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مبحــث افزایــش ســرعت وب ســایت یکــی از مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن مباحــث موجــود 

در بازاریابــی اینترنتــی بــه حســاب می آیــد. مــا پیش تــر هــم در مقاله هــای زیــادی بــه ایــن 

موضــوع کــه ســرعت بارگــذاری یــک وب ســایت رابطــه مســتقیمی بــا موفقیــت یــا شکســت 

آن وب ســایت دارد اشــاره کرده ایــم. امــا ایــن بــار مــا در مقالــه  پیــش رو قصــد داریــم بــه 

تمــام جزئیــات و نــکات اصلــی و فرعــی در مــورد موضــوع افزایش ســرعت ســایت بپردازیم.

اجــازه دهیــد قبــل از اینکــه بــه بحــث اصلــی مقالــه وارد شــویم، چنــد مــورد از دالیلــی کــه 

نبایــد ایــن مســئله را دســت کــم گرفــت بازگــو کنیــم. مــا بــه دالیلــی اشــاره می کنیــم کــه 

بــه صــورت تجربــی و علمــی ثابــت شــده اند. اخیــرًا ســرعت بارگــذاری یــک وب ســایت بــه 

یکــی از فاکتورهــای اصلــی در زمینــه موفقیــت در بازاریابــی اینترنتــی تبدیــل شــده اســت. 

پیش تــر چنیــن مســئله ای بــه ایــن انــدازه مهــم نبــود. شــاید دلیــل اصلــی چنیــن مســئله ای 

ــن پرســرعت تر شــدن اینترنت هــای  ــران و همچنی ــع کارب ــش قابل توجــه درصــد توق افزای

امــروزی اســت. امــا موضــوع مهم تــر بــه رقابــت نزدیــک رقبــا مرتبــط اســت. کشــمکش ها 

ــت  ــوان گف ــاال می ت ــگ شــده و ح ــن بســیار تنگاتن ــای آنالی ــن تجارت ه ــا در بی و رقابت ه

کــه چنــد ثانیــه تأخیــر مســاوی اســت بــا شکســت تدریجــی و بــدون چــون و چــرای یــک 

تجــارت آنالیــن.

 

 

1



افزایش سرعت سایت و 23 راهکاری که باید درباره آن بدانید

www.modireweb.com

متخصصیــن فعــال در مبحــث بهینه ســازی وب ســایت ها و موتورهــای جســتجو طــی یــک 

تحقیــق جامــع دریافتنــد کــه فقــط یــک ثانیــه تأخیــر بیشــتر در بارگــذاری یــک ســایت برابــر 

اســت بــا:

7% نرخ کمتر تبدیل کاربران به مشتری	 

16% افت رضایت مشتریان	 

11% بازدید کمتر از صفحات وب سایت شما	 

بــا چنیــن آمــار و ارقامــی می تــوان گفــت کــه ایــن روزهــا چــه مــا بخواهیــم و چــه نخواهیــم 

مســئله ســرعت بارگــذاری یــک ســایت بــه شــدت اهمیت پیــدا کرده اســت. کاربــران امروزی 

ــا اطالعــات و آگاهــی بیشــتری در فضــای مجــازی فعالیــت  هوشــمند تر از قبــل بــوده و ب

می کننــد. ســطح توقــع آنهــا نســبت بــه ســال های قبــل بــه مراتــب افزایــش داشــته اســت 

و بــه خاطــر وجــود صدهــا وب ســایت رقیــب، ایــن کاربــران بــا کوچک تریــن بهانه هــا نیــز 

ممکــن اســت وب ســایت شــما را تــرک کننــد. ســرعت کــم لودینــگ یــک ســایت شــاید بهانــه  

بزرگــی بــه نظــر نرســد امــا مطمئــن باشــید بــرای کاربــران اهمیــت زیــادی دارد.

ــاز شــدن  ــرای ب ــردم ب ــود و م ــر ب ــا پائین ت ــه ســرعت اینترنت ه ــم ک ــل قدی ــر مث ــا دیگ آنه

یــک ســایت مــدت زیــادی صبــر می کردنــد، نیســتند و دیگــر صبــر و تحمــل زیــادی بــرای 

اتــالف وقــت خــود ندارنــد. آن هــم در نســلی کــه ســرعت اینترنت هــای امــروزی روز بــه روز 

در حــال افزایــش اســت. بــه هــر حــال در دنیــای مــدرن امــروز و رقابــت سرســخت بیــن 

ــه  ــوارد گفت ــه جــز م ــدارد. ب ــک ســایت توجیهــی ن ــذاری ی ــم بارگ وب ســایت ها، ســرعت ک

شــده، وب ســایت هایی کــه ســرعت بارگــذاری کمتــری داشــته باشــند از لحــاظ موتورهــای 

جســتجو نیــز رتبه هــای مناســبی نمی گیرنــد. چنــدی پیــش گــولگ رســمًا بــه وضــوح اعــالم 
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کــرد کــه ســرعت بارگــذاری یــک ســایت بــه جمــع فاکتورهــای اصلــی رتبه بنــدی ســایت ها 

اضافــه شــده اســت.

منظور از سرعت باال دقیقًا چه مقدار است؟
ــع  ــی و پیشــرفت صنعــت بهینه ســازی وب ســایت ها، مناب ــه پارامترهــای کنون ــا توجــه ب ب

معتبــر جهانــی ســرعت 1 ثانیــه بــرای لــود شــدن یــک وب ســایت را بهتریــن حالــت ممکــن 

می داننــد. امــا اســتاندارد ایــن مــدت زمــان 1 الــی 3 ثانیــه اســت. در واقــع اگــر بارگــذاری 

ســایت شــما تــا 3 ثانیــه بــه طــول بی انجامــد شــما هیــچ مشــکلی از ایــن لحــاظ نداریــد.

ــا 7 ثانیــه طــول بکشــد  اگــر ســرعت بارگــذاری ســایت شــما از 3 ثانیــه بیشــتر شــود و ت

شــما بــاز هــم در بــازه اســتاندارد قــرار داریــد امــا بــه هــر حــال نــرخ کمتــری از ترافیــک و 

بازدیــد کاربــران را دریافــت می کنیــد. در صورتــی کــه زمــان بارگــذاری بــه بیــش از 10 ثانیــه 

برســد یقینــًا شــما بــا مشــل مواجــه می شــوید و اگــر تــالش نکنیــد کــه ایــن مــدت زمــان 

ــران و  ــادی از ســمت کارب ــی زی ــا مشــکالت خیل ــی نمی کشــد کــه ب ــد، طول را کاهــش دهی

موتورهــای جســتجو رو بــه رو شــوید.

ــی طــی  ــت اپراتورهــا و ســرویس دهنده های ایران ــد گفــت اگرچــه ســرعت اینترن ــه بای البت

ــاز هــم ســرعت میانگیــن  ســال هــای اخیــر افزایــش قابــل توجهــی داشــته اســت، امــا ب

ــد  ــن تفاســیر بای ــا ای ــر اســت. ب ــی بســیار پائین ت ــران از حــد اســتاندارد جهان ــت ای اینترن

اذعــان داشــت کــه بــرای وب ســایت هــای ایرانــی 1 الــی 2 ثانیــه تأخیر بیشــتر نیــز قابل قبول 

خواهــد بــود.
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سرعت مناسب برای یک سایت ایرانی چقدر است؟
ســرعت اســتاندارد بارگــذاری کامــل بــرای یــک ســایت ایرانــی بــا شــرایط گفتــه شــده، بایــد 

ــی 7 ثانیــه باشــد. شــما بایــد ســرعت بارگــذاری وب ســایت خــود را بــه  چیــزی بیــن 3 ال

صــورت مســتمر چــک کنیــد و اگــر زمانــی ایــن مقــدار طوالنی تــر شــد، بــا روش هایــی کــه 

در ادامــه ذکــر شــده اســت ســعی کنیــد ســرعت ســایت خــود را بیشــتر کنیــد.

ــه دســت آمــده در مــورد  ــج ب ــر در مــورد نتای ــه آمــار ثبــت شــده زی ــد نیســت نگاهــی ب ب

ســایت های بهینــه نشــده بیاندازیــم :

47% مــردم ســایت هایی کــه بیــن 1 الــی 3 ثانیــه بارگــذاری می شــوند را ترجیــح می دهند 	 

و از تمــام وب ســایت های مشــابه نیــز چنین انتظــاری دارند.

57% بازدیدکننــدگان یــک ســایت کــه ســرعت بارگــذاری آن بیشــتر از 5 ثانیــه باشــد را 	 

ــد. ــاب می کنن ــه آن ســایت ها اجتن ــرک کــرده و از مراجعــه مجــدد ب در اســرع وقــت ت
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بیشــتر از 75% مراجعــه کننــدگان ســایت ها و مشــتریان فروشــگاه های آنالیــن، بــه 	 

ــب  ــه ســایت های رقی ــد ب ــک ســایت را ببینن ــن ی ــر و ســرعت پائی ــه تأخی محــض اینک

مراجعــه مــی کننــد.

ســایتی کــه در 5 ثانیــه بارگــذاری شــود 22% بازدیــد صفحــات کمتــر، 50% نــرخ خــروج 	 

بیشــتر کاربــران و 22% نــرخ کمتــر تبدیــل کاربــر بــه مشــتری را بــه نســبت یــک ســایت 

ــی 3 ثانیــه بارگــذاری می شــود، تجربــه خواهــد کــرد. کــه در عــرض 1 ال

ســایت های فروشــگاهی کــه ســرعت بارگــذاری کمــی داشــته باشــند ممکــن اســت 8% از 	 

خریدهــای ماهیانــه خــود را خیلــی راحــت از دســت بدهنــد.

طــی یــک پژوهــش تخصصــی دربــاره فروشــگاه های آنالیــن، 52% از صاحبــان ایــن 	 

ــه  ــر چ ــذب ه ــه ج ــات ب ــدن صفح ــود ش ــاالی ل ــرعت ب ــه س ــد ک ــگاه ها معتقدن فروش

بیشــتر مخاطبیــن وفــادار و مشــتریان ثابــت کمــک زیــادی می کنــد و 44% ایــن افــراد 

متذکــر شــدند کــه کاربرانــی کــه از شــرایط وب ســایت و ســرعت پائیــن بارگــذاری آن دل 

خوشــی نداشــته باشــند، نــه تنهــا ســایت مذکــور را بــه دیگــران معرفــی نمی کننــد، بلکــه 

بــه دیگــران توصیــه می کننــد از ســایت های دیگــر بــه جــای ســایت شــما اســتفاده 

کننــد.

 	 ”Progress Bar نتایــج نشــان می دهنــد کــه اســتفاده از سیســتم “نــوار پیشــرفت یــا

کــه مقــدار حجــم بارگــذاری شــده یــک وب ســایت را نمایــش می دهــد، در رونــد رضایــت 

مقطعــی کاربــران تأثیــر دارد. چــون در چنیــن حالتــی حداقــل کاربــران از زمانــی کــه بایــد 

در انتظــار باشــند، تــا حــدودی مطلــع می شــوند. ایــن حالــت خیلــی بهتــر از ایــن اســت 

کــه چندیــن ثانیــه در صفحــه ای تمامــًا یــک رنــگ منتظــر بماننــد و اطالعــی از اینکــه 

چقــدر بایــد صبــر کننــد نداشــته باشــند.
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گزارشــات وب ســایت فروشــگاهی Walmart یکــی از بهتریــن مثال هــا بــرای اینکــه اهمیــت 

ســرعت بارگــذاری یــک وب ســایت را بهتــر درک کنیــم، اســت. ایــن وب ســایت در یــک چــارت 

مقــدار افزایــش تعــداد مشــتریان و ســوددهی خــود را بعــد از اصــالح مشــکالت و افزایــش 

ســرعت ســایت منتشــر کــرد. نتایــج منتشــر شــده بــه واقــع شــگفت انگیز هســتند و نشــان 

ــد در جــذب بیشــتر  ــدار می توان ــه چــه مق ــک ســایت ب ــش ســرعت ی ــه افزای ــد ک می دهن

کاربــران و تبدیــل کاربــران معمولــی بــه مشــتریان کمــک کنــد. طبــق گــزارش اختصاصــی 

ــا 1 ثانیــه بهبــود ســرعت، نــرخ تبدیــل مشــتریان ایــن ســایت %2  ایــن فروشــگاه، تنهــا ب

افزایــش پیــدا کــرد.

همچنیــن جالــب اســت کــه بدانیــد در ســال 2015 گــولگ بــه خاطــر یــک اشــکال فنــی ســاده 

کــه منجــر بــه 5 ثانیــه تأخیــر در بارگــذاری Google.com شــد، نزدیــک بــه 15% از ترافیــک 

خــود را بــرای چندیــن روز از دســت داد! ایــن در حالیســت کــه اشــکال فنــی گفتــه شــده 

در کمتــر از یــک ســاعت شناســایی و رفــع شــده بــود. آمــازون هــم یــک بــار بــا مســئله ای 

مشــابه بــه مشــل خــورد. چنــد ســال پیــش آمــازون یــک تســت A/B آنالیــن در ســایت 

خــود راه انــدازی کــرد، کــه منجــر بــه تأخیــر یــک ثانیــه ای لــود شــدن صفحــات بــه مــدت دو 

هفتــه شــد. همیــن مســئله درآمــد آن مــاه آمــازون را بــه مقــدار قابــل توجهــی کاهــش داد.

از دیگــر مثال هــای موجــود در ایــن مــورد می تــوان بــه ســایت موزیــال اشــاره کــرد. زمانــی 

کــه موزیــال ســرعت بارگــذاری ســایت خــود را نزدیــک بــه 2 ثانیــه بهبــود بخشــید، تعــداد 

دانلودهــای مرورگــر فایرفاکــس بــه مقــدار 15.4% افزایــش پیــدا کــرد. ایــن مقــدار یعنــی 10 

میلیــون دانلــود بیشــتر در طــول یــک ســال!
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ــر مبحــث افزایــش ســرعت ســایت و دالیــل  ــه بررســی دقیق ت ــه ب مــا در ادامــه ایــن مقال

ــد در بحــث  ــا بتوانی ــد ت ــاز داری ــه نی ــه شــما هــر آنچــه ک ــم و ب ــودن آن می پردازی ــم ب مه

ــم. ــو می کنی ــد را بازگ ــل کنی ــق عم ــش ســرعت ســایت موف افزای

1. انتخاب هاست و دامنه مناسب
اولیــن چیــزی کــه بــرای افزایــش ســرعت ســایت مان بایــد بــه آن بــه درســتی توجــه کــرد 

ــی هاســت  ــا همــان خدمــات میزبان ــی ی ــه فن ــرد، بحــث اولی ــا دقــت آن را انتخــاب ک و ب

و دامنــه اســت. خیلــی از وب مســترها بــدون توجــه بــه ایــن مســئله از هــر ســرویس 

دهنــده ای کــه بــه ظاهــر مناســب تر اســت و یــا ســرویس های ارزان قیمت تــری ارائــه 

می کنــد، ســرویس خــود را خریــداری مــی کننــد. همیــن موضــوع یــک بی احتیاطــی بــزرگ 

ــن  ــد، اولی ــرش را بکنی ــه فک ــزی ک ــر از چی ــی راحت ت ــد خیل ــد و می توان ــه حســاب می آی ب

قــدم شــما را بــا شکســت رو بــه رو کنــد.

