
 ( راهی معجزه آسا برای افزایش سرعت سایتCDNشبکه تحویل محتوا )

وکار کسب ای تیکه سا یبه عنوان کس میخواهیاصل مهم است و اگر م کیامروز،  یایسرعت در دن

که موجب  یاز موارد یکی میدان یهمان گونه که م حواسمان به آن باشد. دیبا م،یدارد، شکست نخور ینترنتیا

شود باال بودن سرعت  یمسئوسایت  باال رفتن نیو هم چن تیکنندگان سا دیبازد تیو رضا دیبازد شیافزا

شبکه  کی قیمحتوا به کاربران، از طر لیتحو( CDNمحتوا ) لیشبکه تحو تیمامور است. تیسا یبارگزار

مقاله قصد  نیدر ا است. تیسا یدر زمان بارگذار تیاز سرورها و بهبود سرعت و عملکرد سا وستهیپهمبه

 تیآن بر عملکرد بهتر سا ریو تاث Content Delivery Networkهمان  ای CDNتا شما را با مفهوم  میدار

   .میآن آشنا کن یسرعت بارگذار شیو افزا

 ست؟ی( چCDNمحتوا ) لیشبکه تحو

 لیشبکه تحو ایمحتوا و  عیشبکه توز یبه معنا CDNاست.  CDNمحبوب وبمسترها  یها یاز تکنولوژ یکی

دهند. در واقع  شیوبالگ خود را افزا ای تیسا شیو نما یتوانند سرعت بارگذار یمحتوا است که با آن م

که تمام نقاط  یمستقر شده اند به گونه ا ایدر سراسر دن ییایجغراف تیهستند که بر اساس موقع ییسرور ها

 کیدرخواست به نزد ت،یسا ینگام بارگزارکار ه نیپوشش دهند. با ا نهیبه یرا بر اساس مسافت ها ایدن

 .ستین تیسا یبا سرور اصل میارتباط مستق یبه برقرار یازیسرور به محل فرستنده ارسال شده و ن نیتر

امکان  نیا قهیدق ندتنها در چ یتوانند به راحت یآن ها ندارد و م یبرا زین یچندان نهیامکان هز نیا نیهمچن

 تیسا یساز نهیبه یبرا تیسا یبارگذار یسرعت باال دیدان یخود اضافه کنند. همانطور که م تیرا به سا

 دارد. یمثبت جینتا زی( ن SEOجستجوگر )  یموتورها یبرا

محتوا به صورت  لیاز شبکه تحو… و YouTube اهو،یهمانند گوگل،  دیبزرگ و پر بازد یها تیسا 

پر  یها تیرا به سا (CDN) محتوا لیراستا شبکه تحو نیدر ا زین ییبرند. شرکت ها یبهره م یاختصاص

آمار  طبق .است Akamai شرکت CDN معروف در امر اجاره یاز شرکت ها یکیدهند.  یاجاره م دیبازد

در  ویدیساعت و اردیلیم ۶از  شیبه طور متوسط، ماهانه ب YouTube تیکنندگان سا دیبدست آمده، بازد

 دیحجم بازد نیکرد ا یمحتوا استفاده نم لیاز شبکه تبد تیسا نیوجود اگر ا نیکنند. با ا یمشاهده م تیسا نیا

گذاشت و عالوه بر آن سرعت  یم تیسا رانیدست مد یرو تیسا تیریمد یبرا ینیسنگ یها نهیهز

 کاربران را به دنبال داشت. تیآمده و کاهش رضا نییپا اریکننده ها بس دیبه بازد ییپاسخگو

CDN کنند؟ یها چگونه کار م 

CDN موسوم به یریشبکه زنج کیهستند که به صورت  ییها در واقع سرورها POP  متصل  گریکدیبه

متفاوت قرار دارند. تعداد  ییایجغراف تیبا موقع نیاز کره زم یسرورها در نقطه ا نیهستند. هر کدام از ا

 گریکه از د یور. سرردیشبکه قرار بگ نیتحت پوشش ا نیشود تا کل کره زم یسرورها باعث م نیا یکاف

که  ینامند. زمان یم Edge Server ایباشد را سرور لبه  کیکاربر نزد کی ییایجغراف تیسرورها به موقع

همان  ایسرور  نیتر کیکند، در واقع به نزد یم تیوب سا کیمحتوا از  افتیکاربر درخواست در کی

  .شود یسرور لبه متصل م



کرده اند  رهیمذکور را به صورت کش شده در خود ذخ تیوب سا یسرورها همه اطالعات و محتوا یتمام

 تیوب سا یافت سرعت بارگذار ینگران گرید بیترت نیزمان ممکن آن را ارائه کنند. به ا نیتا در کمتر

می دهند تا ها به شما این امکان را  CDN دور وجود نخواهد داشت. یدانلود محتوا از سرورها ایها و 

روی نزدیک ترین سرور ذخیره کنید تا کاربران  (Cached) اطالعات وب سایت خود را به صورت موقت

