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ــر  ــال حاض ــت. در ح ــان اس ــای CDN در جه ــبکه ه ــن ش ــی از بزرگتری ــر یک ــود فل کل
بیــش از 8 میلیــون وب ســایت، از ســرویس Cloudflare اســتفاده مــی کننــد. ایــن 
ســرویس بــه امنیــت، بهینــه ســازی و ســرعت بارگــزاری وب ســایت هــا کمــک مــی 
کنــد. اســتفاده از ایــن ســرویس ابــری، بســیار ســاده و بــرای همــه رایــگان اســت. در 

ایــن مقالــه ســعی داریــم بفهمیــم کــه کلــود فلــر چیســت و چــه مزایــای دارد.

ــی  ــل صوت ــا فای ــو ی ــر، ویدئ ــناد، تصاوی ــن، اس ــه ای مت ــایت از مجموع ــر وب س ه
ــوارد، وارد  ــن م ــک از ای ــر ی ــه ه ــازش ب ــه نی ــته ب ــر بس ــت، کارب ــده اس ــکیل ش تش
ســایت شــده و بــه جســتجو مــی پــردازد. تمامــی اطالعــات کــه درون یــک ســایت 
وجــود دارنــد، در فضایــی بــه نــام وب ســرور )web server( نگهــداری مــی شــوند و 
ایــن فضــای ذخیــره ســازی توســط ابــر رایانــه هایــی کــه بــه صــورت دائمــی روشــن 
و در حــال پــردازش هســتند، مهیــا مــی شــود. کــه اصطالحــا بــه آن فضــای هاســت 
مــی گوینــد. زمانــی کــه کاربــران بــر روی یــک ســایت کلیــک مــی کننــد، یــا آدرس 
آنــرا در مرورگــر خــود وارد مــی کننــد. درخواســت بــه ســمت وب ســرور ارســال شــده 

و تمامــی اطالعــات از آنجــا بارگــزاری مــی شــود.
ــه دارای  ــر هــای خانگــی هســتند. ک ــن کامپیوت ــه همی ــزی شــبیه ب وب ســروها، چی
سیســتم عامــل، فضــای ذخیــره ســازی، درایــو، پوشــه و ... مــی باشــند. مــی تــوان 
ــری  ــرور دیگ ــه وب س ــاز ب ــدون نی ــی و ب ــر خانگ ــر روی کامپیوت ــایتی را ب ــر وب س ه
اجــرا کــرد، امــا الزم اســت؛ رایانــه بــه انــدازه کافــی قــدرت پــردازش و فضــای ذخیــره 
ســازی داشــته باشــد و همچنیــن بــه صــورت مــداوم روشــن باشــد. از ایــن رو خریــد 
فضــای هاســت، از شــرکت هــای ارائــه دهنــده، از نظــر اقتصــادی و ایمنــی بــه صرفــه 
تــر بــوده و کمتــر کســی وب ســایتش را بــر روی رایانــه شــخصی اجــرا مــی کنــد، مگــر 
طراحــان ســایت! کــه تــا زمــان آمــاده شــدن ســایت، بــرای تســت آنــرا روی رایانــه 

شــخصی، بــه اجــرا در مــی آورنــد.
پــس از درخواســت هــر کاربــر بــرای ورود بــه ســایت، وب ســرور بایــد در کوتــاه تریــن 
زمــان، محتوایــی کــه از قبــل درآن وجــود دارد را، بارگــزاری کنــد. هــر چــه ایــن عملیات 

ســریع تــر انجــام گیــرد، ســرعت بارگــزاری ســایت بیشــتر خواهــد بــود.
بــی شــک بارهــا بــه ســایت هایــی کــه بســیار کنــد بــاال مــی آینــد، برخــورده ایــد و 
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بــه احتمــال زیــاد شــما هــم، مثــل بســیاری از کاربــران، هنــوز محتــوای ســایت بــه 
ــک  ــر ی ــرای مدی ــن اصــال ب ــد! ای ــه ای ــه خــروج گرفت ــم ب ــده، تصمی نمایــش در نیام
ســایت خــوش آینــد نیســت! گاهــی بــه دلیــل کنــدی وب ســرور، در مواقعــی هــم بــه 
دلیــل بهینــه نبــودن ســایت، ایــن تاخیــر در بارگــزاری روی مــی دهــد و نتیجــه منفــی، 

در رتبــه و تعــداد بازدیــد هــای ســایت دارد.