ــت  ــز اهمی ــده حائ ــح شــرکت ســرویس دهن ــا انتخــاب صحی ــه تنه ــن بخــش، ن ــرای ای ب

ــم  ــیار مه ــز بس ــات نی ــت و خدم ــوع هاس ــرور، ن ــوع س ــح ن ــاب صحی ــه انتخ ــت، بلک اس

هســتند. بــرای مثــال یکــی از اشــتباهاتی کــه بــه مقــدار قابل توجهــی منجــر بــه کاهــش 

ســرعت بارگــذاری یــک ســایت می شــود، اســتفاده از خدمــات میزبانــی اشــتراکی اســت کــه 

ــدازی چندیــن ســایت مــورد اســتفاده  ــرای راه ان ــه صــورت اشــتراکی ب در آن یــک ســرور ب

قــرار می گیــرد. اســتفاده از هاســت های اشــتراکی شــاید هزینــه کمتــری داشــته باشــد، امــا 

یقینــًا در آینــده و زمانــی کــه بازدیدهــای شــما زیــاد شــود بــرای شــما دردســر ســاز خواهــد 

شــد.
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ــزاری  ــوع سیســتم عامــل، مشــخصات ســخت اف ــد، ن ــای بان ــه مقــدار پهن ــی توجهــی ب ب

ــد باعــث شــوند کــه حتــی  سیســتم های ســرور و مســائلی از ایــن قبیــل همگــی می توانن

بهتریــن و بهینــه شــده ترین وب ســایت هــا نیــز بــا کاهــش ســرعت زیــادی بــرای بارگــذاری 

ــورد شــرایط وب ســایت  ــه در م ــل از اینک ــم قب ــن پیشــنهاد می کنی ــه رو شــوند. بنابرای رو ب

ــه  ــی آن را ب ــات میزبان ــز ســرویس خدم ــر چی ــل از ه ــد، قب ــم خاصــی بگیری خــود تصمی

درســتی انتخــاب و کانفیــگ کنیــد. اســتفاده از هاســت های ابــری بــا ســرورهای قدرتمنــدی 

کــه از هاردهــای SSD بهــره منــد هســتند، پیشــنهاد مناســبی بــرای راه انــدازی یــک ســایت 

حرفــه ای اســت.
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2. انتخاب سیستم مدیریت محتوای مناسب
تمــام نقــاط قــوت و ضعــف یــک وب ســایت در مرحلــه دوم بــه سیســتم مدیریــت محتــوای 

ــک وب ســایت،  ــت ی ــرای مدیری ــک سیســتم نامناســب ب ــوط می شــود. انتخــاب ی آن مرب

اشــتباه بزرگــی اســت کــه خیلــی از وب مســترها آن را مرتکــب می شــوند. از نظر کارشناســان، 

سیســتم مدیریــت محتــوا یــا Content Management System کــه در بازاریابــی آنالیــن 

ــایت از  ــک وب س ــتر ی ــذاری بیش ــرای تأثیرگ ــر ب ــن عنص ــند، مهمتری آن را CMS می شناس

ــک  ــذاری کامــل ی ــن جنبه هــا ســرعت بارگ ــف اســت. مســلمًا یکــی از ای جنبه هــای مختل

ســایت اســت.

اگرچــه تعــداد زیــادی سیســتم مدیریــت محتــوا عرضــه شــده اســت، امــا همچنــان برخــی 

ــار  ــودن اعتب ــگان ب ــودن و رای ــاز ب ــن ب ــه مت ــتر از جمل ــات بیش ــر امکان ــه خاط ــا ب از آن ه
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بیشــتری نیــز دارنــد. امــا بــه جــز بحــث امکانــات، سیســتم های مدیریــت محتــوا از لحــاظ 

ســرعت، امنیــت و مســائل مشــابه نیــز تفاوت هایــی هــر چنــد انــدک بــا یکدیگــر دارنــد.

 

 

ما در ادامه به معرفی کوتاه 5 مورد از بهترین CMS های امروزی می پردازیم :

)WordPress( وردپرس-
سیســتم مدیریــت محتــوای WordPress کــه در حــال حاضــر محبوب تریــن و کارآمدتریــن 

CMS در بیــن کاربــران اســت، بــر مبنــای PHP و MySQL پایه گــذاری شــده اســت و 

ــا وب مســترهای  ــه ت ــور گرفت ــران آمات ــار در ســال 2003 معرفــی شــد. از کارب ــرای اولیــن ب ب

حرفــه ای، همگــی می تواننــد از ایــن CMS بــه منظــور ســاخت وبــالگ، ســایت، فروشــگاه 

و انجمن هــا بهره منــد شــوند. وردپــرس رایــگان و متــن بــاز اســت و هــر کســی کــه  کمــی 

دانــش برنامه نویســی وب داشــته باشــد می توانــد محتویــات قالــب وردپــرس را ویرایــش 

ــوده و  ــرس بســیار ســبک ب ــد. وردپ ــادی در آن ایجــاد کن ــرات اساســی و بنی ــرده و تغیی ک

ــا  از لحــاظ ســرعت و بارگــذاری انتخــاب خیلــی مناســبی می باشــد. همچنیــن می تــوان ب
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ــه، ســرعت  بهینه ســازی های بیشــتر و اســتفاده از افزونه هــای منتشــر شــده در ایــن زمین

بازدهــی آن را بــه مراتــب بیشــتر هــم کــرد.

)Drupal( دروپال-
سیســتم مدیریــت محتــوای Drupal کــه در بیــن سیســتم های مدیریــت محتــوا از جملــه 

قدیمی تریــن و کاربردی تریــن آنهــا بــه حســاب می آیــد، یــک سیســتم مدیریــت محتــوای 

ــال 2001  ــی آن در س ــخه نهای ــن نس ــه اولی ــد ک ــاز می باش ــن ب ــورت مت ــه ص ــت وب ب تح

ــت  ــن امنی ــود و همچنی ــوص خ ــتانداردهای مخص ــر اس ــه خاط ــال ب ــد. دروپ ــر ش منتش

بــاال بــه شــهرت رســیده اســت. اســتفاده از دروپــال بــه راحتــی وردپــرس و جومــال نیســت 

و بــه خاطــر همیــن موضــوع اغلــب طرفــداران ایــن CMS جــزو کاربــران ســطح حرفــه ای 

ــکویی  ــزار چندس ــرم اف ــک ن ــده و ی ــی ش ــان PHP طراح ــاس زب ــر اس ــال ب ــتند. دروپ هس

)Cross-platform( اســت.

)Joomla( جومال-
ــه  ــوای وب ب ــت محت ــتم مدیری ــن سیس ــااًل محبوب تری ــرس احتم ــد از وردپ Joomla بع

حســاب می آیــد. جومــال هــم درســت مثــل وردپــرس در ســال 2003 ارائــه شــد و همچنیــن 

ــک سیســتم انحصــاری  ــر اســاس ی ــال ب ــاز عرضــه شــده اســت. جوم ــن ب ــه صــورت مت ب

ــرس  ــای وردپ ــه پ ــن سیســتم ب ــی ای ــات کل ــگ طراحــی شــده اســت. اگرچــه امکان بالگین

نمی رســد امــا ســادگی و مفهومــی بــودن جومــال باعــث شــده تــا کاربــران آماتــور نیــز 

بتواننــد بــه راحتــی از طریــق پنــل مدیریتــی آن وب ســایت یــا وبــالگ خــود را اداره کننــد.
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)HubSpot( هاب اسپات-
HubSpot نرم افــزاری تحــت وب و چندمنظــوره بــرای ســاخت و راه انــدازی وب ســایت های 

 Inbound( حرفه ای و تجاری از سیســتم بازاریابی ربایشــی CMS تجــاری اســت. بــرای ایــن

Marketing( اســتفاده شــده اســت. هــاب اســپات بــه وب مســترها کمــک می کنــد تــا بــا 

کمــک ابزارهــای انحصــاری، بتواننــد محصــوالت و ســرویس های خــود را بــرای شــبکه 

ــن  ــد. هــاب اســپات همچنی ــه اشــتراک بگذارن ــی ب ــی و شــبکه های بازاریاب هــای اجتماع

بــه ابزارهایــی بــرای بهینه ســازی موتورهــای جســتجو، آنالیــز وب و مدیریــت حرفــه ای 

محتــوا مجهــز اســت و از جملــه ســرویس های حرفــه ای بــرای تجارت هــای فعــال بــه 

حســاب می آیــد. امــا مســئله ای کــه شــاید باعــث شــده اســت ایــن CMS بــه انــدازه دیگــر 

ــی  ــخه های اصل ــودن نس ــگان نب ــد، رای ــته باش ــت نداش ــت وب محبوبی ــای تح نرم افزاره

آن اســت. هــاب اســپات بــه نســبت یــک نــرم افــزار تحــت وب بــرای تجارت هــای کوچــک 

و ســایت های معمولــی هزینــه خیلــی زیــادی در بــر دارد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه 

بــازار هــدف ایــن CMS تجارت هــای تخصصــی و حرفــه ای هســتند. قیمــت نســخه پایــه 

ــا قیمــت 800  ــرای هــر مــاه می باشــد. نســخه Pro ب ــه 200 دالر ب ــک ب هــاب اســپات نزدی

دالر و نســخه Enterprise بــا قیمــت بســیار زیــاد 2400 دالر بــرای هــر مــاه قابــل خریــداری 

هســتند.
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)Squarespace( اسکوآر اسپیس-
SquareSpace پلتفرمــی تحــت وب بــرای راه انــدازی وب ســایت های پیش فــرض و از قبــل 

آمــاده شــده اســت. ایــن پلتفــرم بیشــتر مناســب کســانی اســت کــه خواهــان راه انــدازی 

 Squarespace .ســریع یــک وب ســایت بــا قالب هــای متعــدد و پیش فــرض هســتند

همچنیــن دارای ابزارهــای آنالیــز و ســئو بــوده تــا بتــوان بــا کمــک آنهــا بــا ســرعت بیشــتری 

وب ســایت ایجــاد شــده را بــه موتورهــای جســتجو معرفــی کــرد.

نکتــه مهــم دیگــری کــه بایــد در مــورد CMS هــا بــه آن توجــه کافــی داشــت، ایــن اســت 

کــه همــواره آخریــن نســخه CMS در حــال اســتفاده را نصــب کــرده و سیســتم مدیریــت 

محتــوای خــود را بــه روز نگــه داریــد. افزونه هــا و ماژول هــای نصــب شــده روی ســایت را 

نیــز بــه همیــن ترتیــب بــه آخریــن نســخه هــای موجــود ارتقــاء دهیــد.
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)Browser Caching( 3. فعال سازی قابلیت ذخیره سازی یا کش مرورگر
فعال ســازی قابلیــت ذخیــره ســازی یــا کــش مرورگرهــا، می توانــد بــه مقــدار بســیار زیــادی 

ــران را بیشــتر کنــد. ایــن روش همچنیــن از  ــرای کارب ســرعت بارگــذاری وب ســایت شــما ب

بهتریــن راه هــای بهبــود تجربــه کاربــری اســت. کــش یــا Caching بــه پروســه ذخیره ســازی 

از جملــه فایل هــای چندرســانه ای، عکس هــا،  اطالعــات موجــود در وب ســایت شــما 

ــای CSS , JavaScript و اســناد  ــل ه ــب و کدنویســی آن )فای ــه قال ــوط ب ــای مرب فایل ه

ــه می شــود. ــران گفت ــر کارب HTML( در مرورگ

در ایــن حالــت، فایل هــای مذکــور فقــط بــرای بــار اول نیــاز بــه لــود شــدن و ذخیره ســازی 

دارنــد. بــرای دفعــات بعــد نیــازی بــه دانلــود مجــدد فایل هــا بــه منظــور بارگــذاری کامــل 

یــک وب ســایت نیســت. از همیــن رو کاربــران در دفعــات بعــدی مراجعــه بــه یــک ســایت، 

ــه  ــد. اگرچ ــاز می کنن ــل ب ــورت کام ــه ص ــایت را ب ــتر آن س ــر بیش ــن براب ــرعت چندی ــا س ب

امــروزه تمــام مرورگرهــای مشــهور و معــروف ایــن قابلیــت را بــه صــورت خــودکار اعمــال 

ــا  ــه مرورگره ــن کاری را ب ــرای چنی ــا برخــی از ســایت ها دسترســی های الزم ب ــد، ام می کنن

نمی دهنــد. شــما بایــد از ایــن مســئله اطمینــان حاصــل کنیــد و در صورتــی کــه قابلیــت 

Browser Caching در ســایت شــما فعــال نبــود، بــا تغییــرات ســاده در کدنویســی ســایت 

و یــا اســتفاده از افزونه هــا و پالگین هایــی کــه در همیــن زمینــه معرفــی شــدند، ایــن 

مشــل را برطــرف کنیــد. همانطــور کــه گفتــه شــد، ایــن قابلیــت فقــط بــرای بازدیدکنندگانی 

اســت کــه بیشــتر از یــک بــار وب ســایت شــما را بــه صــورت کامــل بــاز کــرده باشــند و بــرای 

بازدیدکنندگانــی کــه بــرای بــار اول وارد ســایت شــما می شــوند کاربــرد خاصــی نــدارد. 

