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ــوگل  ــی گ ــوس دریای ــا فان ــه Google Lighthouse ی ــروب ب ــه از مدی ــن مقال در ای

ــم. ــی کنی ــان م ــی را بی ــوگل توضیحات ــزار گ ــن اب ــتفاده از ای ــرز اس ــت؟ و ط چیس

امــروزه، داشــتن محتوایــی قابــل مشــاهده، در دســترس و کاربــر پســند بیشــتر از هــر 

زمــان دیگــری بــرای صاحبــان کســب و کارهــای اینترنتــی اهمیــت پیــدا کــرده اســت. 

ــه الزم اســت  ــی ک ــا کیفیت ــوای صفحــات م ــه محت ــد ک ــوان فهمی ــه می ت ــا چگون ام

ــرای  ــا نــه؟ Google Lighthouse یکــی از ابزارهــای گوناگونــی اســت کــه ب را دارد ی

ســنجش کیفیــت صفحــات وبســایت مــا بوجــود آمــده  اســت. فانــوس دریایــی گوگل 

جنبه هــای مهــم و تاثیرگــذاری را مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار می دهــد تــا 

گزارشــی هرچــه کارآمدتــر بــرای مــا فراهــم آورد. در ایــن مقالــه ســعی داریــم تــا بــه 

کــم و کیــف ایــن بررســی ها بپردازیــم و دربــاره طــرز اســتفاده از ابــزار گــوگل الیــت 

هــاوس توضیحاتــی را بیــان کنیــم.
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Google Lighthouse یا فانوس دریایی گوگل چیست؟

فانــوس دریایــی گــوگل )Google Lighthouse( یــک ابــزار خــودکار متــن بــاز اســت 

ــی کیفیــت صفحــات وب توســط گــوگل ســاخته شــده اســت.  ــا هــدف ارزیاب کــه ب

ــن های  ــی وب اپلیکیش ــرای ارزیاب ــژه ب ــور وی ــوگل بط ــی گ ــوس دریای ــه از فان اگرچ

ــرد دارد. وب  ــایت ها کارب ــی وبس ــرای تمام ــا ب ــود ام ــتفاده می ش ــده اس پیش رون

اپلیکیشــن های پیش رونــده )Progressive Web Apps(، وبســایت هایی هســتند 

ــا را  ــا آن ه ــس کار ب ــده اند و ح ــی ش ــل طراح ــن های موبای ــه اپلیکیش ــبیه ب ــه ش ک

ــد. ــی می کنن ــران تداع ــرای کارب ب

ــورد  ــروم م ــر ک ــرای مرورگ ــه ب ــک افزون ــب ی ــا در قال ــوگل عموم ــی گ ــوس دریای فان

ــه  ــت ک ــردی اس ــیار کارب ــزاری بس ــرد. Google Lighthouse اب ــرار می گی ــتفاده ق اس

ــای ارزشــمند بســیاری دســت  ــه و تحلیل ه ــه تجزی ــا اســتفاده از آن، ب ــد ب می توانی

ــزار  ــن اب ــد. ای ــره ببری ــرای بهینه ســازی وبســایت خــود به ــا ب ــد و از آن ه ــدا کنی پی

ــه ای مناســب اســت. ــرای اســتفاده تمامــی اقشــار اعــم از مبتــدی و حرف ب

ــا Google Lighthouse چــه مــواردی را بررســی  ــوس دریایــی گــوگل ی فان

می کنــد؟

فانــوس دریایــی گــوگل دقیقــا فاکتورهایــی را ارزیابــی می کنــد کــه بیشــترین تاثیــر را 

بــر تجربــه کاربــر دارنــد. وقتــی گــوگل الیــت هــاوس فرآینــد ارزیابــی یــک صفحه وب 
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را بــه اتمــام می رســاند، گزارشــی را ارائــه می دهــد کــه شــامل نمره هایــی بــرای هــر 

بخــش بررســی شــده اســت. عــاوه بــر ایــن نمــرات کــه از 100 محاســبه می شــوند، 

لیســتی از مــوارد بــه درســتی رعایــت شــده، مشــکات آن صفحــه و توصیه هایــی در 

ــره ای  ــز در ایــن گــزارش آورده می شــود. دور هــر نمــره دای خصــوص حــل آن هــا نی

کشــیده شــده اســت کــه ممکــن اســت قرمــز، نارنجــی یــا ســبز باشــد. ایــن رنگ هــا 

بــه ترتیــب بــه معنــای ضعیــف، متوســط و خــوب بــودن وضعیــت ســایت در زمینــه 

مذکــور هســتند.

