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 )بخش اول( GTMetrix آموزش بهینه سازی سایت با 

GTMetrix چیست؟ 

یا همون سرعت بارگزاری سایت باخبر بشین و همچنین با  PageSpeedکنه تا از به شما کمک می GTMetrixسایت 
 ارایه میده. PageSpeedهایی رو برای بهبود ارایه بعضی راه کارها، روش

GTMetrix  در حقیقت از استانداردهایی که گوگل به عنوان معیار قرار داده استفاده میکنه. این آدرس صفحه بررسی
PageSpeed ها امکان دسترسی بهش رو ندارن مگه با یکم خالقیت! سایت شما به کمک گوگل هست که البته ایرانی

 ,Chromeهمچنین گوگل یه افزونه برای این کار طراحی کرده که همین کار رو انجام میده، این افزونه هم برای 
Firefox .قابل دسترس هست 

 GTMetrixل استفاده کنیم پس بهترین گزینه همین استفاده از سایت خوب حاال که ما نمیتونیم از این امکانات گوگ
 هست.

 

!” Go“وارد کردین، روی دکمه ” Analyze Performance of“بعد اینکه آدرس سایت مورد نظرتون رو در قسمت 
بررسی  جای به شکل زیر باز میشه که نتایکلیک کنین تا عملیات بررسی سایت شروع شه. بعد از مدت کوتاهی برگه

 ده.انجام شده رو بهتون نشون می
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 تشکل شده: Breakdownو  Summaryنتیجه حاصل از دو بخش اصلی 

 Breakdown: این قسمت نمایش آماری اطالعات بدست اومده در بخش  Summaryاطالعات نمایش داده شده در 
 رو نشون میده.

Page Speed Grade( 58: تو این قسمت به کمک یک درصد% ) میزان بهینه بودن موارد موجود در بخش
Breakdown .رو تماشا میکنین 

YSlow Grade( به شما نمایش داده شده با این تفاوت که %58 : در این قسمت هم مثل قسمت پیش یک درصد )
ابزار و استانداردهای  YSlowمد نظر قرار گرفته.  Breakdownواقع در  YSlowهای موجود در بخش این بار مالک

 هست. PageSpeedیاهو برای 

Page load time( 44.11: زمان بارگزاری سایت رو بر حسب ثانیه نشون میدهs.) 
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Total page sizeحجم برگه :( 276ای که اون رو مورد بررسی قرار دادینKB.) 

Total number of requestsسایت ارسال های گوناگون هایی که به سرور برای بارگزاری قسمت: تعداد درخواست
 (.87میشه )

های رد و بدل شده بین سرور و مرورگر کمتر باشه هم فشار کمتری به سرور وارد میشه و نکته : هر چه تعداد درخواست
 هم سرعت سایت باالتر میره.

 : Breakdownاطالعات بدست آماده در 

 از چهار زبانه تشکیل شده که به ترتیب زیر هستن: GTMetrixدر  Breakdownبخش 

PageSpeed .اطالعات بدست اومده از بررسی سایت با الگوریتم های گوگل رو نشون میده : 

YSlow های یاهو رو نشون میده.: اطالعات بدست اومده از بررسی سایت با الگوریتم 

Timeline اری هر بخش رو نشون میده. میشه اطالعات مفیدی رو از : تو این بخش با استفاده از نمودار زمان بارگز
 نحوه بارگزاری سایت تو این بخش گیری آورد.

History هایی انجام شده بر روی آدرس وارد شده رو نمایش میده تا از افت و ای از بررسی: در این بخش تاریخچه
 خیز اون در فواصل گوناگون اطالع پیدا کنین.

 

 )بخش دوم( GTMetrix آموزش بهینه سازی سایت با 
 خوش اومدین GTMetrixسایت با  PageSpeedسازی به قسمت دوم آموزش بهینه

رو با هم بررسی  Breakdownواقع در قسمت  PageSpeedطور که قول داده بودم تو این قسمت بخش همون
 کنیم.می

شامل عناوین مختلفی هست که هر کدوم اطالعاتی در رابطه با بخش خاصی از سایت و  PageSpeedبخش 
 کینم.هایی که بر روی اون قسمت انجام شده رو در خودش جا داده که تک تک اونها رو بررسی میبررسی

Combine images using CSS sprites ادغام یا ترکیب تصاویر موجود در فایل استایل سایت : 

GTMetrix  تو این قسمت لیست تصاویری که ابعاد کوچکی دارن یا حجم اونها خیلی پایین هست رو به شما نشون
وجود داره این تصاویر رو ادغام کنید و به عنوان یک تصویر واحد از اون  CSSکه در  spritesمیده و میگه با قابلیت 

 استفاده کنید.