امــا می تــوان بــا اســتفاده از برخــی ابزارهــا و افزونه هــای مشــابه، ســایت ها را بــرای 

بازدیدکننــدگان جدیــد هــم بهینــه کــرد.
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بــرای مثــال اگــر از Wordpress اســتفاده می کنیــد، می توانیــد از افزونه هــای بســیار 

کاربــردی همچــون Total Cache W3 و یــا WP Super Cache اســتفاده کنیــد و اگــر از 

Drupal اســتفاده می کنیــد، می توانیــد از نرم افــزار تحــت وب Varnish Cache اســتفاده 

کنیــد. سیســتم مدیریــت محتــوای Joomla ابــزاری پیــش فــرض بــرای ایــن مــورد دارد کــه 

 Cache settings و از قســمت System>Global configuration ــد از بخــش می توانی

بــه آن دسترســی داشــته باشــید.

 

همانطــور کــه در تصویــر بــاال می بینیــد، در اولیــن درخواســت از ســمت کالینــت )مرورگــر 

کاربــر( ســرور اصلــی آن را دریافــت کــرده و بــه آن رســیدگی می کنــد. ســرور کــش کــه بــه 

نوعــی واســطه ای مجــازی بیــن ایــن دو اســت، اطالعــات را از ســرور اصلــی دریافــت کــرده و 

 Browser در اختیــار مرورگرهــا قــرار می دهــد. ایــن پروســه در صــورت فعــال بــودن قابلیــت

Caching فقــط در دفعــه اول صــورت می گیــرد. در عکــس دوم می بینیــم کــه ارســال 

درخواســت های بعــدی و مشــابه درخواســت های اول، فقــط مابیــن ســرور کــش و کالینــت 

صــورت می گیــرد. بــه همیــن خاطــر، ارســال درخواســت ها و دریافــت پاســخ ها بــا ســرعت 

خیلــی بیشــتری انجــام می شــود.
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در همیــن راســتا، افزونــه ای جامــع بــا عنــوان PHP Accelerator وجــود دارد کــه بــه 

نوعــی بــا همیــن سیســتم فعالیــت می کنــد و از طریــق Caching ســرعت بارگــذاری 

ــه مذکــور توســط  ــود می بخشــد. افزون ــل توجهــی بهب ــه مقــدار قاب ســایت های PHP را ب

ســرویس دهنده های مختلــف بــرای وب ســایت هایی کــه تحــت زبــان PHP برنامه نویســی 

ــد  ــن ســرویس دهنده ها می توانی ــه لیســت ای ــرای دســتیابی ب ــه می شــود. ب شــده اند ارائ

اینجــا کلیــک کنیــد.

Expires Headers 4. استفاده از قابلیت 

Expires Headers قابلیتــی اســت کــه بــه مرورگرهــا اجــازه می دهــد تــا نســخه کــش شــده 

)ذخیــره شــده( از یــک صفحــه را، بــه جــای هــر بــار بارگــذاری مجــدد نمایــش دهنــد. بــا 

 Expires Headers نگاهــی ســاده بــه ایــن قابلیــت می تــوان گفــت کــه مزایــای اســتفاده از

شــامل مــوارد زیــر اســت :

کاهش مدت زمان لودینگ فایل ها توسط سرور	 

کاهش مدت زمان بارگذاری صفحات سایت	 

کاهش استفاده از پهنای باند سرور	 

جلوگیری از ترافیک های بی مورد و افت سرعت انتقال داده ها	 

بگذاریــد کمــی بیشــتر راجــع بــه ایــن مقولــه توضیــح دهیــم. همانطــور کــه در بخــش قبلــی 

گفتیــم، مرورگرهــا بــرای نمایــش و بارگــذاری یــک صفحــه از یــک ســایت، درخواســت هایی 

بــه ســرور ارســال می کننــد. وقتــی اولیــن بــاری کــه یــک ســایت در یــک مرورگــر بــه صــورت 
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کامــل بارگــذاری شــد، اطالعــات تکمیلــی آن در قســمت کــش )Cache( مرورگــر یــا حافظــه 

ــد  ــکان را می ده ــن ام ــا ای ــه مرورگره ــره می شــود. Expires Headers ب ــت آن ذخی موق

تــا زمانــی کــه آنهــا وارد یــک ســایت شــدند، بــه جــای اینکــه شــروع بــه ارســال درخواســت 

ــره شــده و دســت  ــان نســخه ذخی ــد، هم ــای ســایت کنن ــک بخش ه ــک ت ــذاری ت و بارگ

نخــورده ای کــه از قبــل در حافظــه موقــت خــود ذخیــره کرده انــد را نمایــش دهنــد. تنهــا 

ــکان  ــد، ام ــاوت می کن ــت Browser Caching متف ــا قابلی ــت را ب ــن قابلی ــه ای ــه ای ک نکت

ــن  ــا اســتفاده از چنی ــا اســت. ب ــان ذخیره شــدن آنه ــن فرمــت فایل هــا و مــدت زم تعیی

ــد  ــه شــدت کاهــش می یاب ــورد ب ــود و ارســال درخواســت های بی م ــداد دانل ــی، تع قابلیت

و بدیهــی اســت کــه همیــن مســئله در نهایــت بــه نفــع شــما خواهــد بــود؛ چــرا کــه منابــع 

ســایت و پهنــای بانــد ســرور شــما کمتــر از قبــل مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و در نتیجــه 

ســرعت ســایت شــما بهبــود پیــدا می کنــد.

Expires Headers چطور کار می کند؟
 htaccess نحــوه کار ایــن سیســتم خیلــی ســاده اســت. شــما با قــرار دادن یک کد در فایــل

ــا  ــه مرورگره ــور ب ــت مذک ــه وســیله قابلی ــا ب ــد ت ــی کنی ــی را فراهــم م ســرور خــود، امکان

دســتور دهیــد کــه تــا چــه زمانــی اطالعــات کــش شــده را در حافظــه موقــت خــود ذخیــره 

ــار  کننــد. بنابرایــن تــا زمانــی کــه ایــن اطالعــات در حالــت ذخیــره شــده باشــند، در هــر ب

مراجعــه آن مرورگــر بــه وب ســایت شــما، دانلــود و تبــادل اطالعــات خاصــی صــورت نمــی 

گیــرد. گفتنــی اســت امــکان ســت کــردن ایــن کــد بــرای برخــی فایــل هــا و فرمــت هــای 

خــاص و یــا لک یــک صفحــه وجــود دارد.

ــت  ــران آپدی ــه کارب ــت ک ــن اس ــتم Expires Headers ای ــتفاده از سیس ــی اس ــه منف نکت
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ــر  ــن اگ ــرد. همچنی ــد ک ــت نخواهن ــا را دریاف ــل ه ــر برخــی فای ــل تغیی ــای ضــروری مث ه

ــن اســت  ــد، ممک ــر دهی ــود را تغیی ــب ســایت خ ــوده و شــما قال ــال ب ــن سیســتم فع ای

کاربــران زیــادی تغییــرات را تــا پایــان یافتــن زمــان تعییــن شــده مشــاهده نکننــد. بنابرایــن 

ــی  ــد و حت ــاط از قابلیــت Expires Headers اســتفاده کنی ــا احتی پیشــنهاد مــی شــود ب

المقــدور فقــط فایــل هــا و بخــش هایــی از ســایت را جــزو ایــن مــورد قــرار دهیــد کــه قــرار 

نیســت بــرای مــدت هــا تغییــری در آنهــا صــورت بگیــرد. البتــه بایــد گفــت، اگــر بــه اشــتباه 

مــدت زمــان کمــی بــرای هــر فرمــت در نظــر بگیریــد، پهنــای بانــد ســایت شــما از حالــت 

عــادی نیــز بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

Expires Headers روش استفاده از
وارد کنتــرل پنــل ســرور خــود شــده و از طریــق بخــش مدیریــت فایــل، بــه فولــدر اصلــی 

هاســت وارد شــده و فایــل htaccess را بــا یــک ویرایشــگر متنــی بــاز کنیــد. ســپس کــد 

مــورد نظــر را در ایــن فایــل اضافــه کــرده و آن را ذخیــره کنیــد. بــرای مشــاهده ایــن کــد 

از ایــن لینــک اســتفاده کنیــد. همانطــور کــه در کدهــا می بینیــد، فرمت هــای خــاص بــرای 

مــدت زمان هــای خــاص مشــخص شــده اند. شــما قــادر هســتید تــا ایــن فرمت هــا و یــا 

مــدت زمان هــای مشــخص شــده را بــه راحتــی ویرایــش کنیــد. بــه عنــوان مثــال فایل هــای 

ــن  ــد. ای ــد ش ــره خواهن ــا ذخی ــه مرورگره ــال در حافظ ــک س ــدت ی ــه م ــری jpeg ب تصوی

فرمــت در بخــش image/jpeg و مــدت زمــان آن در خــط جلوئــی یعنــی year 1 مشــخص 

شــده اند. اگــر می خواهیــد مــدت زمــان مربوطــه را بــه ســال وارد کنیــد، کافیســت عــدد 1 

را تغییــر دهیــد و اگــر می خواهیــد ایــن زمــان را بــه مــاه حســاب کنیــد، جــای year کلمــه 

month وارد کــرده و بــه جــای عــدد 1 تعــداد مــاه هــای دلخــواه را وارد کنیــد.
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اســتفاده از سیســتم Expires Headers مــوردی نیســت کــه اگــر آن را انجــام دهیــد 

مشــکلی بــرای ســایت و ســرعت بارگــذاری آن پیــش بیایــد. چــرا کــه مرورگرهــا در حالــت 

عــادی بــه صــورت پیش فــرض چنیــن قابلیتــی دارنــد و بــرای چندیــن مــاه فایــل هــای یــک 

ســایت را ذخیــره می کننــد. امــا بــا فعال ســازی ایــن قابلیــت شــما در واقــع مرورگرهــا را از 

دانلــود اطالعــات تکــراری منــع می کنیــد. بــه هــر حــال انجــام ایــن عمــل شــاید بــه تصمیــم 

گیــری گروهــی و مشــاوره های بیشــتری نیــاز داشــته باشــد.

Gzip Compression 5. فعال سازی قابلیت
همــه مــا بــا فرآینــد فشرده ســازی فایــل هــا بــه خوبــی آشــنا هســتیم. فرآینــدی کــه طــی آن 

فایل هــای مختلــف را در یــک فایــل فشــرده )فایــل Zip یــا Rar( قــرار داده و باعــث کاهــش 

ــا فایل هــا می شــویم. قابلیــت Gzip Compression هــم از  چشــم گیر حجــم آن فایــل ی

همیــن متــد اســتفاده می کنــد. در واقــع شــما بــا کمــک ایــن قابلیــت، می توانیــد برخــی از 

فایل هــای موجــود در هاســت و وب ســایت خــود را بهینــه و فشــرده کنیــد تــا بــا ایــن کار 

حجــم نهایــی وب ســایت کاهــش پیــدا کنــد.

عملکــرد اصلــی ایــن سیســتم شــامل فایل هــای اصلــی کدنویســی قالــب یــک ســایت 

اســت. Gzip Compression مــواردی همچــون فایــل هــای CSS یــا HTML را بــه روشــی 

نویــن بهینه ســازی مــی کنــد. از جملــه اقداماتــی کــه در Gzip Compression بــرای ایــن 

نــوع فایل هــا صــورت می گیــرد، حــذف فضاهــای خالــی بیــن کدهــا و کدهــای بــدون 

اســتفاده اســت. ایــن تغییــرات اغلــب در فایــل هــای اســتایل یــک قالــب، صــورت می گیــرد 

ــدار محسوســی  ــه مق ــا صفحــات را ب ــی آن صفحــه ی ــق آن حجــم نهای ــوان از طری ــا بت ت
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ــا %70  کاهــش داد. نتایــج و آمــار نشــان می دهنــد اســتفاده از ایــن قابلیــت می توانــد ت

ــذاری  ــا ســرعت بارگ ــدار باعــث می شــود ت ــن مق ــک صفحــه را کاهــش دهــد! ای حجــم ی

ســایت شــما بهبــود مناســبی پیــدا کنــد.

ــد در ســرور ســایت شــما فعال ســازی شــود. مرورگرهــای  ــت فشرده ســازی Gzip بای قابلی

جدیــد چــه نســخه های دســکتاپی و چــه نســخه های موبایلــی ایــن سیســتم را پشــتیبانی 

می کننــد. وقتــی یــک مرورگــر یــک وب ســرور را بارگــذاری می کنــد، قابلیــت Gzip را بررســی 

می کنــد تــا در صورتــی کــه قابلیــت Gzip در آن ســرور فعــال بــود، از طریــق آن فایل هــای 

اصلــی وب ســایت را بارگــذاری کنــد. در صورتــی کــه ایــن قابلیــت فعــال نباشــد، مرورگرهــا به 

نســخه پیــش فــرض مراجعــه کــرده و ســایت مذکــور را در حالــت عــادی بارگــذاری می کننــد 

کــه در ایــن حالــت بــه مراتــب زمــان بیشــتری بــرای لــود کــردن همــه اطالعــات نیــاز خواهــد 

بود.
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Gzip Compression نحوه فعال سازی
:Wordpress-

از جایــی کــه اغلــب ایــن مــدل ابزارهــا توســط افزونه هــا در وردپــرس ارائــه می شــود، بــرای 

ــی  ــن قابلیــت معرف ــرای فعال ســازی خــودکار ای ــه ای ب ــه شــما افزون ــا ب ــز م ــن مــورد نی ای

می کنیــم. افزونــه WordPress Gzip Compression بــه شــما امــکان فعــال کــردن 

قابلیــت Gzip Compression در کمتریــن زمــان ممکــن را خواهــد داد.

:Joomla-
 Gzip Compression سیســتم مدیریــت محتــوای جومــال بــه صــورت پیش فــرض قابلیــت

را در تنظیمــات خــود قــرار داده اســت. بــرای فعال ســازی آن می توانیــد از بخــش تنظیمــات 

و مطابــق بــا راهنمــای تصویــری زیــر اقــدام کنید:
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:Drupal-
ــی  ــن سیســتم یعن ــاژول انحصــاری ای ــد از م ــال، می توانی ــدازی Gzip در دروپ ــرای راه ان ب

CSS GZip اســتفاده کنیــد. البتــه ایــن مــاژول مدت هاســت کــه بــه روزرســانی نشــده و 

ممکــن اســت روی نســخه های جدیــد دروپــال بــه درســتی فعال ســازی نشــود. بنابرایــن 

اگــر دروپــال داریــد، پیشــنهاد می کنیــم از روش عمومــی کــه در ادامــه خواهیــم گفــت 

اســتفاده کنیــد.