 

زمینه هایی که این ابزار می تواند برای ما بررسی کند، شامل 5 مورد است:

)Performance( عملکرد

ــایت  ــذاری وبس ــرعت بارگ ــل س ــه تحلی ــوگل ب ــی گ ــوس دریای ــاخه، فان ــن ش در ای

می پــردازد؛ اینکــه کاربــران چقــدر ســریع می تواننــد بــه محتــوای ســایت دسترســی 

پیــدا کــرده و آن را ببیننــد. بــه ایــن منظــور، گــوگل الیــت هــاوس 6 معیــار را مــورد 

ــد: ــرار می ده ــی ق بررس
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First Contentful Paint

ــر  ــا تصوی ــا اولیــن متــن ی نشــان دهنده مــدت زمانــی اســت کــه طــول می کشــد ت

ــل مشــاهده شــود. توجــه داشــته باشــید کــه ایــن  ــران قاب ــرای کارب بطــور کامــل ب

ــل  ــوای قاب ــه محت ــده ب ــی ش ــوای کدنویس ــه محت ــان Rendering )ترجم ــار، زم معی

خوانــدن توســط کاربــران( را نشــان می دهــد؛ نــه زمــان بارگــذاری را. مثــا اگــر متــن 

صفحــه توســط مرورگــر بارگــذاری شــده باشــد در حالیکــه فونــت آن همچنــان اعمــال 

نشــده باشــد، ایــن مــدت زمــان هنــوز بــه پایــان خــودش نرســیده اســت.

Speed Index

نشان دهنده سرعت بارگذاری محتوای صفحه است.

Largest Contentful Paint

ــا  ــر ی ــن تصوی ــا حجیم تری ــه طــول می کشــد ت ــی اســت ک نشــان دهنده مــدت زمان

بلــوک متنــی صفحــه رنــدر یــا ترجمــه شــود.

Time to Interactive

ــران  ــده و کارب ــذاری ش ــل بارگ ــور کام ــه بط ــه صفح ــت ک ــی اس ــان دهنده زمان نش

ــند. ــته باش ــل داش ــل کام ــا آن تعام ــد ب قادرن
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Total Blocking Time

ــکان  ــه صفحــه مســدود شــده اســت و ام ــی اســت ک ــدت زمان نشــان دهنده کل م

تعامــل کاربــر بــا آن وجــود نــدارد. Total Blocking Time در واقــع مجمــوع مــدت 

ــت و در  ــل از Time to Interactive اس ــد از First Contentful Paint و قب ــان بع زم

مواقعــی رخ می دهــد کــه تعامــل بــا صفحــه بــرای کاربــر بیــش از 50 هــزارم ثانیــه 

مســدود شــده باشــد. بــرای مثــال، اگــر یــک کــد جــاوا اســکریپت 70 هــزارم ثانیــه در 

بارگــذاری صفحــه وقفــه بیانــدازد، در نتیجــه Total Blocking Time 20 هــزارم ثانیــه 

ــد. ــش می یاب افزای

Cumulative Layout Shift

ــه، در  ــک صفح ــدن ی ــدر ش ــد از رن ــه بع ــت ک ــی اس ــدار محتوای ــان دهنده مق نش

ــی را  ــار، وضعیت ــن معی ــوم ای ــر مفه ــرای درک بهت ــت. ب ــت اس ــه در حرک آن صفح

مثــال می  زنیــم کــه احتمــاال برایتــان پیــش آمــده اســت. گاهــی پیــش می آیــد کــه 

صفحــه ای را بــاز کــرده و بافاصلــه شــروع بــه خوانــدن متــن موجــود در آن کنیــم امــا 