یکــی از راهکارهایــی کــه مدیــران وب ســایت هــا، مــی تواننــد بــرای خــروج از چنیــن 
شــرایط بحرانــی، انجــام دهند. اســتفاده از ســرویس »Cloudflare« اســت. ســرویس 
کلــود فلــر یــا کالد فلــر، فراینــد بارگــزاری وب ســایت و پاســخ بــه درخواســت هــای 

کاربــران را تســریع مــی بخشــد.

 

 

کلود فلر چیست؟
ــه ســرویس  ــدام ب ــر، اق ــن ت ــر و ام ــه ت ــی بهین ــا شــعار ســاخت اینترنت ــر ب ــود فل کل
دهــی در سراســر جهــان کــرده و بــه کمــک شــبکه ای از ســرورهای قدرتمنــد. بارگــزاری، 
امنیــت و بهینــه ســازی ســایت هــا را تســریع بخشــیده، تــا کاربــران کیفیــت باالتــری 

از دسترســی بــه شــبکه جهانــی اینترنــت را تجربــه کننــد.
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 »Content Delivery Network« کــه مختصــر شــده CDN شــبکه تحویــل محتــوا یــا
اســت. متشــکل از مجوعــه ای از ســرورها اســت. کــه در چنــد نقطــه از جهــان وجــود 
دارنــد و بــا هــم در ارتباطنــد. وقتــی وب ســایتی از CDN اســتفاده مــی کنــد، اطالعــات 
ــه  ــی ک ــود و زمان ــی ش ــره م ــده، ذخی ــه ش ــورت بهین ــه ص ــبکه ب ــن ش ــایت در ای س
کاربــری درخواســت ورود بــه ســایت را در مرورگــر اجــرا مــی کنــد. ایــن بــار بــه جــای 
اینکــه درخواســت، مســتقیما توســط وب ســرور ســایت اجــرا شــود، نزدیکتریــن ســرور 
CDN از نظــر جغرافیایــی بــه کاربــر بــه ایــن درخواســت پاســخ داده و در ســریع تریــن 

زمــان محتــوای ســایت بــه نمایــش در مــی آیــد.
ــد  ــای بان ــوا و پهن ــل محت ــرعت تحوی ــش س ــیاری در افزای ــر بس ــرویس تاثی ــن س ای
ــه  ــورد توج ــران، م ــت کارب ــه رضای ــاال دارد. همیش ــک ب ــا ترافی ــی ب ــایت های در س
موتورهــای جســتجو، بــرای رتبــه بنــدی ســایت هــا بــوده و ســرعت بارگــزاری ســایت، 

مــی توانــد معیــار خوبــی بــرای رتبــه بنــدی باشــد!
بــا راه انــدازی ســرویس کلــود فلــر بــرای وب ســایت، هــر درخواســتی کــه بــه طــرف 
ــری،  ــا هک ــات ی ــر روب ــرده و اگ ــور ک ــر Cloudflare عب ســایت ارســال شــود، از فیلت
قصــد خــراب کاری در ســایت شــما را داشــته باشــد، توســط فایــروال هــای قدرتمنــد 
ایــن ســرویس، شناســایی و مســدود مــی شــود. بــه طــوری کلــی مــی تــوان گفــت 
ــد. از هــر  ــور مــی کن ــر عب ــود فل زمانــی کــه ترافیــک یــک ســایت، از فیلتــر هــای کل

گونــه ســو اســتفاده و حملــه ســایبری مصــون مــی مانــد.
ــد. در ســاختار ســایت،  ــی کنی ــر اســتفاده م ــود فل ــه از ســرویس کل ــی ک ــه: زمان نکت
ــن  ــر ای ــک ســایت، از فیلت ــا ترافی ــرد و تنه ــی گی ــی صــورت نم ــچ دخــل و تصرف هی