فعال سازی Gzip Compression از طریق فایل htaccess )روش عمومی(
اگــر از روش هــای بــاال موفــق بــه راه انــدازی Gzip Compression نشــدید، می توانیــد بــا 

یــک ویرایــش ســاده فایــل htaccess ایــن قابلیــت را در ســرور خــود فعال کنید. کافیســت 

ــه فایــل htaccess اضافــه  ــه اســت را کپــی کــرده و ب کــدی کــه در ایــن لینــک قــرار گرفت

کنیــد و ســپس آن را ذخیــره کنیــد. اگــر بــا قــرار دادن ایــن کــد قابلیــت Gzip بــه ســایت 

 htaccess شــما اضافــه نشــد، کــد قبلــی را حــذف کــرده و ایــن کــد جایگزیــن را در فایــل

قــرار دهیــد. همچنیــن در صورتــی کــه وب ســرور شــما NGINX می باشــد، کــدی کــه در ایــن 

لینــک وجــود دارد را کپــی کــرده و در فایــل کانفیــگ )Config( ســرور اضافــه کنیــد.

توجــه: قبــل از هرگونــه ویرایــش و تغییــر محتویــات فایــل htaccess یــک بــک آپ از ایــن 

فایــل تهیــه کنیــد تــا در صورتــی کــه کدهــای اضافــه شــده باعــث ایجــاد اختــالل در ســایت 

شــد، بتوانیــد ســریعًا مشــل را برطــرف کنیــد.
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چطــور متوجــه شــویم که Gzip Compression به درســتی تنظیم و فعال ســازی 
شــده است؟

کافیســت وب ســایت checkgzipcompression.com را بــاز کــرده و آدرس ســایت خــود 

را در فیلــد مــورد نظــر وارد کنیــد. ســپس ایــن ابــزار بــه شــما نشــان می دهــد کــه ســایت 

ــدار  ــد و مق ــایت درص ــن س ــن ای ــر. همچنی ــا خی ــد ی ــت Gzip را دارا می باش ــما قابلی ش

حجــم کاهــش یافتــه نســخه اصلــی و نســخه فشــرده شــده ســایت شــما را نیــز بــه شــما 

نمایــش خواهــد داد.

 

6. حذف افزونه های غیر ضروری
بــا پیشــرفته تر شــدن CMS هــا و ابزارهــای آنالیــن، شــاهد گســترش هــر چــه بیشــتر 

پالگین هــا )افزونــه( نیــز هســتیم. هــر پالگیــن بــرای اینکــه فعــال شــده و اجــرا شــود نیــاز 

بــه منابــع و ارســال و دریافــت اطالعــات گوناگونــی دارد. هرچــه ایــن منابــع بیشــتر باشــند، 

ســرعت بارگــذاری نهایــی وب ســایت نیــز کمتــر می شــود. بــه همیــن خاطــر بایــد از نصــب 
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پالگین هــای اضافــی و غیــر کاربــردی اجتنــاب کــرده و اگــر در حــال حاضــر مــواردی را نصــب 

کرده ایــد کــه دیگــر بــه آنهــا نیــازی نداریــد، آنهــا را غیرفعــال و یــا حــذف کنیــد. نصــب کــردن 

ــک ســایت می شــود،  ــذاری ی ــا باعــث افــت ســرعت بارگ ــه تنه بیــش از حــد پالگین هــا ن

بلکــه از لحــاظ امنیتــی نیــز خطرســاز خواهــد بــود. همچنیــن بیشــترین اختــالالت یــک 

ســایت بــه خاطــر نصــب این گونــه پالگین هــا اســت.

شــما می توانیــد بــا یــک آزمــون و خطــای ســاده متوجــه شــوید کــدام افزونه هــا ســرعت 

بیشــتری از ســایت شــما را گرفته انــد. بــرای ایــن کار کافیســت تــک بــه تــک آنهــا را 

غیرفعــال کــرده و ســپس ســرعت بارگــذاری ســایت خــود را چــک کنیــد تــا ببینیــد تغییــری 

در آن صــورت گرفتــه اســت یــا خیــر. بــا کمــک ایــن روش می توانیــد متوجــه پالگین هــای 

نامناســب شــوید. همچنیــن اگــر از وردپــرس اســتفاده می کنیــد، می توانیــد از افزونــه 

P3 یــا Plugin Performance Profiler اســتفاده کــرده و بــا سیســتم عیب یابــی آن، 

ــث کاهــش ســرعت ســایت  ــه باع ــی ک ــه P3 پالگین های ــد. افزون ــز کنی ــا را آنالی پالگین ه

ــه شــما در شــناخت  ــورد، ب ــن م ــه جــز ای ــد. P3 ب ــی کن ــی م ــه شــما معرف می شــوند را ب

بهتــر افزونه هــای مــورد اســتفاده کمــک می کنــد. ممکــن اســت برخــی از ایــن پالگین هــا 

ســرعت گیر باشــند، امــا حضورشــان حیاتــی باشــد. پــس اگــر مطمئــن نیســتید کــدام مــوارد 

بایــد باقــی بماننــد و کــدام یــک حــذف شــوند، افزونــه P3 بــه شــما کمــک خواهــد کــرد.

در جومــال و دروپــال بــه جــای چنیــن افزونــه هایــی می تــوان از ماژول هــای گوناگــون 

ــد،  ــتفاده می کنی ــوا اس ــت محت ــتم مدیری ــن دو سیس ــر از ای ــن اگ ــد. بنابرای ــد ش بهره من

ــرعت را  ــازی س ــای بهینه س ــا افزونه ه ــرده و ی ــذف ک ــی را ح ــای اضاف ــد ماژول ه می توانی
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روی ســایت خــود نصــب کنیــد. متخصصیــن توصیــه می کننــد کــه از فعال ســازی بیــش از 

50 مــاژول در یــک وب ســایت خــودداری کنیــد. چــرا کــه ایــن مســئله باعــث کاهــش شــدید 

ســرعت ســایت می شــود.

 

Keep Alive 7. استفاده از متد
بــرای اینکــه یــک وب ســایت بــرای یــک کاربــر بــه نمایــش در بیایــد، مرورگــر بــه ســروری کــه 

وب ســایت مذکــور روی آن میزبانــی می شــود، درخواســتی کوتــاه بــرای برقــراری ارتبــاط 

اولیــه مــی فرســتد. ایــن درخواســت هــا بــا عنــوان HTTP Requests شــناخته می شــوند. 

در حقیقــت ایــن ارتبــاط کوتــاه بــه منظــور دریافــت مجــوز دسترســی بــه اطالعــات درون 

ســایت برقــرار مــی شــود. بعــد از اینکــه درخواســت مربوطــه توســط ســرور تأییــد شــد، حــاال 

 CSS ، JavaScript فایل هــای ، HTML ــه فایل هــای ــه فایل هــای اصلــی از جمل مرورگــر ب

و دیگــر فایل هــای ذخیــره شــده روی ســرور آن وب ســایت دسترســی پیــدا می کنــد.
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بــرای دسترســی بــه حتــی یــک فایــل از اطالعــات هــر صفحــه از یک وب ســایت، این پروســه 

ــراری  ــرای برق ــاه ب ــد کوت ــی هرچن ــار اول، زمان تکــرار می شــود و در نتیجــه، درســت مثــل ب

ــا  ــر و ســرور ایجــاد می شــود. همیــن مســئله باعــث می شــود ت ــه بیــن مرورگ ــاط اولی ارتب

ــار بارگــذاری صفحــات یــک وب ســایت ایــن مــدت زمــان اتــالف شــده و ســرعت  در هــر ب

بارگــذاری نهایــی آن وب ســایت کاهــش پیــدا کنــد.

متــد Keep Alive بــه همیــن منظــور ارائــه شــده اســت. شــما بــا فعال ســازی ایــن قابلیــت، 

بســتری فراهــم می کنیــد تــا نیــازی بــه برقــراری ارتبــاط اولیــه بــرای هــر درخواســت و هــر 

ــار  ــرای ب ــط ب ــد Keep-Alive، ســرور ســایت فق ــا کمــک مت ــع ب ــل الزم نباشــد. در واق فای

اول درخواســت ها را دریافــت می کنــد و مابقــی اطالعــات را بــه صــورت همزمــان بــه 

مرورگــر ارســال می کنــد. در ایــن صــورت مرورگرهــا نیــازی ندارنــد کــه بــرای هــر یــک فایــل 

ــا پیاده ســازی ایــن سیســتم، ســرعت دریافــت و انتقــال  یــک درخواســت ارســال کننــد. ب

اطالعــات بیــن کالینــت و ســرور بــه مقــدار قابــل توجهــی بهبــود پیــدا می کنــد.
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چطور قابلیت Keep-Alive را فعال کنیم؟
برای فعال سازی این قابلیت می توان از دو روش استفاده کرد:

 Connection: ســایت شــما، قســمتی بــا عنــوان HTTP روش اول: در بخــش هــدر قالــب

close وجــود دارد. کافیســت کلمــه close را بــه Keep-Alive تغییــر دهیــد تا این قســمت 

بــه صــورت “connection: keep-alive” در بیایــد. ایــن روش نیازمنــد دسترســی های 

شــما بــه اطالعــات ســرور دارد. ممکــن اســت ســرویس دهنده شــما چنیــن دسترســی بــه 

شــما ندهــد. در ایــن صــورت می توانیــد از روش دوم اســتفاده کنیــد.

 htaccess ــل ــل .htaccessفای ــا اســتفاده از فای روش دوم: فعال ســازی Keep-Alive ب

یــک فایــل کانفیگ )پیکربندی( قابل اســتفاده روی ســرورها اســت. این فایــل در دایرکتوری 

اصلــی هاســت قــرار می گیــرد و می تــوان بــا تغییــرات کدهــای آن، دسترســی های مختلفــی 

را مدیریــت کــرد. بــرای فعــال کــردن قابلیــت Keep-Alive از طریــق فایــل htaccess بایــد 

ــه  ــل htaccess اضاف ــه کدهــای موجــود در فای ــن لینــک وجــود دارد را ب ــه در ای کــدی ک

ــا اضافــه کــردن ایــن کــد بــه فایــل htaccess شــما قابلیــت Keep-Alive را بــه  کنیــد. ب

صــورت دســتی بــه هــدر ســرور ســایت خــود اضافــه می کنیــد و ایــن قابلیــت بــرای ســایت 

شــما فعــال می شــود. در نهایــت بعــد از اینکــه ایــن مــورد را در ســایت خــود راه انــدازی 

کردیــد، می توانیــد از طریــق ایــن وب ســایت مطمئــن شــوید کــه Keep-Alive در ســایت 

شــما فعــال اســت یــا خیــر. ایــن ســایت همچنیــن فعــال یــا غیرفعــال بــودن چندیــن مــورد 

دیگــر را هــم بــه شــما اطــالع رســانی می کنــد.
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CSS و JavaScript 8. فشرده سازی فایل های
از دیگــر روش هــای افزایــش ســرعت یــک ســایت و کاهــش حجــم کلــی آن، فشرده ســازی 

فایل هــای جــاوا اســکریپت و ســی اس اس می باشــد. منظــور مــا از فشــرده ســازی کــم 

حجــم کــردن ایــن فایل هــا نیســت؛ بلکــه ادغــام کــردن چندیــن فایــل در یــک فایــل اســت. 

ــایت شــامل  ــک وب س ــد ی ــه می دانی ــور ک ــده می شــود. همانط ــد Minify نامی ــن فرآین ای

صدهــا فایــل گوناگــون اســت کــه بســیاری از آنهــا ممکــن اســت فایل هــای JavaScript و 

CSS باشــند. شــما می توانیــد کدهــای اصلــی ایــن فایل هــا را جمــع آوری کــرده و همگــی 

ــای  ــی فایل ه ــدار قابل توجه ــه مق ــت ب ــن حال ــد. در ای ــره کنی ــل ذخی ــک فای ــا را در ی آنه

اضافــی را از ســرور حــذف کــرده و ســایت را ســبک تر می کنیــد. چنیــن اقدامــی باعــث 

می شــود تــا درخواســت های مرورگرهــا بــرای خوانــدن اطالعــات هــر فایــل کاهــش یافتــه 

و در نتیجــه ســرعت بارگــذاری ســایت افزایــش پیــدا کنــد. ایــن فرآینــد کار خیلــی ســاده 

ای نیســت و پیشــنهاد می کنیــم ایــن کار را بــه یــک متخصــص طراحــی وب واگــذار کنیــد. 

ــال  ــوان مث ــه عن ــی عرضــه شــده اســت. ب ــن کار ابزارهــای گوناگون ــرای ای ــن حــال ب ــا ای ب

 Better WordPress افزونه هایــی مثــل Wordpress بــرای سیســتم مدیریــت محتــوای

Minify وجــود دارنــد کــه انجــام ایــن کار را بــرای شــما راحت تــر مــی کننــد. همچنیــن ابــزار 

تحــت وب WillPeavy نیــز می توانــد فایل هــایHTML ,CSS و JavaScript را بــرای 

شــما Minify کنــد.

9. بهینه سازی تصاویر موجود در وب سایت
ــد یــک  ــای بان ــادی از پهن ــی زی ــه ویــژه عکس هــا، حجــم خیل فایل هــای چنــد رســانه ای ب

ــک  ــی ی ــه 60% از حجــم کل ــک ب ــزی نزدی ــدار چی ــن مق ــد. ای وب ســایت را اشــغال می کنن
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صفحــه وب اســت. اگــر آن هــا بهینه ســازی نشــوند ،حجــم زیادشــان باعــث افزایــش حجــم 

نهایــی صفحــه وب ســایت شــما خواهــد شــد. بالطبــع ایــن مســئله منجر به ســنگین شــدن 

ســایت و کاهــش چشــم گیر ســرعت بارگــذاری آن می شــود. از همیــن رو بهینه ســازی 

تصاویــر یکــی از اصلی تریــن اقدامــات هــر وب مســتری بــرای افزایــش ســرعت ســایت 

اســت. بهینه ســازی یــا اســتفاده جایگزیــن و صحیــح از کدنویســی هــای CSS می توانــد 

 CSS راه حــل شــما بــرای ایــن کار باشــد. بــه عنــوان مثــال اســتفاده از کدهــای رنــگ آمیــزی

بــه جــای اســتفاده از تصاویــر پــس زمینــه حجیــم، یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای انجــام ایــن 

مــورد اســت.