ایی هست که به سرور ارسال میشه و در نتیجه افزایش سرعت سایت هrequestهای این کار کاهش یکی از مزیت
 وردپرسی شما.

 من یه نمونه کوتاه از این ادغام تصاویر رو خدمت دوستان توضیح میدم:

www.SoftGozar.Com
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رو تو سایت استفاده کردم. به طوری که اولی بک گراند حالت عادی      و    به فرض من این دو تا تصویر

 اده میشه که موس روی اون ناحیه قرار بگیره.و دومی در حالتی نمایش د

 

<style> 

.facebook{ 

background:url(facebook.png) no-repeat; 

width:86px; 

height:86px; 

} 

.facebook:hover{ 

background:url(facebook-hover.png) no-repeat; 

} 

/<style> 

 

<div class="facebook>" 

/<div> 

 

من برای این کار هم مجبور هستم موقع بارگزاری سایت دو تا عکس رو لود کنم پس برای رفع بینید طور که میهمون
 این مشکل به کمک فتوشاپ دو تصویر باال رو به شکل زیر با هم ترکیب میکنم:

 

 با این کار االن به جای دو تا عکس یدونه عکس دارم که باید لود شه و هم حجم این عکس ترکیب شده از دو تا عکس
 باال کمتر خواهد بود. خوب االن برای استفاده از این تصویر به جای دو تصویر باال کافیه به این شکل عمل کنید:

 

<style> 

.facebook{ 
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background:url(facebook-sprites.png) no-repeat 0 0; 

width:86px; 

height:86px; 

} 

.facebook:hover{ 

background:url(facebook-sprites.png) no-repeat 0 -86px; 

} 

/<style> 

 

<div class="facebook>" 

/<div> 

 

 کنید قابل استفاده نیست.شده به عنوان پترن استفاده می repeatنکته : این کار رو برای تصاویری که به صورت 

Specify image dimensions قرار دادن مقدار برای طول و عرض تصاویر : 

میگه برای تصاویری که تو این بخش اومده طول و عرض تعیین کنین. تعیین طول و عرض هم از  GTMetrixتو اینجا 
این جهت مفیده که مرورگر پیش از بارگزاری عکس از فضایی که باید از صفحه برای نمایش اون اختصاص بده آگاهی 

گوگل و موتورهای جستجو داره و این ای برای ایندکس شدن تصاویر شما تو پیدا میکنه و هم اینکه تاثیر فوق العاده
 یعنی سئو.

اگه روی عنوان این بخش کلیک کنید و اطالعات داخل اون رو ببینید، تماشا میکنین تو هر سطر یدونه آدرس عکس 
و مقدار دومی هم  widthنوشته شده. مقدار اولی همون (” Dimensions: 40 x 40“)هست و جلوش یه چنین چیزی 

height  هر تصویر هست. برای اینکه این مقادیر رو به هر تصویر اختصاص بدین کافیه ابتدا محل بارگزاری مربوط به
 اون عکس رو تو قالب وردپرس بدست بیارین و بعد بهش مقدار بدین به این شکل:

 

<img src "لینک"=alt "توضیح"=width="40" height="40>/ " 

 

کافیه ولی در حقیقت اینطور نیست و شما باید به  CSSنکته : بعضی از دوستان میگن دادن اندازه به عکس از طرف 
 روش باال هم طول و عرض تصاویر رو تعیین کنید.

Defer parsing of JavaScript تاخیر در بارگزاری فایلهای جاوا اسکریپت : 
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شید، چون آخرش مجبورتون میکنه همه کدهای جاوا اسکریپت رو از کنم زیاد پیگیر این بخش نبه شخصه توصیه می
 درصد بشه. 400سایتتون پاک کنید تا 

 (java.jsهای جاوا اسکریپت استفاده کنید. ) نام فایل های زیر موقع فراخوانی فایلتونید از یکی از روشاگه مایلید می

 روش اول :
 

<script type="text/javascript>" 

function downloadJSAtOnload{ )( 

var element = document.createElement("script;)" 

element.src = "java.js;" 

document.body.appendChild(element;) 

} 

if (window.addEventListener) 

window.addEventListener("load", downloadJSAtOnload, false;) 

else if (window.attachEvent) 

window.attachEvent("onload", downloadJSAtOnload;) 

else window.onload = downloadJSAtOnload; 

/<script> 

 

 روش دوم: 
 این روش بیشتر مواقع باعث ایجاد چند خطا در ولید سایت میشه.