ــد. ــور مــی کنن ســرویس عب
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چه سایت هایی می توانند از کلود فلر استفاده کنند؟
ــگان اســت و  ــک ســرویس رای ــر ی ــود فل ــه پیشــتر هــم اشــاره شــد، کل همانطــور ک
تمامــی وب ســایت هــا مــی تواننــد، از آن اســتفاده کننــد. تنظیمــات مربــوط بــه پلــن 

رایــگان کلــود فلــر در مــدت زمــان کوتاهــی قابــل اجــرا هســتند.

ــود  ــایت خ ــه س ــرویس را، در دامن ــن س ــای ای ــا DNS ه ــت ت ــکار الزم اس ــرای این ب
تنظیــم کنیــد. و بــه ایــن ترتیــب همــه در خواســت هــا از ســوی کاربــران و روبــات هــا 
ــر ارســال مــی شــوند. از آنجایــی کــه تمامــی داده هــای ســایت  بــه ســوی کلــود فل
روی ســرورهای کلــود فلــر ذخیــره مــی شــود، اگــر بــر حســب اتفــاق وب ســرور اصلــی 
ــرای  ــایت ب ــکلی، س ــچ مش ــدون هی ــان ب ــود. همچن ــارج ش ــترس خ ــایت، از دس س

کاربــران بــه نمایــش در خواهــد آمــد.

در ســرویس کلــود فلــر از تکنولــوژی )Anycast( اســتفاده شــده اســت. ایــن فنــاوری 
ــه نزدیکتریــن ســرور متصــل  ــا را ب ــران، آنه ــی کارب ــا تشــخیص موقعیــت جغرافیای ب

مــی کنــد. کــه ایــن کار ســبب تســریع در بارگــزاری ســایت خواهــد شــد.

در حــال حاظــر بیــش از 8 میلیــون وب ســایت، از ســرویس کلــود فلــر اســتفاده مــی 
کننــد. طبــق آمــار، حــدود 8/2 میلیــارد نفــر برنامــه هــای کاربــردی و خدمــات وب را از 
طریــق کلــود فلــر دریافــت مــی کننــد. بــه گفتــه مدیــران ایــن ســرویس؛ روزانــه دهــا 
هــزار نفــر بــه ایــن ســرویس مــی پیوندنــد، کــه نشــان از محبوبیــت روز افــزون آن 
دارد. ایــن شــبکه عظیــم هــم اکنــون  175 مرکــز داده در سراســر جهــان دارد، کــه بــا 

ســرعتی بــاال بــه کاربــران خدمــات رســانی مــی کننــد.

حتــی اگــر شــما یــک توســعه دهنده وب باشــید، بــاز هــم کلــود فلــر بــه کمکتــان مــی 
آیــد، اســتفاده از ایــن ســرویس بــه شــما اجــازه مــی دهــد، تــا جــاوا اســکریپت را در 
شــبکه قدرتمنــد کلــود فلــر اجــرا کنیــد و بتوانیــد تــا حــد امــکان، بــه کاربــران نزدیــک 
ــران را  ــا کارب ــل ب ــه تعام ــد و تجرب ــی کن ــذف م ــر را ح ــرویس، تاخی ــن س ــوید. ای ش

بهبــود مــی بخشــد.
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امــروزه ارائــه دهنــدگان اینترنــت، مرورگــر هــا و بســیاری از افــراد دیگــر، قادرنــد تــا 
کاربــران را بــه منظــور هــدف قــرار دادن، بــرای تبلیغــات و ... شناســایی و رصــد کننــد. 
ــوء  ــران س ــای کارب ــم از داده ه ــاز ه ــا، ب ــه ه ــیاری از برنام ــزاری بس ــود رمزگ ــا وج ب
اســتفاده مــی شــود و در بهتریــن حالــت اطالعــات بــه شــرکت هــای تبلیغاتــی فروخته 
مــی شــوند. امــا کلــود فلــر یــک ســرویس DNS رایــگان بــه نــام 1.1.1.1 فراهــم کــرده 
اســت. ایــن ســرویس از داده هــای کاربــران، در مقابــل تجزیــه و تحلیــل توســط ســایر 

افــراد و ســازمان هــا جلوگیــری مــی کنــد.