ناگهــان متــن جابجــا شــده و بــه پاییــن یــا بــاال بــرود. دلیــل ایــن اتفــاق ایــن اســت 

کــه در ابتــدا آن صفحــه بطــور کامــل رنــدر نشــده و مثــا فونــت یــا ویدئــوی موجــود 

در آن هنــوز بارگــذاری نشــده بــوده اســت. بعــد از اینکــه محتویــات رنــدر می شــوند،
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 تمامــی عناصــر صفحــه ازجملــه متــن، جابجــا شــده تــا فضــای الزم بــرای آن ویدئــو 

کــه حــاال بارگــذاری شــده اســت، بــاز شــود.

هرچــه مقــدار ایــن معیــار کمتــر باشــد بهتــر اســت. چراکــه تغییــر آرایــش و چیدمــان 

صفحــه بــه تجربــه کاربــر لطمــه بســیاری می زنــد. مثــا باعــث کلیک هــای تصادفــی 

و ناخواســته بــر روی بخــش اشــتباهی از صفحــه یــا گــم کــردن خــط هنــگام مطالعــه 

ــه می شــود. یــک مقال

عــاوه بــر تحلیــل و بررســی فاکتورهــای ذکــر شــده، گــوگل الیــت هــاوس 

بهســازی هایی را نیــز بــه شــما پیشــنهاد می کنــد. ایــن پیشــنهادات طیــف وســیعی 

ــرای کاهــش مــدت زمــان بارگــذاری صفحــات وبســایت مــورد  از بهینه ســازی ها را ب

ــت.  ــنهادات اس ــن پیش ــه ای از ای ــر نمون ــازی تصاوی ــد. فشرده س ــه می کن ــر ارائ نظ

 Diagnostics بــه معنــی فرصت هــا( و( Opportunities ایــن بخــش تحــت عنــوان

ــود. ــش داده می ش ــما نمای ــه ش ــا( ب ــی عیب یابی ه ــه معن )ب
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)Accessibility( قابلیت دسترسی

در ایــن بخــش، فانــوس دریایــی گــوگل میــزان مطلوبیــت وبســایت را بــرای اســتفاده 

ــرد  ــی، عملک ــت دسترس ــد. قابلی ــی می کن ــمانی ارزیاب ــای جس ــراد دارای ناتوانی ه اف

ــه  ــد ک ــی می کن ــا بررس ــد. مث ــا را می آزمای ــا لینک ه ــا ی ــل دکمه ه ــم مث ــر مه عناص

ــد آن هــا را  ــی می توان ــه راحت ــر ب ــف شــده اند و کارب ــوب توصی ــه نحــوی مطل ــا ب آی

ــه  ــت مناســبی ب ــر، تــگ آل ــرای تصاوی ــا اینکــه ب ــا مث ــر. ی ــا خی تشــخیص دهــد ی

کار بــرده شــده باشــد تــا بتوانــد آن محتــوای دیــداری را بــرای کاربــران کم بینــا نیــز 

توصیــف کنــد.
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)Best Practices( بهترین اقدامات

بخــش بهتریــن اقدامــات ارزیابــی شــده توســط Google Lighthouse بطــور عمــده 

ــر  ــد کــه ب ــان حاصــل کن ــا اطمین ــد ت ــر جنبه هــای امنیتــی وبســایت تمرکــز می کن ب

اســاس اســتانداردهای روز توســعه یافتــه باشــند. همانطــور کــه از عنــوان پیداســت، 

ایــن بخــش بــه ارزیابــی مــواردی می پــردازد کــه صاحبــان وبســایت ها بایــد انجــام 

دهنــد تــا بهتریــن وبســایت و تجربــه ممکــن را بــرای مخاطبــان خــود بوجــود آورنــد. 