 

<script defer="defer" type="text/javascript" src="java.js"></script> 

 

 دو این روش ها بعضی مواقع باعث جلوگیری از لود فایل جاوا اسکریپت شما میشه. : البته هرنکته 

Optimize images بهینه سازی حجم تصاویر : 
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 درصد کردن این بخش کاری نداره ولی فقط یکم زیادی وقت گیره. 400

 

 

کنید، در  Optimizeها به شما میگه که اگه تصاویر قرار گرقته در این بخش رو تو شکل باال ابتدا پیش از آدرس عکس
کیلوبایت کم میشه. حاال همینطور که تماشا میکنین یه آدرس عکس قرار  64.2درصد از حجمشون یعنی حدود  64کل 

یشه و در نهایت خودش یه نسخه بهینه شده عکس رو به داده بعد نوشته بعد از بهینه سازی چقدر از حجمش کم م
در اختیار شما قرار میده که میتونین اون رو دانلود کنید و با همون عکس تو هاست  optimized versionصورت 

 گزین کنین تا بهینه بشه.خودتون جای

 Smush.itام شه میتونین از افزونه اگه از سیستم وردپرس استفاده میکنین برای اینکه این کار به صورت اتوماتیک انج
 برای بهینه سازی تصاویر قبل از آپلود استفاده کنین. ysmush.itاستفاده کنین. یا از سایت هایی مثل 

Prefer asynchronous resources ناهماهنگی در فراخوانی فایلهای جاوا اسکریپت : 

GTMetrix جاد ناهماهنگی بین فایلهای جاوا اسکریپت میشه رو های جاوا اسکریپتی که باعث ایتو این قسمت فایل
 نشون میده. برای حل این مشکل کافیه لود اون هارو به تعویق بندازین.

Minify HTML  کاهش حجم کدهای :HTML 

. البته HTMLها حجم کدهای های اضافی مثل توضیحات و یا فاصلهتو این بخش از شما خواسته شده با حذف بخش
ای هایی که از وردپرس و یا هر سیستم مدیریت محتوای دیگهه کد بهتون میده که نباید در سایتخودش یه نمون

استفاده میکنن استفاده کنن. چون این کد بهینه شده بعد از کامپایل ایجاد شده و تنها یک صفحه ایستا هست. برای 
هایی که در سمت سرور کامپایل میشن اینکار بهترین روش به صورت دستی هست ولی کال توصیه نمیشه برای سایت

 این کار رو انجام داد.

Minify CSS  وMinify JavaScript  کاهش حجم کدهای :JavaScript  وCSS 
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های اضافی این کار رو انجام میده. درسته در این مورد هم مثل مورد باال با حذف بخش توضیحات و همچنین فاصله
 میان ولی اینطور نیست.نهایت کدها به نظر به هم ریخته 

 

مقابل هر آدرس، آدرسی برای دریافت کدهای بهینه شده رو هم  optimized versionدر بخش  GTMetrixخود 
 گزین اونها کنین.های بهینه شده رو جایهاتون یک بکاپ بگیرین و بعد این نسخهبهتون میده، که بهتره از فایل

در قسمت بعدی  PageSpeedخوب این قسمت یکم زیاد شد مثل اینکه، به امید خدا ادامه مباحث مربوط به بخش 
 با هم بررسی میکنیم. لبتون خندون

 )بخش سوم( GTMetrix آموزش بهینه سازی سایت با 
 تون هستم.در خدمت GTMetrixسایت با  PageSpeedبا قسمت سوم آموزش بهینه سازی 

  Breakdownواقع در قسمت  PageSpeedدر این قسمت هم مثل قسمت دوم به ادامه مباحث موجود در بخش 
 خواهیم پرداخت. GTMetrixسایت 

Optimize the order of styles and scripts های استایل و جاوا اسکریپت کنار یکدیگر: چینش صحیح فایل 

ها های خودتون رو پیش از فایلCSSهای مربوط به استایل یا همون گوید که فایلبه شما می GTMetrixاین بخش 
 یا کدهای جاوا اسکریپت سایت قرار دهید تا سایت شما سریعتر بارگزاری بشه.

اسکریپت قرار  های مربوط به جاواهای مربوط به استایل رو باالتر از تگدر حقیقت وظیفه شما این هست که تگ
 بدین. به همین راحتی

<head> 

<title>title</title> 

<style> 

 //CSS Code 

/<style> 

http://wordpress-site.ir/
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<script type="text/javascript>" 

 //javascript Code 

/<script> 

/<head> 

 

Inline small CSS های استایل کوچک از داخل سایت: فراخوانی فایل 

پی و ها را ککند که محتوای آناگر فایلهای خارجی استایل شما بیش از حد کوچک باشند این گزینه به شما گوشزد می
 سایت خود قرار دهید تا سرعت بارگزاری اونها افزایش پیدا کنه. headدر بخش 

 

 

Inline small JavaScript های جاوا اسکریپت کوچک از داخل سایت:  فراخوانی فایل 

های جاوا اسکریپت کوچیک خارجی ی باالیی هست با این تفاوت که نظر شما را به فایلین گزینه هم همانند گزینها
 جلب میکنه.

www.SoftGozar.Com
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Enable Keep-Alive !زنده نگاه داشتن فایل بین سرور و مرورگر : 

دهد را به صورت زنده بین سرور و مرورگر خود خواهد مواردی که به شما نشان میاز شما می GTMetrixدر این مورد 
 تون اضافه کنید.موجود تو شاخه اصلی سایت htaccessقرار دهید. برای این کار کد زیر رو به فایل .