 

 

امنیت وب چیست و چرا مهم است؟
امنیــت وب، جزیــی ضــروری از هــر کســب و کار، مبتنــی بــر وب اســت. امنیــت وب بــه 
طــور خــاص بــه امنیــت وب ســایت هــا، برنامــه هــای کاربــردی وب و خدمــات وب، 
مثــل API هــا مربــوط مــی شــود. حملــه بــه برنامــه هــای کاربــردی وب، مــی توانــد 

از تمــاس بــا پایــگاه داده گرفتــه تــا نفــوذ بــه یــک شــبکه پیچیــده، گســترده باشــد.

نشــت و تغییــر اطالعــات یکــی از دالیــل اصلــی توجــه بــه امنیــت وب اســت؛ زیــرا 
اطالعــات حســاس، بــه طــور مــداوم از طریــق اینترنــت انتقــال مــی یابــد. ایــن انتقال 
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پیوســته اطالعــات، بــه مهاجمــان اجــازه مــی دهــد، تــا بــه اطالعــات محرمانه دســتبرد 
بزننــد، یــا آن هــا را تغییــر دهنــد. فــرض کنیــد؛ نتیجــه یــک آزمایــش یــا تحقیقــات 

پزشــکی تغییــر کنــد، آنوقــت چــه خواهــد شــد؟

هــر ســاله میلیــون هــا نفــر، از نشــت هــای اطالعاتی آســیب مــی بیننــد، یا ضــرر های 
مالــی مــی کننــد. داده هــای محرمانــه نظامــی و آزمایشــات علمــی گزینــه هــای خوبی 
ــات  ــاهده اطالع ــرای مش ــن راه ب ــاده تری ــاید س ــتند. ش ــات هس ــت اطالع ــرای نش ب
محرمانــه از طریــق اینترنــت، اســتفاده از اطالعــات کاربــری اشــخاصی باشــد، کــه در 

یــک ســازمان محرمانــه عضــو هســتند.

مقاله مرتبط: 5 نکته جهت بهبود امنیت سایت

گاهــی افــراد ســودجو بــا ترفنــد هایــی چــون جعــل اســناد و تمــاس بــا کاربــران، خــود 
را بــه عنــوان نماینــده یــک ســازمان، معرفــی کنــد و آنهــا را متقاعــد مــی کننــد، تــا 
ــار آنهــا قــرار دهنــد. دسترســی  اطالعــات حساســی، مثــل حســاب بانکــی را در اختی
بــه حســاب بانکــی کارمنــدان یــک مجموعــه، مــی توانــد بســیار خطرناکتــر از چیــزی 
ــاب  ــات حس ــدن اطالع ــال برگردان ــد در قب ــور کنی ــی رود. تص ــورش م ــه تص ــد ک باش

بانکــی یــک کارمنــد، از وی تقاضــای جاسوســی شــود ...

معمــوال ســازمان هــا یــا شــرکت های بــزرگ، گزینــه هــای خوبی بــرای نشــت اطالعات 
هســتند. در صــورت موفقیــت و دســت یابــی بــه اطالعــات کارمنــدان آنهــا، هکرها می 

تواننــد ایــن اطالعــات را در بــازار ســیاه بفروشــند و از ایــن طریــق ســودجویی کنند.

ایــن هــا نمونــه هایــی از نشــت اطالعــات بــود کــه بــه آنهــا اشــاره شــد. امــا ســوال 
ایــن اســت کــه، چطــور مــی شــود از نشــت اطالعــات جلوگیــری کــرد؟

از آنجایــی کــه نشــت داده در بســیاری از اشــکال امــکان پذیــر اســت، هیــچ راه صــد 
در صــدی بــرای جلوگیــری از آن وجــود نــدارد. امــا اســتفاده از ســرویس هــای امــن، 
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رمــز هــای قــوی و طوالنــی، بــه روز نگــه داشــتن نــرم افزارهــا، اســتفاده از نــرم افــزار 
هــای امنیتــی ماننــد آنتــی ویــروس هــا مــی توانــد بــه امنیــت داده هــا کمــک کنــد.