ــای  ــدی از پروتکل ه ــش، بهره من ــن بخ ــاوس در ای ــت ه ــوگل الی ــال، گ ــوان مث بعن

امنیتــی SSL و TLS را ارزیابــی کــرده یــا بررســی می کنــد کــه آیــا منابــع وبســایت از 

ــر. ــا خی ــد ی ــمه گرفته ان ــن سرچش ــورس های ایم س

)SEO( سئوی صفحات وب

گــوگل الیــت هــاوس بــرای ارزیابــی اینکــه یــک وبســایت چگونــه توســط موتورهــای 

جســتجو کــرال شــده و در صفحــات نتایــج جســتجو منعکــس می شــود، بررســی های 

متعــددی بــه عمــل مــی آورد. البتــه ایــن بررســی ها کــه گــوگل بــا عنــوان »ســئو« از 

ــا اینحــال، اگــر یــک وبســایت  آن هــا یــاد می کنــد، بســیار محــدود هســتند. امــا ب

ــده و  ــب ش ــش واج ــازی برای ــد، بهینه س ــب نکن ــش کس ــن بخ ــی در ای ــره کامل نم

مدیــر آن بایــد تغییــرات الزم توصیــه شــده را اعمــال کنــد. از آنجاییکــه گــوگل الیــت 

ــده طراحــی شــده  ــی وب اپلیکیشــن های پیش رون ــرای ارزیاب ــژه ب هــاوس بطــور وی
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ــرای  ــتجو ب ــای جس ــازی موتوره ــر بهینه س ــود را ب ــز خ ــم تمرک ــش اعظ ــت، بخ اس

ــذارد. ــراه می گ ــن هم ــتگاه های تلف دس

مقاله مرتبط: سئو چیست؟ هرآنچه الزم است از سئو بدانید ]به همراه ویدئو[

)Progressive Web App( وب اپلیکیشن های پیش رونده

ایــن بخــش کــه از ابتــدای انتشــار ایــن ســرویس وجــود داشــته اســت را می تــوان 

هســته اصلــی Google Lighthouse بــه شــمار آورد. ایــن بخــش بــه بررســی عملکــرد 

ــن  ــک وب اپلیکیش ــوان ی ــدی آن را بعن ــزان کارآم ــا می ــردازد ت ــایت می پ ــک وبس ی

ــح  ــوه صحی ــاوس نح ــت ه ــوگل الی ــال، گ ــوان مث ــد. بعن ــی کن ــده ارزیاب پیش رون

نمایــش تمامــی عناصــر و محتواهــای پویــا و نیــز در دســترس بــودن امکانــات آفاین 

ــد. ــی می کن را بررس

گوگل الیت هاوس )Google Lighthouse( را از کجا تهیه کنیم؟

ــا  ــرد. ام ــه ک ــی تهی ــوان Google Lighthouse را از راه هــای مختلف ــی می ت بطــور کل

در نهایــت همــه آن هــا یــک گــزارش تحلیلــی مشــترک را برایتــان فراهــم می کننــد. 

ــان از آن  ــتفاده آس ــکان اس ــاوس، ام ــت ه ــوگل الی ــای گ ــن ویژگی ه ــی از بهتری یک

ــه راحتــی از خدمــات فانــوس دریایــی  اســت. در مجمــوع، بــه 4 طریــق می تــوان ب

گــوگل اســتفاده کــرد:
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Web.dev

وارد آدرس https://web.dev/measure/ شوید.

ــد بررســی  ــه میخواهی ــه ای ک ــه شــده، URL )آدرس( صفح ــتجوی تعبی ــوار جس در ن

ــد. ــد را وارد کنی کنی

روی دکمه Run Audit )شروع بررسی( کلیک کنید و منتظر نتیجه بمانید.

فانوس دریایی گوگل

 

PageSpeed Insights

ــی  ــن بخش های ــه را از بی ــرد صفح ــش عملک ــا بخ PageSpeed Insights )PSI( تنه

کــه جلوتــر بــه آن هــا اشــاره کردیــم، بررســی کــرده و یــک نمــره کلــی ارائــه می دهــد. 

تفــاوت دیگــری کــه ممکــن اســت شــما را شــگفت زده کنــد، امــکان بررســی صفحــات 
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 Lab Data هــم PSI .بصــورت جداگانــه روی دســتگاه های موبایــل و کامپیوتــر اســت

)اطاعــات آزمایشــگاهی( و هــم Field Data )اطاعــات میدانــی( یــک صفحــه وب را 

فراهــم مــی آورد.