 

<ifModule mod_headers.c> 

Header set Connection keep-alive 

/<ifModule> 

 

Leverage browser caching های ثابت در سازی بخش: ذخیرهcach مرورگر کاربر 

هایی که بهتر است در مرورگر کاربر ذخیره شود رو نشون میده. مثال فرض کنید لیستی از فایل GTMetrixدر این بخش 
GTMetrix   آدرسی مثل“http://…/font/nassim.woff ”ه نوع فایل از نوع رو نشون بده، این آدرس نشون دهند

هست. حاال اگه بخوایم کاری کنیم این نوع فایل تو مرورگر کاربر کش بشه کافیه کد زیر رو در  woffفونت با پسوند 
 قرار بدین. htaccessفایل .

 

 ##EXPIRES CACHING ## 
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<IfModule mod_expires.c> 

ExpiresActive On 

ExpiresByType font/woff "access plus 4 year" 

ExpiresDefault "access 4 month" 

/<IfModule> 

 ##EXPIRES CACHING ## 

 

Avoid bad requests هایی که وجود خارجی ندارند: فایل 

ها یا تصاویری که در سایت استفاده کردین ولی در حقیقت وجود خارجی ندارند )مثال تونید فایلتو این بخش می
 نین.حذف شدن( رو ببینین و درستشون ک

Avoid a character set in the meta tag عدم تعیین نوع کاراکتر  : 

(، البته این مورد به ندرت تو  utf5این میگه مثل اینکه کارکتر فایل یه افزونه رو تو کدها تعیین نکردی ) مثال بذاری 
برای همیشه از شرش  htaccessسایتی دیده میشه ولی اگه بود خیلی ساده با اضافه کردن کد زیر به ابتدای فایل .

 خالص بشین.

 

 #pass the default character set 

AddDefaultCharset utf-5 

 

Avoid landing page redirects ریدایرکت نامناسب : 

هست و خیلی دیده نمیشه سایتی از این مورد مشکلی داشته باشه. اصوال این مورد  %400این گزینه تو بیشتر سایتها 
قفل کردن. درسته این  htaccessبه کمک فایل . wwwهایی دیده میشه که بارگزاری سایتشون رو به بدون تو سایت

اهنگ هست ولی در بعضی موارد از لحاظ گوگل تخلف محسوب هایی که برای سئو ارایه میشه کامال همکار با الگوریتم
 میشه. زیاد نگران این گزینه نباشین و بهتره بیخیالش باشین.

Avoid CSS @import  مدیریت فراخوانی فایلهای :CSS خارجی 

ر و دمسترها مثال اگه چند فایل استایل خارجی داشته باشن اونی که اصلی هست رخیلی مواقع دیده میشه که وب
از داخل اون فایل @” import url(“your file adress.css“)“سایت فراخوانی میکنن و بقیه با دستور  HTMLسمت 

رای دونه. باستایل اصلی بارگزاری میکنن. اینکار یکی از اشتباهاتی هست که گوگل اون رو یکی از خطاهای اصلی می
رو حذف کنین و فایل رو  importین و اون بخش مربوط به @داده بر GTMetrixرفع این مشکل کافیه به آدرسی که 

www.SoftGozar.Com
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ها رو جداگانه فراخوانی کنین و یا اینکه اگه تون برین و با دستور زیر اونسایت Headذخیره کنید. بعد به بخش 

 امکانش بود با هم ادغام کنین.

 

<link rel="stylesheet" href="your file adress.css " /> 

 

Put CSS in the document head  فراخوانی فایل :CSS  خارج از بخشhead سایت 

GTMetrix  زمانی با این گزینه به شما اخطار میده که فایل استایل خودتون رو در بخشی خارج ازhead تون سایت
 headو به قسمت . برای حل این مشکل کافیه بخشی رو که اخطار داده رbodyفراخوانی کرده باشین مثال در بخش 

 سایت منتقل کنین و خطای موجود در این بخش رو برطرف کنین.