شما در اسرع وقت به آن ها دست پیدا کرده و معطل دریافت اطالعات از سرور اصلی نشوند. این موضوع 

مقصد اصلی )سرور اصلی( باعث می شود تا اطالعات و محتوای یک وب سایت بدون اینکه نیاز باشد از 

 .ارسال شود، در کمترین زمان ممکن در تمام دنیا در دسترس هر کسی قرار بگیرد

 CDN استفاده از یایمزا

آن را  توانیم یطورکلمتفاوت است اما به هاتیسا یاطالعات برا عیاستفاده از شبکه توز یایمزا اگرچه

 کرد. میبخش تقس 4به 

 ابدییکاهش م تیزمان لود شدن سامدت 

 شودیاستفاده م یباند کمتر یپهنا 

 در دسترس است شهیهم تیسا 

 با  تیسا تیامن شیافزاCDN 

 CDN یدهنده ها سیسرو نیبهتر

Cloudflare 

Cloudflare ارائه کننده  نیبه عنوان بهتر توانیرا به جرات مCDN سال  11شرکت که  نینمود. ا یمعرف

مربوط به  ینترنتیارائه دهندگان خدمات ا نیاز برتر یکیشد،  یگذار هیپا ایفرنیکال سکویدر سانفرانس شیپ

ت ها و یسا یتیامن یها یبانی، پشتDDoSمتخصص در برطرف کردن حمالت  نطوریسرور و دامنه و هم

ها  نیاز بهتر یکیخود را در ارائه خدمات ثابت کرده است و  ییباشد که توانا یشده م عیتوز یها ستمیس

 باشد. یم

Fastly 

Fastly نطوریو هم نگیوتیکلود کامپ نهیدر زم یبزرگ است که به صورت تخصص یاز شرکت ها یکی 

کار خود را آغاز کرد و  2011شرکت از سال  نیدارد. ا تیفعال یخدمات مربوط به هاست و سرور ابر

 یتیامن یها سیسرو یعالوه بر خدمات ابر Fastlyتا وارد بورس نزدک شود.  دیموفق گرد 2013در سال 

 یخود را ارائه دهنده نوع خاص Fastly کند. یارائه م زین DDoSمقابله با حمالت مختلف از جمله  یراب

کرده  یسیتوان آن را برنامه نو یمعروف بوده و م یزیقابل برنامه ر CDNکه به  داندیم CDN سیاز سرو

 داد. رییداشته باشد تغ تیسا کی یرا برا یبازده نیکه باالتر یبه صورت

StackPath 



StackPath دهندگان ارائه نیاز بهتر یکیCDN شیها چند سال پدر بازار است. آن MaxCDN یداریرا خر 

به  نیمرکز داده در سراسر جهان است، بنابرا نیچند یمرکز دارا نیا کنند. تیکردند تا خدمات خود را تقو

طور ها به. بعالوه، همراه با برنامه آندیخود را بهبود ببخش تیساوب یسرعت بارگذار کندیشما کمک م

 .شودیارائه م یخصوص EdgeSSL نامهیبا گواه گانیرا

Sucuri 

Sucuri شما در برابر هکرها، حمالت  تیاست که از سا تیسامعروف وب یتیشرکت امن کیDDoS  و

 یخود برا تیساو اسکن وب یبررس یها براوردپرس آن نیاز پالگ دیتوانی. مکندیبدافزارها محافظت م

کمک به شما  یبرا زیرا ن CDN خود، خدمات یتیامن یهایژگیها در کنار وآن .دیاستفاده کن یتیمشکالت امن

 لیدل نیسئو و چند یبرا تیبا سرعت سا یسازنهی. بهدهندیازنظر سرعت ارائه م تیساوب یسازنهیدر به

 تیبهبود عملکرد سا یبرا ازیموردن یهایآورافزار و فنسخت نیاز بهتر هاآن. مهم استالعاده فوق گرید

 .دهندیارائه م هاتیساانواع مختلف وب یرا برا رهیمختلف ذخ یهانهیها گزو آن کنند؛یشما استفاده م

 نتیجه گیری

کاهش  یادیرا تا حد ز یدر بارگذار ریو تاخ یمشکل کند میتوانیم (CDNمحتوا ) لیشبکه تحوبا استفاده از 

 یکاربر یو وقت کندیم یکپ وستهیپ همهب یاز سرورها یادر شبکهرا شما  تیسا یمحتوا CDNچراکه  م؛یده

 نی.اگر شما هم در حال حاضر از ادهدیسرور پاسخ آن را م نیترکیاز نزد کند،یرا ارسال م یدرخواست

 د،یشناسیم یرانیکاربران ا یرا برا یو مناسب گانیرا CDNنمونه  ایو  دیکنیخود استفاده م تیدر سا ستمیس

  .دیکن یمقاله به ما و دوستان خود معرف نیهم دیدگاه های در بخش دیتوانیم

 


