


 مولفاره درب

خااااا  ر   اااا   التیکااااص  ح اااا یزفرقنااااد یعیمحمدرضاااا   اااام
 شیگااااار  ا ریکااااا م  ی کنالاااااا  ی خاااااک مااااادر  م ند ااااا

 یهاااا کاااار ن  ور  یو  اااا   اااا دیر اااا ن  نیاااا فااااب ر  ااااص   ناااار 
(آغااااا ز و  ز 3131) ز  ااااا    تی ااااا وب  ی ر حااااا ی خ  ااااا

 ا اااعص  ٔ ناااصی رزم یصاااارت عااا مص و  خ  ااا  اااص 3131 ااا   
ت نمااا  کااص  ل  ااص   یاامح ااا  واارو   ااص فع ل   تیریمااد یهاا ساا  ی 
 ااا  کسااا    3131 و خااار  ااا     ر یاااکااا ر ن اااا  ز   نیااا   نیااا 

گااا    ین رن ااای  ی  یااا اااوا و   ز ر  یمفااا ه یریاااو فر گ ییآوااان 
  ر  وت . شیخا یه تی ر عرصص فع ل یمؤثر

 ر ماااااانیوب و  اااااوا    ی  عالقاااااص فااااار و ن   اااااص  ر حااااا یو 
  اااا تیمخ لااااگ گاگاااا   ا نساااات  اااا   ح    یهاااا   ی لگااااار

عسااا با  اااص   ی اااوا و گاگااا  و ما ارهااا    ٔ ناااصیگسااا ر    رزم
 .   دی  ت  ی  رزند  جین  

 حاااات عنااااا ن  رنااااد  ی ری ساااا یهاااا  نباااا    اااارو    زعملااااص
کااااص ر اااا ند   ااااص صاااافحص  و  گاگاااا    نیوب   ر اااا ی ر حاااا

و رونااا    یر نااای  سیناااا تی ااا صاااده  وب شااارفتیمنااا ج  اااص  
 وک رو ن گر   .کس 



 ی( اااا   ر دااااص عاااادو   ناااا و    3113 عااااد ) یهاااا  ر  اااا   یو 
 ر  ااااااااااااوا  ا اااااااااااا   تیااااااااااااماف  یف ک ارهاااااااااااا 

searchenigneland ناااااااااصیخاااااااااا  ر   رزم  یااااااااا ح ٔ 
 نیااااکاااار  و   شاااا ریمخ لااااگ  ااااوا    یث ف ک ارهاااا م  حاااا

 مخ لگ  ک ر گرفت .  یه تی  ف ک اره  ر   ر وب

  یهااا و  ااارو   هااا تی ااا  لعااا    وبفاااا  شااارفتی ااا    کاااص
  واااات کااااص  نیاااار   ااار     یگاگاااا  و ی نااااد ر ر  ااااص شااا ن ی 

 ر  ااااوا ر    ر  تیااااماف  یف ک ارهاااا  یک اااا ب عاااادو   ناااا و 
 من شر کند.   www.mrsz.ir تی  وب

کااص  ااا    1 اااس  ز  ن شاا ر عاااامال  شاا ن ی  دیااا قااد م ت مف  گاار ی   ز
مح اااا   تیریماااد سااا  ی لعااا    من  ااا    اعاااص  اااص هسااا ص فاااا  

 نباااا    5/1و  5/2 ااااوا عاااامال   یر   ااار رو  یمن  اااا   ااا ت ی ح 
 ر حاااا   ح ضاااار  ر ک اااا ب    یاااا ح  نیاااا    کااااص م ح اااا   

 .   ت ی   ر  ن  ن گاگ  ق    یر زه 

صااافحص  262 ن ااا ن گاگااا   ر   یک ااا ب ر زهااا   گی ااا ل ضااامن ً
 ااا    اااص  اااا     کیااا خاااش هسااات و  اااص مااادت     6 یو   ر 
   ت.  د ی نب م
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و   ییک ااا ب   عاااث رواااد  و واااکاف   نیااا  ااات   دیااا م  نیااا    ر
 گر  .  ب نیوم  عب تی  کس  و ک ر و وب ی ر   
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 مقدمه

 
 ذهون  پرسوود را در  وکاریکسببسیاری آرزوی ثروتمند شدن و  یهاانسان

 امور بوه  حاضرند دانش الزم را برای ایون   هاآنتعداد کمی از  اما پرورانندمی

شما از آن دسوته افورادی هسوتید کوه      گوییمیدست آورند. به شما تبریک م

 .ایدبرداشتهدمی بزرگ را پرسود ق وکاریکسببرای رسیدن به 

شوما. بسویاری    بااعتباردر دنیای امروز ، جایگاه شما در گوگل مساوی است 

دغدغه رتبه خود را در گوگل دارند.اگر  هاوبالگو  هاسایتوباز مدیران 

قصد دارید در تجارت الکترونیکی حرفی برای گفتن داشته باشید بایود سوئو   

ات پوویش رو ، سووئو را بووه زبووان سوواده  را بیاموزیوود. شووما بووا خوانوودن صووفح 

بورای بهبوود رتبوه خوود در      هوایی روشو  هوا الگوریتم. سئو یعنی آموزیدمی

 موتورهای جستجو . 
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دسووت داریود کتوابی اسووت جوامع بورای افوورادی کوه نیازمنوود       کتوابی کوه در  

 نفور  هوا میلیوون روزانه  قصد دارید کهدرصورتیپرسود هستند.  وکاریکسب

خواندن ایون کتواب و رعایوت نکوات     ، دنداشته باش بازدید شما سایتوباز 

 کلیدی آن، ضروری است.