اطاعــات آزمایشــگاهی بــرای رفــع اشــکاالت عملکــرد وبســایت، و اطاعــات میدانــی 

بــرای بدســت آوردن تجربــه یــک کاربــر واقعــی بــه کار می رونــد. شــما می توانیــد از 

اینجــا وارد PSI شــوید و بــا وارد کــردن URL صفحــه مــورد نظــر خــود، نتایــج بررســی 

عملکــرد آن را مشــاهده نماییــد.
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Chrome Developer Tools

فانــوس دریایــی گــوگل از طریــق Developer Tools موجــود در مرورگــر کــروم نیز قابل 

دســتیابی اســت. بــرای بهره منــدی از خدمــات گــوگل الیــت هــاوس از ایــن طریــق، 

ــد.  ــذاری کنی ــروم بارگ ــر ک ــد در مرورگ ــل آن را داری ــه قصــد تحلی ــدا ســایتی را ک ابت

 )Inspect( ــه آخــر ــر روی گزین ســپس در جایــی از صفحــه کلیــک راســت کــرده و ب

کلیــک کنیــد. )البتــه بــرای ورود بــه قســمت Inspect می توانیــد از کلیدهــای میانبــر 

 Lighthouse نیــز اســتفاده کنیــد.( در صفحــه بــاز شــده، روی تب اصلــی Ctrl+Shift+I

ــد. ایــن  ــه نمایــش درآی ــان ب ــل برایت ــه تحلی ــوط ب ــا گزینه هــای مرب کلیــک کــرده ت

ــات،  ــن اقدام ــده، بهتری ــرد، وب اپلیکیشــن پیش رون ــه عملک ــا شــامل 5 زمین گزینه ه

ــخص  ــد مش ــما می توانی ــن، ش ــر ای ــاوه ب ــوند. ع ــئو می ش ــی و س ــت دسترس قابلی

کنیــد کــه مایلیــد فرآینــد تحلیــل روی چــه دســتگاهی )موبایــل یــا کامپیوتــر( انجــام 

ــود و  ــاز می ش ــی آغ ــد ارزیاب ــه Generate report فرآین ــا زدن دکم ــپس ب ــرد. س گی

نتایــج برایتــان قابــل مشــاهده خواهــد بــود.
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افزونه گوگل کروم

ــر  ــرای مرورگ ــه آن ب ــود افزون ــتفاده از Google Lighthouse دانل ــاده ترین راه اس س

ــد،  ــب کردی ــود و نص ــا دانل ــه را از اینج ــن افزون ــه ای ــس از اینک ــت. پ ــان اس کرومت

ــپس در  ــد. س ــذاری کنی ــد بارگ ــی آن را داری ــد ارزیاب ــه قص ــایتی ک ــدا وبس ــد ابت بای

 Generate report افزونه هــای خــود، روی افزونــه مــورد نظــر کلیــک کنیــد و گزینــه

را بزنیــد. بعــد از کمــی انتظــار، بــه راحتــی توانســته اید تحلیــل کاملــی از وبســایت 
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خــود در اختیــار داشــته باشــید. همچنیــن در صــورت تمایــل می توانیــد بــا اســتفاده 

ــب  ــزارش خــود را در قال ــاالی صفحــه، گ از ســه نقطــه موجــود در ســمت راســت ب

ــد. ــره کنی ــود ذخی ــر خ ــارد کامپیوت ــر روی ه ــای HTML، PDF و JSON ب فایل ه

چــرا از Google Lighthouse بــرای ارزیابــی عملکــرد ســایت خــود اســتفاده 

؟ کنیم

فانــوس دریایــی گــوگل یــا Google Lighthouse بــه شــیوه ای بســیار ســاده 

شــاخص های کلیــدی عملکــرد یــک وبســایت را مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد تــا درک 

حداکثــری از تجربــه کاربــران آن وبســایت بدســت آوریــم. از آنجاییکــه قبــا گفتیــم 