مقاله مرتبط: چگونه عکس های سایت خود را فشرده کنیم؟

 

 

برای بهینه سازی تصاویر از دو روش کلی می توان استفاده کرد:
بهینه ســازی دســتی تصاویــر بــا تغییــر فرمــت و ذخیره ســازی آنهــا متناســب بــا نســخه های 

مخصــوص وب: در ایــن روش شــما بایــد عکس هــای خــود را قبــل از ارســال روی ســایت 
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ــا  ــا نرم افزارهــای دســکتاپی و ی ــن کار ب ــد. ای ــه صــورت دســتی بهینه ســازی کنی ــود( ب )آپل

تحــت وب قابــل انجــام اســت. فتوشــاپ بــه عنــوان یکــی از معتبرتریــن نرم افزارهــای 

کاربــردی در زمینــه ویرایــش تصاویــر، امکانــی بــرای وب مســترها فراهــم کــرده اســت 

ــره  ــه Save for web ذخی ــا گزین ــش، ب ــد از ویرای ــی خــود را بع ــر نهای ــد تصاوی ــا بتوانن ت

کننــد. ذخیره ســازی تصاویــر بــا ایــن گزینــه باعــث می شــود تــا تصاویــر بــدون اینکــه 

افــت کیفیــت خاصــی داشــته باشــند، بــه صــورت کامــاًل بهینــه شــده و بــا حجــم چندیــن 

ــر کمتــر قابل اســتفاده باشــند. اگــر اهــل اســتفاده از ایــن مــدل نرم افزارهــا نیســتید،  براب

وب ســایت هایی همچــون Compressor.io و یــا Image Optimizer می تواننــد جایگزین 

مناســبی باشــند. کافیســت تصویــر اصلــی خــود را در ایــن ســایت هــا آپلــود کــرده و بعــد 

از چنــد لحظــه تصویــر بهینــه شــده خــود را دریافــت کنیــد.

اســتفاده از افزونه هــای کاربــردی کــه در زمینــه بهینه ســازی خــودکار تصاویــر ارائــه شــده اند: 

سیســتم های مدیریــت محتــوا دارای افزونه هــا و ماژول هــای مختلفــی بــرای بهینه ســازی 

ــه صــورت اتوماتیــک  ــد ب ــن افزونه هــا می توانن ــون ســایت هســتند. ای بخش هــای گوناگ

ــدون  ــا را ب ــرده و آنه ــایی ک ــما را شناس ــایت ش ــده( در وب س ــود ش ــود )آپل ــر موج تصاوی

دخالــت شــما بهینــه کننــد. حجــم نهایــی اغلــب ایــن تصاویــر بعــد از بهینــه شــدن تقریبــًا 

یــک چهــارم حجــم نســخه اصلــی می شــود. همیــن روش بــه شــدت در افزایــش ســرعت 

وب ســایت شــما تأثیرگــذار خواهــد بــود. بهتریــن پالگین هــای موجــود در ایــن زمینــه بــرای 

وردپــرس عبــارت انــد از :

reSmush.it 

EWWW Image Optimizer

Compress JPEG & PNG images
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ShortPixel Image Optimizer 

WP Smush

 

از اســتفاده از فرمــت درســت تصاویــر نیــز غافــل نشــوید. تصاویــر موجــود در ســطح وب 

معمــواًل در ســه فرمــت SVG، PNG و JPG اســت. اگــر تصویــر مــورد نظــر شــما یــک وکتــور 

بــا کیفیــت اســت، بایــد فرمــت آن SVG باشــد. اگــر تصاویــر شــما دارای پــس زمینــه 

ــد از  ــوع آیکــون می باشــند، بای ــر شــما از ن ــا تصاوی شــفاف )Transparent( هســتند و ی

فرمــت PNG اســتفاده کنیــد و در نهایــت بــرای تصاویــر اصلــی وب ســایت شــامل تصاویــر 

مطالــب، کاورهــا، بنرهــا و تبلیغــات از فرمــت JPG اســتفاده کنیــد.

10. استفاده از افزونه های موسوم به LazyLoad برای بهینه سازی تصاویر
قابلیــت جالــب و منحصربه فــردی کــه چنــد سالیســت بــه برخــی CMS هــا از جملــه 

وردپــرس اضافــه شــده اســت، امــکان اســتفاده از افزونه هایــی بــرای بهینه ســازی تصاویــر 

بــه ســبکی جدیــد اســت. افزونه هایــی بــا عنــوان LazyLoad منتشــر شــده اند کــه بــا 

فرآینــدی جالــب، باعــث بهبــود ســرعت ســایت و بارگــذاری تصاویــر آن می شــوند. در حــال 

حاضــر بســیاری از ســایت های امــروزی و موفــق در زمینه هــای گوناگــون از ایــن قابلیــت 

اســتفاده می کننــد.

ــودن آن،  ــال ب ــه در صــورت نصــب و فع ــن صــورت اســت ک ــه ای ــن ب ــن پالگی روش کار ای

مرورگرهــا فقــط تصاویــری از یــک ســایت را بارگــذاری می کننــد کــه در محــدوده دیدشــان 

وجــود دارد. بــه عبــارت ســاده تر شــما وقتــی وارد یــک ســایتی کــه ایــن قابلیــت در آن فعــال 
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اســت می شــوید، فقــط تصاویــری را می بینیــد کــه در کادر مرورگــر شــما دیــده می شــوند، 

و زمانــی کــه شــما ســایت را بــه قســمت های پائین تــر اســکرول کنیــد، تصاویــر بعــدی بــه 

ــن سیســتم کمــک  ــا افکــت ظاهــر می شــوند. اســتفاده از ای ــراه ب ــذاری و هم ــت بارگ نوب

شــایانی بــه کاهــش تعــداد آیتم هــای در حــال دانلــود بــرای مرورگرهــا می کنــد و همیــن 

موضــوع باعــث می شــود تــا ســایت شــما بــا ســرعت بیشــتری لــود شــود. اگــر از وردپــرس 

 Lazy و  jQuery Image Lazy Load WP اســتفاده می کنیــد، می توانیــد از افزونه هــای

ــد شــوید. ــا BJ Lazy Load بهره من Load و ی

 

11. بهینه سازی یا تعویض قالب وب سایت
یکــی از دالیــل افــت ســرعت یــک ســایت، ممکــن اســت مســتقیمًا بــه قالــب و تــم اصلــی 

ــا اســتاندارد نیســت،  آن مرتبــط شــود. اگــر قالــب فعلــی ســایت شــما قدیمــی بــوده و ی

ــی  ــدازه کاف ــه ان ــر ب ــورد نظ ــب م ــر قال ــا اگ ــد. ام ــدام کنی ــردن آن اق ــه ک ــه بهین ــبت ب نس

ــا کنیــد.  ــد دســت و پ ــب جدی ــود، قیــد آن را بزنیــد و یــک قال ــه روز شــدن نب مســتعد ب

بــرای ایــن مــورد بهتــر اســت حتمــًا بــا متخصصیــن طراحــی وب مشــورت کــرده و مراحــل 
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ســاخت یــا بهینه ســازی آن را بــه افــراد متبحــر بســپارید. دســتکاری های غیرحرفــه ای و یــا 

اســتفاده از قالــب هــای پیــش فــرض و رایــگان مســئله ای اســت کــه معمــواًل هیچوقــت 

بــرای یــک تجــارت نوپــا و حرفــه ای پیشــنهاد نمــی شــود.

 ،)UX( فرامــوش نکنیــد کــه یــک ســایت معتبــر و موفــق بایــد در ســه بخــش تجربــه کاربــری

رابــط کاربــری )UI( و ســازگار بــودن بــا موبایــل هــا عالــی عمــل کنــد. پــس اگــر تصمیــم بــه 

اســتفاده از یــک طــرح جدیــد داریــد و یــا مــی خواهیــد ســایت فعلــی خــود را بهینــه کنیــد، 

ایــن 3 آیتــم را خیلــی جــدی بگیریــد.

مقاله مرتبط: انتخاب رنگ مناسب برای سایت

 

12. حذف بخش های اضافی و غیرکاربردی سایت
خیلــی از ســایت هــا از اســکریپت هــای مختلــف و متعــددی اســتفاده می کنند کــه حقیقتًا 

لزومــی بــه حضــور تعــداد زیــادی از آنهــا در یــک ســایت نیســت. مثــاًل اســتفاده بی مــورد از 
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باکــس هــای شــبکه هــای اجتماعــی، اســکریپت هــای نظرخواهی و نظرســنجی و ســرویس 

هــای مشــابه، کــه اگرچــه شــاید بــه نوعــی کاربــردی بــه نظــر برســند، امــا حضورشــان ارزش 

کاهــش ســرعت ســایت را نــدارد. البتــه الزم نیســت هــر اســکریپت یــا ابــزار خارجــی کــه روی 

ســایت خــود پیــاده ســازی کردیــد را حــذف کنیــد، بهتریــن آنهــا را نگــه داشــته و مــوارد 

اضافــی را حــذف کنیــد.

ــد اســکریپت هــای خارجــی ســایت خــود را  ــا اســتفاده از ســایت Pingdom مــی توانی ب

شناســایی کنیــد و ببینیــد کــه کــدام یــک از آن هــا بیشــتر از دیگــر بخــش هــای ســایت نیــاز 

بــه زمــان دارد تــا بــه صــورت کامــل بارگــذاری شــود. ســپس مــی توانیــد مــواردی کــه غیــر 

ضــروری هســتند را بشناســید و آن هــا را حــذف کنیــد.

 Broken از دیگــر مــوارد مشــابه در همیــن زمینــه، لینــک هــای از کار افتــاده یــا بــه اصطــالح

ــک ســایت  ــی در ی ــچ توجیه ــه حضورشــان هی ــک هــای شکســته( هســتند ک Links )لین

نــدارد. چنیــن لینــک هایــی کــه بــا صفحــات 404 نیــز شــناخته مــی شــوند، بایــد در اســرع 

وقــت حــذف و یــا بــه صفحــات دیگــر ریدایرکــت شــوند. ایــن مســئله ثابــت شــده اســت 

کــه باقــی مانــدن لینــک هــای از کار افتــاده در افــت ســرعت یــک ســایت تأثیــر زیــادی مــی 

گذارنــد. بــه منظــور شناســایی و پیــدا کــردن لینــک هــای از کار افتــاده مــی توانیــد از ســایت 

Online Broken Link Checker اســتفاده کــرده و یــا اگــر از وردپــرس اســتفاده مــی کنیــد، 

پالگیــن Broken Link Checker را نصــب کنیــد. همچنیــن بــرای دروپــال مــی توانیــد از 

مــاژول Link Checker و بــرای جومــال از افزونــه Link Checker اســتفاده کنیــد.
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مقاله پیشنهادی: 9 روش آسان برای لینک سازی هدفمند

 

13. از شبکه توزیع محتوا یا CDN استفاده کنید
شــبکه توزیــع محتــوا )Content Delivery Network( کــه آن را بــا حــروف اختصــاری 

CDN مــی نامنــد، شــبکه ای بــه هــم لینــک شــده و مرتبــط از چندیــن ســرور مــی باشــد کــه 

دسترســی اطالعــات بــرای کاربــران را بــه شــدت ســریع و راحــت تــر کــرده اســت. CDN یــک 

شــبکه بــزرگ از ســرورهای بــه هــم متصــل و نزدیــک بــه هــم مــی باشــد. ایــن ســرورها کــه 

بــا نــام Edge Server و یــا Cache Server شــناخته مــی شــوند، بــا فاصلــه هــای نزدیــک 

ــایت  ــک وب س ــه ی ــه ب ــری ک ــر کارب ــد. ه ــود دارن ــن وج ــره زمی ــاط ک ــام نق ــًا در تم و تقریب

مراجعــه مــی کنــد، در واقــع مــی بایســت اطالعــات الزم را از ســرور اصلــی آن ســایت کــه 

ســرور آن در نقطــه ای از کــره زمیــن قــرار دارد دریافــت کنــد. تــا پیــش از ایــن فاصلــه زیــاد 

بیــن کاربــر )کالینــت( و ســرور باعــث مــی شــد تــا دسترســی بــه اطالعــات بــا ســرعت خیلــی 

کمتــری انجــام شــود. ولــی بــا حضــور CDN هــا ایــن مشــل برطــرف شــده اســت. حــاال هــر 

کاربــری مــی توانــد از هــر جــای دنیــا در کمتریــن زمــان ممکــن بــه اطالعــات هــر ســایتی کــه 

از ایــن شــبکه اســتفاده کــرده باشــد، دسترســی پیــدا کنــد. نحــوه کار خیلــی ســاده اســت. 

ســایت اصلــی روی یــک ســرور اجــرا شــده اســت. ایــن ســرور بــه ده هــا ســرور دیگــر کــه بــه 

صــورت زنجیــره ای بــه هــم متصــل هســتند، مرتبــط هســتند. اطالعــات از ســرور اصلــی 

در تمــام ایــن ســرورها جریــان دارد. تمامــی ایــن ســرورها کــه در موقعیــت هــای مختلــف 

جغرافیایــی قــرار دارنــد، مــی تواننــد در کســری از ثانیــه ایــن اطالعــات را آمــاده ارســال بــه 

کاربــران کننــد. وقتــی یــک کاربــر وارد چنیــن ســایتی مــی شــود، در اصــل بــه نزدیــک تریــن 

ســرور متصــل مــی شــود و همیــن موضــوع باعــث مــی شــود تــا در کمتریــن زمــان ممکــن 
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و در کمتریــن فاصلــه، اطالعــات بیــن کاربــر و ســرور تبــادل شــود. تصویــر پائیــن بــه خوبــی 

گویــای ایــن موضــوع هســت.

 

اســتفاده از ایــن شــبکه بــه قــدری بــه کســب و کارهــای موفــق آنالیــن کمــک کــرده اســت 

کــه مــی تــوان از آن بــه عنــوان یکــی از برتریــن خدمــات دهــه اخیــر یــاد کــرد. شــبکه توزیــع 

محتــوا بــه جــز تســریع بارگــذاری ســایت و تبــادل ســریع اطالعــات، باعــث افزایــش امنیــت 

و ســالمت یــک وب  ســایت نیــز مــی شــود. از جملــه برتریــن ســرویس دهنــده هــای بیــن 

 Amazon CloudFront ,NetDNA MaxCDNالمللــی شــبکه توزیــع محتــوا مــی تــوان بــه

CloudFlare ,Incapsula, اشــاره کــرد. در ایــران نیــز شــرکت هــای زیــادی هســتند کــه در 

ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد و وب مســترهای ایرانــی مــی تواننــد از طریــق ایــن واســطه 

هــا بــرای ســایت خــود CDN تهیــه کننــد.