کارفرمایــان بایســتی بــرای جلوگیــری از نشــت داده هــا، اطمینــان حاصــل کننــد کــه، 
ــرای انجــام کارهــای خــود  ــل دسترســی و مجــوز الزم ب ــدان شــان دارای حداق کارمن

هســتند.

ــا اســتفاده از روش هــای  ــد وب ســایت هــای خــود را، ب ــن، بای شــرکت هــا همچنی
SSL / TLS رمزگــذاری کننــد. تــا از اطالعــات مشــتریان خــود محافظــت کننــد. عــالوه 
ــوع حمــالت مخــرب  ــد ن ــد، یــک شــرکت را از چن ــاوری WAF مــی توان ــن، فن ــر ای ب
ــردی وب، در  ــای کارب ــه ه ــت از برنام ــه محافظ ــذاری TLS ب ــد. رمزگ ــت کن محافظ

مقابــل حمالتــی ماننــد نشــت داده هــا یــا حمــالت DDoS کمــک مــی کنــد.

 

 

مزایای استفاده از کلود فلر
ــتفاده از  ــت اس ــات و اهمی ــن اطالع ــو رفت ــی ل ــت داده و چگونگ ــا امنی ــه ب ــال ک ح
ســرویس هــای امــن و رمزگــزاری شــده آشــنا شــدید. بهتــر اســت در مــورد مزایــای 

ــم. ــت کنی ــر صحب ــود فل اســتفاده از کل
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در اینکــه اســتفاده از کلــود فلــر، یکــی از یکــی از ســریع تریــن راه هــا بــرای ســرعت 
ــن ســرویس  ــزودن امنیــت وب ســایت شماســت، شــکی نیســت! ای بخشــیدن و اف
توســط میلیــون هــا ســایت بــرای کاهــش زمــان بارگــذاری صفحــه وب و حفاظــت در 
برابــر تهدیــدات آنالیــن از جملــه DDoS مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، چــرا شــما 

یکــی از آنهــا نباشــید؟

1. فشرده سازی و کم حجم کردن
ــه  ــد، کــه هــر کــدام حجمــی ب کاراکترهــای بســیاری در وب ســایت هــا وجــود دارن
خــود اختصــاص داده انــد. فضاهــای ســفید، نظــرات، فونــت هــا و ... بــه کمــک کلــود 
فلــر مــی توانیــد، حجــم آنهــا را بــه حداقــل برســانید، یــا آنکــه آنهــا را حــذف کنیــد، 
تــا بارگــزاری ســریع تــر صــورت گیــرد. ایــن ســرویس مــی توانــد انــواع فایــل هــای 

JavaScript، CSS و HTML را بــا دقــت باالیــی فشــرده ســازی کنــد.

 2 / HTTP 2. پشتیبانی از پروتکل
 HTTP 2 کــه اخیــرا توســعه داده شــده اســت. دو برابــر ســریعتر از / HTTP پروتــکل
/ 1.1 اســت. ســرویس کلــود فلــز از ایــن پروتــکل بــرای تســریع عملکــرد ســایت هــا 

اســتفاده مــی کنــد.

3. استفاده از SSL رایگان
فنــاوری رمزگــزاری SSL تنهــا مختــص بــه یک وب ســایت تجــارت الکترونیک نیســت، 
بلکــه بــرای همــه اســت! دسترســی بــه ســایت شــما از طریــق HTTPS تضمیــن مــی 

کنــد کــه، داده هــا از رایانــه کاربــر، بــه ســرور شــما رمزگــذاری شــده انــد.