و  کنویم موی کوار   سوایت وب سوازی بهینوه ی  درزمینوه چندین سال اسوت کوه   

منتشور  کتابی با عنوان جدول تناوبی فاکتورهای موفقیوت در سوئو    ازاینپیش

نسوهه   توانیود موی .شوما  هموراه بووده است   گیوری چشوم که با استقبال  کردیم

Ebook  بوه آدر    نویسونده را از سایت شهصوی   کتاب Mrsz.ir   تهیوه

 .کنید 

ماهیانوه   و  خورنود موی در صوفحات اول گوگول بوه چشوم      ما هایسایتوب

بزرگوی   هایپروژه. و همچنین کندمیرا به خود جلب  بازدیدکننده هامیلیون

 باالیی رساندیم . هایسوددهیبه  تاکنونرا 
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هسوتید کوه    مندعالقهمساوی است با سود باالتر، اگر شما هم  بازدید بیشتر ما

خود رونقی بهشیده و صفحات اینترنتی شوما در لیسوت نتوای      وکارکسببه 

مناسوبی   یگزینوه اول به چشم بهورد انتهاب این کتاب  یصفحهگوگل در 

 است .

 هوای فون  یدربواره  روزیبوه در بازار ایوران کتواب چنودان جوامع و      متأسفانه

و چگوونگی بواال رفوتن رتبوه در موتورهوای جسوتجو        سوایت وب سازیهینهب

را روانوه   روزبوه آن داشت که کتابی جامع و  مار ابروجود ندارد و همین امر 

 تواکنون سوئو   هوای فون اندک دیگری نیوز دربواره    هایکتاببازار کنیم .البته 

 تورین نآسوا ، جدیدترین و ترینجامعمنتشرشده است اما ما مدعی هستیم که 

که ما به موفقیوت رسویدیم شواهد رشود      گونههمانتا  دهیممیرا به شما ارائه 

 دیگران باشیم. وکارکسب

ما سعی کردیم که مطالب تهصصی را با کلماتی ساده و آشنا برای خواننوده  

، کامپوننوت یوا   SEO ،CMSعرضه کنیم . اگر مطلوب چنودانی از جوومال،    

SERP هموه   اندیشیدمی کهآناز  ترسادهیست هیچ جای نگرانی ن دانیدنمی
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و یوا سوایر موتورهوای     آنچه را که برای برنده شدن )اولین شدن( در گوگول 

 . آموزیممیالزم دارید را به شما  ، جستجو

بازدید بیشتر مساوی است با مشتری بیشتر و مشتری بیشتر فروش بیشوتر را بوه   

 همراه خواهد داشت .

هسوتند  بوزرگ اینترنتوی    یهوا که اموروز غوول   ییهافراموش نکنید تمامی آن

 کوچکی بودند. یهاروزی جوجه

 



 

سرایت  سازی عملکررد بررای داشرتک یر  وب    بخش ششم: بهینه

 جومالی پرسرعت

 بوه  سوئو  کتواب  کیو  از یاعظم بهش که باشد بیعج یکم شما یبرا دیشا

 گونوه ایون  مون  یبرا یول شود داده اختصاص تیسا سرعت و ییکارا مبحث

 و است تیسا یبرا دکنندهیبازد جذب درباره یحدود تا سئو مبحث. تسین

. فووراهم کووردن عوود بووه نگهووداری ایوون بازدیدکننوودگان اشوواره داردب قوودم در

 باشود،  داشوته  سوایت وب در عیسور  وگوذاری گشت بتواند کاربر که یطیشرا

 نیو ا. باشود  داشوته  موا  تیسوا  بوا  یبهش لذت تجربه یو که شد خواهد سبب

 داده نشوان  قوات یتحق. اسوت  سوئو  به مربوط مباحث از یکی واقعاً زین موضوع

 یرو بر واقعاً شود، لود تیسا کی تا کشدمی طول که زمانیمدت که است

 در نظور  را خودتان. داردتأثیر  Conversion rate  همان ای لیتبد نرخ

راحوت آن   یلو یطوول بکشود، شوما خ    یلو یلود شدنش خ یتیسا اگر د،یریبگ

جسوتجو    یکه در صفحه نتوا  یبعد تیکنید و به سراغ سامیرا ترک  تیسا

 .رفت دیوجود دارد، خواه

هوایش در بوالگ   گوگول دریکوی از پسوت    اسوت کوه   نیو تر او اما نکته مهم

شوده اسوت کوه     ادآوریو نکتوه را   نیو ا Webmaster Central تیسا
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 یگوذاری گوگول بورا   ارزش یاز فاکتورهوا  یکو یعنووان  بوه  ت،یرعت سوا س

