
 کارکوک افزایش سرعت سایت چک لیست برای 

 

 سرور 
ی روی سرعت سایت اگر شما از یک سرور با کیفیت استفاده کنید تاثیری زیاد

 شما خواهد داشت .
شما اینطوری در نظر بگیرید که اگر یک سیستم با مشخصات باال داشته باشید 

 د . چقدر سرعت باز شدن نرم افزار ها و کار کردن با سیستم راحت تر می شو
همین موضوع در مورد سرور شما هم صادق است ، هاست های اشتراکی ، به 
این صورت است که منابع بین چندین نفر تقسیم می شود و تاثیری زیادی در 

 سرعت سایت ها خواهد داشت .
 
 فعال کردن   Keep-Alive 

 برای TCP یک روش ارتباطی بین سرور و مرورگر است که بر پایه Alive-Keep تکنیک
 Http فعالیت می کند. مرورگر برای نمایش صفحات وب سایت به کاربران باید از سرور

را از هاست  Html ، مرورگر در ابتدا کدهای Alive-Keep فایل دریافت کند. در
 ده شود در مرحله بعد به مرور سایر فایل هادرخواست می کند تا به کاربر نمایش دا

,css(عکس ها و…)  را فراخوانی می کند. 

 

 فشرده سازی با  Gzip   
 Gzip موثرترین روش فشرده سازی است. اگر بخواهیم راحت تر با مفهوم فشرده سازی

در محیط ویندوز مقایسه کنیم. روند کار این  Winrar آشنا شویم می توانیم این را با
قبل از  CSS و فایل های  ه ساز به این گونه است که تمامی صفحات وب سایتفشرد

 .دارسال توسط سرور فشرده می شود و به صورت فشرده ارسال می گرد

 

https://karkook.com/website-acceleration-techniques


 استفاده از CDN 
CDN از سرورهای مختلف در موقعیت   یا شبکه توزیع محتوا،شبکه ای بزرگ است که

ها در مکان های پرجمعیت  CDN های جغرافیایی مختلف تشکیل شده است.معموال
 .گفته می شود Popsite قرار داده می شود که به این مکان ها

است.عالوه بر هدایت  Popsite ها،هدایت کاربر به نزدیک ترین CDN هدف از استفاده
 .کاربر به نزدیک ترین پاپ سایت،چند مسیر جدا هم برای او در نظر گرفته می شود

 

 د در سایتبهینه سازی تصاویر موجو 
به طور یقین انتخاب عکس های با کیفیت و جذاب یکی از مهم ترین فاکتورهای جذب 
کاربر و نگه داشتن او در سایت است . ولی انتخاب تصویر با حجم باال تاثیر مستقیم در 
سرعت بارگذاری سایت دارد.با بررسی چند نکته سعی می کنیم بهترین تصاویر را برای 

  .سایت تولید کنیم

 

 Lazy Loading 

معموال در صفحه اول یک وب سایت عکس های زیادی وجود دارد که بعد از ورود به 
سایت همگی با هم شروع به دانلود شدن می کنند و زمان بارگذاری سایت بشدت 

ثانیه طول بکشد  3افزایش می یابد . در حالت طبیعی اگر بارگذاری سایت بیشتر از 
 .می شود Time on site ران سایت را ترک می کنند که این باعث افزایشمعموال کارب

 

 کاهش استفاده از پالگین ها 
همانطور که تا اینجای مقاله هم در موردش صحبت کردیم ، سایت های وردپرسی 

طوری هستند که برای انجام هر عملیات نیاز به افزونه داریم که این افزونه ها باید فعال 
 .باشند



ولی در کنار این خیلی از فعالیت ها نیاز به افزونه فعال ندارند به طور مثال ، یک افزونه 
جهت تهیه آمار ماهیانه قسمتی از سایت نصب می کنیم .این افزونه یک ماه فعال 

 .است برای گرفتن آمار در یک روز بقیه روز های هقته عمال کاربردی ندارد

 

 یتبهینه سازی یا تعویض قالب وب سا 
یکی دیگر از دالیل کاهش سرعت وب سایت ، استفاده از قالب های قدیمی و معموال قالب های 

رایگان است . اگر امکان آپدیت قالب وجود ندارد ، حتما نسبت به تعویض قالب اقدام شود . باتوجه 
 به تجربه خیلی از طراح های وب سایت ، اغلب قالب های رایگان باعث کندی سرعت می شود .

رابط کاربری( و واکنش گرا بودن آن  UI )تجربه کاربری( و UX )حداقل داشته های یک قالب داشتن
 .است.این گزینه ها را در طراحی قالب سایت تان از یاد نبرید

 

 کاهش تغییر مسیرها 
خیلی اوقات پیش آمده که مجبور هستیم بخاطر لینک های شکسته و بدون محتوا ، صفحاتی از 

ه صفحه های دیگر هدایت کنیم. استفاده به جا از این مورد در سرعت تاثیری ندارد ولی سایت را ب
 .استفاده بیش از حد از این عمل می تواند باعث کندی سرعت و اختالل در سایت شود

 

 استفاده از سرویس دهنده های ویدئویی 
پیشنهاد می شود بجای آپلود  اکثرا سایت ها از ویدئوهای با حجم باال و طوالنی استفاده می کنند .

استفاده شود.با  aparat و youtube کردن ویدئوها روی هاست،از سایت های سرویس دهنده مانند
 دانجام این کار کل حجم ویدئو در هاست سرویس دهنده آپلود می شو

 

 به روز نگه داشتن سایت وردپرس 
های خود را منتشر می کند.عالوه بر  است مرتب بروزرسانی Open source وردپرس باتوجه به اینکه

نسخه وردپرس تمامی پالگین ها نیز آپدیت منتشر می کنند که بروزرسانی همه این ها موجب 
 .افزایش سرعت و همچنین امنیت سایت می شود



 

 فعال سازی ذخیره سازی یا کش مرورگر 
است . در این روش فایل یکی از بهترین روش های بهبود تجربه کاربری ، فعال سازی ذخیره سازی 

برای اولین html  (، css جاوا اسکریپت ،  )های چند رسانه ای،عکس ها و فایل های کد وب سایت
بار نیاز به بارگیری دارند و در بازدیدهای بعدی کاربر از سایت نیازی به دانلود مجدد فایل های مذکور 

 .زمان انجام می شود نیست و سرعت سایت به مراتب بیشتر و بارگذاری در کمترین

 

 

 امیدوارم که این چک لیست بتونه برای شما مفید باشه 

 

 

 

 

 

 

 