DNS 4. باال بودن امنیت
اســتفاده از DNS اختصاصــی کلــود فلــر، نــه تنهــا ســرعت ســایت بــاال مــی رود، بلکــه 

امــکان تقلــب نیــز بســیار پاییــن مــی آیــد.
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WAF 5. کنترل کاربران با فناوری ابری
WAF بــه شــما در حفــظ امنیــت انــواع ســایت هــا کمــک مــی کنــد، تــا در مقابــل 
حمــالت هکرهــا و افــراد غیــر مجــاز مصــون باشــید. CloudFlare WAF دارای بیــش 

از 145 پایــگاه داده بــرای حفاظــت از انــواع برنامــه هــای تحــت وب اســت.

6. بهینه سازی تصایر
ــد و  ــی دهن ــکیل م ــر تش ــه وب را، تصاوی ــر صفح ــم ه ــد از حج ــش از 60 درص بی
ــادی در وب ســایت خــود داشــته باشــید،  ــر زی ــاد اســت! اگــر تصاوی ایــن بســیار زی

ــد. ــک کن ــا کم ــم آنه ــش حج ــه کاه ــد ب ــی توان Cloudflare Polish م

بیشتر بدانید: افزایش سرعت سایت و 23 راهکاری که باید درباره آن بدانید

WebSockets .7
ســرویس کلــود فلــر، ترافیــک WebSockets را بــه ســرور اصلــی خــود، بــدون هیــچ 
ــاط دو  ــکان ارتب ــاوری WebSocket ام ــد. فن ــت مــی کن ــم دســتی هدای ــه تنظی گون

طرفــه بیــن کالینــت و ســرور را در قالــب یــک اتصــال TCP فراهــم مــی کنــد.

8. دسترسی دائمی
ــره شــده در  ــل وجــود کــش هــای ذخی ــه دلی ــی ســایت، ب ــودن دائم در دســترس ب
ــه مشــکل خــورده باشــد،  ــر، حتــی زمانــی کــه هاســت ســایت ب ــود فل ســروهای کل

ــن مزیــت هاســت. ــر از ای یکــی دیگ

9. فایروال
افزایــش امنیــت توســط فایــروال هــای قدرتمنــد ایــن شــرکت و جلوگیــری از حمــالت 
DDoS Protection و .SQL Injection اگــر نــرم افــزار یــا فــردی ســعی کنــد بــا ورود 
رمزهــای پــی در پــی بــه ســایت شــما نفــوذ کنــد، بــالک مــی شــود و اجــازه دسترســی 

بــه ســایت، از آن IP گرفتــه خواهــد شــد.
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HTTPS .10 رایگان
فعال سازی HTTPS و SSL بر روی دامنه سایت به صورت رایگان.

11. ابزار آنالیز داده
استفاده از سرویس ویژه آنالیز ترافیک، جهت مدیریت سایت و بهینه سازی.

Purge Cache .12
بــا اســتفاده از قابلیــت Purge Cache مــی تــوان کــش هــای ذخیــره شــده را تــازه 

ســازی کــرد.

13. تاثیرات مثبت در سئوی سایت
کســانی کــه بــه ســئوی ســایت خــود اهمیــت مــی دهنــد، بــه راحتــی مــی تواننــد از 
ســرویس کلــود فلــر اســتفاده کننــد. تــا بــا افزایــش ســرعت ســایت از رقیبــان پیشــی 
گرفتــه و در نتایــج بهتــر ظاهــر شــوند. بهینــه ســازی همــه جانبــه ســایت مــی توانــد، 

نتایــج رضایــت بخشــی بــه همــراه داشــته باشــد.
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چطور از کلود فلر استفاده کنیم؟
صــرف نظــر از نــوع CMS کــه ســایت تــان را بــا آن ســاخته ایــد. هــر ســایتی، مــی 
ــزاران  ــط ه ــتم توس ــن سیس ــود. ای ــر ش ــود فل ــی کل ــبکه جهان ــوی از ش ــد عض توان
متخصــص در حــال رشــد بــوده و همــگام بــا تکنولــوژی روز بــه قــوی تریــن فنــاوری 
هــای امنیتــی، تجهیــز مــی شــود. تــا جلــوی حمــالت ســایبری را بگیــرد و همچنیــن 

