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 مقدمه
 

ش جدایی Core Web Vitals  ای نزدیکدر آینده بخ پذیریا هسته حیاتی وب  سئو  نا
یت که کور سا سانی  وکاران از این به بعد به دو دسته ک دانند وب وایتال می خواهد شد. سئ

ی دانند تقسیم میو نمی شوند، از این رو بهتر است هر چه زودتر خود را با تغییرات فاکتورها
ر 2021سال  June رتبه بندی گوگل در ماه باشید  منتوریکس همگام کنید. در ادامه همراه ما د

نه میچیست  core web vitals تا ببینیم رهایی دارد و چگو چه معیا وان آن را بهینه کرد،   .ت

Core Web Vitals ومی نه بندی چندان تازه در معیارهای رتبهنام جدیدی برای مفه
یت ستتجربه. هاست، یعنی تجربه کاربریسا وجو و ی کاربری آنقدر برای موتورهای ج

یتبه وب  کورکنند. بندی مین در آن رتبهها را براساس خوب بودویژه گوگل مهم شده که سا
 اصلی دارد:معیار  3وایتال 

 خیر ورودی اولتأ (FID) 
 ترین ترسیم محتوایی صفحهبزرگ (LCP)  
 تغییر چیدمان تجمعی (CLS)  

عیین آن می ایآستانه معیارها،یک از این هر   که با ت یت دارند  رای هسته بخود را توانیم سا
.حیاتی وب به  ینه کنیم

ی موضوعی به صورت دسته بند Core Web Vitals هایآموزش ای ازمجموعه این کتاب،در 
ری گوگل  بمی ی این کتاب،هاآموزش باآمده است. و براساس اسناد انتشا روم ا مفهتوانید   کو

ر سئوو  الوایت وب ین معیای بهینهبا آستانههمچنین  آشنا شوید. تأثیر آن د ، ی هر یک از ا رها
گزارش گیریابزارهای اندازه آشنا سرچ کنسول و...  ،Crux ،Lighthouse مانند آنگیری و 

.  خواهید شد

کارشناساناین کتاب حاصل تالش تیم سئو منتوریکس و بررسی  این حوزه است،  تخصصی 
بی برای عالقه مندان با توجه به کمبود منابع فارسی در این زمینه، امیدواریم این کتاب منبع خو

 به سئو پیشرفته باشد.

  اید؟ پس بریم سراغ یادگیری!حاال آماده

 

 

https://digitalmentorx.com/consult_seo.cfm
https://digitalmentorx.com/consult_seo.cfm
https://digitalmentorx.com/consult_seo.cfm
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 Core Web Vitalsبررسی اجمالی 
ربر. موتورهای جستکاربر، کاربر و  ول وجو امروزه بسیار هوشمند شدهباز هم کا اند، قب

ر   هر که کاربر بیش از  2021  رسیم به سالکه بگذریم، می های گوگلالگوریتم دارید؟ از سی
یگری برای موتورهای جست بهزمان د پیدا کرده است. ماهیتوجو  وگل اهمیت    ویژه گ

Core web vitals   بهبود ست، بلکه تمام هَم و غمش  برخالف نامش، آنقدرها هم عجیب نی
کاربر هنگام مواجتجربه به دست می ههای است که  یت شما   آورد. با سا

ببهینه وفقیت  کاربری کلید م دت هر وب سسازی تجربه  . فرقی نمیلندم کند که ایتی است
سب وسعهیدوکارصاحب یک ک  Core web vitals، معیارهای ه وبدهند، بازاریاب یا ت

عیین کمیت تجربهمی به شما در ت یت و شناسایی فرصتتوانند  هایی برای ی کاربری وب سا
ک کنند.  بهبود آن کم

با  ، ابتکار عملCore web vitalsمعیارهای  جامع و واحد  یهدف فراهم کردن راهنمایگوگل 
کاربری عالی در بستر وب تجربه ارزیابیبرای  .ی   است

کار گرفته شده در معیارهای  ابتکار ل به  سازی و کمک با هدف ساده Core web vitalsعم
یت رهای مبه سا و Core web vitalsتر یعنی معیارهای همها برای تمرکز بر معیا د به وج

چه هستند؟بیا آمده است. رها   یید ببینیم این معیا

وعه Core web vitalsمعیارهای  ر تمامی ه بکهستند  Web Vitalsای از معیارهای زیر مجم
اعمال می بان تمامی سایت ،شوندصفحات وب  ها به کار گرفته شوند و در باید توسط صاح

م تمامی ابزارهای گوگل  ک  Core web vitalsوجود دارند. هر یک از معیارهای ه یانگر ی نما
ین معیارها قابل اندازهوجه متمایز از تجربه کاربری هستند. ا عکاسی از ی  گیری هستند و ان

 Core webی معیارهای دهندهآیند.معیارهای تشکیلبه شمار میکاربر  ی واقعیتجربه
vitals یابند. به مرور زمان تکامل می 

https://digitalmentorx.com/news.cfm?id=312
https://digitalmentorx.com/news.cfm?id=312
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وعه به 2020ی کنونی برای سال مجم اردی کارباز تجربه بر سه جن :ری تمرکز د

 
 بزرگ( ترین ترسیم محتوایی صفحهLCP:)  بارگذاری عاین معیار ترین بزرگملکرد 

 کند. گیری میرا اندازهصفحه المان تصویری 

 ( تاخیر ورودی اولFID:) کند. گیری میاین معیار تعامل را اندازه 

 تغییر ( چیدمان تجمعیCLS :) کند.گیری میبصری را اندازهاین معیار پایداری 

به رها  یک از این معیا با هر  رت اختصاصی آشدر فصل بعدی   نا خواهید شد.صو

 

 Web Vitalsسایر 
 

کاربری  ی یک تجربه، معیارهای مهمی برای درک و ارائهCore web vitalsاگرچه معیارهای 
ود دارند.حیاتی عالی هستند اما معیارهای  یگری نیز وج  د

وان یک پروکسی یا یک معیار مکمل برای معیارهای  اغلب به عن  Core webاین معیارها 
vitals یا در کنند تا به بررسی بخش بزرگعمل می ک کنند  تری از تجربه کاربری کم

 شناسایی یک مشکل خاص به کار گرفته شوند.

سیم محتوایی ( و اولین تر TTFBبه عنوان مثال، معیارهای زمان رسیدن به اولین بایت )
(FCPجنبه بارگذاری یک صفحه را میهای مهمی از تجربه( هر دو  سنجند و هر دو در ی 

بط با  یی سرور یا منابع  LCPشناسایی مشکالت مرت دن زمان پاسخگو )کند بو
کننده  شوند.ی رندر، به ترتیب( مفید واقع میمسدود

یی مانند زمان انسداد کلی ) ( هر دو TTIزمان برای تعامل ) ( وTBTبه طور مشابه، معیارها
بالقوه شکالت  بت و شناسایی م که در ث عامل معیارهای آزمایشگاهی هستند  ی مرتبط با ت

جود، این معیارها تاثیرگذار هستند، مهم به شمار می FIDکاربر که بر معیار  ین و آیند. با ا
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بل  Core web vitalsبخشی از معیارهای  زیرا به لحاظ میدانی قا گیری اندازهنیستند 
عکاسی از خروجی کاربر محورنیستند و در نتیج .فراهم نمی ه ان  کنند

Web Vitals در حال تکامل 
ر بهترین سیگنال Core web vitalsو معیارهای  Web Vitalsمعیارهای  های در بیانگ

گیری کیفیت تجربه کاربری در سراسر دهندگان امروزی به منظور اندازهدسترس توسعه
ین سیگنالوب هستن و نقص نیستند و انتظار مید. اما ا ل و بی عیب  کام رود که در ها 

.  آینده پیشرفت کنند و تکامل یابند

وب مرتبط هستند و در تمامی ابزارهای  Core web vitalsمعیارهای  به تمام صفحات 
ای خواهد داشت. به این ترتیب، گوگل وجود دارند. تغییرات در این معیارها تاثیر گسترده

نه دهندگان بایدتوسعه  Core webهای معیارهای انتظار داشته باشند که تعاریف و آستا
vitals نه را تو های احتمالی انیروزرسهب انتظارها باید تثبیت شوند. آن لگوهای ساال غییر ا

. باشند  داشته 

یک ابزار یا زمینه Web Vitalsسایر معیارهای  بت اغلب مختص به  ص هستند و نس ی خا
یف و آستانهتجربی Core web vitalsبه معیارهای  های تر هستند. به این ترتیب، تعار

. آن ر شوند شتر دستخوش تغیی  ها ممکن است بی

، تغییرات به صورت کامال شفاف در (Web Vitals) وب عیارهای حیاتیتمامی م
.مستند می صورت عمومیبه  CHANGELOG نشانی  شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/chrome-speed-metrics-changelog
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 Core Web Vitalsگیری فصل دوم: معیارهای اندازه
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ستند که با هدف بهبود تجربه کاربری در Web vitals  Coreمعیارهای  یی ه فاکتورها
به وجود آمده اند. گوگل سه معیار اصلی را در نظر دارد و از صاحبان وب صفحات وب 

یت می کنند و تجربه کاربری بهتری راخواهد تا آنسا ارائه دهند. این سه معیار  ها را رعایت 
 از:اند عبارت

 یی صبزرگ  (LCPفحه )ترین ترسیم محتوا

 ( تاخیر ورودی اولFID ) 

 ( چیدمان تجمعی   (CLSتغییر 

  

 چیست؟ LCP ترین ترسیم محتوایی صفحه یا بزرگ 
به اختصار بزرگ ایی صفحه یا  یک معیار مهم و کاربر محور برای  LCPترین ترسیم محتو

زیرا وقتی محتوای اصلی صفحه در حال  .گیری سرعت بارگذاری درک شده استاندازه
طه نی )تایم الین( بارگذاری صفحه را مشخص میبارگذاری است، نق ک ای در جدول زما کند؛ ی

LCP  کاربر این اطمینان را سریع به 
ی می دهد که آن صفحه حاوی محتوا

 مفید است.

گیری سرعت اندازه به لحاظ تاریخی،
ت وب و  بارگذاری محتوای اصلی صفحا

ها برای کاربران ه نمایش درآمدن آنب
شه برای توسعه ک همی دهندگان وب ی

.  چالش بوده است

بارگذاری یا  یمی مانند  نیستند DOMContentLoadedمعیارهای قد زیرا لزوما با  ،خوب 
رهای جدیدتر آنچه کاربران در صفحه وب مشاهده می کنند مطابقت ندارند و معیا

نند اولی کاربر محور ما ی تجربه( نیز فقط ابتدای FCPن ترسیم محتوایی صفحه )عملکردی 
.بارگذاری را ثبت می  کند

خص سرعت )FMPدر گذشته، معیارهای عملکردی مانند اولین ترسیم معنادار ) ( SI( و شا
عد از های بارگذاری بدر دسترس هستند( برای ثبت تجربه Lighthouse)که هر دو در 

ها دشوار است و اما این معیارها پیچیده هستند، توضیح آن شد،ترسیم اولیه توصیه می
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که زمان بارگذاری محتوای اصلی یک صفحه را اغلب نتیجه ی درستی ندارند. به این معنا 
.مشخص نمی  کنند

باحث مطرح شده در گروه کاری اوقات، یک معیار سادهگاهی  اساس م بهتر است. بر  تر 
وگل، روشو تحقیقات انجام  W3Cعملکردی وب  ر برای اندادقیق شده در گ ی زمان رگیزهت

یک صفحه این است که زمان رندر شدن بزرگ عنصر  یاترین المان بارگذاری محتوای اصلی 
 آن صفحه را بررسی کنیم. 