Enable gzip compression  فعال کردن قابلیت :gzip 

هایی که از سمت سرور به مرورگر ارسال میشه به صورت کمپرس شده و فشرده سازی باعث میشه فایل gzipقابلیت 
ر لود تشده به مرورگر ارسال بشه و در حقیقت میزان حجمی که در مرورگر کاربر باید لود شه کمتر میشه و سایت سریع

 فه کنین.اضا htaccessمیشه. برای رفع این گزینه کافیه کد زیر رو به فایل .

 

 #BEGIN Compress text files 

<ifModule mod_deflate.c> 

<filesMatch "\.(css|js|x?html?|php|woff|ttf|png|jpg|gif>"$) 

SetOutputFilter DEFLATE 

/<filesMatch> 

/<ifModule> 

 #END Compress text files 

 

 )بخش چهارم( GTMetrix آموزش بهینه سازی سایت با 
خوام کنار شما عزیزان امیدوارم تا اینجای کار مباحث مطرح شده برای شما دوستان گلم مفید بوده باشه. امروز می

 رو بررسی کنیم. PageSpeedمونده بخش مباحث باقی

Specify a cache validator های کش شده: تعیین زمان برای فایل 
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هایی که روی مرورگر کاربر کش کردین اعتبار تعین کنین. برای رفع خواد برای فایلاز شما می GTMetrixتو این بخش 

 تون اضافه کنید.سایت htaccessاین خطا کافیه با توجه به نیاز خودتون کدی شبیه کد زیر رو به فایل .

 

 #BEGIN Cache-Control Headers 

<ifModule mod_headers.c> 

<filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf|woff|ttf>"$) 

Header set Cache-Control "max-age=6806000, public" 

/<filesMatch> 

<filesMatch "\.(css>"$) 

Header set Cache-Control "max-age=6806000, public" 

/<filesMatch> 

<filesMatch "\.(js>"$) 

Header set Cache-Control "max-age=6806000, private" 

/<filesMatch> 

<filesMatch "\.(x?html?|php>"$) 

Header set Cache-Control "max-age= 200, private, must-revalidate" 

/<filesMatch> 

/<ifModule> 

 #END Cache-Control Headers 

 

Specify a Vary: Accept-Encoding header : ها  خطا در تعیین نوع کاراکتر برای فایل 

GTMetrix  زمانی این خطا رو بهتون نشون میده که یا نوع کاراکتر فایل نشون داده شده درج نشده باشه و یا اینکه از
 چند نوع متفاوت به صورت یکجا در سایت استفاده کرده باشین.

درست بعد از تگ ” utf-5“، کد زیر رو مثال برای نشون میده برین GTMetrixاگه نبود به بخش هدر فایلی که 
<head.قرار بدین > 
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<meta charset="utf-5>" 

 

 اگه هم مشکل چند تا بودن نوع کاراکتر بود باید نوعی که مد نظرتون هست رو بذارین باشه و بقیه رو پاک کنین.

Specify a character set early ها  : تعیین نوع کاراکتر برای فایل 

اال های فارسی همون کد بین هم مثل گزینه باالیی هست و میگه شما نوع کاراکتر رو تعیین نکردید. مثال برای سایتا
 رو به فایلهایی که نشون میده اضافه کنین.

Remove query strings from static resources  در انتهای فایلهای استاتیک” ؟“: وجود کاراکتر 

های جاوا اسکریپت( شما عالمت های استاتیک )مثل فایلبه شما نشان میده که تو پایان فایل GTMetrixاین گزینه از 
وجود داره. یعنی در انتهای آدرس اون فایل عالمت پرسش وجود هست. این عالمت در آدرس باعث میشه که اون ” ؟“

ی شه. برای حل این مشکل میتونید یا فایل در کش مرورگر قرار نگیره و در هر بار مراجعه، دوباره از سرور فراخوان
 بصورت دستی عالمت سوال را از انتهای نام فایل حذف کنید و هم میتونید از افزونه هایی در این زمینه استفاده کنید.

Minimize redirects های سایت: کم کردن ریدایرکت 

دین رو به حداقل یا اگه ممکنه به صفر تون انجام داهایی که تو سایتگه که باید ریدایرکتاین گزینه بهتون می
عد از بینین نوشته بها میها و یا تو انجمنبرسونین. مثال بیشتر مواقع در هنگام استفاده از فرم تماس با ما در سایت

 فالن ثانیه به صفحه جدید منتقل میشین، اصوال اونها طبق این گزینه باید این ریدایرکت هاشونو حذف کنن.