 .استمطرح ها ایتبندی سرتبه

 2 ریو زموان ز ای باشد که سایتتان در مدتگونهبه دیهدف شما با ،طورکلیبه

لود شود،  تیاست که کاربران انتظار دارند تا سا یزمان هیثان 2لود شود.  هیثان

شوان را متوقوک کننود.    گوردی هوا وب زمان سبب شوود کوه آن   دینبا نیبنابرا

 دکننودگان یزمان طول بکشود، بازد این از  شیشما ب تیکه لود شدن ساوقتی

 شودن  لود که یزمان است داده نشان مطالعات. دهندمی دست از را شانعالقه

 .کرد خواهد افت لیتبد نرخ بکشد، طول هیثان 2 از شیب صفحات

 و دیکن انتهاب را خودتان یهاسایت از یکی که است نیا شما به من هیتوص

 هوم  قوبالً  اگور  یحت. دیکن ترسریع را آن است ممکن که ییجا تا دیکن تالش

 لوود  هیو ثان 1 ریو ز بعد به نیا از که دیکرد یکار دیشا. شدمی لود هیثان 2 ریز

 خواهد سرزنده و وجوشپرجنب العادهفوق شما تیسا صورت نیا در. شود

 .دارند دوست شما کاربران قطعاً که است یزیچ نیا و شد

 یحود  توا  کورد،  میخوواه  بحوث  هوا آن دربواره  ما که یاقدامات از یبرخ دیشا

 ادیو  یادیو ز یزهوا یچ دیو کن دنبوال  را هاآن شما اگر یول ندیایب نظر به یهیبد

 بوه  دنیبهشو  سورعت  د،یاوریب به دست تجربه شما که یزمان. گرفت دیخواه
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کوه   دیو فهم دیو خواه و شود  خواهود  تور راحوت  و تور شوماراحت  یبرا سایتتان

آینود.  یک بوه کارتوان نموی   یند و کدامآیک از اقدامات به کار شما میکدام

 portfolio (portfolio کیووای ماننوود کوچووک و سوواده یهوواسووایت

 1 با دیشا ،یبروشور یهاسایت ای( و کار نمونه موضوع باهستند  ییهاسایت

 .سرعتشان دو برابر شود مات،یتنظ یبرا کردن صرف زمان قهیدق

 کنویم موی  بحوث  هوا آن ارهدربو  موا  کوه  اقودامات  نیا از یبرخ که دیآگاه باش

 رییو تغ هور  هماننود  پس شوند، هاقابلیت یبرخ ازکارافتادن باعث است ممکن

 بوه  برگشوت  یآموادگ  شوه یهم و میکنو  تسوت  را موان یکارها: دیبا ما ایعمده

 صوورت بوه  ایو   back up از استفاده با ای م،یباش داشته را ییابتدا تیوضع

 باشود،  تور پیچیوده  شوما  تیدر سوا هرچقو  .میبوازگرد  عقوب  به مرحلهبهمرحله

 .دیببهش سرعت سایتتان به تا دیکن صرف دیبا زین یشتریب زمانمدت

 قبل از شروع به کار، بررسی کنید

 سورعت  ازلحوا   جوومال  سوازی بهینوه  سوراغ  بوه  مستقیماً نکهیا از قبل نیبنابرا

 ماشو  اگور . ایوم ایستاده کجا حاضر حال در مینیبب اصالً که دیده اجازه م،یبرو

 نیو ا در دهود، موی  انجوام  کواری چه سازی،بهینه از مرحله هر که دیکن درک

 و دارند سازیبهینه در یشتریب تأثیر مراحل کدام که دانست دیخواه صورت
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 را خودتوان  تیسوا  دیو با شما کار نیا یبرا. دارند یکمتر تأثیر مراحل کدام

 یرسو رب یبورا  نوه یگز نیچند یول. دیده قرار نیآنال صورتبه و کرده منتشر

 اسوت  نیو ا دارنود  ابزارها نیا که یخوب نکته. اختیارداریم درسرعت سایتمان 

 بلکووه کننوودمووی بنوودیرتبووه سوورعت ازلحووا  شوومارا سووایتوب تنهووانووه کووه

و شما ممکون اسوت فقوط بوا دنبوال       دارند شما یبرا زین یدیمف هایراهنمایی

 یامکوان بورا   نیو . ادیابیحل مشکالت خودتان را براه ،هاراهنمایی نیکردن ا

. چوون  دیخودتان را چک کن تیابزار سا کیاز  شیشما فراهم است که با ب

 دیو که شما انجوام ده  یبا اقدامات شهیچک کننده گوناگون، هم یابزارها نیا

 .ستندیدرصد موافق ن 100صورت به

  برای مرورگر  YSlowافزونه 

 نصوب  شما کروم گوگل ای رفاکسیتواند در مرورگر فامی Yslow افزونه

 از یشات نیاسکر نجایا در. دهدمی را یتیسا هر به بندیدرجه امکان و گردد

 :بینیدمی فعال حالت در را افزونه نیا
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سووایت هسووتید، ایوون افزونووه در سووازی چنوودین وباگوور شووما در حووال بهینووه