 خوب چه امتیازی است؟ LCPامتیاز 
یت کاربری خوب، سا یک تجربه  ها باید تالش کنند تا امتیاز به منظور فراهم کردن 

یی صفحهبزرگ ثانیه یا کمتر از آن باشد. برای اطمینان از  5/2شان ترین ترسیم محتوا
به این هدف برای بیشتر کاربران، یک آستانه درصد  75گیری ی خوب برای اندازهدستیابی 

ر نظر های موبایل و دستگاههای صفحه بر روی گوشیبارگذاری رفته گهای دسکتاپ د
.می  شود

 شوند؟ر نظر گرفته میهایی دچه المان

ین ترسیم محتوایی صفحه  APIطور که در حال حاضر در همان شخص شده مبزرگ تر
یی که به عنوان بزرگاست، انواع المان ر نظر گرفته ها ترین ترسیم محتوایی صفحه د

ستند از:می بارت ه  شوند، ع

 <imgها< المان 

 <imageهای داخل المان >< المانsvg> 

 <video >یر پوستر استفاده شده استالمان  (ها )تصو

  پس زمینه آن از طریق تابع )در مقابل بارگذاری می  urlالمانی که تصویر  شود 
 (CSSگرادیان 

 های متنی درون های متنی یا سایر فرزندان المانهای سطح بلوکی شامل گرهالمان
 خطی

که محدود کردن المان باشید  این مجموعهتوجه داشته  به  های محدود به منظور ها 
کار انجاساده ی )به عنوان مثال، م گرفت. المانسازی شروع  با svg>, <video>های اضاف  )>

بیشتر در این حوزه در آینده اضافه خواهند شد.  انجام تحقیقات 
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 شود؟ی یک المان مشخص میچگونه اندازه

ای ندازهه معموال اترین ترسیم محتوایی صفحرای بزرگی یک المان گزارش شده باندازه
است که در نمایشگر برای کاربر قابل رویت و مشاهده باشد. اگر المان به خارج از صفحه 

بل رویت نباشد،  نمایشگر کشیده شود و یا اگر بخشی از یک المان بریده شده باشد و قا
حساب نمیهای بریده شده در اندازهاین بخش به   آیند.ی المان 

اده که از اندازه های تصویریبرای المان ای که گزارش اند، اندازهاصلی خود تغییر اندازه د
یا اندازهمی ر و یا اندازهشود  بل رویت در نمایشگ ی اصلی است، با توجه به این که ی قا

به اندازهکدام کوچک یری که نسبت  ی اصلی خود تر است. به عنوان مثال، برای تصاو
ازهکوچک شده ش در مای که با اند فقط اند نمای ی که آیند گزارش مییآن به  شود در حال

بزرگ شیده یا  .ی اصلی خود گزارش میندازهااند، تنها با تر شدهتصاویری که ک  شوند

وچکهای متنی در نظر گرفته میی گرههای متنی، تنها اندازهبرای المان ترین شود )ک
که شامل همه .ی گرهمستطیل   های متنی است(

یهمانبرای تمام ال در نظر گرفته  CSSاستفاده از  گذاری یا مرزگذاری باها، هرگونه حاشیه، ال
.نمی  شود

ام گره که کد کدام المانتعیین این  های تعلق دارند، گاهی اوقات پیچیده است های متنی به 
یی که فرزندان آنخصوصا برای المان المانها های متنی گره های درون خطی وها شامل 

ین است که هر گره متنی به المان ساده و نیز سطح بلوکی هستند. نکته کلیدی ا های 
یگر، هر گره متنی به المانی نزدیک بارت د ود تعلق دارد. به ع سطح بلوکی خ ترین المان جد 

که بلوک دربرگیرنده آن را تولید می  کند.تعلق دارد 

 شود؟چه زمانی بزرگ ترین ترسیم محتوایی صفحه گزارش می

ت وب به صورت مرحلهدر اغلب  شود و در نتیجه این امکان ای بارگذاری میموارد، صفحا
.وجود دارد که بزرگ  ترین المان درون صفحه تغییر کند

یم را ترسیم  به منظور مدیریت این تغییر احتمالی، مرورگر به محض این که اولین فر
فحه را ارسال وایی صترین ترسیم محتاز نوع بزرگ PerformanceEntryکند، یک می
باشد. اما بعد از رندر کردن کند تا بزرگمی ترین ترسیم محتوایی صفحه قابل شناسایی 

ایجاد شود، یک های متوالی، به محض این که تغییری در بزرگفریم ترین المان محتوایی 
PerformanceEntry کند.جدید را ارسال می 
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خصای حاوی متن و یک تصویر به عنوان مثال، در صفحه یاد ابتدا ، مرورگر بشا ه احتمال ز
یم محتوایی صفحه کند؛ در این زمان مرورگر یک ورودی بزرگفقط متن را رندر می ترین ترس

>pکند که ویژگی المان آن به >را ارسال می یا   >h1رد. < اشاره دا 

که بارگذاری تصویر  خصسپس، به محض این  یان رسید، دومین ورودی از  شا به پا
یی صفحه ارسال خواهد شد و ویژگی المان آن به >ترین بزرگ < اشاره imgترسیم محتوا

.  خواهد کرد

ان بزرگ ی به عنو که یک المان تنها در صورت اهمیت است  ترین توجه به این نکته حائز 
بل رویت باشد. المان محتوایی در نظر گرفته می که رندر شده و برای کاربر قا  شود 

اری ن توان رندر شده در نظر گرفت. همچنین، اند را نمیشدهتصاویری که هنوز بارگذ
نتگره که از فو بازههای متنی  وک فونت استفاده میهای وب در  چنین ی بل کنند. در 

وان بزرگمواردی، یک المان کوچک توایی گزارش شود تر ممکن است به عن ترین المان مح
در المان بزرگ یان رسد و کاما به محض این که رن  امل شود، یکتر به پا

PerformanceEntry .  جدید ارسال خواهد شد

نت بارگذاری تصاویر و فو ود دارد که با قرار دادن یک عالوه بر تاخیر در  ها، این امکان وج
ین المان DOMهای جدیدی به محتوای جدید المان جدید اضافه شوند. اگر هر یک از ا های 

جدید ارسال  PerformanceEntryشند، یک ترین المان محتوایی پیشین باتر از بزرگبزرگ
.  خواهد شد

ضر بزرگ ی که در حال حا که المان است از نمایشگر در صورتی  ترین المان محتوایی صفحه 
وایی باقی خواهد حذف شود(، همچنان بزرگ DOMحذف شود )یا حتی از  ترین المان محت

که المان بزرگ  تری رندر شود.ماند تا وقتی 

م محتوایی صفحه های حذف شده به عنوان بزرگ، المان88م قبل از معرفی کرو ترین ترسی
نمی وجب ارسال یک ورودی جدید به عنوان در نظر گرفته  علی م شدند و حذف المان ف

یی صفحه میترین ترسیم محتبزرگ ین وجود، با وا وهای تشد. با ا معروف  UIوجه به الگ
حاوی المان image carouselمانند  به  DOMهای که اغلب  حذف شده است، این معیار 

عکس کند. برای اطالعات بیشتر ای بروزرسانی شد تا تجربهگونه ی کاربر را به طور دقیق من
. CHANGELOGبه   رجوع کنید

عامل کاربر با صفحه وب آغاز شود )با استفاده از ضربه زدن، اسکرول  که ت به محض این 
ادن یک دکمه(، مرورگر گزارش ورودی وقف خواهد کرد زیرا کردن یا فشار د جدید را مت های 
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نچه مشاهده می ل کاربر معموال آ دهد )که البته بیشتر در مورد کند را تغییر میتعام
.اسکرول کردن صادق است ) 

ارسال شده را به سرویس  PerformanceEntryبرای اهداف تحلیلی، شما باید آخرین 
 تحلیل خود گزارش دهید.

 

  

 زمان بارگذاری در برابر زمان رندر

ستند  بع مختلف ه ی رندر تصاویر برای تصاویری که از منا یل امنیتی، برچسب زمان بنابر دال
ست. در عوض، تنها زمان بارگذاری   Timing-Allow-Originو هدر یت نی ندارند، قابل رو

ر میآن ید قرا ر معرض د یر توسط سایر  ها د های وب به نمایش APIگیرد )زیرا این تصاو
.درآمده  اند(

چگونه المانمثال کاربردی زیر نشان می که  که زمان رندر آندهد  ها در دسترس هایی 
وصیه میشوند. اما در صورت امنیست، مدیریت می شه ت -Timingشود که هدر کان، همی

Allow-Origin شود تا معیارهای شما دقیق .تنظیم   تر باشند

 شود؟ها چگونه مدیریت میتغییرات اندازه و چیدمان المان

التر نگه داشتن محاسبه و ارسال ورودی جدید عملکردی،به منظور با تغییرات در اندازه  های 
نی المان اهای جدید و موقعیت مکا . صرفا اندازه و نمی LCPها موجب ایجاد کاندید شوند

نظر قرار گرفته میی المانموقعیت مکانی اولیه شگر مد  نمای .ها در   شود
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که تصا ش رندر میاین به آن معنی است  نمای که از ابتدا در خارج از صفحه  شوند و ویری 
ش انتقال می نمای نمیسپس به صفحه  شوند. همچنین این مفهوم را یابند، گزارش داده 

که المانمی به خارج از صفحه هایی که در ابتدا در نمایشگر رندر شدهرساند  اند و سپس 
نی اولیهه و موقعیت مکاند، همچنان بر اساس انداز نمایش انتقال یافته شان گزارش ا

.می  شوند

 :هامثال

یت پرطرفدار را با هم هایی از بزرگدر ادامه مثال ترین ترسیم محتوایی صفحه در چند وبسا
:بررسی می  کنیم

 
جدول زمانی )تایم الین( باال، با بارگذاری محتوا بزرگ کند. در ترین المان تغییر میدر هر دو 

ل اول، محتوای باعث تغییر بزرگاضافه می DOMجدید به  مثا ترین المان شود و همین امر 
غییر می به عنوان بزرگخواهد شد. در مثال دوم، چیدمان ت ترین المان کند و محتوایی که 

از نمایشگر حذف می  شود.در نظر گرفته شده بود 

شود بارگذاری میه با تاخیر دهد که المانی کاگرچه به طور معمول این اتفاق زمانی رخ می
که در صفحه وجود دارد بزرگ نیست. دو مثال از محتوایی  تر است اما لزوما این گونه 