مــا در مقالــه ای دیگــر بــه صــورت تخصصــی و کامــل بــه مبحــث CDN پرداختــه ایــم و از 
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مزایــای ایــن شــبکه بــرای ســئو، امنیــت و افزایــش ســرعت ســایت صحبــت کــرده ایــم کــه 

پیشــنهاد مــی کنیــم حتمــًا ایــن مقالــه را مطالعــه کنیــد.

بیشتر بدانید: CDN چیست و چه تاثیری در سئو و امنیت سایت دارد؟

 

Hotlink Protection 14. فعال سازی قابلیت
ــا  ــوان ب ــه مــی ت ــد ک ــام Hotlink Protection دارن ــه ن ــی ب ــروزی قابلیت ســرورهای وب ام

کمــک آن، دسترســی دیگــر افــراد بــه اســتفاده غیرمجــاز از منابــع ســایت را مســدود کرد. به 

عبــارت ســاده تــر، در صــورت فعالســازی ایــن قابلیــت، منابــع و اطالعــات ســایت شــما مثل 

لینــک فایــل هــای چنــد رســانه ای )عکــس هــا، ویدئوهــا و حتــی لینــک هــای معمولــی( 

بــه حالــت انحصــاری در مــی آینــد و در صورتــی کــه شــخصی آن هــا را از وب ســایت شــما 

کپــی کــرده و در ســایت یــا وبــالگ دیگــری نشــر دهــد، دسترســی بــه آن فایــل هــا مســدود 

خواهــد شــد. ایــن کار بازدیــد از فایــل هــای آپلــود شــده روی ســرور شــما را فقــط محــدود 

ــا ایــن حرکــت مــی تــوان از هــدر رفتــن مقــدار زیــادی  ــه ســایت خودتــان مــی کنــد و ب ب

 Hotlink Protection از منابــع پهنــای بانــد جلوگیــری کــرد. نتیجــه اســتفاده از قابلیــت

بــه مــرور زمــان مشــخص مــی شــود و مهمتریــن نتیجــه بــه دســت آمــده از ایــن اقــدام، 

ــه خاطــر کاهــش هرچــه بیشــتر ترافیــک هــای  افزایــش مقطعــی ســرعت ســایت شــما ب

ــود. ــه خواهــد ب بی روی

بــرای فعالســازی قابلیــت Hotlink Protection بایــد طبــق روش هــای زیــر عمل 
کرد:

: cPanel در کنترل پنل Hotlink Protection نحوه فعالسازی
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1. ابتــدا وارد کنتــرل پنــل شــده و از قســمت Security گزینــه Hotlink Protection را 

ــد. ــرده و روی آن کلیــک کنی ــدا ک پی

2. ســپس روی گزینــه Enable کلیــک کنیــد تــا ایــن قابلیــت فعــال شــود. اگــر از قبــل ایــن 

قابلیــت فعــال بــود از ایــن مرحلــه مــی گذریــم.

ــرای  ــر یعنــی قســمت Configure Hotlink Protection جایــی ب 3. در قســمت پائیــن ت

وارد کــردن آدرس هــای URL وجــود دارد کــه بــا عنــوان URLs to allow access نمایــش 

داده شــده اســت.

4. در ایــن قســمت آدرس ســایت هایــی کــه مــی خواهیــد ایــن قابلیــت در آن هــا غیرفعــال 

ــما  ــایت ش ــوای س ــت از محت ــدون محدودی ــد ب ــه بتوانن ــی ک ــایت های ــی س ــد )یعن باش

 //:http اســتفاده کننــد( از جملــه آدرس ســایت خودتــان را بــه صــورت کامــل همــراه بــا

وارد نمائیــد.

 )Block direct access for the following extensions 5. در قسمت پائین تر )بخش

مــی توانیــد پســوند هایــی کــه مایــل بــه مسدودســازی آن هــا هســتید را مشــخص کنیــد. 

ــد و  فقــط کافیســت هــر فرمــت را نوشــته و بعــد از آن یــک کامــای انگلیســی ),( بگذاری

ســپس فرمــت بعــدی را تایــپ کنیــد. بــرای مثــال mp4,jpg,gif,png,mp3 و …

6. در صورتــی کــه تیــک گزینــه بعــدی را بزنیــد، اجــازه ارســال درخواســت از ســوی مرورگرهــا 

یــا دیگــر نــرم افزارهــا را فعــال کــرده ایــد. پیشــنهاد مــی کنیــم ایــن گزینــه را غیرفعــال باقــی 

بگذارید.

7. بخــش انتهایــی بــا عنــوان Redirect the request to the following URL بخشــی 

اســت کــه مــی توانیــد بــا وارد کــردن آدرس دلخــواه خــود، لینــک هــا و فایــل هــای مســدود 

شــده در ســایت هــای دیگــر را بــه آدرس مــورد نظرتــان هدایــت کنیــد.
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8. بعد از اتمام کار، گزینه Submit را بزنید.
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           : DirectAdmin در کنترل پنل Hotlink Protection نحوه فعالسازی
ــه  ــل دسترســی مســتقیمی ب ــن، مثــل ســی پن ــل دایرکــت ادمی ــرل پن ــه کنت ــی ک از آنجای

 htaccess فعالســازی ایــن قابلیــت نــدارد، شــما مــی بایســت از طریــق ویرایــش فایــل

ــه روش زیــر عمــل کنیــد: ــرای ایــن کار ب ایــن کار را انجــام دهیــد. ب

 Public_html 1. ابتــدا وارد کنتــرل پنــل خــود شــده و از قســمت مدیریــت فایــل هــا بــه

یعنــی روت اصلــی هاســت خــود برویــد.

2. سپس فایل htaccess را با یک ویرایشگر باز کنید.

3. کدهــای موجــود در ایــن لینــک را بــه انتهــای ایــن فایــل اضافــه کنیــد و فایــل را ذخیــره 

. کنید

در ایــن کــد، بــه جــای com.yoursite1 آدرس ســایت خــود را بــدون http:// وارد کنیــد. 

اگــر مایــل بــه اضافــه کــردن آدرس هــای بیشــتری بودیــد، همیــن عبــارت کــد را کپــی کــرده 

و در خــط پائیــن عینــًا قــرار دهیــد و فقــط آدرس ســایت را تغییــر دهیــد. در ایــن مثــال 2 

آدرس ســایت قــرار گرفتــه شــده اســت. در قســمت بعــدی، جایــی کــه فرمــت هــا مشــخص 

شــده انــد نیــز مــی توانیــد فرمــت هایــی کــه نیــاز بــه مســدود شــدن دارنــد را مشــخص 

ــه اضافــه کــردن پســوندهای بیشــتری بودیــد، کافیســت آن هــا را در  کنیــد. اگــر مایــل ب

mp4|gif|jpg|png|mp3(( :ادامــه فرمــت هــای قبلــی اضافــه کنیــد. مثــال

شایان ذکر است  که این روش روی دیگر انواع کنترل پنل ها هم کارساز است.

          : Plesk در کنترل پنل Hotlink Protection نحوه فعالسازی
1. وارد کنترل پنل شده و از تب Websites & Domains گزینه Show More را بزنید.
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2. روی گزینه Hotlink Protection کلیک کنید.

3. گزینه Switch On را بزنید تا این قابلیت فعال شود.

4. در بخــش Settings و از قســمت Protected files extensions فرمــت هــای مــورد 

نظــر خــود کــه مایــل بــه مســدود کــردن دسترســی بــه آن هــا هســتید را بنویســید. توجــه 

کنیــد کــه بــر خــالف ســی پنــل کــه بــا کامــا بایــد فرمــت هــا را از یکدیگــر جــدا مــی کردیــد، 

در پلســک بایــد از اســپیس )یــک فاصلــه( اســتفاده کنیــد.

ــی  ــایت های ــی Addresses of friendly websites آدرس س ــدی یعن ــمت بع 5. در قس

کــه نمــی خواهیــد ایــن محدودیــت روی آن هــا اعمــال شــود )از جملــه ســایت خودتــان( 

را هــم بــا http:// و هــم بــا www وارد کــرده و گزینــه Add را بزنیــد.

6. بعــد از اینکــه فرمــت هــا و آدرس ســایت هــا را وارد کردیــد، گزینــه OK را زده تــا 

تنظیمــات ذخیــره شــوند.
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htaccesstools. همچنیــن شــما مــی توانیــد بــا کمــک اســکریپت اختصاصــی وب ســایت

 Hotlink کــه بــه همیــن منظــور ارائــه شــده اســت، خیلــی راحــت تــر کدهــای com

Protection را ایجــاد کنیــد. بــرای انجــام ایــن کار ابتــدا وارد ایــن صفحــه شــوید و آدرس 

ســایت هــای دلخــواه و فرمــت هــای مــورد نظــر خــود را در فــرم هــای موجــود وارد کــرده و 

بــا زدن دکمــه Generate .htaccess file کدهــای مــورد نظــر را ایجــاد کنیــد.

15. بهینه سازی دیتابیس )پایگاه داده ها(
بهینه ســازی پایــگاه داده هــا یــا همــان دیتابیــس یــک ســایت از دیگــر راه هــای افزایــش 

ســرعت ســایت اســت. ایــن نــوع بهینــه ســازی هــا بایــد بــه صــورت مســتمر و در زمــان 

هــای مشــخص )بــرای مثــال ماهــی یــک الــی دو بــار( انجــام شــود. بــه ویــژه اگــر شــما از 

CMS هــای ســنگین اســتفاده مــی کنیــد.

از دالیلــی کــه حتمــًا بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کــرد ایــن اســت که اطالعــات خیلــی زیادی 

از بخــش هــای مختلــف یــک ســایت مثــل اطالعــات ذخیــره شــده توســط افزونــه هــا، الگ 

هــا و اطالعــات آمــار و ارقــام، بخــش نظــرات کاربــران و ده هــا قســمت متفــاوت دیگــر در 

دیتابیــس ذخیــره مــی شــوند. اگــر بــه صــورت مســتمر ایــن اطالعــات را بهینه ســازی نکنیم، 

حجــم زیــادی از فضــای هاســت و پهنــای بانــد ســایت مــا اشــغال شــده و در نتیجه ســایت 

ســنگین مــی شــود و بــه دنبــال آن بارگــذاری آن بیــش از پیــش بــه طــول مــی انجامــد. 

بنابرایــن بــرای اینکــه بــا افــت ســرعت ســایت رو بــه رو نشــویم، بایــد هــر از گاهــی اقــدام 

بــه پاکســازی و بهینــه ســازی پایــگاه داده هــا کنیــم. امــا خیلــی توجــه کنیــد کــه قبــل از هــر 

بــاری کــه تصمیــم بــه انجــام ایــن کار گرفتیــد، یــک بــک آپ از تمــام اطالعــات روی هاســت 

تهیــه کنیــد. چــرا کــه خیلــی وقــت هــا ممکــن اســت عملیــات پاکســازی دیتابیــس منجــر 
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بــه حــذف برخــی فایــل هــای ضــروری شــود. در صورتــی کــه ایــن قبیــل فایــل هــا حــذف 

شــوند، ممکــن اســت ســایت بــا اختــالالت زیــادی رو بــه رو شــده و یــا حتــی بــه طــور لک 

از دســترس خــارج شــود.

بــرای انجــام چنیــن بهینــه ســازی هایــی پالگیــن هــای زیــادی عرضــه شــده اســت. بــرای 

 WP Optimize , WP-DBManager وردپــرس مــی تــوان به افزونه های کاربردی همچــون

و یــا WP-Sweep اشــاره کــرد. ایــن افزونــه هــا بــه صــورت خــودکار بهینه ســازی هــای الزم 

ــازی  ــه س ــد بهین ــا فرآین ــد ت ــروع را بزنی ــه ش ــت دکم ــط کافیس ــد. فق ــی دهن ــام م را انج

آغــاز شــود. اگــر سیســتم مدیریــت محتــوای شــما دروپــال اســت، مــی توانیــد از مــاژول 

 Optimize اســتفاده کنیــد. همچنیــن بــرای جومــال نیــز افزونــه هایــی مثــل OptimizeDB

Your Table منتشــر شــده انــد تــا بتــوان بــا کمــک آن هــا دیتابیــس را بهینه ســازی کــرد.
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16. مدیریت پیش نویس های مطالب سایت
سیســتم هــای مدیریــت محتــوای تحــت وب از جملــه محبــوب تریــن آن هــا یعنــی 

وردپــرس قابلیــت ذخیــره ســازی لحظــه ای اطالعــات محتوایــی شــما در مطالــب را دارنــد. 

ایــن اطالعــات بــه صــورت پیــش نویــس )Drafts( در دیتابیــس ســایت ذخیــره مــی شــوند 

و هــر بــار کــه آن هــا را ویرایــش کنیــد، پیــش نویــس هــای جدیدتــری بــه لیســت قبلــی 

اضافــه مــی شــوند کــه بــه آنهــا رونوشــت گفتــه مــی شــود. در چنیــن حالتــی ممکــن اســت 

بــرای یــک نوشــته ده هــا پیــش نویــس تولیــد شــود. ایــن پیــش نویــس هــا در بعضــی از 

سیســتم هــا حتــی بعــد از انتشــار نســخه نهایــی نوشــته نیــز باقــی مانــده و بــه نــوع خــود 

باعــث کاهــش ترافیــک پهنــای بانــد ســایت خواهنــد شــد. بنابرایــن حــذف پیــش نویــس 

ــرعت  ــش س ــرای افزای ــی ب ــی خوب ــده خیل ــته، ای ــی نوش ــخه نهای ــال نس ــد از ارس ــا بع ه

ســایت اســت.

