ــالل پی ــه برنامــه مــورد نظــر اطالعــات را اشــتباه نمایــش دهــد، اخت می شــود ک

ــا راه  ــردن کش ه ــاک ک ــه پ ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ــود. ب ــف ش ــا متوق ــد و ی کن

ــع مشــکالت برنامه هــا، خصوصــا مرورگرهــا اســت. ــرای رف چــاره ای معمــول ب

کش هــا می تواننــد از بارگــذاری آخریــن نســخه صفحــات وب و یــا ســایر داده هــای 

یــک برنامــه جلوگیــری بــه عمــل آورنــد

از لحــاظ تئــوری، قــرار اســت برنامه هــا از کش هــا فقــط بــرای نمایــش دادن 

ــد و  ــتفاده کنن ــته اند اس ــری نداش ــر تغیی ــد دیگ ــن بازدی ــه از آخری ــی ک فایل های

فایل هــای تغییــر کــرده را مجــددا دانلــود کننــد. امــا در عمــل گاهــی ممکــن اســت 

ــرده،  ــر ک ــل تغیی ــدد فای ــود مج ــای دانل ــه بج ــد و برنام ــاق نیفت ــزی اتف ــن چی چنی

همــان فایــل کــش را بارگــذاری کنــد. در اینصــورت، تنهــا راه مشــاهده آخریــن نســخه 

یــک وبســایت یــا ســایر داده هــا، پــاک کــردن حافظــه کــش برنامــه اســت. اینگونــه، 

ــد. ــود کن ــو دانل ــز را از ن ــه چی ــا هم ــور می شــود ت ــه مجب برنام
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کش کردن به چه معناست؟

کــش کــردن )Caching( بــه فرآینــد ذخیره ســازی موقــت یــک نســخه کپــی از داده ها 

ــا  ــا برنامه ه ــود ت ــه می ش ــتگاه( گفت ــه دس ــی )حافظ ــه محل ــا در حافظ ــا فایل ه ی

ــران ایــن  ــه کارب ــد. کــش کــردن، ب ــه آن هــا دسترســی پیــدا کنن ــد ســریع تر ب بتوانن

ــای وب  ــرورها و مرورگره ــن ها، س ــرای اپلیکیش ــا را ب ــه داده ه ــد ک ــکان را می ده ام

ذخیــره کننــد تــا دیگــر نیــازی بــه دانلــود دوبــاره آن هــا وجــود نداشــته باشــد.

منظور از پاک کردن حافظه کش چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

ــه  ــی اســت ک ــد داشــته باشــند، منطق ــه کش هــا می توانن ــی ک ــه معایب ــا توجــه ب ب

الزم باشــد گاهــا آن هــا را پــاک کنیــم. درســت هماننــد کش هــای خــراب، اگــر یــک 

کــش خیلــی حجیــم شــود، یــا حافظــه دســتگاه شــما )رایانــه، لپ تــاپ، تبلــت یــا 

تلفــن همــراه( پــر شــود نیــز، تاثیــر منفــی بــر عملکــرد دســتگاهتان خواهــد گذاشــت. 
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راه چــاره، پــاک کــردن حافظــه کــش اســت کــه در واقــع بــه همــان حــذف کــردن 

ــود. ــه می ش ــش گفت ــه ک ــده در حافظ ــره ش ــای ذخی فایل ه

متاســفانه، بــا پــاک کــردن حافظــه کــش، فایل هایــی کــه بــرای کارکــرد بهتــر دســتگاه 

ــوان  ــه عن ــد. ب ــن می رون ــراه فایل هــای مخــرب از بی ــز هم شــما ایجــاد شــده اند نی

ــری خــود  ــور می شــوید مجــددا وارد حســاب های کارب ــر اینکــه مجب ــال، عــالوه ب مث

در وبســایت های مــورد عالقه تــان شــوید، شخصی ســازی هایی ازجملــه اقــالم 

ــد. ــت می دهی ــز از دس ــان را نی ــبد های خریدت ــود در س موج

در مجمــوع، اگــر بــا مشــکالت گفتــه شــده دســت بــه گریبــان هســتید، پــاک کــردن 

حافظــه کــش ارزشــش را دارد. فقــط قبــل از ایــن کار اطمینــان حاصــل کنیــد کــه رمــز 

عبــور ورود بــه حســاب های کاربــری خــود را بــه یــاد داشــته باشــید.