Minimize request size ها از سرور: کم کردن تعداد درخواست 

GTMetrix های استایل، جاوا ها، فایلهایی که برای بارگزاری عکسبه کمک این گزینه به شما میگه تعداد درخواست
ل یا های استایهایی چون یکپارچه سازی تصاویر، ادغام فایلبه سرور ارسال میشن رو کم کنین. قابلیت… اسکریپت و

 تونه مفید واقع بشه.های اضافی میها و فایلا اسکریپت در صورت امکان، حذف فونتجاو

Serve resources from a consistent URL های متعدد: محتوای مشابه با لینک 

های متعددی به اونها داده شده هایی رو بهتون نشون میده که محتوای یکسانی دارن ولی آدرساین بخش فایل
و ها رعکس تو دو تا آدرس ذخیره شده و لود میشه(. برای رفع این مورد خیلی ساده کافیه یکی از لینک)نمونه: یک 

 استفاده و بقیه اونها رو پاک کنین.

Serve scaled images تفاوت اندازه اصلی تصویر با اندازه استفاده شده در سایت : 

به اون نسبت داده باشین فرق  CSSای که از طریق اندازهاگه تصویری رو سایت داشته باشین که اندازه اصلی اون با 
داشته باشه توسط این گزینه بهتون نشون داده میشه. برای حل یا باید اندازه تعیین شده رو حذف کنین و یا اینکه 

 ای که استفاده کردین ذخیره کنین.عکس رو در همون اندازه

یک تصویر بزرگ رو در اندازه کوچیکی استفاده کرده باشین. در این مورد بیشتر زمانی خودش رو نشون میده که شما 
 حقیقت این کار حجم اضافی رو برای بارگزای به کاربر تحمیل میکنه.

www.SoftGozar.Com



 

 15 فارسی وردپرس رسانه

 

Wordpress-site.ir 
رو که الگوهای گوگل برای  PageSpeedهای موجود در بخش خوب دوستای گلم تا اینجای کار در کنار هم تمام گزینه

کنیم، می YSlowکردیم. به امید خدا از قسمت بعدی شروع به بررسی بخش بهینه سازی سایت بودن رو باهم بررسی 
ها یکی هستن و تفاوت چندانی ندارن فک کنم تو قسمت آینده بتونیم این مبحث رو تموم کنیم. چون بیشتر بخش

 پس تا دیدار دوباره.

 

 )بخش پایانی( GTMetrix آموزش بهینه سازی سایت با 
سایت با  PageSpeedتو چهار قسمت گذشته که خدمت دوستان بودیم از مباحث کلی در مورد بهینه سازی 

GTMetrix  شروع کردیم و تا پایان بخشPageSpeed  هم پیش رفتیم. طبق وعده قراره این قسمت به بررسی
بپردازیم که توضیحات این بخش رو هم تقدیم شما دوستان عزیز میکنم. امیدوارم مورد پسند شما قرار  YSlowبخش 
 بگیره.

 

هایی هستند که این بار با در نظر گرفتن الگوهای سایت یاهو، نتایج قرار گرفته تو این بخش در حقیقت نتایج بررسی
 روی سایت شما انجام شده.

Use a Content Delivery Network (CDN فعال کردن قابلیت : )CDN 

CDN های خودتون رو بر روی هایی چون عکس و استایل و جاوا اسکریپتاین امکان رو به شما میده که فایل
ترین ها از نزدیکسرورهای متعددی در جهان قرار بدین و به محض درخواست کاربر برای بارگزاری سایت این فایل

 شن و در نتیجه سرعت لود سایت بره باال.سرور برای اونها ارسال ب

ها و همچنین های تحریماما چون ما تو تحریم هستیم و سرعت بارگزاری سرورهای خارج از کشور به دلیل محدودیت
در داخل  CDNخود فیلترینگ داخلی چندان تفاوتی با هم ندارن و هم چون تا حاال سروری برای استفاده از قابلیت 

درصد بازدید سایتمون از داخل کشور  00 یا  50شایدم بوده و من اطالع ندارم( برای ماهایی که باالی کشور هم نبوده ) 
هست اهمیت نداره و در بعضی مواقع هم دیده شده که حتی سرعت بارگزاری سایت رو هم کم کرده. پس زیاد به 

های وردپرس زیادی وجود دارن که با یه زونهخودتون برای استفاده از این روش فشار نیارید. تو وردپرس برای اینکار اف
تونید به لیست بلند باالی عناوین اونها دسترسی داشته باشین، البته یادتون باشه جستجوی خیلی ساده تو گوگل می

 های وردپرس از سرورهای پولی استفاده میکنن و شما باید مبلغی رو برای استفاده پرداخت کنید.بیشتر این افزونه

Make fewer HTTP requests های مشابه: ترکیب فایل 

GTMetrix های مشابه رو ادغام یا ترکیب کنید. مثل ترکیب با این گزینه به شما اعالم میکنه تا جایی که ممکنه فایل
هم  CSSدر  spritesهای جاوا اسکریپت و همچنین از یکتا سازی تصاویر با قابلیت های استایل یا ترکیب فایلفایل
را نصب کنن. )این افزونه کارهای  autoptimizeاده کنید. دوستانی که از وردپرس استفاده میکنن میتونن افزونه استف