اری کامل صفحه بعدی نشان می وایی صفحه قبل از بارگذ دهند که بزرگ ترین ترسیم محت
 دهد. رخ می
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رگذاری می یگر لمانشود و با بارگذاری ادر مثال اول، لوگوی اینستاگرام نسبتا زودتر با های د

باقی میصفحه همچنان بزرگ ین المان در صفحه  ستجوی تر ند. در مثال صفحه نتایج ج ما
بارگذاری تصاویر یا گوگل، بزرگ کامل شدن  که قبل از  یک پاراگراف متن است  ترین المان 

به این پاراگراف کوچک ر نسبت  ی که همه تصاوی تر لوگوها به نمایش درآمده است. از آنجای
به عنوان بزرگهستند پاراگراف متنی  رگذاری باقی ، همان  ترین المان در کل فرآیند با

 ماند.می

ین اینستاگرام، به احتمال زیاد متوجه شده ید که باکس سبز رنگی در اولین فریم از تایم ال ا
< < است و svgدر اطراف لوگوی دوربین وجود ندارد. دلیل آن این است که یک المان 

ان کاندیداهای  <svgهای >المان نظر گرفته نمی LCPبه عنو لین کاندیدای در  ، LCPشوند. او
.  متن در فریم دوم است

 LCPی بزرگ ترین ترسیم محتوایی صفحه چگونگی محاسبه
LCP شرایط آزمایشگاهیرا می گیری اندازه (Field) یط عملیو هم در شرا (Lab) توان هم در 

:  کرد. عالوه بر این، در ابزارهای زیر نیز در دسترس است

 ابزارهای میدانی

 Chrome User Experience Report 

 PageSpeed Insights 

 Search Console (Core Web Vitals report) 

 JavaScript library vitals-web 

 

https://developers.google.com/web/tools/chrome-user-experience-report
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://support.google.com/webmasters/answer/9205520
https://github.com/GoogleChrome/web-vitals
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 ابزارهای آزمایشگاهی

 Chrome DevTools 

 Lighthouse 

 WebPageTest 

 در جاوا اسکریپت LCPگیری اندازه

پت شما می LCPگیری به منظور اندازه بزرگ ترین ترسیم  APIتوانید از در جاوا اسکری
نشان می نه میمحتوایی صفحه استفاده کنید. مثال ارائه شده  توانید یک دهد که چگو

PerformanceObserver های ایجاد کنید که به دنبال ورودی-contentful-largest
paint کنسول میگردد، آنمی جمع کرده و وارد   کند:ها را با هم 

 
 توجه

نه این کد نشان می  که چگو جمع و وارد  را largest-contentful-paintهای ورودیدهد 
جاوا اسکریپت بسیار پیچیده LCPگیری کنسول کنید. با این وجود، اندازه تر است. برای در 

مطلب را بخوانید. ادامه   اطالعات بیشتر 

ولوارد شد largest-contentful-paintدر مثال باال، هر ورودی   LCP، کاندیدای ه به کنس
ین ورود startTimeدهد. به طور کلی، مقدار را نشان میکنونی  ی خارج شده همان آخر

شه این گونه نیست. همه LCPمقدار  های بزرگ ترین ی ورودیاست. با این وجود همی
تبر نیستند. LCPگیری ترسیم محتوایی صفحه برای اندازه  مع

سبه APIهای های بین گزارشدر بخش بعدی، تفاوت ی معیار را بیان و چگونگی محا
.می  کنیم

 API های ورودیlargest-contentful-paint حات بارگذاری شده در برای صف
محاسبهکند، اما این صفحای پس زمینه را ارسال میزبانه باید  LCPی ت در هنگام 

.  نادیده گرفته شوند

https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/
https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/
https://webpagetest.org/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceObserver
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 API یک صفحه در پس زمینه، ورودی -largest-contentfulهای بعد از قرار گرفتن 
paint بهدیکند اما این ورورا ارسال می باید در هنگام محاس نادیده گرفته  LCPی ها 

ها را در نظر گرفت که صفحه در تمام مدت در توان المانشوند )فقط در صورتی می
. باشد( شگر قرار داشته  نمای  نمای جلویی 

 ی نهان ای در حافظهاگر صفحهback/forward اشد، ذخیره شده بAPI  ا به آن ر
باید در چنین مواردی  LCPدهد اما میگزارش ن largest-contentful-paintعنوان 

 ی متفاوتی دارند.ها تجربهبران از آنگیری شود زیرا کار اندازه

 API های داخل ورودیiframes گیری درست و گیرد اما برای اندازهرا در نظر نمی
یمشما باید آن LCPدقیق  ید. فر بگیر با استفاده ازهای فرعی میها را در نظر   توانند 

APIهای  ، ورودیlargest-contentful-paint  فریم والد گزارش را برای تجمیع با 
.  دهند

اهید آن ئل درگیر کنید و بخو ن را با این مسا که خودتا ها را به خاطر بسپارید، به جای این 
به web-vitalsی توانند از کتابخانهمی نویسانبرنامه  LCPی جاوا اسکریپت برای محاس

 شود:ی موارد مذکور را شامل میاستفاده کنند که همه

 
سبهبرای مطالعه چگونگی محا یپت می LCPی ی یک مثال کامل از  به در جاوا اسکر توانید 

. getCLSکد منبع   مراجعه کنید

طع(، اندازهم iframesدر برخی موارد )مانند  یپت امکان LCPگیری تقا پذیر در جاوا اسکر
یت نهنیست. برای جزئیات بیشتر به بخش محدود بخا .رجوع کنی web-vitalsی ها در کتا  د

 ترین المان نباشد؟ترین المان، مهمافتد اگر بزرگچه اتفاقی می

آن صفحه نیست و ترین المان ها( صفحه، بزرگالمان )یا المان تریندر برخی موارد، مهم
به های رندر این نوع المانگیری زمانمند به اندازههدهندگان ممکن است عالقتوسعه ها 

 های موجود در یک صفحه باشند.ترین المانجای بزرگ

)زمان APIتوان با استفاده از این کار را می  لمان  نجام دادlement Timing APIEبندی ا  .( ا

https://wicg.github.io/element-timing/
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 را بهبود دهیم؟ LCPچگونه 
LCP  فاکتور قرار می 4عمدتا تحت تاثیر:  گیرد

 سته  زمان پاسخ سرور آه

  مشکلRender-blocking  ر جاوا اسکریپت و  CSSد

 بع  زمان بارگذاری منا

 رندر کردن سمت مشتری 

که ی تکنیکهای بیشتر در زمینهبرای راهنمایی وانند موجب بهبود یمهای عملکردی مجزا  ت
LCP ،شوند :  موارد زیر را در نظر بگیرید

 کارگیری بارگذاری فوری با استفاده از الگوی هبPRPL 

 سیر رندرینگ بحرانیبهینه  سازی م

 CSS کنید ود را بهینه   خ

 تصاویر خود را بهینه کنید 

 کنیدفونت  های وب را بهینه 

 پت خود را بهینه کنید یت جاوا اسکری  سمت مشتری( های رندر شده)برای سا

 گزارش تغییرات

یی در گاهی اوقات، اشکال یده میهای مورد استفاده برای اندازهAPIها شود گیری معیارها د
ود دارند. در  ود معیارها وج عاریف خ اشکاالت در ت ی اوقات نیز این  چند و گاه نتیجه، هر 

باید تغییراتی ایجاد شود و این تغییرات می یکبار  یا وقت  به صورت پیشرفت  توانند 
.هایی در گزارشرگرسیون  های داخلی و داشبورد شما نشان داده شوند

یت این امر، ک به شما در مدیر چه در ی تغییرات چه در پیادههمه به منظور کم سازی و 
ین معیارها در بخش . CHANGELOG تعاریف ا وشته خواهند شد  ن

 

http://bit.ly/chrome-speed-metrics-changelog
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 چیست؟ (FID) تأخیر ورودی اول
کاربر محور است. از این معیار برای اندازه گیری (FID) تأخیر ورودی اول  یک معیار مهم و 

به کلیک کاربر استفاده می یت  گیری به تجربه اندازهشود. این روش پاسخ دهی وبسا
ر رسپانسیو اشاره دارد. هرچه نرخ ل با صفحات غی  FID کاربران هنگام تالش برای تعام

به شما پایین که صفحه قابل استفاده ین اطمینان را میاتر باشد   .ستادهد 

طب برای روابط شخصی و همه ما می دانیم که در برخورد اول ایجاد احساسی خوب در مخا
برای اولین بار وار کاری امری مه که  جه و رضایت کاربر نیز زمانی  د م است. بنابراین جلب تو

 .شود موضوع با اهمیتی خواهد بودوبسایت شما می

خوب می خاطر داشته باشید اولین برداشت  شه به  یج شگفت انگیزی همی تواند به نتا
یل کند. همچنین اگر او برداشت و کاربر را به فردی وفادار تبد و احساس خوبی  منجر شود 

نمی یت شما  ر سراغ وبسا  .آیداز وبسایت شما نداشته باشد دیگ

 تأثیر و احساس خوب در کاربر

س خوب در کاربر می ین است که چه چیزی باعث ایجاد تأثیر و احسا شود و سوال اصلی ا
که در کاربران خود ایجاد میچگونه می کنید را اندازه توانید نوع برداشت و احساسی 

 د؟بگیری

برداشت یت شما اولین  است. اولین در وبسا کاربران به عوامل گوناگونی وابسته  های 
کاربران به طراحی سایت و جذابیت های گرافیکی و همچنین سرعت و برداشت و ارزیابی 
ستگی دارد پاسخگویی هنگام کلیک کردن، ب  .مدت زمان 

زم است  اگرچه اندازه گیری میزان عالقه کاربران به طراحی سایت امر ست اما ال آسانی نی
شواری به نظر  ک کاربران، کار د یت به کلی پاسخگویی سا بدانید اندازه گیری سرعت و 

 .رسدنمی

با  معیار سایت شما   First Contentful اولین برداشت کاربران از سرعت لود شدن وب
Paint (FCP)  چه سرعتی می یت شما با  بل اندازه گیری است. اما اینکه سا ند تواقا

به پیکسل یت شما  های صفحه را ترسیم کند، تنها بخشی از ماجرا است. اینکه چگونه وبسا
ها )تصاویر و متن و..( تعامل داشته باشند، واکنش نشان خواهند با پیکسلکاربرانی که می

 .دهد، به همان اندازه مهم استمی
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ن (FID) به طور کلی باید بدانید که معیار تأخیر ورودی اول دازه گیری اولین برداشت به ا
کمک می یت شما  و پاسخگویی سا به این معیار میکاربر از تعامل  توانید کند و شما با توجه 

ل با وبسایت کاربر از تعام   تان را بهبود دهیدتجربه 

 عالی برای یک وب سایت FID نمره
ین است که یک نمرهیکی از سواالت بسیار مهمی که مطرح می برای وب عالی  FID شود ا

به این سوال باید گفت که برای ایجاد یک تجربه کاربری  پاسخ  سایت چقدر است؟ در 
الش کنند تا تأخیر وخوب، سایت باید ت  100وب سایت خود را به  FID رودی اول یا همانها 

ف برای بیشتر کاربران، به طور  به این هد نند. برای دستیابی  یا کمتر برسا میلی ثانیه 
عه لود شدن صفحه در  75ه مناسب برای اندازه گیری، معمول یک آستان بار از صدمین دف

 .گیردبررسی قرار می های تلفن همراه و دسکتاپ مورددستگاه

  FID   جزئیات بیشتر در مورد

که کدی را می دهد، به طور نویسند که به رویدادها پاسخ میتوسعه دهندگان زمانی 
که کد نوشته شدهمعمول تصور می به محض وقوع روید کنند  شود. اد، اجرا میبالفاصله و 

و به طور مکرر ما آن را به شکل دیگری تجربه س بوده  مسئله برعک  اما به عنوان کاربر، این 
 .ایمکرده

اصلی مرورگر مشغول انجام به طور کلی، تأخیر ورودی به این دلیل اتفاق می افتد که بخش 
براین نمی یگری است، بنا نی رخ متواند فرآیند د پاسخ دهد. این اتفاق زما که یبه کاربر  دهد 

یه و اجرای یک فایل بزرگ سط برنامه بارگذاری  JavaScript مرورگر مشغول تجز است که تو
  شده است.