 آید.مرورگرتان خیلی به کار شما می
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 Page Speed Insights ابزار 

 

 Pagespeed Insights  دسوکتا  و ابوزار    یامکان هر دو نوع بررسو

 یکو ی ابوزار  نیا کهازآنجایی. کندمی فراهم متفاوت هایاولویت با را لیموبا

 چوک  یبورا  شوما  هوای اولویوت  از یکو ی احتمواالً  اسوت،  گوگل یابزارها از

 کوار  هوای روش( گوگل) هاآن تازگیبه. خواهد بود  سایتتان سرعت کردن

 Above the fold یمحتوا تأثیر و اندداده رییتغ را تیسا سرعت یرسرب

وب بوه   یدر بحث طراح  Above the fold :مترجم)  اندکرده شتریرا ب
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. است مشاهدهقابل تیشود که پس از لود شدن سااز صفحه گفته می یقسمت

 صفحه کردن اسکرول به ازین آن مشاهده یبرا که صفحه از یقسمت نیهمچن

 موضووع  نیا از یرویپ البتهگویند(. می  Below the fold   زین ار دیدار

 کوار  قسمت، نیا ترسریع شینما یبرا  Above the fold کردن نهیبه و

 .ستین ایساده چندان

 Pingdom ابزار

 صوورت بوه  ییهوا مکوان  از شومارا سوایت  سورعت وب  Pingdom ابوزار 

 انجوام  را یبررس نیا یتموق صورتبه توانیدمی شما. کندمی یبررس یتصادف

 ،نوام ثبوت بوا   کوه  دیهسوت  قوادر  شوما  کوه  اسوت  نیا ابزار نیا مزیت یول دیده

 را یدائم یبررس نیا که دیکن توریمان را خود تیسا سرعت یدائم صورتبه

 . داد خواهد انجام قهیدق هر در باریک یزمان فواصل در

 اسوتفاده  مکوان ا نیو ا از گوان یرا صوورت بوه  توانیود می شما ،تیسا کی یبرا

 شوما  بوه  سایتتان سرعتبه نسبت یکل دید کی زمان طول در ابزار نیا. دیکن

 :دهدمی



 11 رازهای پنهان گوگل   

 

 چوک  نیزمو  کوره  از نقطوه  نیچنود  از شمارا تی، سرعت ساPingdo ابزار

 درجاهوای  سوایتتان  کوه  دیو بدان عالقوه داریود   شوما  که یزمان نیبنابرا کندمی

 کیو  توأثیر  خواهیود یمو  کوه  یزموان  ایو  شوود، موی  یبارگوذار  چطوور  گرید

Content Delivery Network  توانود موی  ابوزار  نیا دیکن یرا بررس 

  Content Delivery Network  CDN :متورجم ) شوود  واقع دیمف

 در کووه اسووت سوورورها از ایگسووترده شووبکه محتوووا، لیووتحو شووبکه ایوو

 و انود مستقرشوده  ایو دن از نقطوه  نیچنود  در و مهتلک ییایجغراف هایموقعیت

 ییایو جغراف تیو موقع بوه  توجوه  بوا  شوما  تیسوا  یمحتووا  کوه  شووند می باعث

 .د(شو ارائه دکنندهیبازد به سرور تریننزدیک از دکننده،یبازد
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 GT-Metrix ابزار

GT-Metrix  ابوزار  دو هور  ازاطالعات را  ی،اجمال یبررس کیبا درواقع 

Pagespeed و YSlow   نیو هوای ا کنود. راهنموایی  آوری موی جموع 

 :هستند دیمف اریبس معموالً اابزاره

 

و  Pagespeedبینیود ایون افزونوه اطالعوات مفیود را از      طور که میهمان

Yslow دهد.گیرد و در یک نمای کلی به ما نمایش میمی  

Webpagetest.org 

شما  نیز اطالعات مفیدی در اختیار ebpagetest.orgwww.wسایت 

 دهد:قرار می

http://www.webpagetest.org/
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سوایت  ایم، حال بیاییود بوا ایون وب   دانیم که از کجا شروع کردهاکنون ما می