 خیلی زیاد دیگه هم انجام میده که بعد نصب خودتون به راحتی میتونین متوجه بشین(
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Add Expires headers های کش شده: تعیین زمان برای فایل 

 هست. PageSpeedتو بخش ” Specify a cache validator“ این گزینه برابر با گزینه

Configure entity tags (ETags پیکربندی : )E Tag ها 

تواند سبب جلوگیری از بروز می E Tagتا جایی که من اطالع دارم راه اندازی چندین سرور با استفاده از تنظیمات 
تا حدودی این کار رو تو وردپرس  w8 total cachافزونه بشه. این کار به صورت دستی خیلی دشواره ولی  801خطای 

 انجام میده. البته باز برای ما ایرانی ها کاربرد نداره!

Compress components with gzip  فعال کردن و استفاده از قابلیت :gzip 

 هست.  PageSpeedتو بخش ” Enable gzip compression“این گزینه برابر با گزینه 

Minify JavaScript and CSS  کاهش حجم کدهای :JavaScript  وCSS 

 هست.  PageSpeedتو بخش ” Minify JavaScript“و ” Minify CSS“این گزینه برابر با گزینه 

Reduce DNS lookups های : کاهش تعداد درخواستDNS lookups 

GTMetrix درخواست های بارگزاری فایل رو به سرورهایی  از این گزینه هدفش این هست که به شما بگه که تعداد
هایی چون آمار بازدید، تبلیغات کلیکی، هایی که برای سرویسدیگه غیر از سرور خودتون کم کنین. یعنی درخواست

 ها و از این قبیل رو تو سایتتون کم کنین.آپپاپ

ارسالی بسوی یک میزبان )سرور( رو در  های اولیهها باعث افزوده شدن یک تاخیر به درخواست DNSlookupنکته : 
های مختلف سبب کاهش کارایی یک پی داره که میشه گفت ارسال درخواست به سمت تعداد زیادی از میزبان

 سایت هست.وب

Avoid empty src or href  خالی نبودن مقدار برای صفات :href  وsrc 

تو کدهاتون استفاده کردین مقدار صفت لینک و یا  imgا ی aاین گزینه سعی داره بهتون بگه وقتی از تگهایی مثل 
، بلکه اگه احتیاجی بهش ندارین اون رو حذف ” ” مقدار آدرس اونها رو بدون مقدار رها نکنید یا فاصله ندین مثل 

 کنین با داخلش یه آدرس معتبر بذارین، با این کار مشکل این بخش حل میشه.

Avoid URL redirects یدایرکت های سایت:  کم کردن ر 

هست. بهترین روش حلش این   PageSpeedتو بخش ” Minimize redirects“این گزینه تقریبا برابر با گزینه 
هست برین تو کدها بین لینک ها بگردین و هر آدرسی رو که صفحه رو به آدرس جدیدی ریدایرکت میکنه حذف 

رو قرار بدین تا در صفحه جدید باز بشن مثل کد زیر ) ” target=”_blankکنین. یا اینکه می تونین برای لینک هاتون 
 البته این روش بعضی جاها جواب نمیده و باز بهتون ایراد میگیره( :

<a href="Link" target="_blank/<عنوان>"a> 

Make AJAX cacheable  کش کردن :AJAX 
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تو  AJAXاگه شما هم برای اینکه از لود کردم مداوم صفحه برای بارگزاری اطالعات خسته شدین و رو به استفاده از 

جی کوئری آوردین و به کمک اون اطالعات رو فراخوانی میکنین، این گزینه به شما میگه این کدها رو هم در کش 
 مرورگر کاربر ذخیره کنید تا سرعت سایتتون باالتر بره.

Put CSS at the top های استایل به باالترین حد ممکن: انتقال فراخوانی 

سایت  headهایی که برای بارگزاری فایلهای استایل انجام میدین رو به بخش میگه فراخوانی GTMetrixتو این گزینه 
 منتقل کنین. این کار باعث افزایش سرعت بارگزاری سایت میشه.

Put JavaScript at bottom : ترین حد ممکنهای جاوا اسکریپت به پایینانتقال فراخوانی 

< منتقل htmlهای جاوا اسکریپت رو به پایین ترین مکان یعنی باالی تگ >/این گزینه برعکس گزینه باال میگه فایل
ین کار به ا کنین. این باعث میشه ابتدا سایت بارگزاری بشه بعد بره سراغ فایلهای جاوا اسکریپت پس یادتون باشه اگه

 شمای کلی سایتتون صدمه نمیزنه حتما این کار رو انجام بدین.