بــرای وردپــرس مــی تــوان از افزونــه هایــی کــه در ایــن مــورد منتشــر شــده انــد اســتفاده 

کــرد. پالگیــن Revision Control یکــی از همیــن مــوارد اســت کــه مــی توانــد در مدیریــت 

و کنتــرل تعــداد رونوشــت هــا بــه شــما کمــک کنــد. فرامــوش نکنیــد کــه حــذف همگــی 

پیــش نویــس هــا شــاید کمــی ریســک پذیــر باشــد. بنابرایــن شــاید بهتــر اســت یــک الــی دو 

مــورد از پیــش نویــس هــای قبلــی را نگــه داریــد. بــا کمــک ایــن پالگیــن شــما قــادر هســتید 

تــا تعــداد ایــن پیــش نویــس هــا را بــه حداقــل ممکــن رســانده و فضــای اشــغال شــده بــی 

مــورد در هاســت و ســرور خــود را پاکســازی کنیــد.
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17. کاهش تعداد ریدایرکت های سایت و درخواست های اشتباه
ریدایرکــت کــردن لینــک هــا یــا بــه عبــارت دیگــر هدایــت کــردن لینــک هــا بــه آدرس هایــی 

دیگــر از جملــه اقداماتــی اســت کــه هــر وب ســایتی چندیــن و چندبــار آن را تجربــه کــرده 

ــد و  ــی از کار مــی افتن ــه دالیل ــک هــای موجــود در ســایت ب ــی وقــت هــا لین اســت. خیل

خیلــی اوقــات هــم مــا بــا تصمیــم خودمــان لینــک هایــی را بــه آدرس هایــی جدیــد 

ریدایرکــت مــی کنیــم.

ریدایرکــت کــردن لینــک هــا بــه خــودی خــود هیــچ اشــکالی نــدارد و بعضــی اوقــات بایــد 

آن را در شــرایطی خــاص اعمــال کــرد. امــا زیــاده روی در ایــن قضیــه بــه کاهــش ســرعت 

بارگــذاری ســایت دامــن خواهــد زد. چــرا کــه هــر ریدایرکــت مســاوی بــا یــک درخواســت 

HTTP اضافــه بــه ســرور مــی باشــد و همانطــور کــه پیــش تــر گفتیــم، درخواســت هــای 

بیشــتر HTTP یعنــی ســرعت پاییــن تــر لــود شــدن صفحــات یــک ســایت. بنابرایــن توصیــه 

مــی کنیــم کــه فقــط لینــک هایــی را ریدایرکــت کنیــد کــه مجبــور بــه تغییرشــان هســتید و 

راه دیگــری نداریــد.
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 Bad Requests همچنیــن ســعی کنیــد کــه تــا مــی توانیــد درخواســت هــای اشــتباه یــا

را از ســایت خــود حــذف کنیــد. ایــن درخواســت هــا شــامل مطالــب، فایــل هــا و لینــک 

هایــی مــی شــوند کــه زمانــی روی هاســت و ســایت شــما منتشــر شــدند و بعــد از مدتــی 

حــذف شــده باشــند. در ایــن حالــت اطالعاتــی کــه از پیــش ذخیــره شــده باشــند، ممکــن 

اســت همچنــان در مرورگرهــا بــه نمایــش در بیاینــد و زمانــی کــه شــخصی از طریــق مرورگــر 

وارد آن مطلــب حــذف شــده شــود، درواقــع یــک درخواســت اشــتباه ارســال کــرده اســت. 

ــه تنهــا باعــث افــت ســرعت ســایت مــی شــود، بلکــه باعــث کاهــش  چنیــن اشــتباهی ن

اعتبــار و رتبــه ســایت شــما و همچنیــن آزرده خاطــر شــدن کاربــران نیــز مــی شــود. چــرا 

کــه آن هــا در صورتــی کــه ببیننــد ســایت شــما ادعــای وجــود یــک مطلــب را در موتورهــای 

جســتجو و یــا دیگــر منابــع )دیگــر ســایت هــا( مــی کنــد، ولــی در واقعیــت آن مطلــب در 

ســایت وجــود نــدارد، از شــما دلســرد شــده و احتمــااًل دیگــر ســراغ ســایت شــما نخواهنــد 

ــه و پیــش گیــری از چنیــن مســئله ای اول از همــه اینکــه ســعی کنیــد  آمــد. بــرای مقابل

اطالعــات موجــود در ســایت خــود را هیــچ وقــت بــدون دلیــل قانــع کننــده حــذف نکنیــد و 

اگــر مجبــور بــه حــذف شــدید، ســعی کنیــد محتــوای جایگزینــی بــرای آن هــا ایجــاد کــرده و 

یــا در صفحــه مربــوط بــه آن هــا، لینکــی جایگزیــن قــرار دهیــد. در مرحلــه دوم، مــی توانیــد 

بــا اســتفاده از ابزارهــای آنالینــی همچــون Dead Line Checker صفحــات و آدرس هایــی 

کــه دچــار چنیــن مشــکلی شــده انــد را پیــدا کــرده و نســبت بــه مرتفــع کــردن مشــکالت 

آنهــا اقــدام کنیــد.

18. جایگذاری درست آیتم ها و  رعایت ترتیب آن ها در سایت
متخصصیــن بزرگــی در بحــث طراحــی بهینــه شــده ســایت هــا متذکــر شــده انــد کــه 
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جایگــزاری مرتــب آیتــم هــا و ترتیــب عناصــر طراحــی، یکــی از نــکات خیلــی مهــم در بحــث 

طراحــی حرفــه ای یــک ســایت محســوب مــی شــود. چنیــن مســئله ای در خیلــی از ســایت 

هــا مــورد توجــه قــرار نمــی گیــرد. از جملــه مهمتریــن مــواردی کــه بایــد طبــق اســتاندارد آن 

هــا را انجــام داد، چینــش صحیــح آیتــم هــا و منوهــا در ســایت اســت. امــا جالــب اســت 

بدانیــد کــه توجــه بــه ایــن موضــوع بــه بارگــذاری ســریع تــر ســایت نیــز کمــک مــی کنــد.

هرچــه آیتــم هــای بیشــتری در ســایت خــود بــه کار بــرده باشــید، تعــداد درخواســت هــای 

HTTP نیــز بیشــتر مــی شــود و بــه دنبــال آن ســرعت لودینــگ صفحــات ســایت شــما تــا 

حــدی کاهــش مــی یابــد. اســتفاده صحیــح و مناســب از آیتــم های ســایت به بهینه ســازی 

ــر محــور یــک ســایت  ــا همــان توســعه کارب ــد )Front-end( ی ــود طراحــی فرانــت ان و بهب

کمــک خیلــی زیــادی مــی کنــد.

در همیــن زمینــه، اصولــی بــا عنــوان اصــول Above the Fold وجــود دارد کــه طبــق آن، 

بایــد مهمتریــن آیتــم هــا و عناصــر یــک ســایت را در قســمت باالیــی صفحــه، طــوری کــه 

بــرای دیــدن آن هــا نیــازی بــه اســکرول کــردن نباشــد قــرار داد. بــا ایــن کار در اصــل شــما 

چنــد نکتــه حیاتــی را رعایــت مــی کنیــد. اول اینکــه مهمتریــن بخــش هــای ســایت خــود 

را در اولیــن نــگاه بــه کاربــران نشــان مــی دهیــد. دومــًا شــما بــا ایــن کار دســته بنــدی هــای 

منظــم تــری از بخــش هــای ســایت ایجــاد کــرده و در نتیجــه ســرعت بارگــذاری هــر بخــش 

را افزایــش مــی دهیــد.
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برای بهره گیری هرچه بیشتر از این اصول، نکات زیر را مورد توجه قرار دهید :

ــه یــک ســایت 	  ــود شــدن اولی ــادی در ســرعت ل ــی زی ــر خیل بخــش باالیــی ســایت تأثی

دارد. بنابرایــن در قســمت باالیــی صفحــه اصلــی ســایت خــود، تــا حــد امــکان اطالعــات 

زیــادی قــرار ندهیــد تــا ســرعت بارگــذاری ســایت بیشــتر شــود.

کدها و اســکریپت های CSS از جمله لوگوی ســایت، اسالیدشــوها و … را در قســمت 	 

هــدر ســایت خــود قــرار دهیــد. از جایــی کــه لــود شــدن اســکریپت هــای CSS نســبت 

بــه دیگــر اســکریپت هــا ســریع تــر صــورت مــی گیــرد، بــا قــرار دادن آن هــا در قســمت 

هــای باالیــی ســایت، ایــن آیتــم هــا زودتــر از دیگــر بخــش هــا بارگــذاری مــی شــوند. 

ــایت شــما  ــر س ــی اگ ــد و حت ــی کنن ــدا م ــری پی ــران احســاس بهت ــت کارب ــن حال در ای

کمــی بیشــتر طــول بکشــد تــا بــه صــورت کامــل لــود شــود، حداقــل بخشــی از آن بــرای 

کاربــران قابــل مشــاهده خواهــد بــود و همیــن موضــوع ســبب مــی شــود تــا کاربــران 

بداننــد کــه ســایت شــما در حــال بارگــذاری اســت.
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اســکریپت هــای دیگــر را در قســمت پائینــی ســایت و یــا در قســمت فوتــر تعبیــه کنیــد. 	 

ــاالی ســایت قــرار  ــرای نمایــش دادن یــک ســایت ابتــدا مــواردی کــه در ب مرورگرهــا ب

دارنــد را بارگــذاری مــی کننــد و ســپس بــه قســمت پائینــی و فوتــر ســایت هدایــت مــی 

شــوند. همیــن مســئله مــی توانــد بــه افزایــش ســرعت ســایت شــما کمــک کنــد.

در صفحــه اصلــی خــود و بــه ویــژه در قســمت هــای باالئــی، فقــط خالصــه ای از متــن 	 

مطالــب را درج کــرده و از قــرار دادن توضیحــات طوالنــی اجتنــاب کنیــد. شــما بــا چنین 

کاری کاربــران را تشــویق بــه کلیــک کــردن روی آن مطالــب مــی کنیــد.

تــا حــد امــکان ویدجــت هــا، ابزارهــای غیــر ضــروری، دکمــه هــای اشــتراک گــذاری و 	 

… را از صفحــه اصلــی حــذف کنیــد و فقــط محتــوای اصلــی و تصاویــر ضــروری را بــه 

نمایــش بگذاریــد.

19. از تکنیک CSS Image Sprites استفاده کنید
ــادی  ــای بســیار زی ــای CSS کاربرده ــک ه ــن، تکنی ــای نوی در مبحــث طراحــی ســایت ه

دارنــد. یکــی از ایــن تکنیــک هــا کــه تقریبــًا اغلــب ســایت هــای موفــق از آن اســتفاده مــی 

کننــد، تکنیکــی بــا عنــوان CSS Sprites مــی باشــد. بــه زبــان ســاده مــی تــوان گفــت کــه 

ایــن تکنیــک بــه شــما اجــازه مــی دهــد تــا چندیــن تصویــر )معمــواًل تصاویــر آیکــون و 

فرمــت هــای PNG( را در یــک فایــل PNG ادغــام کنیــد. چنیــن حرکتــی بــه تنهایــی باعــث 

مــی شــود تــا ســایت شــما بــه جــای اینکــه ده هــا عکــس را جداگانــه در اختیــار مرورگرهــا 

ــن  ــه همچی ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــذاری کن ــل بارگ ــک فای ــا را در ی ــه آن ه ــد، هم ــرار ده ق

تکنیکــی چــه مقــدار بــه ســبک تــر شــدن حجــم صفحــه وب و افزایــش ســرعت ســایت 

کمــک مــی کنــد.
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 از ایــن تکنیــک در مــوارد گوناگونــی اســتفاده مــی شــود کــه یکــی از ایــن مــوارد، ادغــام 

چندیــن تصویــر در یــک فایــل اســت.

روش کار ایــن سیســتم کاهــش تعــداد درخواســت هــای HTTP اســت. بــرای مثــال فــرض 

کنیــد در یــک صفحــه از یــک ســایت 15 آیکــون و تصویــر وجــود دارنــد. وقتــی یــک مرورگــر 

وارد ایــن صفحــه شــود 15 درخواســت بــرای ایــن تعــداد تصاویــر ارســال مــی کنــد و هــر 

 CSS درخواســت یــک زمــان معیــن بــه طــول مــی انجامــد. شــما بــا اســتفاده از تکنیــک

Sprites بــه جــای 15 درخواســت فقــط یــک درخواســت ایجــاد مــی کنیــد و مســلم اســت 

کــه کاهــش ایــن مقــدار در ســرعت بارگــذاری نهایــی ســایت تأثیــر مناســبی خواهد داشــت.

اگرچــه پیــاده ســازی ایــن تکنیــک در ســایت هــای تکمیــل شــده نیــز قابــل انجــام اســت، 

 CSS امــا پیشــنهاد مــی کنیــم قبــل از طراحــی نهایــی ســایت، ایــن سیســتم را در کدهــای

ــد. نحــوه اســتفاده از ایــن سیســتم کمــی تخصصــی مــی باشــد امــا  ســایت اضافــه کنی

کلیــت کار آن قدرهــا هــم ســخت نیســت. بــه هــر حــال بــرای اینکــه اشــتباهی در انجــام 

ایــن کار صــورت نگیــرد بهتــر اســت در ایــن مــورد بــا طــراح ســایت خــود مشــورت کنیــد. امــا 

اگــر خودتــان بــا ایــن زمینــه آشــنا هســتید و مایلیــد کــه چنیــن تکنیکــی را مــورد اســتفاده 

 CSSSprites.com و SpriteGen.com قــرار دهیــد، اســتفاده از ســایت هایــی مثــل

ــد کدهــای مربوطــه پیشــنهاد  ــرای تولی ــردی ســایت W3School ب ــزار کارب ــن اب و همچنی

مناســبی خواهــد بــود.

تصویــر زیــر یــک نمونــه از تکنیــک CSS Sprites مــی باشــد کــه در یکــی از ســایت هــای 
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خارجــی پیــاده ســازی شــده اســت. همانطــور کــه مــی بینیــد ده هــا عکــس و آیکــون در 

ایــن تصویــر وجــود دارنــد کــه همگــی در یــک فایــل ادغــام شــده انــد. نمایــش صحیــح و 

جایــگاه درســت ایــن آیکــون هــا بــا دســتکاری کدهــای CSS امــکان پذیــر خواهــد بــود.

 

20. نسخه موبایلی وب سایت خود را گسترش دهید
آمارهــا نشــان مــی دهنــد کــه در زمینــه بازدیــد از ســایت هــا، موبایــل هــا اخیــرًا از سیســتم 

هــای دســکتاپی جلــو زده انــد و هــم اکنــون بیــش از 60% از بازدیدهــای ســایت هــا توســط 

موبایــل هــا انجــام مــی شــود! از جایــی کــه ســرعت و ســبکی حــرف اول را در موبایــل هــا 

مــی زننــد، شــما بایــد وب ســایتی داشــته باشــید کــه بتوانــد از ایــن لحــاظ کاربــران را جــذب 
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کنــد. نتایــج ایــن تحقیقــات کــه توســط نظرســنجی هــای مختلــف روی هــزاران نفــر انجــام 

شــد نشــان مــی دهــد کــه نزدیــک بــه 85% از کاربــران موبایلــی انتظــار دارنــد کــه یک ســایت 

چندیــن برابــر ســریع تــر از نســخه دســکتاپی در موبایــل آن هــا بــاز شــود.