که مرورگر این فرآیند را انجام می تواند رویداد را برای کاربر اجرا کند، دهد، نمیدر حالی 
یری می JavaScript زیرا بارگ یگری انجام دهدکنکه   .د ممکن است دستور بدهد تا کار د

ی فقط "تأخیر" در پردازش رویداد را اندازه گیر FID نکته مهمی که باید بدانید این است که
نه زمان پردازش رویداد را اندازه میمی گیرد و نه زمانی را که مرورگر برای کند. این مسئله 

لی که این  های، پس از اجرای برنامهUI  به روزرسانی مان بر ز کنترل رویداد نیاز دارد. در حا
   گذارد.روی تجربه کاربر تأثیر می

  شود؟اگر تعامل شنونده رویداد نداشته باشد چه می
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FID  نی که یک رویداد ورودی دریافت می ی بیکار دلتا را بین زما نی که ترید اصل کند و زما
کهاست، اندازه می بت حتی در مو FID گیرد. این به آن معنا است  اد ث اردی که شنونده روید

زه گیری را انجام می دهد. دلیل این امر این است که بسیاری از نشده است، فرآیند اندا
رند اما برای اجرای آن نیاز به بیکار شد شنونده رویداد احتیاج ندا کاربر به یک  ن تعامالت 

 .ترید اصلی است

ادن به تعامالت کاربر باید منتظر زیر قب HTML به عنوان مثال ، همه عناصر ل از پاسخ د
ید اصلی تکمیل شود حال انجام روی تر  :بمانند تا کارهای در 

رهای تأیید و دکمهفیلدهای متنی  (<input> ،<textarea>) های رادیویی، کاد

 (<select>)  کشویی را انتخاب کنید

 (<a>)  پیوندها

  چرا فقط ورودی اول را در نظر بگیریم؟

سعه ه تأخیر در هر ورودی میاگرچ به تجربه بدی برای کاربران شود، اما تو تواند منجر 
ن دهندگان در درجه اول باید به چند دلیل مهم اولین تاخیر ورودی را اندازه گیری کنند. ای

وارد زیر می  :شودچند دلیل مهم شامل م

یت شما  •  یی سا کاربر از پاسخگو لین برداشت  خواهد بود و اولین اولین تأخیر ورودی او
سیار برداشت ری تأثیر کلی کاربر درباره کیفیت و قابلیت اطمینان سایت ب ها در شکل گی

 .مهم است

عاملی که امروزه در وب آن را مشاهده میبزرگ • شکالت ت کنیم، هنگام بارگذاری ترین م
که در وب رخ می اولین تعامل ا در ابتدا بر بهبود مدهد. بنابراین، صفحات مختلف است 

یر را در بهبود تعامل کلی کاربر با وب  ین تأث کاربر سایت تمرکز خواهیم کرد زیرا بیشتر
خوبی برای کاربر در  بتوانید تجربه  اگر شما  که  یت خواهد داشت. این به آن معنا است  سا

 .ابتدا به وجود بیاورید، احساس رضایت برای کاربر تا انتها وجود خواهد داشت

شنهادی برای اینهاراه حل • یتی پی هایی تأخیرهای ورودی اول باالیی را که چگونه سا
کنیم.  کد کرده، بارگیری جاوا اسکریپت را کمتر  به تقسیم  اصالح کنیم این است که اقدام 

ک می یت شما کم   . کنداین فرآیندها برای رفع تأخیر ورودی به سا
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  کنید؟اگر کاربری با سایت شما تعامل نداشته باشد چه می

با آن تعامل نخواهند داشت و همه فعل و  یت شما  ر بار بازدید با سا همه کاربران در ه
ر بخش قبلی ذکر شد(. عالوه بر این، اولین  FID انفعاالت مربوط به نیستند )همانطور که د

طوالنی مشغول  که ترید اصلی برای مدت زمان  تعامالت برخی از کاربران در زمانی است 
ً میباشد انجام  ال که ترید اصلی کام ست  لین تعامالت برخی از کاربران در زمانی ا ود و او ش

 .آزاد خواهد بود

که برخی از کاربران هیچ مقدار ندارند، برخی از کاربران دارای  FID این به آن معنا است 
 .باالیی دارند FID کم و برخی از کاربران احتماالً مقادیر FID مقادیر

س FID تجزیه و تحلیل نحوه ردیابی، گزارش و ر معیارهایی ا سای الً متفاوت از  ت احتماالً کام
نگی انجام این کار را توضیح می  .دهدکه شما استفاده کرده اید. بخش بعدی چگو

  FID نحوه اندازه گیری
ی که در مورد باید بدانید، نحوه اندازه گیری این مفهوم است.  FID یکی از نکات مهم

زم به ذ کهموضوع مهم و ال بل اندازه  FID کر آن است  معیاری است که فقط در فیلد قا
یک کاربر واقعی با  عامل  یت شما نیاز ت گیری است، زیرا برای اندازه گیری آن برای وب سا

به همین دلیل شما می  :نیدکرا با ابزارهای زیر اندازه گیری  FID توانیدصفحه شما است. 

 Chrome گزارش تجربه کاربر •

 PageSpeed زاستفاده ا •

 Core Web Vital کنسول جستجو •

• web-vitals  پت  کتابخانه جاوا اسکری

 با جاوا اسکریپت FID آموزش اندازه گیری

ویسی جاوا اسکریپت اندازه گیر FID توانیدشما می استفاده از زبان برنامه ن ی کنید. را با 
از، میJavaScript در FID برای اندازه گیری نید. کاستفاده  Event Timing API توانید 

ل زیر نحوه ایجاد  first-input  دهد که براینشان می PerformanceObserver را a مثا
بت میها را بررسی کرده و آنورودی  :کندها را در کنسول ث

new PerformanceObserver((entryList) => { 

  for (const entry of entryList.getEntries()) { 
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    const delay = entry.processingStart - entry.startTime; 

    console.log('FID candidate:', delay, entry); 

  } 

}).observe({type: 'first-input', buffered: true}); 

  نکته مهم

نحوه ورود  به تأخیر آنورودیfirst-input  این کد  ها را ها را به کنسول و همچنین محاس
حال، اندازه گیریشان مین تر است. به شما پت پیچیدهدر جاوا اسکری FID دهد. با این 

پت، حتما  FID مل نحوه اندازه گیریدهیم تا برای پیاده سازی کاپیشنهاد می ا اسکری در جاو
 .در این زمینه تحقیق کنید

ر  مقدار تأخیر ورودی با در نظر گرفتن first-inputدر مثال باال،  هایودیدلتا بین و
startTime و processingStart  ین مقدار همان اندازه گیری می کند. در بیشتر موارد ا

حال، همه  FID مقدار با این  اهد بود.  معتبر  FID ها برای اندازه گیریورودی first-input خو
یی در نظر گرفتتوان آننیستند و نمی نها  .ها را به عنوان خروجی 

و نحوه محاسبه معیار ذکر شده را بیان خواهیم  API هایگزارشدر بخش زیر تفاوت بین 
 :کرد

  API تفاوت بین متریک و

API first-input پس زمینه ارسال ورودی رگیری شده در صفحه  هایی را برای صفحات با
بهمی  .نباید از این صفحات چشم پوشی کرد FID کند اما هنگام محاس

first-input  پس زمینه داشته باشد، لین ورودی صفای قبل از اواگر صفحه  APIحه 
یده FID کند، اما هنگام محاسبه کردنها را نیز ارسال میورودی ، این صفحات نیز نباید ناد

  گرفته شوند.

first-input   ،هنگام بازگرداندن صفحه از حافظه پنهانAPI  کند. مینها را گزارش دیورو
به عنوان بازدیدهای گیری شوند، چرا که کاربران آن باید در این موارد نیز اندازه FID اما ها را 

نظر می و این موضوع میخود به صورت مجزا در  توان بر روی تجربه کاربران تاثیر گیرند 
 .بگذارد
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API  درونورودی یی را که  کند، اما برای اندازه گیری دهد گزارش نمیرخ می iframes ها
بگیرید. فریمباید این موارد را نیز د FID صحیح  ده ازتوانند با استفاهای فرعی میر نظر 

API first-input های خود را برای جمع شدن در قاب اصلی گزارش کنندورودی. 