چگونه حافظه کش مرورگرها را در پلتفرم های مختلف پاک کنیم؟

ــس  ــود دارد، پ ــر( وج ــما )کارب ــط ش ــش توس ــه ک ــردن حافظ ــاک ک ــکان پ ــر ام اگ

برنامــه ای کــه آن کــش را ایجــاد کــرده اســت، معمــوال گزینــه ای را بــرای پــاک کــردن 

ــتگاهی  ــه دس ــته ب ــش )Cache( را، بس ــه ک ــد. حافظ ــرار می ده ــان ق آن در اختیارت

ــرای پــاک  کــه از آن اســتفاده می کنیــد، از راه هــای مختلفــی می تــوان پــاک کــرد. ب
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کــردن داده هــای کــش شــده مرورگرهــای رایــج، کافیســت تــا مراحــل زیــر را دنبــال 

کنیــد:

در ویندوز

Google Chrome

مرورگــر کــروم را بــاز کــرده و در گوشــه ســمت راســت بــاال، روی ســه نقطــه عمــودی 

 Clear Browsing“ ــه ــپس گزین ــه “More Tools” و س ــد. گزین ــک کنی ــود کلی موج

Data” را انتخــاب کنیــد. )بعــد از بــاز کــردن مرورگــر، بــا اســتفاده از کلیدهــای میانبــر 

ــاز  ــه شــوید.( در پنجــره ب ــد مســتقیما وارد ایــن مرحل ــز می توانی Ctrl+Shift+Del نی

شــده، دو تــب مشــاهده خواهیــد کــرد. می توانیــد مــوارد قابــل پاکســازی را در تــب 

“Basic” بصــورت کلــی و در تــب “Advanced” بصــورت جزئی تــر مشــاهده کنیــد. از 

ــی را کــه قصــد پاکســازی  ــز، می توانیــد دوره زمان ــوی کشــویی “Time range” نی من

داده هــای کــش شــده اش را داریــد، تعییــن نماییــد.

 Clear“ پــس از تیــک زدن مــواردی کــه قصــد پاکســازی آن هــا را داریــد، روی گزینــه

data” کلیــک کنیــد.
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Mozilla Firefox

مرورگــر موزیــال را بــاز کــرده و روی منــو، کــه بــه شــکل ســه خــط افقــی روی هــم در 

ــه “Options” را  ــد. گزین ــک کنی ــرار دارد، کلی ــاالی صفحــه ق گوشــه ســمت راســت ب

 ”Privacy & Security“ انتخــاب کــرده و در مرحلــه بعــد، از منوی ســمت چــپ، گزینــه

را بزنیــد. در قســمت “History”، بــا کلیــک بــر روی گزینــه “Clear History” می توانیــد 

 ”Ok“ ــه ــا زدن دکم ــت ب ــد. در نهای ــن کنی ــازی را تعیی ــوارد پاکس ــی و م دوره زمان

ــرد. ــام می گی ــازی انج پاکس
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Microsoft Edge

مرورگــر مایکروســافت اج را بــاز کــرده و روی منــو )بــه شــکل ســه نقطــه افقــی( در 

گوشــه ســمت راســت بــاالی صفحــه، کلیــک کنیــد. گزینــه “History” را انتخــاب کــرده 

 Clear browsing“ و روی آیکــون ســه نقطــه در پنجــره بــاز شــده کلیــک کنیــد. گزینــه

ــاک  ــه قصــد پ ــواردی ک ــی و م ــس از تعییــن دوره زمان ــرده و پ data” را انتخــاب ک

کردنشــان را داریــد، روی دکمــه “Clear now” کلیــک کنیــد تــا پاکســازی انجــام شــود.