ــای   ــز در دنی ــت آمی ــح و موفقی ــت صحی ــه رقاب ــت ک ــوان دریاف ــی ت ــا م ــه ه ــن گفت ــا ای ب

کســب و کار اینترنتــی تــا حــد خیلــی زیــادی بــه کســب رضایــت کاربــران موبایلــی بســتگی 

دارد. بنابرایــن شــما بایــد حتمــًا یــک نســخه ریسپانســیو )واکنــش گــرا( از ســایت خــود 

بــرای موبایــل هــا داشــته باشــید و تــا جایــی کــه ممکــن اســت نســخه مخصــوص موبایــل 

ســایت خــود را ســبک و ســریع کنیــد. کاربــران موبایلــی از وب گــردی در موبایــل هــا بیشــتر 

بــه دنبــال کســب ســریع اطالعــات هســتند و همیــن موضــوع باعــث مــی شــود با وســواس 

کمتــری بــه طراحــی ظاهــری و گرافیکــی نســخه موبایلــی بپردازیــد. چنیــن حرفــی بــه ایــن 

معنــی نیســت کــه ظاهــر نســخه ریسپانســیو اهمیتــی نــدارد؛ بلکــه بــه ایــن معنــی اســت 

کــه ســادگی اولویــت بیشــتری در آن دارد و هــر چــه یــک طــرح ســاده تــر باشــد، ســرعت آن 

نیــز باالتــر خواهــد بــود.

اگــر مــی خواهیــد مطمئــن شــوید کــه وب ســایت شــما بــا موبایــل هــا ســازگار اســت 

ــد.  ــزار Mobile-Friendly Test گــولگ اســتفاده کنی ــد از اب )Mobile-friendly( مــی توانی

کافیســت وارد ایــن ســایت شــده و آدرس ســایت خــود را در فیلــد مربوطــه وارد کــرده و 

گزینــه Run Test را بزنیــد. ســپس منتظــر تســت و بررســی شــدن ســایت باشــید و بعــد 

ــد. از آن نتیجــه را ببینی

مقاله پیشنهادی: موبایل مارکتینگ چیست و چطور در آن موفق شویم؟
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21. نمایش تصاویر گراواتار را در سایت متوقف کنید
ــرای خــود  ــد ب ــر مــی توان ــر شــاخصی هســتند کــه هــر کارب گراواتارهــا )Gravatar( تصاوی

تعییــن کنــد. گراواتارهــا روی ایمیــل کاربــران ثبــت مــی شــوند. در صــورت فعــال بــودن ایــن 

گزینــه در یــک ســایت، تصاویــر گراواتــار کاربــران در بخــش نظــرات مطالــب بــه نمایــش در 

مــی آیــد. حتــی اگــر شــخصی گراواتــار نداشــته باشــد، امــکان تعییــن کــردن حالــت نمایــش 

گراواتارهــای پیــش فــرض وجــود دارد.

ایــن تصاویــر هــر چنــد ســایز کوچکــی داشــته و بندانگشــتی محســوب مــی شــوند؛ امــا 

تعــداد زیــاد آنهــا در مجمــوع باعــث افزایــش حجــم صفحــه وب ســایت شــما مــی شــود. 

ــی راحــت ایــن سیســتم را از بخــش سیســتم مدیریــت محتــوای خــود  مــی توانیــد خیل

غیرفعــال کنیــد تــا حجــم ســایت کاهــش پیــدا کــرده و ســرعت بارگــذاری آن افزایــش یابــد.
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22. سرویس دهنده های ویدئویی را جایگزین فضای هاست خود کنید
فایــل هــای حجیــم ویدئوهــا بــه ویــژه ویدئوهــای طوالنــی مــی توانــد ســبب کاهش نســبی 

ســرعت صفحــات وب ســایت شــما شــوند. بــه ویــژه اگــر آن هــا را بــا مدیاپلیرهــای آنالیــن 

در ســایت خــود قــرار داده باشــید. پیشــنهاد بهتــر ایــن اســت کــه بــه جــای آپلــود کــردن 

ایــن فایــل هــا و قــرار دادن آن هــا بــه صــورت نمایــش آنالیــن در صفحــات ســایت خــود، 

از ســرویس دهنــده هــای ویدئویــی مثــل YouTube و یــا Aparat اســتفاده کنیــد. بــا ایــن 

ــع ایــن ســرویس  ــع هاســت خــود، مســتقیمًا از مناب ــه جــای اســتفاده از مناب کار شــما ب

دهنــده هــا اســتفاده مــی کنیــد. امــا بــرای راحتــی کار کاربــران مــی توانیــد لینــک دانلــود 

ایــن ویدئوهــا را در هاســت دانلــود خــود آپلــود کــرده و در اختیــار آن هــا قــرار دهیــد.
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23. ماژول Google PageSpeed را روی سرور وب خود نصب کنید
ــنا  ــولگ وب مســتر آش ــه ای و تخصصــی گ ــد و بســیار حرف ــای کارآم ــا ابزاره ــا ب همگــی م

ــه  ــن بهین ــز و همچنی ــرای آنالی ــه ای ب ــزاری حرف هســتیم. گــولگ در اقدامــی جســورانه اب

 Google ــا نــام ســازی هــای تخصصــی ســایت هــا عرضــه کــرده اســت. ایــن مجموعــه ب

ــه  ــزار ب ــن اب ــن اســتفاده از ای ــش از ای ــا پی ــی شــوند. ت PageSpeed Tools شــناخته م

صــورت تحــت وب امــکان پذیــر بــود امــا حــاال شــما مــی توانیــد مــاژول اختصاصــی و متــن 

ــاز گــولگ را روی وب ســرور خــود نصــب کنیــد. ب

ایــن مــاژول قابلیــت بهینه ســازی خــودکار ســرور شــما را دارد و مــی توانــد تقریبــًا بــدون 

دخالــت شــما تنظیمــات و اقدامــات متناســب را روی ســایت و ســرور شــما اعمــال کنــد. 

ــف آن،  ــز بخــش هــای مختل ــق شــرایط ســرور و آنالی ــا بررســی دقی ــزار ب ــن اب ــع ای در واق

بهتریــن گزینــه هــای ممکــن بــرای بهینه ســازی و افزایــش ســرعت ســایت و ســرور شــما را 

در دســتور کار قــرار مــی دهــد.

مــاژول PageSpeed کــه منحصــرًا بــه منظــور اعمــال تغییــرات مثبــت بــرای بهبــود ســرعت 

 NGINX و Apache بارگــذاری ســایت هــا منتشــر شــده اســت، قابل نصــب روی ســرورهای

مــی باشــد. گــولگ پکیــج هــای نصبــی ایــن مــاژول را در ســایت توســعه دهنــدگان خــود 

منتشــر کــرده اســت. بــرای ورود بــه ایــن ســایت و دانلــود ایــن مــاژول اینجــا کلیــک کنیــد.

اگــر بــا نصــب مــاژول روی وب ســرورها بــه صــورت کامل آشــنا هســتید مــی توانیــد خودتان 

مراحــل نصــب را انجــام دهیــد. امــا اگــر بــا ایــن مقولــه آشــنا نیســتید و یــا مایلیــد کــه 
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ایــن کار بــه صــورت صحیــح انجــام شــود مــی توانیــد از ســرویس دهنــده خــود درخواســت 

کنیــد تــا ایــن مــاژول را بــرای شــما نصــب و راه انــدازی کننــد.

 

 

چطور سرعت سایت را آزمایش کنیم؟
 	 Google یــک ابــزار رایــگان و بســیار حرفــه ای از ســوی : PageSpeed Insights ابــزار

بــرای تخمیــن دقیــق ســرعت وب ســایت شــما مــی باشــد. کار بــا ایــن سیســتم بســیار 

راحــت اســت. کافیســت وارد آن شــده و آدرس URL ســایت خــود را در آن وارد کنیــد 

و منتظــر آنالیــز و بررســی ســایت خــود در ایــن ابــزار باشــید. ایــن ابــزار بعــد از بررســی 

دقیــق ســایت شــما، ایــرادات و مشــکالتی کــه در ســایت شــما وجــود دارنــد را اطــالع 

رســانی کــرده و پیشــنهادات خــود بــرای برطــرف ســازی آن هــا را بــه شــما اعــالم خواهــد 

کــرد.

ابــزار Pingdom : ایــن ابــزار کــه جــزو پــر اســتفاده تریــن ابزارهــای آنالین در زمینــه آنالیز 	 

و بررســی ســرعت یــک ســایت ایجــاد شــده اســت، بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا عملکــرد 
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ــزار همچنیــن  ســایت و کیفیــت آن را از جنبــه هــای گوناگــون متوجــه شــوید. ایــن اب

ــه شــما نمایــش مــی  ــه صــورت نمــودار ب ــز ب تاریخچــه عملکــرد وب ســایت شــما را نی

دهــد تــا بــه راحتــی متوجــه تغییــرات مثبــت یــا منفــی شــوید.

ابــزار YSlow : ابــزاری اســت پرقــدرت کــه توســط کمپانــی Yahoo توســعه داده شــده 	 

اســت. ایــن ابــزار نیــز هماننــد مــوارد قبلــی ســایت شــما را از لحــاظ ســرعت بارگــذاری 

ــه شــما مــی دهــد.  ــود بخشــیدن شــرایط آن ب ــرای بهب ــرده و پیشــنهاداتی ب تســت ک

 Chrome و Opera , Firefox قابــل نصــب بــه صــورت افزونــه روی مرورگرهــای Yslow

مــی باشــد تــا بتوانیــد بــا کمــک آن بــدون وارد شــدن بــه خــود ایــن ســایت، و از طریــق 

مرورگــر خــود بــه بررســی و آنالیــز ســایت هــا بپردازیــد و نتیجــه را در همــان جــا ببینیــد.

 	 Google PageSpeed جــی تــی متریکــس در واقــع از سیســتم : GTMetrix ابــزار

Insights و Yslow بــه صــورت همزمــان اســتفاده کــرده و نتایــج بررســی یــک ســایت را 

بــه صــورت یــک مقایســه بــه شــما نمایــش مــی دهــد. GTMetrix رابــط کاربــری جالــب 

و دقیقــی دارد و بعــد از اتمــام بررســی، پیشــنهادات مناســبی بــرای برطــرف ســازی 

مشــکالت ســایت بــه شــما اعــالم مــی شــود.

ابــزار WebPageTest : ابــزاری رایــگان بــه منظــور آزمایــش ســاده ســرعت یــک ســایت 	 

ــا یــک فــرم  ــزار مــی توانیــد ب ــا کمــک ایــن اب ــا قابلیــت هــای متعــدد اســت. شــما ب ب

ــد  ــی توانی ــال م ــرای مث ــد. ب ــت بررســی کنی ــن موقعی ســاده، ســایت خــود را از چندی

ــر  ــی مرورگ ــل( و حت ــرم مــورد اســتفاده )دســکتاپ، موبای ــی، پلتف موقعیــت جغرافیای

مــورد نظــر را بــه دلخــواه انتخــاب کــرده و نتیجه تســت را در شــرایط مختلفی بســنجید. 

WebPageTest همچنیــن دارای بخشــی پیشــرفته تــر بــرای بررســی دقیــق تــر و حرفــه 

ای تــر یــک ســایت فراهــم کــرده اســت.
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نتیجه گیری
داشــتن یــک ســایت ســریع و بهینه شــده هیــچ گاه تــا ایــن حــد اهمیــت نداشــته اســت. 

حــاال طیــف خیلــی وســیع تری از مــردم بــه اینترنت هــای پــر ســرعت دسترســی داشــته و 

انتظــار آنهــا ایــن اســت کــه ســایت هایی کــه واردشــان می شــود خیلــی ســریع بارگــذاری 

ــی  ــچ جای ــا هی ــی باعــث شــده ت ــران فعل ــع کارب ــای دیگــر شــما و ســطح توق شــوند. رقب

ــه نشــان می دهــد  ــه وجــود نداشــته باشــد. تجرب ــرای اشــتباه و شکســت در ایــن زمین ب

ــودن آن  ــه نب ــم ســایت و بهین ــی هــم داشــته باشــید، ســرعت ک ــران ثابت ــر کارب ــی اگ حت

باعــث دلســردی تدریجــی ایــن افــراد شــده و ســبب می شــود تــا آنهــا بــه فکــر پیــدا کــردن 

ــری باشــند. ــای بهت جایگزین ه

بنابرایــن از روش هایــی کــه در ایــن مقالــه گفتــه شــد، اســتفاده کنیــد تــا مطمئــن شــوید 

ــب  ــما کس ــایت ش ــات وب س ــردی در صفح ــری از وب گ ــه بی نظی ــما تجرب ــران ش ــه کارب ک

کننــد. بــرای ایــن کار بایــد بــه صــورت پی در پــی ســرعت و عملکــرد ســایت خــود را از طریــق 

روش هــای گفته شــده بســنجید و هــر زمــان متوجــه شــدید کــه ســرعت ســایت در حــال 

ــن  ــچ گاه ای ــل و مرتفع ســازی آن باشــید. هی ــردن دلی ــدا ک ــال پی ــه دنب کاهــش اســت، ب

رونــد را متوقــف نکنیــد و هــر چقــدر هــم کــه ســایت شــما ســریع باشــد، بــاز هــم از هــر 

راهــی کــه بتــوان ســرعت آن را بهبــود بخشــید، اســتقبال کنیــد.
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از  نــکات  ایــن  هســتند.  ثابت شــده  مقالــه  ایــن  در  گفته شــده  نــکات  و  آموزش هــا 

معتبرتریــن منابــع و تجــارب مختلــف تجارت هــای موفــق جمــع آوری شــده اســت و تمامــی 

ــه افزایــش ســرعت ســایت را شــامل می شــود. مطمئــن  ــاز در زمین آموزش هــای مــورد نی

باشــید اگــر ایــن مراحــل را بــه درســتی روی وب ســایت خــود پیاده ســازی کنیــد، نتیجــه ای 

ــود را در  ــارت خ ــت تج ــال آن، موفقی ــه دنب ــد و ب ــب می کنی ــه کس ــن زمین ــر در ای بی نظی

ــد. ــن کرده ای مســیری درســت تضمی
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