 ایم.چک کنیم ببینیم در این زمینه چه اقداماتی را به چه صورت انجام داده

 دهنده خدمات میزبانی وبارائه

 یولو ای نیسوت.  تغییور دادن ایون پوارامتر، کوار چنودان سواده      در حال حاضور  

 اگور . باشود  داشوته  ایکننوده خیوره   ینتا تواندمی مناسب هاستیک ابانته

 هاست از دیبا د،یهست یجد خودتان تیسا سرعت موضوع درباره واقعاً شما

 را مناسوب  هاسوت یوک  دقوت  بوا  و دیو کن اجتنواب  گانیرا و قیمتارزان یها

 ممکون  شوود  یزبوان یم جداگانوه  دوهاسوت  در یسوایت وباگور  . دیکن انتهاب

 100 تفواوت  کوه طوریبه. هد تفاوت زیادی در سرعت آن دو باشیمشا است

 .رسدبه نظر نمی بیعج یلیخ مواقع گونهاین در یدرصد

 د،یو کن انتهواب  را وب یزبانیم خدمات دهندهارائه شرکت کی نکهیقبل از ا

 :دیکن یبررس را ریز موارد حداقل
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 ن؟یاعتبار و شهرت آنال 

 ؟یبانیپشت 

 جومال؟ نهیتهصص در زم یدارا 

 مهصوصاًافزارهای بهسرورها و نرم ( روز PHP و  MySQL) 

 پرسرعت؟ یسرورها 

 دیوووبا ییایآسووو یهووواسوووایتوب مووو الً)  ییایوووجغراف تیوووموقع 

 .(؟رهیغ و شوند یزبانیم ییایآس هاستدریک

شوما   یولو  کنندعمل می یها عالزمینه نیهستند که در ا یاک رهاست ها مدع

 عیوب و کامول  بی ی که کامالً. هاستتماً انجام دهیدحهای الزم را بررسی دیبا

، هاست خووب وجوود دارد   نیخوشبهتانه چند یول .وجود ندارد باشد، اصالً

دارد.  زیو نخواهید هزینه کنیود  پولی که می زانیبه م یبستگشما،  البته انتهاب

و  های شوما باشود  توانند یکی از انتهابمی زین یمحلو کوچک  یهاست ها

در انتهواب کوردن بوه     نکهیا یما برا یهم دارند ول یدهی خوبرویسس اتفاقاً

 و اتیو عمل گسوتره  کوه  را بوزرگ  هاسوت  نیچنود  نجایا در میشما کمک کن

 یمعرفو  را دارند نیز یخوب شهرت و اعتبار و جهانی است هاآن دهیسرویس

 :کنیممی
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 Siteground.com 

 Rochenhost.com 

 Bluehost.com 

 Cloudaccess.net 

 GreenGeeks.com 

 Rackspace.com 

 Arvixe.com 

 Site5.com 

 Hostgator.com 

 Mean and Leanبودن سایت 

 بایود اصوطالحاً   شوما  تیسوا  جوومال،  تیسوا  کیو  عیلوود شودن سور    یبورا 

“Mean and Lean”  کنود  لوود  را یزیو چ آن فقط یعبارت به ایباشد و 

 توجه موردنیاز هایآیتم حجم و اندازهبه فقط د،ینبا شما. دارد ازین کاربر که

 داشوته  مودنظر  زین را هست ازین که ایجداگانه هایفایل تعداد دیبا بلکه دیکن

 ازیو جداگانوه از سورور ن   HTTP-request کی به مجزا، لِیفا هر. دیباش

 ازمنود ین ت،یسوا  کیو  یبارگذار ندیفرآ به دنیبهش سرعت طورکلیبه. دارد

 :است ریز موارد

 هافایل زیکاهش سا 

 داد دفعاتکاهش تع HTTP-request   
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  ایاستفاده مجدد Cache ایو  و دانلوود  قوبالً  کوه  ییزهوا یکردن چ 

 .اندشدهساخته

  مرحلوه، بهجای بارگذاری مرحلهبهکه  دیاجازه ده های منبعفایلبه 

 .شوند یصورت همزمان بارگذاربه

 داشته مدنظر دیبا جومال یهاسایتوب ساخت نیح در که یموارد از یکی

 که شودمی باعث شود افزوده جومال به که یزیچ هر که است نیا دیباش

 در مورد فقط موضوع نیا. باشد ازین سایتتان شدن لود یبرا یشتریب زمان

 :شودمی زین ریز موارد شامل بلکه ستین هاافزونه

 ریتصاو 

 هووا، هوور دو نوووع  فونووت webfonts و @fontface 

embedded fonts 

 یاجتماع هایشبکه یایمد هایفایل به مربوطهای اسکریپت 

 هاقالب 

 Captchas ها 

 یدئوهایو embedded تیسا در شدهجاسازی ای 

 پتیهای جاوا اسکرکتابهانه 

 هاافزونه 
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 ها نیپالگ 

 رهیو غ 

 دیو کن فکور  زیو ن موضوع نیا به دیدار ازین شمادر هنگام ساخت قالب سایتتان 

 تیسا زمینهپس در ریتصو وجود اآی م الً. هستند الزم واقعاً ییزهایچ چه که

 قیو طر از مووارد  نیو ا نکوه یا ایو  و اسوت  الزم واقعواً  هوا دکموه  پشوت  ای و شما