ــده  ــرای بررســی وب اپلیکیشــن های پیش رون ــژه ب ــوگل بطــور وی ــی گ ــوس دریای فان

ــل  ــتگاه های موبای ــر روی دس ــتری ب ــز بیش ــزار تمرک ــن اب ــت، ای ــده اس ــی ش طراح

می گــذارد. همانطــور کــه می دانیــد، دســتگاه های مختلــف تلفــن همــراه از قطعــات 

ســخت افزاری و امکانــات و تجهیــزات متفاوتــی بهــره می برنــد. بــرای مثــال ممکــن 

اســت تلفنــی از اینترنــت نســل چهــارم پشــتیبانی نکنــد و یــا ســرعت و تــوان پردازش 

CPU آن در حــد مطلوبــی بــاال نباشــد.

ــاوس  ــت ه ــوگل الی ــرد، گ ــت انجــام پذی ــت دق ــا نهای ــی ب ــن ارزیاب ــه ای ــرای آنک ب

وضعیت هــای واقعــی مختلفــی را کــه کاربــران هــر روزه بــا آن هــا ســر و کار دارنــد، 
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ــردن  ــدود ک ــا مح ــا ب ــد. مث ــازی می کن ــراه، شبیه س ــای هم ــا روی تلفن ه خصوص

ســرعت و تــوان پــردازش CPU و پهنــای بانــد اینترنــت، ســعی می کنــد تــا بدتریــن 

حالــت ممکنــی کــه یــک کاربــر می توانــد در آن باشــد را نیــز مــد نظــر قــرار دهــد. 

اینگونــه می توانــد تمــام اقشــار و طیف هــای متفــاوت کاربــران یــک وبســایت را در 

بررســی های خــود مــورد توجــه قــرار دهــد و گــزارش خــود را بســیار واقع گرایانه تــر 

ارائــه کنــد.

بــه عــاوه، رابــط کاربــری مناســب و روان آن باعــث شــده تــا نه تنهــا افــراد متخصص، 

بلکــه عامــه مــردم بتواننــد از ایــن ابــزار مفیــد نهایــت اســتفاده را ببرنــد و اطاعــات 

ــت  ــد را از آن دریاف ــک می کن ــان کم ــت وبسایتش ــود وضعی ــه بهب ــه ب ــمندی ک ارزش

کننــد.
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سخن آخر

ــتید،  ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــه مش ــن ک ــای آنای ــب و کاره ــه ای از کس ــر زمین در ه

ــران از وبســایت شــما بســیار  قطعــا می خواهیــد کــه بهتریــن باشــید. توقعــات کارب

بــاال اســت و شــما بعنــوان بهتریــن در زمینــه خودتــان، بایــد بتوانیــد بــه توقعــات 

ــاز دارد جــذاب  ــه نی ــر اینک ــاوه ب ــد. وبســایت شــما ع ــان پاســخ مناســبی بدهی آن

بنظــر برســد، بایــد بتوانــد بــه ســرعت روی طیــف وســیعی از دســتگاه های مختلــف 

ــی از  ــوگل یک ــی گ ــوس دریای ــا فان ــود. Google Lighthouse ی ــذاری ش ــز بارگ نی

ــایت  ــمت از وبس ــر قس ــد ه ــک می کن ــما کم ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــن ابزارهای بهتری

ــه  ــان، ب ــرای کاربرانت ــی ب ــاوت احتمال ــای متف ــن وضعیت ه ــر گرفت ــا درنظ خــود را ب

ــود را  ــایت خ ــازی وبس ــد بهینه س ــر قص ــانید. اگ ــن برس ــت ممک ــن حال مطلوب تری

داریــد امــا نمی دانیــد چطــور ارزیابــی درســتی از وضعیــت کنونــی آن داشــته باشــید 

و چــه مــواردی را بهبــود ببخشــید، گــوگل الیــت هــاوس ابــزار قدرتمنــدی اســت کــه 

ــد. ــان ده ــما نش ــه ش ــم راه را ب ــای پرتاط ــن دری ــد در ای می توان
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