Internet Explorer

مرورگــر Internet Explorer را بــاز کــرده و روی گزینــه “Tools” )کــه بــه شــکل 
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ــد.  ــک کنی ــرار دارد( کلی ــر ق ــاالی تصوی ــت ب ــمت راس ــه س ــده در گوش ــک چرخ دن ی

ســپس، گزینــه “Safety” و بعــد گزینــه “Delete browsing history” را انتخــاب 

ــر  ــای میانب ــتفاده از کلیده ــا اس ــر، ب ــردن مرورگ ــاز ک ــس از ب ــد پ ــد. )می توانی کنی

Ctrl+Shift+Del مســتقیما وارد ایــن مرحلــه از فرآینــد شــوید.( در پنجــره بــاز شــده، 

بــا تعییــن کــردن مــواردی کــه قصــد پــاک کردنشــان را داریــد و ســپس زدن دکمــه 

ــرد. ــام می پذی ــازی انج ــد پاکس “Delete” فرآین

 

در موبایل های اندرویدی

ــام  ــم از مرورگرهــا و تم ــردن داده هــای کــش شــده اپلیکیشــن ها )اع ــاک ک ــرای پ ب

برنامه هــای کاربــردی دیگــر( در موبایل هــای اندرویــدی نیــز، بایــد ابتــدا وارد 

 ،)Apps( »تلفــن همــراه خــود شــوید. در بخــش »برنامه هــا )Settings( »تنظیمــات«
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برنامــه ای کــه قصــد پــاک کــردن حافظــه کــش آن را داریــد انتخــاب کنید. در قســمت 

»محــل ذخیــره« )Storage( گزینــه »پــاک کــردن حافظــه پنهــان« را لمــس کنیــد تــا 

پاکســازی حافظــه کــش آن برنامــه انجــام شــود.

 

حافظه کش سافاری )Safari( در آیفون

ــده و  ــش “Settings” ش ــد وارد بخ ــز می توانن ــل نی ــل اپ ــی های موبای ــران گوش کارب

 ”Clear History and Website Data“ را انتخــاب کننــد. ســپس گزینــه Safari برنامــه

ــه “Clear History and Data” را لمــس  ــش داده شــده، دکم را زده و در پنجــره نمای

کننــد تــا حافظــه کــش مرورگــر ســافاری پــاک شــود.
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سخن آخر

حــال کــه درک بهتــری از ماهیــت حافظــه کــش و تاثیــر آن بــر عملکــرد دســتگاه و 

تجربــه شــخصی خودتــان از کار بــا یــک اپلیکیشــن یــا وبســایت داریــد، می توانیــد 

میــزان اهمیــت آن را حــدس بزنیــد. کش هــا بــه شــما کمــک می کننــد تــا دسترســی 

ــد  ــتفاده می کنی ــا اس ــا از آن ه ــه دائم ــایت هایی ک ــا و وبس ــه برنامه ه ــریع تری ب س

ــال  ــه اعم ــرای همیش ــار ب ــان را یکب ــازی های دلخواهت ــید و سفارشی س ــته باش داش

ــر  ــی ب ــر منف ــن فایل هــای کــش )Cache( تاثی ــن اســت ای ــا گاهــی ممک ــد. ام کنی

ــد  ــر می دانی ــون دیگ ــت. چ ــی نیس ــای نگران ــه ج ــد ک ــتگاهتان بگذارن ــرد دس عملک
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ــزوم  ــع ل ــرده و در مواق ــدا ک ــی پی ــش دسترس ــای ک ــه فایل ه ــد ب ــه می توانی چگون

آن هــا را پــاک کنیــد.
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