نکات ظریفی برای پیاده سازی  که  طالعه این بخش احساس کنید  ممکن است پس از م
که توس API صحیح این وید را بدهیم  ید به شما این ن ارد اما با گان میوجود د توانند عه دهند

به صورت اس FID جاوا اسکریپت برای اندازه گیری web-vitals از کتابخانه تفاده کنند که 
می این موارد را برای شما کنترل می  .کندخودکار تما

کمک می  ظر گرفتن این موارد در واقع این کتابخانه به شما  وانید بدون نیاز به در ن کند تا بت
بخانه میرا  FID به راحتی توانید از کد زیر اندازه گیری کنید. برای استفاده از این کتا

 :استفاده کنید

import {getFID} from 'web-vitals'; 

// Measure and log FID as soon as it's available. 

getFID(console.log ); 

  FID هایتحلیل و گزارش در مورد داده، تجزیه
رد ا به واریانس مو که هنگام گزارش درFID نتظار در مقادیربا توجه   ، بسیار مهم است 

FID ی باالتر تمرکز کنید کها وجه کرده و روی صد  .به توزیع مقادیر ت

نه که انتخاب درصد برای همه آستا ام   Core Web Vital های هفتاد پنجمیندر حالی 
طر داشته خابرا  99تا  95های توصیه ما این است که درصد FID است، به ویژه برای

یت شما خواهد بود و باشید، زیرا این موارد مربوط به اولین تجربه های بد کاربران با سا
طقی را نشان می پیشمنا  .رفت را دارنددهد که بیشترین نیاز به 

ان مثال  اگر  بر اساس نوع دستگاه تقسیم بندی کنید. به عنو بهتر تا گزارشات خود را 
و موبایل اجرا میای برای دسکتاگزارشات جداگانه ورد توجه شما در  FID کنید  مقدارپ  م

باید  رصد باشد 99-95دسکتاپ  مورد توجه شما در تلفن همراه باید صدک  FID و مقدار د
  .باشد 99- 95

 ؟را بهتر کنیم  FID چگونه
چگونه که  برای  FID را بهتر کنیم؟ برای بهبود  FID یکی از سواالت بسیار مهم این است 

یت، به  Lighthouse performance audit توانید ازمی یک سا استفاده کرده و به نتایج 
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که .دست آمده توجه کنید عیار میدانی است و FID در حالی  یک ابزار   Lighthouse یک م
وب می توانید از یک روش دیگر نیز می  FID شود، برای بهبودبررسی آزمایشی محس

 .استفاده کنید

وه به با انجام تکنیکمی FID  بودبرای درک بهتر نح خاصی این فرآیند را به توانید  های 
که به شبهترین شکل ممکن انجام دهید. تکنیک ک میهایی   FID کند تا بتوانیدما کم

ود ببخشید یت خود را بهب  :سا

 تأثیر کدهای جانبی را کاهش دهید •

یپت را کاهش دهید •  زمان اجرای جاوا اسکر

ح • اصلی را به   داقل برسانیدکار ترید 

کم و اندازهتعداد درخواست •   ها را کوچک نگه داریدها را 

 لیست تغییرات

ر های مورد استفاده برای اندازه گیری معیارها و گاهی اوقات دAPI گاهی اوقات، اشکال در
شف می یجاد تعاریف خود معیارها ک باید تغییراتی ا شوند. در نتیجه در بعضی از اوقات 

یا عقبگرد در گزارشات داخلی و داشبورد شما یرات میشود و این تغی تواند به عنوان بهبود 
 .نمایش داده شوند

یف این  دیریت این مسئله، همه تغییرات در پیاده سازی یا تعر برای کمک به شما در م
ست تغییرات  .شوندظاهر می CHANGELOG معیارها در لی

( چیدمان تجمعی  ست؟ (CLSتغییر   چی
چیدمان  کاربر محور برای ستغییر  یک معیار مهم و  ری بصری به شمار تجمعی  ش پایدا نج

ی که کاربر تغییرات چیدمان غیرمنتظره  ،آیدمی عات ا ر زیرا این معیار به تعیین تعداد دف
ظ بصری بپایین، بیانگر این است که صفحه  CLSکند. کند، کمک میتجربه می لحا ه 

.  مطلوب است

ین تجربه را دآیا تابه طالعهاشتهحال ا ی یک مقاله به صورت آنالین چیزی اید که هنگام م
؟ بدون هیچ گونه هشداری، متن حرکت کرده و شما محل دقیق  کند غییر  در صفحه ت

ی بدتر از این، شما میمطالعه یا حت بر روی یک لینک یا ی خود را از دست بدهید؟  خواهید 
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حرکت کر  بل از آن، لینک  کلیک دکمه ضربه بزنید اما درست ق ده و شما بر چیز دیگری 
 کنید!می

ر برخی موارد در بیشتر موارد، تجربه های این چنینی برای کاربر آزاردهنده هستند اما د
.می  توانند آسیب جدی را وارد کنند

یی غیرمنتظرهجابه لیل رخ میجا به ی محتوای یک صفحه معموال به این د که منابع  دهد 
رگذاری ن ین که المانمیصورت همزمان با هم با به صورت پویا به  DOMهای شوند. یا ا

ک تصویر، یک ویدئو شوند. مقصر اصلی میقسمت باالیی محتوای موجود اضافه می تواند ی
نامشخص، فونتی بزرگ ز نسخهتر یا کوچکبا ابعاد  غات تر ا ی پشتیبان صفحه یا تبلی

باشد که به صورت پویا اندازه یجتی   دهد. ا تغییر میی خود ر شخص ثالث یا و

یت در کند این است که نحوهسازتر می آنچه که این مسئله را مشکل ی عملکرد یک سا
کاربران تجربه می سازی کنند تفاوت دارد. محتوای شخصیحین توسعه معموال با آنچه 

وسعه و تولید ندارد. سانی در ت یا شخص ثالث اغلب رفتار یک  شده 

اغلب در کش مرورگر توسعه  ست  به صورت  APIها با و تماس دهنده وجود دارندتصاویر ت
به اندازهمحلی اجرا می که میشوند و اغلب  ها را ناچیز در توان تاخیر آنای سریع هستند 

 نظر گرفت. 

تجمعی ) کمک میCLSمعیار تغییر چیدمان  به شما  گیری تعداد کند تا با سنجش و اندازه( 
ل برای کاربران واقعی، آن را برطرف کنید.دفع  ات تکرار این مشک

 (CLSتغییر چیدمان تجمعی )تعریف 

CLS که در چیدمان غیرمنتظره  وعه تمام امتیازهای تغییر چیدمان مجزا برای هر تغییر  ، مجم
رخ می ی میدهند را اندازهطول عمر کلی صفحه   کند. گیر

 زیر نگاه کنید:برای درک بهتر این المان، به تصویر 
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چیدمان وقتی رخ می بل رویت موقعیت مکانی خود را از یک تغییر  که یک المان قا دهد 

 .ندر شده به فریم دیگر تغییر دهدفریم ر 

 شود؟خوب محسوب می CLSچه امتیازی یک امتیاز 
یک تجربه کاربری خوب، سایتبه منظور فراهم کردن  باید سعی کنندی   CLSتا امتیاز  ها 

بی به این هدف در قبال بیشتر کاربران،  1/0 . برای اطمینان از دستیا باشد یا کمتر داشته 
وب به صورت ی اندازهآستانه های درصد از بارگذاری صفحات بر روی گوشی 75گیری خ

.های دسکتاپ در نظر گرفته میموبایل و دستگاه  شود

 جزئیات تغییر چیدمان

پایداری چیدمان تعریف می APIتغییرات چیدمان توسط  شوند. به این صورت که هر نا
نی خود را )به عنوان مثال، قرارگیری  عیت مکا شگر موق نمای یت در  وقت یک المان قابل رو

غییر دهد، گزارش ورودی تغییر  و فریم ت شفرض( بین د لت نوشتاری پی در باال یا پایین در حا
بت می چنین المانچیدمان ث  گیرند.های ناپایدار در نظر میهایی را المانشود. 

که تغییرات چیدمان تنها وقتی رخ می باشید  های موجود دهند که المانتوجه داشته 
به  ود را تغییر دهند، اگر یک المان جدید  یا اندازه DOMموقعیت مکانی خ ی اضافه شود 

نمی چیدمان محسوب  ود. به عبارت یک المان موجود تغییر کند، به عنوان تغییر  دیگر، تا ش
غییر در موقعیت مکانی سایر المان جب ت غییر مو به وقتی که یک ت ود، تغییر چیدمان  ها نش

 آید. حساب نمی
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 امتیاز تغییر چیدمان

های ی نمایشگر و حرکت المانی امتیاز تغییر چیدمان، مرورگر اندازهبه منظور محاسبه
و فریم رندر شده گیرد. امتیاز تغییر ا در نظر میی مختلف ر ناپایدار موجود در آن بین د

ضریب گیری شده از آن حرکت محاسبه میچیدمان از حاصل ضرب دو مقدار اندازه شود. 
ضریب فاصله )هر دو در ادامه تعریف می .تاثیر و   شوند(

 ضریب فاصله ×امتیاز تغییر چیدمان= ضریب تاثیر 

 ضریب تاثیر

چگونگی تاثیرگذاری المان و فریم راهای ضریب تاثیر  یدار بر فضای نمایشگر بین د  ناپا
ز تمامی المانگیری میاندازه های ناپایدار برای فریم پیشین کند. پیوند فضاهای قابل رویت ا

. یب تاثیر برای فریم کنونی است یشگر ضر به عنوان ضریبی از کل فضای نما  و فریم کنونی 
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جود دارد که نیمی از فضای  کلی نمایشگر در یک فریم را به خود در تصویر باال، المانی و
از ارتفاع نمایشگر  %25ی اختصاص داده است. سپس، در فریم بعدی، این المان به اندازه

با خطبه سمت پایین حرکت می ستطیلی که  نگر کند. م چین قرمز ترسیم شده است نمایا
از کل  %75 پیوند فضای قابل رویت المان در هر دو فریم است که در این مورد برابر با

ر را شامل می یب تاثیر نمایشگ . 75/0شود. بنابراین، ضر  است

 ضریب فاصله

له یگر معاد چیدمان، فاصلهبخش د غییر  های ناپایدار گیرد که المانای را اندازه میی امتیاز ت
شگر حرکت کرده نمای ین فاصلهنسبت به  سیم بیشتر یب فاصله، از تق ای که هر اند. ضر

ی نمیالمان ناپایدار د حرکت کرده است )فرق ی( بر ر فریم  کند که عمودی باشد یا افق
بهترین ابعاد نمایشگر )عرض یا ارتفاع، هر کدام که بزرگبزرگ  آید.دست میتر بود( 

 

 
پایدار به اندازهدر مثال باال، بزرگ شگر ارتفاع است و المان نا بعد نمای ین  از  %25ی تر

کرده است.  ریب فاصله برابر با ارتفاع نمایشگر حرکت  .می 25/0در نتیجه ض  شود
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ضریب تاثیر  یب فاصله  75/0بنابراین، در این مثال  از این رو، امتیاز  25/0و ضر است. 
به صورت  چیدمان  .به دست می 1875/0=25/0 ×75/0تغییر   آید

به می ریب تاثیر محاس یب فاصله در ابتدا، امتیاز تغییر چیدمان فقط بر مبنای ض شد. ضر
بیش از حد برای مواردی که در آن به های بزرگ ها المانمنظور جلوگیری از امتیازدهی 

بجا می وند، معرفی و مورد استفادهمقدار کمی جا  قرار گرفت. ش

توا به یک المان موجود بر امتیاز تغییر مثال بعدی نشان می چگونه افزودن مح دهد که 
.چیدمان تاثیر می  گذارد

 
شکی ضمیمه شده است " Click Meی "دکمه کستری با متن م کس خا به قسمت پایین با

د را به سمت پایین هل می دهد )و قسمتی از آن از که باکس سبز رنگ با متن سفی
ر خارج می .نمایشگ  شود(

کستری تغییر اندازه می آندر این مثال، باکس خا کند، ها تغییر نمیدهد اما موقعیت مکانی 
.از این رو یک المان ناپاید  ار نیست
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بل از این در Click Meی "دکمه نی اولیه آن تغیی DOM" ق ر نبود. از این رو، موقعیت مکا
.نمی  کند