بــر ســرعت تحویــل محتــوا بــه کاربــر بیافزایــد.
ــه  ــه هــای دات ir ارائ ــرای دامن ــش را ب ــر برخــی از امکانات ــود فل ــه: ســرویس کل نکت

نمــی دهــد!
تنظیمــات کلــود فلــر بــرای هــر وب ســایت کمتــر از 5 دقیقــه طــول مــی کشــد. شــما 
بــرای افــزودن ســایت تــان فقــط نیــاز بــه یــک تغییــر ســاده در تنظیمــات DNS بــرای 
دامنــه داریــد. نیــاز بــه ســخت افــزار و نــرم افــزار خاصــی بــرای ایــن کار نداریــد و هــر 
زمــان کــه احســاس کردیــد، بــه کلــود فلــر نیــاز نداریــد مــی توانیــد، بــه ســادگی آنــرا 

خامــوش کنیــد و بــه روال ســابق بــه کارتــان ادامــه دهیــد.

ایجاد حساب کاربری کلود فلر و افزودن وب سایت به این سرویس
ــد:  ــه کنی ــن آدرس مراجع ــه ای ــد ب ــر، بای ــود فل ــری کل ــرای ایجــاد حســاب کارب ــــ ب
»www.cloudflare.com« و روی قســمت ثبــت نــام »Sign up« در بــاالی صفحــه 

کلیــک کنیــد.

ــــ قوانیــن را مطالعــه کنیــد و تیــک مربــوط بــه آنــرا فعــال نمــوده ســپس بــر روی 
ــد. ــک کنی ــه ی Create Account کلی دکم
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 Cloudflare ــــ بــا وارد کــردن آدرس ایمیــل و رمــز عبــور خــود، یــک حســاب کاربــری
ایجــاد کنیــد.

ــام دامنــه خــود را وارد  ــــ پــس از ســاخت حســاب، از قســمت Add a WebSite ن
نماییــد و بــر روی گزینــه Scan DNS Records کلیــک کنیــد. توجــه داشــته باشــید؛ 
در مرحلــه افــزودن ســایت، الزم اســت تــا آدرس ســایت خــود را بــدون » www » در 

کادر تایــپ کنیــد.

 

 

ــی  ــما در زمان ــه DNS ش ــوط ب ــات مرب ــایت، اطالع ــردن آدرس س ــس از وارد ک ــــ پ
 Next ــه ــر روی گزین ــکن ب ــام اس ــس از انج ــوند. پ ــی ش ــی م ــه بررس ــدود 60 ثانب ح

ــد. ــه بعــد بروی ــه مرحل ــا ب ــد ت کلیــک کنی

ــــ پــس از آنکــه اطالعــات شــما بررســی شــد، تمــام رکــورد هــای DNS دامنــه ســایت 
شــما لیســت مــی شــوند، در ایــن مرحلــه مــی توانیــد، تصمیــم بگیریــد کــه بــرای کدام 
ــا چشــم  ــا اینکــه از آنه ــر فعــال شــود، ی ــود فل ــد کل ــن هــا، مــی خواهی ســاب دامی
ــده DNS نمایــش داده نشــود،  ــد. توجــه داشــته باشــید؛ اگــر هیــچ پرون پوشــی کن

شــما بایــد بــه صــورت دســتی رکوردهــای DNS را اضافــه کنیــد.
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ــــ پــس از بررســی و افــزودن ســوابق DNS خــود، روی Continue کلیــک کنیــد، تــا 
بــه مرحلــه بعــد برویــد.

ــــ در ادامــه بایــد مشــخص کنیــد کــه، مــی خواهیــد از کــدام پلــن کلــود فلر اســتفاده 
کنیــد، رایــگان یــا پولــی؟ پلــن رایــگان بــه تنهایــی امکانــات بســیاری دارد، کــه نیازتان 
ــد از  ــی توانی ــد م ــی خواهی ــتری م ــات بیش ــر امکان ــا اگ ــازد، ام ــی س ــرآورده م را ب

ســرویس هــای تجــاری اســتفاده کنیــد.