 .ریخ ای هست شدن محقق قابل زین CSS یها کیتکن

 هوا آن به هست ازین که دارد وجود یموارد زین تیسا یمحتوا دیدر زمان تول

 هم عدد 1 ای است الزم ریتصو عدد 1 من یمقاله نیا در واقعاً ایآ: دیکن فکر

 یکواف  زین زانیم نیا نصک اندازه با ریتصو کآیا ی نکهیا ای و کندمی تیکفا

 نیتوورسووریع: دیووکن برقوورار توووازن کیوو شووهیهم کووه اسووت ازیوون البتووه اسووت؟

 شینموا  فقوط  کوه  خواهود بوود   ایکننوده خسته سایتوب  درواقع سایتوب

 یولو . ندارد  CSS لیفا از جدا یاضاف منابع گونه چیه و است متون دهنده

 یو هستید، عکا  کی یبرا سایتوب کی ساخت حال در شما که یزمان

 یبورا  یفانتز و بزرگ دریاسال کی که کرد خواهد یپافشار موضوع نیا بر

 یبورا  را دریاسال نیا که بود دیخواه مجبور زین شما و دیکن جادیا رشیتصاو

 بوه  کوه ای  افزونوه  کیو  از نوه یزم نیو ا در توانیدشما می البته. دیکن نصب یو

 .دیکن استفاده ،باشد شده یطراح یخوب
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 هسوته  یهوا  کامپوننوت  از یبعضو  کوه  رونود  یمو  شیپ آنجا تا زیافراد ن یبرخ

هوا اسوتفاده    weblink کننود: اگور شوما از   موی  Uninstall را جوومال 

 یمو  حیتورج  شهصوا  مون  البته. دیشو خالص هاآن شر ازبهتر است  کنیدنمی

 حوال  نیعو  در. بماننود  یبواق  نهورده دست جومال هسته یها قسمت که دهم

 کوار  خووب  نوه یزم نیو ا در زین هاافزونه د،یا نکرده منتشر را سایتتان هنوز اگر

 .کنندمی

 ثالوث  طورف  یهوا  سوور   از کوه  یمنوابع  مراقوب  ،ژهیو تذکر کعنوان یبه

 و نترسوت یپ/ بووک  سیف/ تریتوئ یدهایف :مانند دیباش زین شوندمی یبارگذار

 هوا قابلیوت  گونوه ایون  از توانیود نمی هم اگر. رهیغ و گوگل یهافونت وب ای

 منتقول  خودتوان  یاصول  صوفحه  از را رهیو غ و دهایو ف نیا اقلحد دیکن اجتناب

 .دیده شینما مرتبط، صفحات در فقط را هاآن و دیینما

 دیو با شوه یهم زیرا ن Performance و ییهمانند مبحث سئو، مبحث کارا

 اسوتفاده  و نصوب  را دیدار اجیاحت واقعاً که را یزیچ آن: دیباش داشته رنظ در

 .دیکن نظر صرف زهایچ یبرخ از توانیدمی یادتان باشد که و دیکن
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. Joomla caching 

Caching که است یزمیمکانview و کنود موی  رهیو را ذخ یمشهص یها 

 یبوازخوان  سیتواب ید از را اطالعوات  آن بوار  هر که ستین مجبور کاربر گرید

 یفولودرها  از دریکوی  که هستند یموقتهای ها درواقع فایل viewنیا. کند

 . cache نام به ریفولددر : گردد یم رهیذخ کاربران یجومال

 چطوور  هوا فایول  نیو ا کوه  دیو نیبب و کورده  یبررسو  را هوا فایول توانیود  شما موی 

 :هستند یاطالعات چه یحاو و هستند یهایفایل

 هووایفایوول com_* والًمعموو view کامپوننووت هووا را  یهووا

 .کنندمی ینگهدار

 هایفایل mod_* ًمعموال view  یمواژول هوا را نگهودار    یهوا 

 .کنندمی

  هوای فایول mod_*  ًمعمووال view  یهوا full page   هوا را

 .کنندمی ینگهدار

 یبارگوذار  ترسریع معموالً هاسایت که است نیا Caching یاصل تیمز

 دیو تول قوبالً  کوه  ییهوا  داده یبورا  یانبریم caching با که چون شوند،می

 ادیو ز یلو یخ توانود موی  سرعت تفاوت نیا اوقات یبرخ. شودمی جادیا شده،
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 مراتوب  بوه  تفواوت  نیو ا است ممکن زین هاسایت یبرخ در که هرچند باشند،