ولیه وقعیت ا شی از آن به خارج از ی باکس سبز تغییر میبا این وجود، م کند زیرا بخ
به ست  در هنگام محاس یی که قابل رویت نی است، فضا یب نمایشگر هل داده شده  ی ضر

نمیتاثیر د  شود. ر نظر گرفته 

و فریم )با مستطیل خط ز در هر د چین قرمز رنگ پیوند فضاهای قابل رویت برای باکس سب
است؛ یعنی  کس سبز در فریم اولیه  است( برابر با فضای با از  %50به تصویر کشیده شده 

یب تاثیر   است. 5/0نمایشگر. ضر

س  است. باک اده شده  شان د از  %14سبز در حدود ضریب فاصله با پیکان بنفش ن
ر به پایین حرکت کرده است، بنابراین ضریب فاصله برابر با   است. 14/0نمایشگ

بر است با   07/0=  14/0 × 5/0امتیاز تغییر چیدمان برا

پایدار را به تصویر می  کشد:مثال آخر چند المان نا
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به ترتیب شبرای حیوانات دیده می APIدر فریم اول در تصویر باال چهار درخواست  ود که 
اضافه حروف الفبا قرار گرفته بیشتری به فهرست مرتب شده  ند. در فریم دوم، نتایج  ا

.شده  اند

( شود. بنابراین، یک ها نمی( دستخوش تغییر موقعیت بین فریمCatمورد اول در فهرست 
اضافه شده به فهرست نیز قبال در  طور مشابه، موارد جدید   DOMالمان پایدار است. به 

وقعیت مکانی ی آنحضور نداشتند، بنابراین موقعیت اولیه نکرده است. اما م ها تغییر 
" همگی تغییر کرده است. در نتیجه همه Zebra" و "Dog" ،"Horseمواردی با برچسب "

 های ناپایدار هستند.ها المانآن

ستطیل ین سه المان ناپهای خطیکبار دیگر، م ایدار در چین قرمز رنگ نمایانگر پیوند ا
ستند که در این مورد حدود  از فضای  %38فضاهای قبل و بعد از تغییر چیدمان ه

ر را شامل می یب تاثیر برابر با نمایشگ ود )ضر . 38/0ش  است(

نگر فواصلی هستند که المانپیکان پایدار از موقعیتها نشا ی خود حرکت های اولیههای نا
نشان داده شده است، بیشتریکه با پیکان آب  "Zebraاند. المان "کرده ن جابجایی را ی رنگ 

جب می %30داشته است یعنی حدود  یب فاصله از ارتفاع نمایشگر. همین مو شود تا ضر
 شود. 3/0این مثال برابر با 

با   1172/0=  3/0 × 38/0امتیاز تغییر چیدمان برای این مثال برابر است 

 غیرمنتظرهتغییرات چیدمان قابل انتظار در برابر 

شن نامطلوب نیستند. در واقع، بسیاری از اپلیکی های پویای وب به همه تغییرات چیدمان 
وقعیت المان غییر م .حه استفاده میهای موجود در صفطور پیوسته از ت  کنند

 تغییرات چیدمان اعمال شده توسط کاربر

که برای کاربر غیرمنتظره  چیدمان تنها در صورتی نامطلوب است  باشد. از طرف تغییر 
پاسخ به تعامالت کاربر )کلیک بر روی لینک، فشار دادن  نی که در  دیگر، تغییرات چیدما

شابه با این گیرند، معموال ها( صورت مییک دکمه، تایپ کردن در باکس جستجو و م
یجاد نمی چیدمان باید تا حد امکان اشکالی ا غییر  ید توجه کنید که این ت کنند. البته با

اده است.نزدیک به  عاملی باشد که کاربر انجام د  ت

که تکمیل آن زمانبه عنوان مثال، اگر تعامل کاربر درخواست شبکه ر ای را ایجاد کند  ب
ش  ود و نشانگر بارگذاری در آن به نمای خالی ایجاد ش است، بهتر است بالفاصله فضای 
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طلوب در هنگام کامل شدن درخوا ست اجتناب شود. درآید تا از هرگونه تغییر چیدمان نام
که منبع  ظر باشد  که منت یا این  اگر کاربر متوجه نشود که بارگذاری در حال انجام است، 

کند و همین کلیک او را از صفحه یگری کلیک  ی مد نظر آماده شود، ممکن است بر مورد د
.  خارج کند

ر  نی که د ورودی کاربر رخ می 500تغییرات چیدما نیه بعد از  ، پرچم میلی ثا دهند
hadRecentInput اهند داشت. بنابراین، می  ارج کرد.خها را از محاسبات توان آنخو

 توجه

نند ضربه زدن یا کلیک کردنتنها برای ورودی hadRecentInputپرچم    های گسسته ما
عامالت پیوسته مانند های جدید کشیدن، زوم کردن و غیره به عنوان ورودی درست است. ت

نمی .رجوع کن  Layout Instability Specشوند. برای جزئیات بیشتر به در نظر گرفته   ید

 (Animations and transitionsها و اسالیدها )انیمیشن

لی برای انیمیشن اجرا شوند یک روش عا به درستی  ها و اسالیدها در صورتی که 
یجاد حواسهب پرتی برای کاربر هستند. محتوایی که به روزرسانی محتوای صفحه بدون ا

تظره در صفحه جابه ی و غیر من ی کاربری بد را به شود، یک تجربهجا میصورت ناگهان
به همراه دارد. اما محتوایی به طور طبیعی جا ود، به کاربر کمک جا میکه به آرامی و  ش

کاربدهد را بهتر درک کند و بین وضعیتکند تا آنچه رخ میمی غییر  ر را هدایت های ت
.می  کند

ها را دهد تا بدون تغییر چیدمان، المانبه شما این امکان را می CSS transformویژگی 
.  متحرک کرده و به حرکت درآورید

 ی جای تغییر ویژگی به  . استفاده کنید ()transform: scale، از widthو  heightها

 غییر ویژگیبه منظور حرکت دادن المان  leftو  top ،right ،bottomهای ها از ت
جای آن از  و به  . ()transform: translateاجتناب کنید   استفاده کنید

؟را اندازه CLSچگونه   گیری کنیم
چیدمان ت یا تغییر  توان هم در شرایط آزمایشگاهی و هم در شرایط عملی را می CLSجمعی 

 این، در ابزارهای زیر نیز در دسترس است: گیری کرد. عالوه براندازه

 

https://github.com/WICG/layout-instability#recent-input-exclusion
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 توجه

ری می  وعی بارگذا ک محیط مصن کنند و از این ابزارهای آزمایشگاهی معموال صفحات را در ی
که هنگام بارگذاری صفحه رخ رو تنها قادر به اندازه ستند  ری تغییرات چیدمانی ه گی

ر شرایط آزمایشگاهی CLSدهند. در نتیجه، مقادیر می برای یک صفحه  گزارش شده د
ک باربران در واقعیت تجربه میمعین ممکن است از با آنچه  .کنند متفاوت   اشد

 ابزارهای میدانی

 Chrome User Experience Report 

 d InsightsPageSpee 

 Search Console (Core Web Vitals report) 

 JavaScript library vitals-web 

 ابزارهای آزمایشگاهی

 Chrome DevTools 

 Lighthouse 

 WebPageTest 

 در جاوا اسکریپت CLSگیری اندازه

پت، شما می CLSگیری به منظور اندازه جاوا اسکری ناپایداری چیدمان  APIتوانید از در 
شان می که چگونه میاستفاده کنید. مثال ارائه شده ن ک دهد  توانید ی

PerformanceObserver ی های غیر منتظرهید که به دنبال ورودیایجاد کنshif-layout 
جمع کرده و وارد کنسول میگردد، آنمی :ها را با هم   کند

https://developers.google.com/web/tools/chrome-user-experience-report
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://support.google.com/webmasters/answer/9205520
https://github.com/GoogleChrome/web-vitals
https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/
https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/
https://webpagetest.org/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceObserver
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 توجه

نه این کد نشان می  که چگو ارد را جمع و و layout-shifی های غیر منتظرهورودیدهد 
جاوا اسکریپت بسیار پیچیده CLSگیری کنسول کنید. با این وجود، اندازه تر است. برای در 

مطلب را بخوانید. ادامه   اطالعات بیشتر 

که پرچم در مثال باال، تمامی ورودی ها روی آن hadRecentInputهای تغییر چیدمان 
اند. در اکثر موارد، مقدار با هم جمع شده CLSاشتباه تنظیم شده است، برای تعیین مقدار 

CLS زمان بارگیری صفحه معادل با مقدار  کنونی صفحه درCLS  .نهایی آن صفحه است
 اما چند مورد مهم وجود دارد.

سبه APIهای های بین گزارشدر بخش بعدی، تفاوت ی معیار را بیان و چگونگی محا
.می  کنیم

 APIهای بین معیار و تفاوت

 پس زمینه قرار دارد، نباید هیچ مقدار اگر صفحه ر کاری خود در  ل عم را  CLSای در ک
 برای آن گزارش کرد.

 ی نهان ای در حافظهاگر صفحهback/forward ست، مقدار ذخیره شده اCLS  آن
یرا کاربران آن را به عنوان یک تجربه ود ز نظر باید صفر تنظیم ش ی متمایز در 

.می  گیرند

 API چیدمان برای تغییراتی که در ورودی غییر  دهند را گزارش رخ می iframesهای ت
یمباید آن CLSگیری درست دهد، اما برای اندازهنمی ید. فر بگیر های ها را در نظر 

با ورودی APIتوانند با استفاده از فرعی می های تغییر چیدمان خود را برای تجمیع 
 فریم والد گزارش دهند.
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ین م ل اندازه CLSوارد استثنا، عالوه بر ا گیری کل طول عمر یک صفحه از به دلی
 های بیشتری برخوردار است:پیچیدگی

  این امکان وجود دارد که کاربران یک زبانه را برای یک مدت زمان طوالنی مثال چند
کاربر هرگز یک  باز نگه دارند. در واقع، ممکن است  چند ماه  روز، چند هفته و حتی 

.زبانه را   نبندد

 وشیدر سیستم عامل ی های خالی شدههای همراه، مرورگرهای معموال کال بکهای گ
کنند. از این رو، گزارش مقدار نهایی های پس زمینه اجرا نمیصفحه را برای زبانه

.  دشوار است

زمینه است گزارش باید هر وقت صفحه CLSبه منظور مدیریت چنین مواردی،  ای در پس 
)شود، عالوه بر  هر دو این سناریوها را پوشش  visibilitychangeهر زمانی که خالی شد 

را  CLSها باید مقدار نهایی ی این دادهکنندهریافتهای تحلیلی ددهد(. سپس، سیستممی
 محاسبه کنند.