Remove duplicate JavaScript and CSS  حذف موارد تکرای از :JavaScript  وCSS 

GTMetrix  اینجا بهتون میگه برای کاهش حجم ابتدا فایلهای تکراری استایل و جاوا اسکریپت در صورت وجود و بعد
 تون باالتر بره.توابع تکرای داخل اونها رو پاک کنین تا سرعت سایت

Avoid AlphaImageLoader filter  عدم استفاده از فیلتر :AlphaImageLoader 

تو سایت استفاده کنیم و  PNGاستفاده میشه که بخوایم از تصاویر شفاف مثل وقتی  AlphaImageLoaderفیلتر 
باعث میشه عمل رندر  AlphaImageLoaderبخوایم اون رو در اینترنت اکسپلورر استفاده کنیم. استفاده از دستور 

و نسخه مشکل تصفحه تا لود کامل تصویر متوقف بشه و همچنین حافظه بیشتری رو استفاده میکنه. فک میکنم این 
های جدید اینترنت اکسپلورر برطرف شده ولی اگه هنوزم میخواین از اون استفاده کنین کافیه به جای استفاده از 

استفاده کنین.البته بیشتر وقتها کال حتی توصیه نمیشه از  filterازسی اس اس هک _ AlphaImageLoaderدستور 
 فیلتر ها هم استفاده کنین.

Avoid HTTP 101 (Not Found) error میرسند 101هایی که به خطای : حذف لینک 

دن ها یا تصاویر از سرور پاک شهایی استفاده کردین که به مرور زمان این فایلشاید شما تو سایتتون از تصاویر یا فایل
 وزرسانی کنین.با این گزینه به شما گوشزد میکنه یا این لینک هارو حذف کنین یا بر GTMetrixحاال به هر دلیلی. 

Reduce the number of DOM elements  کم کردن عناصر :DOM در جاوا اسکریپت 

کمتری در جاوا اسکریپت های سایت استفاده کنین تا هم خود فایلهای جاوا اسکریپت سرعتر لود  DOMبهتره از عناصر 
 بشن و هم در نتیجه سایت.

Do not scale images in HTML زه تصاویر با : عدم تغییر انداHTML 

این قدرت رو نداره که تصاویر شمارو کوچیک یا بزرگ کنه بلکه یا اون رو  HTMLمیخواد به شما بگه،  GTMetrixاینجا 
کش میده تا بزرگ تر نشون داده بشه یا فشردش میکنه کوچکتر دیده بشه و در حقیقت حجم اون ثابته. پس بهتره 

 درست کرده و استفاده کنین. تصاویر رو در اندازه که الزم دارین

Reduce cookie size  وUse cookie-free domains کاهش حجم کوکی : 

www.SoftGozar.Com
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از طرف سرور برای هر دامنه یک کوکی تعیین میشه، این کار برای افزایش سرعت باز کردن صفحات برای دفعات بعدی 

فت سرعت سایت رو در پی داره. اگه هست اما اگر تعداد این کوکی ها زیاد شه و یا نیازی به کوکی نباشه ، ا
GTMetrix  خطایی تو این گزینه براتون گرفته راه حلش خیلی ساده هست، کافیه یدونه ساب دامین بسازین بعد

اونجا نشون داده رو به این ساب دامین منتقل کنین و لینکشون رو از طرف ساب  GTMetrixتمامی فایلهایی که 
 شار از دامنه اصلی کم میشه و هم این مورد رفع میشه.دامین بذارین. با این کار هم ف

Use GET for AJAX requests  تعریف درخواست های :AJAX  به صورتGET 

تو این گزینه به شما میگه اگه از آجاکس استفاده کردین و درخواستی رو ارسال میکنین این درخواست هارو با متد 
GET .ارسال کنین 

Avoid CSS expressions :  عدم استفاده از عباراتCSS برای بهبود سازگاری با مرورگرها 

GTMetrix  اینجا اخطار میده که از عباراتی که درCSS  برای بهبود سازگاری با مرورگر ها بلخصIE  وجود دارن استفاده
 نکنین. این کار عالوه بر افزایش حجم، بعضی خطرات امنیتی رو هم به دنبال داره.

Make favicon small and cacheable  درج :favicon برای سایت 

( تا به عنوان یه نماد کوچیک برای سایتتون در 42*42این گزینه میگه بهتره برای سایتتون یک آیکن در نظر بگیرین )
 مرورگر نمایش داده بشه و همچنین میگه اون رو در کش مرورگر هم ذخیره کنین تا در هر صفحه دوباره لود نیشه.

  رسانه وردپرس فارسیاز سایت گلم  دوستان زش خدمتاین آمو
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www.SoftGozar.Com

http://wordpress-site.ir/
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