 فقوط شوما   ...دارد زهوا یچ یلو یخ بوه  یبسوتگ  طورکلی این مسالهبه باشد کمتر

 ایو آ کوه  دیو بفهم caching از بعود  و قبول  سرعت دنکر تست با توانیدمی

 .ریخ ای دارد تأثیر واقعاً

ذخیوره   از بعود کوه   میخوور  یبوه مشوکل بور مو     یزموان  caching نهیدر زم

کوه   ییهوا سوایت  یموضوع بورا  نی. اکند رییتغ اطالعات ،ها view نیآخر

عنوان م ال موی  . بهشودمحسوب می بزرگی هستند معضل رییمدام در حال تغ

 دیو تول دیو جد یکه کاربران محتووا  ییهاسایت ایو  یخبر یهاسایت توان به

 یدر نموا  مشاهده چگونگی نمایش محتووای جدیدشوان   و خواهان  کنندمی

عودم   یلو یاز دال یکو ی دیموضووع شوا   نیو . اهستند، اشواره کورد   تیسا فعلی

مشکل وجوود   نیغبله بر ا یراه برا نیباشد، اگرچه چند cache استفاده از

 .ها به این روش ها خواهیم پرداختافزونهرد و در بهش دا

با آن روبورو   cachingکه ممکن است با فعال بودن  یگریبالقوه د مشکل

طور خاص . بهبرود نیها از باز قابلیت یاست که ممکن است برخ نیا یدشو

خواهد داشت.  ینیچن نیمواقع اثرات ا یبرخ System-Cache نیپالگ

فروشوگاه   یچرخ هوا شکلک های  ایها و  Captcha ایها و  Feedم الً 

هستند( بوه   دیبه سبد خر کردن کاال )که معموالً به منظور اضافهینترنتیا یها
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اسوت کوه آپشون     نیا دیبدان دیکه شما با یگریکنند. نکته دکار نمی یدرست

کوه   یکاربران مهمان فعال است و کواربران  یجومال فقط برا Cache یها

شوده   Cache یهوا view افتیشده باشند قادر به در Sign inبه جومال 

 نهواهند بود.

 تیو قابل تووان از  یهوا مو  واسطه آن بهدارد که  یدرون خودش امکانات جومال

caching   ایون امکانوات  در سطوح مهتلک استفاده کرد. نحوه اسوتفاده از 

امکانوات و   نیو صوورت جداگانوه بوه ا   کوه بوه   دیمتفاوت است پس اجازه ده

 :  میها بپردازقابلیت

Global cache settings 

در صوفحه پیکربنودی    زیکرد ن میکه ما درباره آن بحث خواه یپارامتر نیاول

 دیو برو System( اسوت. بوه توب    Global Configuraton) یعموم

 :افتی دیرا در آنجا خواه Cache Settingکه شما  ییجا
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قورار   Offاسوت و در حالوت    رفعوال یغ Cachingفور    شیپو  صورتبه

 یسونت  cachingاست که سبب خواهود شود    ON دوم گزینه نهیدارد. گز

(Conservative caching  )وCaching  شووووورفتهیپ 

(Progressive caching)، نوووهی. گزدنشوووو فعوووالانتهووواب  یبووورا 

Conservative باشوود.  یتوانوود انتهوواب خوووبموویProgressive 

caching ضومنا دهدقرار نمی شما اریرا در اخت یاضافه تر ییسطح کارا ، 

ایون در   اسوت  شوده  گوزارش  شورفته یپ Cache بوا  یاوقات مشوکالت  یبرخ

 ندارد. یمشکالت نیچن یسنت Cacheکه  حالیست

Cache Handler  که در حالتFile شده است را رهوا کورده و    میتنظ

. تعبیوه شوده اسوت    یکاربران حرفوه ا  یقسمت برا نیچون که ا د،ینده رییتغ

قسوومت امکانووات  نیوودر ا ،اسووت Cache_lite گوورید نیزیگجووا نووهیگز
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دارنود.   اجیو احت زیو خاص سورور ن  ماتیوجود دارد که البته به تنظ زین یگرید

 یدر فولودر اصول   configuration.php لیو فا دیو شوما با  نیو عالوه بور ا 

 نوه یزم نیدر ا نمونه کی. دیکن تیآپد یدست صورتبه زیجومال خودتان را ن

mem-cache   بهشوود) یرا سورعت موو  سیتووابید یااسوت کووه جسوتجوه 

 (.کنندنمی یبانیپشت تیقابل نیهمه هاست ها از اتوجه کنید 

 میرا تنظو  یساز رهیزمان ذخ ای Cache Timeتوانید شما می زین انیپا در

 یخودتوان سفارشو   ازیو برحسوب ن  یرا به راحت نهیگز نیتوانید ا. شما میدیکن

شوده انود    یطراحو  کیتاتصوورت اسو  بهکه  یکوچک یها. سایتدیکن یساز

 یکوه بورا   یداشوته باشوند، در حوال    یتر یطوالن یساز رهیتوانند زمان ذخمی

 میزموان را کوتواه تور تنظو     نیو داشت کوه ا  دیخواه ازیشما ن گرید یهاسایت

زموان  توانود  هوا موی  اک ور سوایت   یبورا  قوه، یدق default ،11عنوان به. دیکن

 یهوا  view کوه اسوت   نیو هد ادانجام می نهیگز نیکه ا یباشد. کار یخوب

 نیو سازد. ا یم main content areaاز کامپوننت ها و  یشده ا رهیذخ

viewهای در فایل ها/cache/com_* شود.می رهیذخ 
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Module cache 