اهید آن ئل درگیر کنید و بخو ن را با این مسا که خودتا ها را به خاطر بسپارید، به جای این 
نهن میدهندگاتوسعه بخا  CLSی جاوا اسکریپت برای محاسبه web-vitalsی توانند از کتا

 شود:ی موارد مذکور را شامل میاستفاده کنند که همه

 
سبهبرای مطالعه چگونگی محا یپت می CLSی ی یک مثال کامل از  جاوا اسکر به در  توانید 

. getCLSکد منبع   مراجعه کنید

طع(، اندازه iframesدر برخی موارد )مانند  یپت امکان CLSگیری متقا جاوا اسکر پذیر در 
یت نهنیست. برای جزئیات بیشتر به بخش محدود بخا .رجوع کنی web-vitalsی ها در کتا  د

 را بهبود دهیم؟ CLSچگونه 
توانید با پیروی از چند دستورالعمل و اصل اساسی، از تمام ها، شما میبرای بیشتر وبسایت

تظره اجتناب کنید:تغییرات چیدمان غ  یرمن
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 شه ویژگی های تصاویر و ویدئویی قرار دهید. یا در های اندازه را بر روی المانهمی
بت ابعاد غیر این صورت، فضای مورد نیاز خود را با چیزی مانند باکس  CSSهای نس

رگر میکنار بگذارید. این رویکرد تضمین می که مرو رگذاری کند  تواند در هنگام با
باشید که شما تصویر مق جه داشته  فی را در سند تخصیص دهد. تو کا دار فضای 

استفاده کنید تا این روند را برای توانید از سیاست ویژگی رسانهمی ون بعد  ی بد
 کنند، اعمال کنید. مرورگرهایی که از سیاست ویژگی پشتیبانی می

 ز محتوای موجود در صفحه قرار ندهید، مگر این که در  هرگز محتوایی را باالتر ا
ل کاربر باشد. این کار تضمین می عام به ت ر چیدمان پاسخ  کند که هرگونه تغیی

. کاربر رخ دهد  مطابق با انتظار 

 شنانیمیشن چیدمان میهای اسالیدی را به انیمی غییر  وجب ت که م شوند، هایی 
 ای متحرک سازید که زمینه و پیوستگی الزم از یکترجیح دهید. اسالیدها را به گونه

. یگر فراهم شود لت د  حالت به حا

اطالعات بیشتر در مورد چگونگی بهینه کردن  به  CLSبه منظور کسب 
 . مراجعه کنید  Debug layout shiftsو   Optimize CLS های لینک

 اضافیمنابع 

  راهنمایPublisher Tag's چیدمان غییر  ندن ت  گوگل به منظور به حداقل رسا

 (2020) وبز دری آنی سولیوان و استیو کدرک تغییر چیدمان تجمعی نوشته 

 گزارش تغییرات

یی در گاهی اوقات، اشکال یده میهای مورد استفاده برای اندازهAPIها شود گیری معیارها د
ی اوقات نیز این چند  و گاه ود دارند. در نتیجه، هر  ود معیارها وج عاریف خ اشکاالت در ت

باید تغییراتی ایجاد شود و این تغییرات می یکبار  یا وقت  به صورت پیشرفت  توانند 
.هایی در گزارشرگرسیون  های داخلی و داشبورد شما نشان داده شوند

یت این امر، ک به شما در مدیر چه در ر پیادهی تغییرات چه دهمه به منظور کم سازی و 
ین معیارها در بخش  . CHANGELOGتعاریف ا وشته خواهند شد  ن

https://web.dev/optimize-cls/
https://web.dev/debug-layout-shifts
http://bit.ly/chrome-speed-metrics-changelog
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نه تعیین کنیم؟ WEB VITALSچگونه برای معیارهای   آستا
Core Web Vitals اردها زوا ستند. این استاند یای مهمی یک سری معیار و استاندارد مهم ه

کاربر»و حائز اهمیتی از  ی اینترنت را اندازه« تجربه واقعی   Coreکنند. گیری میدر دنیا
Web Vitals  شامل یک سری معیار، استاندارد و همچنین حد آستانه این استانداردها

1گیری این استانداردها به دولوپر شود. اندازهمی یتکمک می  سطح رضا مندی کند تا بتواند 
سایت را اندازه  گیری کند. کاربر از عملکرد وب

 ین استانداردها او حد آستانه  Core Web Vitalsمعیار و استاندارد 

عیار می Core Web Vitals، 2020در سال  ین معیارشامل سه م ل موارد زیر شدند. ا ها شام
 هستند: 

 Largest Contentful Paint (LCP) 

 First Input Delay (FID) 

 Cumulative Layout Shift (CLS) 

کاربر در دنیای اینترنت را  خاص از تجربه واقعی  هر کدام از این معیارها، یک جنبه 
یت است. این معیار واحد اندازه LCPکنند. گیری میاندازه گیری سرعت بارگذاری بار وبسا

، زمانی که بیشمی بار صفحه وتواند بر اساس معیار ری شده است را  تر  یت شما بارگذا سا ب
خص سرعت پاسخگویی وبسایت شما را نشان می FIDبه شما نشان دهد.  دهد. این شا

شخص می نگاه اول م توانید می FID کند. در حقیقت بامیزان تاثیرگذاری صفحه شما را در 
یت شما گیرا و جذاب است. در نگاه اول چقدر وبسا ید که در  یت شاخص  متوجه شو نها

CLS سایت شما را اندازه کند. این شاخص میزان تغییرات گیری میپایداری بصری وب
 دهد. چیدمان غیرمنتظره صفحات وب را به شما نشان می

بات مختلف، در نهایت به شما یک عدد نشان می س از انجام محاس دهند. این معیارها پ
نه مییبرای تعیین عملکرد هر شاخص، یک آستانه تعریف م ک این آستا توانید شود. با کم

که شاخص عدد آن معیار را اندازه ثانیه را به شما نشان  3عدد  LCPگیری کنید. تصور کنید 
چه معنایی دارد؟ تصور کنید معلم به شما نمره میمی خب این عدد  دهد. نمره شما دهد. 

رد خود از معلم 10عنوان مثال به ست. قطعاً برای ارزیابی عملک که امتحان  ا پرسید  اهید  خو
که از  ؟ زمانی  است لحاظ شده  گرفته باشید، یعنی عملکرد معمولی  10نمره  20از چند نمره 

                                                           
1 Developer: توسعهدهنده یا همان برنامهنویس وب  
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خب  10داشتید. حال اگر آستانه شما  لت قرار دارد.  نمره باشد، عملکرد شما در بهترین حا
ود دارد که به این ترتیب است:   درباره این سه معیار نیز آستانه وج

 

 درصد ضعیف مطلوب 

 LCPشاخص 
میلی  2500کمتر از 

 ثانیه
میلی  4000بیشتر از 

 ثانیه
75 

 FIDشاخص 
میلی  100کمتر از 

 ثانیه
میلی  300بیشتر از 

 ثانیه
75 

 ثانیه 0.1کمتر از  CLSشاخص 
 0.25بیشتر از  

 ثانیه
75 

 عیارهای وب وایتالمآستانه  – 1جدول شماره 

شی به ک نگاه کنید، بخ وان اگر به جدول شماره ی نیز وجود دارد. این ستون « درصد»عن
بیشتری را برای اندازه یت  75کند. یعنی اگر گیری لحاظ میکمی بازه  ز پاسخ وبسا درصد ا

باشد نیز می ب قرار داشته  یا صفحه شما در محدوده مطلو که عملکرد وبسایت  توان گفت 
لوب ط س اگر بیش از  شما در این شاخص م بالعک درصد شاخص 25بوده است. 

یت شما « ضعیف»شده صفحه شما در محدوده گیریاندازه قرار داشته باشد، عملکرد وبسا
 خواهد بود. « ضعیف»در آن شاخص، 

نه کمی سردرگم شده باشید. برای درک 75گیری شاید در زمینه اندازه درصد از هر آستا
ص به ما بیLCPص آوریم. به شاخبهتر، یک مثال می خ ین شا کند ان میدقت کنید. آستانه ا

که  2500کمتر از  LCPکه  یک صفحه،  LCPمیلی ثانیه مطلوب است. حال در نظر بگیرید 
میلی  3750درصد عملکرد این شاخص، میزان آن به 75گرفتن نظرثانیه باشد. حتی با در 5

  قرار دهیم. رسد. پس باید آن را در دسته ضعیفثانیه می

 Core Web Vitalsمعیار سنجش استاندارد 
عریف کرد.  Core Web Vitalsبرای ایجاد آستانه استاندارد  باید ابتدا یک معیار سنجش ت

نه  گوگل برای تعیین آستا که در  استفاده  2020سال   Core Web Vitalsدر ادامه معیاری 
ب این معیارها برای  عدی درباره جزئیات انتخا بخش ب خواهیم داد. در  کردیم را به شما شرح 

خص در سال  ر سال 2020تعیین آستانه هر شا بت خواهیم کرد. د های آینده با شما صح
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بی رها  کاربر در اینترنت، این معیا ود پبرای بهبود توانایی سنجش تجربه واقعی  ید بهب یدا ترد
 خواهند کرد. 

 تجربه مطلوب کاربر در اینترنت 

به صورت کلی میبه کاربر در اینترنت است.  ف اصلی ما بهبود تجربه  گفت که هد توان 
نه باید کاری کنیم ت یت مازبان ساده و عامیا ، احساس ستا کاربر از اینکه داخل وبسا

ص  ما در آستانه  Core Web Vitalsرضایت داشته باشد. به این منظور، باید شاخ
پیدا کنیم، باید درباره « مطلوب» ین شاخص دست  هوش »قرار داشته باشد. برای آنکه به ا

ادیم. معموالً نتیجه تحقیقات بیشتری انجام میHCI 2و همچنین « شناختی انسان د
بت ختم می به یک عدد ثا گستردهتحقیقات  این تحقیقات به دامنه  ای از اعداد شود؛ اما در 

 ا کردیم. دست پید

که کاربر قبل از آنکه تمرکز خود را از دست دهد، منتظر میلعنوان مثابه ماند را ، زمانی 
حالی است که تحقیقات به ما دامنه وسیعی از ثانیه در نظر می 1معموالً  گیریم. این در 

.هساعداد را در این زمینه ارائه داد. این اعداد از چند میلی ثانیه تا چند ثانیه متغییر   تند

یستم شناختی انسان ها با یکدیگر تفاوت تحقیقات این حقیقت را به ما نشان داد که س
که دارند. از مجموع این تحقیقات و داده های عددی گوگل کروم به این نتیجه رسیدیم 

یت می دهند تا پیش از بارگذاری کامل از آن خارج کاربران مختلف فرصت متفاوتی به سا
یت شوند. به زبان ساده هر کا سا ربر صبر متفاوتی دارد. برخی افراد به محض اینکه وب

سایت فرصت میبارگذاری نشود از آن خارج می حالی که برخی دیگر به وب دهند شوند؛ در 
شخصیت کاربر بستگی دارد.  کامالً به  سئله نیز   تا بارگذاری خود را کامل کند. این م