ــــ در ایــن مرحلــه، نیــم ســرورهای Cloudflare بــرای ســایت شــما بــه نمایــش در 
ــن دو  ــا ای ــود را ب ــایت خ ــه س ــای دامن ــت DNS ه ــی بایس ــما م ــد، ش ــد آم خواهن
DNS کــه کلــود فلــر بــه شــما داده، بــروز رســانی کنیــد. بــرای ایــن کار بایــد بــه پنــل 

مدیریــت دامنــه خــود مراجعــه کنیــد.
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ــــ شــما بــا موفقیــت، حســاب کاربــری Cloudflare خــود را ایجــاد کردیــد! پــس از 
آنکــه DNS هــای کلــود فلــر را روی دامنــه خــود تنظیــم کردیــد، الزم اســت 72 ســاعت 

منتظــر بمانیــد تــا تغییــرات اعمــال شــود.

ــا  ــد، ت ــری Cloudflare خــود بروی ــه Crypto حســاب کارب ــه برگ ــد ب ــون بای ــــ اکن
ــرای دامنــه شــما ارائــه  مطمئــن شــوید کــه ســوابق Universal SSL Cloudflare ب
شــده اســت. آنهــا بایــد در بخــش گواهینامــه هــای Edge ظاهــر شــوند. اگــر ایــن 
اطالعــات را مشــاهده نکردیــد، نگــران نباشــید، در 24 ســاعت آینــده ارائــه خواهنــد 

شــد.

ــــ پــس از طــی زمــان یــاد شــده و اعمــال تغییــرات، بایــد وضعیــت ســایت شــما در 
حســاب کلــود فلــر، روی Active قــرار بگیــرد.

بیشتر بخوانید: تست سرعت سایت با 10 ابزار حرفه ای و ارزشمند

سخن پایانی

از آنجایــی کــه ســرعت و امنیــت دو مقولــه مهــم در دنیــای وب هســتند، وب ســایت 
هــا بــا بهینــه ســازی هایــی کــه انجــام مــی دهنــد. ســعی دارنــد، تــا مــدت زمــان 
بارگــزاری ســایت را بــه حداقــل برســانند. وب مســتر هــا بــا آگاهــی از توجــه گــوگل 
بــر ســازگاری ســایت هــا بــا موبایــل و مهمتــر از آن ســرعت لــود شــدن ســایت بــرای 
ــد. ســئو  ــزاری ســایت دارن ــر کــردن بارگ ــر ســریع ت دســتگاه هــای موبایــل، ســعی ب
راهکارهــای بســیاری بــرای ایــن منظــور دارد، امــا یکــی از بهتریــن کارهایــی کــه مــی 
ــه ایــن ترتیــب  ــران اســت، ب ــه کارب ــر کــردن ســرورها ب شــود، انجــام داد نزدیــک ت
هــر چــه مســافت بیــن کاربــر و ســرور کمتــر باشــد، ســرعت بارگــزاری ســایت بیشــتر 

خواهــد شــد.

ســرویس کلــود فلــر دقیقــا بــرای ایــن منظــور طراحــی شــده تــا کاربــران را به ســرورها 
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نزدیکتــر کنــد. بــه ایــن ترتیــب کــه بــه هــر کاربــر از نزدیــک تریــن مرکــز داده، پاســخ 
داده مــی شــود. همچنیــن بــا عبــور ترافیــک از ســرورهای کلــود فلــر، از جنبــه هــای 

بســیاری امنیــت ســایت تضمیــن مــی شــود.

ســرویس هــای CDN متععــدی در سراســر دنیــا وجــود دارنــد، آیــا شــما تــا کنــون از 
چنیــن ســرویس هایــی اســتفاده کــرده ایــد؟ بــا توجــه بــه تحریــم هــای ایــران بــه 
نظــر شــما بهتریــن ســرویس تحویــل محتــوا بــرای ســایت هــای ایرانــی کــدام اســت؟
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