در و همچنوین   شما کواربرد دارد  یماژول ها یها view یبرا کش، ماژول

 نیدر عو  یلو شده اسوت. و  Setفر  آن  شیپ ماتیتنظ ی،پیکربندی عموم

و بوه   دیای داشوته باشو  جداگانوه  اتیمو هر ماژول تنظ یتوانید براحال شما می

مووواژول باطووول   نیووورا دربووواره ا یپیکربنووودی عمووووم  مووواتیتنظ ینووووع

 ریکوووار بوووه مسووو  نیوووا ی(. بووورامووواتیکوووردن تنظ Override)دییووونما

Extensions > Module Manager  یاز مواژول هوا   یکو یرفته و 

مواژول را   نیو ا Cacheمربوط به  ماتیحال شما تنظ. دیخودتان را وارد کن

 :افتی دیخواه Advancedدر تب 
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 شوما  ،اشته باشددر حالت فعال قرار د caching یدر پیکربندی عموم اگر

 درول خواص، آن را  ژموا  کیو  یبورا و  دیو کن باطول  نجایا در را آن توانیدمی

 دانجوام د توان ا یحالت را نم نی. عکس ادیقرار ده No cachingحالت 

 تمسو در ق د،یو قرار داده ا No caching یاگر در پیکربندی عموم یعنی

 .دیده قرار فعال حالت در را آن توانیدنمی ها ماژول

 زیو را ن Cach Time دیشما در قسمت ماژول هوا قوادر هسوت    نیبر ا عالوه

کوه در   یخواهود بوود، درحوال    هیو زموان بور حسوب ثان    نجای)در ا دیینما میتنظ

ماژول خواص بوا    کیکه  یبود( زمان قهیزمان بر حسب دق یعمومپیکربندی 

 Moduleتوانید از شما می دچار مشکل شود، Cache یعموم ماتیتنظ

cache توا سوایتتان بوه     دیو کن رهانهورده  دستموارد را  هی. بقدیاستفاده کن

مووووورد، موووواژول  نیووووا یم ووووال بوووورا کیووووبشووووود.  cache یخوووووب

breadcrumbs یاسووت کووه وقتوو cache ریتوانوود مسووشووود، نموویمووی 

 د،یهوا مواجوه شود    تیگونوه وضوع  که شما با ایون  یرا برگرداند. زمان یدرست

caching ماژول خاص در حالت  نیا یرا براOff دیقرار ده. 

هوای  کوش شوده در فایول    یمواژول هوا   یهوا  Viewشایان ذکور اسوت کوه    

/cache/mod_*  د.نگرد یم رهیذخ 
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 System – Cacheپالگیک 

 یای بورا جداگانوه  نیموضووع کوه پالگو    نیو از کواربران جوومال از ا   یاریبس

Caching چیکردن آن در هو  می. شما قادر به تنظستندیوجود دارد، آگاه ن 

 Extensions ریبه مس دیو شما با دیستیجومال ن تیریمد یکدام از منوها

> Plugin Manager نوه یرفته و به دنبال گز System - Cache 

plugin دیبگرد. 

عوالوه بور    نیپالگو  نی. ادیرا فعال کن نیپالگ نیتوانید اراحت می یلیخ ماش

 را صوفحات  تموام  یهوا viewکامپوننت و ماژول،  یهاviewکردن  رهیذخ

 د،یرا  فعال کرده باش یعموم cacheاگر شما قبالً  ی. حتکندمی رهیذخ زین

 یکلو  یتفاوت ها یتواند سبب برخمی ن،یپالگ نیوجود فعال کردن ا نیبا ا

 شود.

 یبرخ باعث است ممکن نیپالگ نیا که دیباش داشته خاطر به زین را نکته نیا

 دقوت  بوه  آن کوردن  فعال از بعد نیبنابرا بشود، زین ها یناسازگار و مشکالت

 .دیکن یبررس را خودتان تیسا
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 Use نوه یگز یعنو یوجوود دارد،   نیپالگو  نیدر ا زین میقابل تنظ نهیگز کی

Browser Caching: 

 

مربووط   حاتیبمانود. توضو   یبواق  Offدر همان حالت  نهیگز نیا دیده اجازه

اسوت کوه    یکاربران یبرا تیقابل نیدرواقع ا است.گمراه کننده  یبه آن، کم

خواهند بوه صوفحه قبول     یم نترنتیا یجلسه مرورگر ای session کیدر 

براین د بنوا شو یسبب بروز مشکالتگاهی تواند می زیموضوع ن نیبازگردند. ا

 تیسوا  د،یو را فعوال کرد  نهیگز نیا نکهیپس از ا دیکن یسع شهیهم بهتر است

از نظر کارکرد بررسی کنید و اطمینان حاصول نماییود هموه چیوز     خودتان را 

   شود.بدون مشکل اجرا می
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