خص صدر این مقاله اعداد واقعی و آزمایش بارگذارشده از شا ی صفحه بر کاربر هنگام 
اده خاطر از این د ود دارد. به همین  های عددی استفاده خواهیم کرد. با وجود وبسایت وج

یدتر همانند این، تحقیقاتی درباره شاخص خاطر بانجام نشده است.  CLSهای جد ه همین 
به که  ب کردیم اساصورت تصادفی برای ادامه تحقیقات از صفحات واقعی وب  تفاده نتخا

کاربر در استفاده از این گیری آستانه آنخواهیم کرد تا بر اساس اندازه ها و حس واقعی 
طقی دست پیدا کنیم.وبسایت  ها، به یک تحلیل من

  

                                                           
2 computer interaction -Human امپیوتریا همان ارتباط تعاملی بین انسان و ک 
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 ل آهقابل دستیابی بودن آستانه اید

رد. به  سیاری دا اهمیت ب ی بودن آستانه  ین LCPعنوان مثال در زمینه قابل دستیاب بهتر  ،
با در نظر گرفتن بستر آستانه ز  مان صفر میلی ثانیه خواهد بود. این در حالی است که 

نه امکان ین آستا بی به ا ست. در نتیجه باید اینترنت و مشکالت شبکه، دستیا پذیر نی
ی باشند. به همین منظور زمانی که یک آستانه را در دسته ه آآستانه اید ل قابل دستیاب

، قابل دستیقرار می« مطلوب» ی بودن آن را با کمک دهیم CrUX 3اب خواهیم کرد.  تأیید 

ید حداقل   بی بودن آستانه، با 4هادرصد از اوریجین10برای تأیید قابل دستیا  URLیا همان  
ید حداقل « مطلوب»های موجود در اینترنت، در دسته  با به زبان ساده،  ر بگیرد.   10قرا

یت ر روی اینترنت، به این میزان ددرصد از وبسا باشند. این مسئله های ب ست پیاده کرده 
که چنین شاخصی هم مطلوب است و هم حداقل نشان  10دهنده آن موضوع خواهد بود 

یت یافتهدرصد از وبسا به آن دست  بی نیز است. ها   اند، پس شدنی و قابل دستیا

سایت خاطر متغیرهای مختلف به های مطلوب بههمچنین امکان آن وجود دارد که وب
یت ید حتماً قابلیت « ضعیف»های اشتباه در دسته وبسا خاطر با قرار بگیرند. به همین 

به ز برترین دستیابی  صورت دائم و پیوسته نیز در نظر گرفته شود. برای این کار ا
بهینهوبسایت باید در همه شرایط قابل ه میسازی شده استفادهای  شود. یک آستانه 

باشد.    دستیابی 

ریف کنیم نیز باید آن را در داده «ضعیف»عنوان بالعکس اگر یک آستانه را به های واقعی تع
URL  درصد از  10های مختلف بررسی کنیم. اگر حداقلURL  نه ضعیف ها دارای این آستا

که این آستاباشند، می طقی و قاتوان نتیجه گرفت  بل دستیابی است. البته نه ضعیف من
پیش  کند. درصد اوریجینز وبسایت را نیز تأیید می 30تا  10فرض، عملکرد آستانه 

 مالحظات نهایی درباره معیارهای سنجش 

یگر هستند. به رها در تضاد با یکد نکه یک معیار همواره قابل گاهی معیا عنوان مثال شاید ای
شه  باشد و همی باشد. همچنین دستیابی  یت کاربر شود در تناقض  باعث حس رضا

که رفتار انسانتحقیقات بر روی ادراک انسانی نشان می غییر دهد  ها در مدت زمان ت
نهمی ید اضافه کنیم که کنند. پس هیچ آستا با ست. در نتیجه  بت و صحیح نی شه ثا ای همی

خص انجام شده و شاید در مدت زمان این 2020این تحقیقات در سال   ها تغییر کنند. شا

                                                           
3 Chrome User Experience Report  
4 Origin ها دانست. ترکیبی از شما یا همان پروتکل، نام هاست و پورت است. در حقیقت میتوان آن را معادل صفحات مختلف وبسایت 
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 انتخاب درصد 

کردیم. در آن قسمت از  بت  رصد محاسبات صح کل شاخص  %75در بخش قبلی درباره د
ید بر اساس دو معیار مختلف تعیین به رصد با عنوان معیار استفاده کردیم. در این بخش د

یم حداقل  عیین شود تا مطمئن شو به شکلی ت باید  تعداد شود. در وهله اول اینکه درصد 
بازدید می که از نظر عملکرد تعیین شده کاربرانی که از وبسایت  کنند، به حداقل هدفی 

باشند.   بود، دست پیدا کرده 

های خارج از محدوده قرار بگیرد. با توجه دوم  اینکه درصد نباید تحت تأثیر داده در وهله
یم که  ین نتیجه رسید نهایت به ا ک مقدار مناسب است. ی« درصد75»به این دو معیار، در 

شتر از با استفاده از این درصد مطمئن می یا بی شویم که اکثر کاربران حداقل سطح عملکرد 
. همچنین حداقل را تجربه کرده ندرت تحت تأثیر درصد مقداری است که به 75اند

 گیرد. های خارج از محدوده قرار میداده

  Large Contentful Paintبررسی شاخص 
ست که کاربر پس از  رسوم ا دهد. ثانیه انتظار، تمرکز خود را از دست می 1معموالً چنین م

که  به حساب می 1پس از تحقیقات انجام شده متوجه شدیم  آید. ثانیه فقط یک تخمین 
عموالً در دو منبع  ست. م غییر ا چند ثانیه مت نیه تا  که این عدد بین چند میلی ثا در حالی 

Card et al ین و همچنMiller  به 1از ان آستانه اصلی استفاده میثانیه  در  Cardشود. عنو
لحظه»ثانیه را  1، آستانه Newell's Unified Theories of Cognitionکتاب  « ایپاسخ 

لحظه Newellنامد. می  کند: ای را چنین توصیف میپاسخ 

 
ر کتاب خود به این شکل اظهار نظر می Millerاز طرف دیگر  که:د  کند 
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ر حدود پس در نهایت می کند و پس از ثانیه صبر می 3تا  0.3توان نتیجه گرفت که کاربر د

ل قبول  آن تمرکز خود را از دست خواهد داد. پس اگر بخواهیم یک آستانه مناسب و قاب
یم، در همین دامنه قرار خواهد د LCPبرای  حال حاضر شاخص قابل در نظر بگیر اشت. در 

طلوب،  LCPقبول برای  یم باید شاخص بین  1م ثانیه است. در حالی که به این نتیجه رسید
باشد. برای تشخیص بهتر آستانه، از  3تا  0.3 آن « قابل دستیابی بودن» ثانیه منعطف 

 گیریم. کمک می

 قابل دستیابی بودن شاخص 

ک داده سمت با کم یا همان در این ق ص می Cruxهای کروم  شخی یم که چه میزان از ت ده
 هستند ؟  LCPثانیه  3تا  1ها دارای آستانه وبسایت

 بندی آستانه مطلوب اوریجینز برای دسته CrUXدرصد 

 ثانیه 2.5 ثانیه 2 ثانیه 1.5 ثانیه 1 

 %42 %27 %13 %3.5 کاربر تلفن

پ  %51 %36 %19 %6.9 کاربر دسکتا

 LCPرسی آستانه مطلوب برای جدول بر  – 2جدول شماره 

به  ریجینز باید حداقل  که درصد او برسد. همان  %10در بخش ابتدایی مقاله اشاره کردیم 
به ، مابقی ستون«ثانیه 1ستون »کنید، به غیر از طور که در این جدول مشاهده می ها 

یجینز دست یافته 10حداقل  توان گیرند. پس میاند و در دسته مطلوب قرار میدرصد اور
یت نگفت که وبسا کا ورد تأیید قرار میها   گیرند. دیدای ما از این بابت م

وستگی آن بات، باید پی یتدر مرحله بعد برای تأیید این محاس یا ها را برای برترین وبسا ها 
به این منظور عملکرد  بسایت LCPهمان اوریجنیزها نیز بررسی شود.  ها را نیز برترین و
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نتیجه متوجه می که آبررسی خواهیم کرد. در  نهشویم  عیین شده بهستا صورت های ت
یت بارت دیگر بهپیوسته و دائمی برای این وبسا ستند. به ع دنبال این ها قابل دستیابی ه

یت 75هستیم که ببینیم آیا آستانه تعیین شده در  های برتر قابل درصد موارد برای وبسا
بات متوجه شدیم که آستانه  . پس از این محاس یا خیر ثانیه  2و  1.5دستیابی هستند 

که آستانه به نیستند. در حالی  ثانیه همواره قابل  2.5صورت پیوسته و دائم قابل دستیابی 
 دستیابی است. 

 بندی آستانه ضعیف اوریجینز برای دسته CrUXدرصد 

 ثانیه 4.5 ثانیه 4 ثانیه 3.5 ثانیه 3 

 %20 %26 %35 %45 کاربر تلفن

پ  %14 %19 %26 %36 کاربر دسکتا

 LCPبررسی آستانه ضعیف  – 3جدول شماره 

نه  کاربران تلفن همراه و  26حدود  4در آستا رصد اوریجینز  ز کاربران  %21د یجین اور
3تا  10گیرند. این یعنی در محدوده قرار می« ضعیف»دسکتاپ در دسته  درصد  0

پس میپیش نه قابل قبو 4فت که توان نتیجه گر فرض ما قرار دارد.  ل ثانیه یک آستا
 شود. محسوب می« ضعیف»

یت می نه در نها طلوب و آستانه  2.5توان نتیجه گرفت که آستا ثانیه  4ثانیه یک آستانه م
 شود. محسوب می LCPیک آستانه ضعیف برای شاخص 

  First Input Delayبررسی شاخص 
در یجاد تاخیر تواند باعث ااند که عواملی همانند ورودی کاربر میتحقیقات نشان داده

حدود  بصری در  پس در نتیجه تأخیر اولین ورودی در حدود  100فیدبک  میلی ثانیه شود. 
آستانهمیلی ثانیه می 100 ای معقول و البته مطلوب باشد. اگر تأخیر اولین ورودی تواند 

 شوند. میلی ثانیه باشد، سایر مراحل پردازش و رندرینگ در آن زمان انجام نمی 100بیش از 

Jakob Nielsen  بی با نام چنین  Response Times: The 3 Important Limitsدر کتا
که در عرض اظهار می ک سیستم پاسخ 0.1کند  باید ی گفت ثانیه  دهی داشته باشد تا بتوان 

 که پاسخگویی آنی دارد.

یش داده شد. شیء در یک تحقیقات جامع، به شرکت کنندگان دو شیء بر روی صفحه نما
A سمت شیء بهB به شیء شروع به حرکت می الفاصله پس از اینکه  برخورد کرد  Bکند و ب
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این حین، شیء دوم شروع به حرکت میاز حرکت می شود. از دور می Aکند و از ایستد. در 
غییر داد. شروع به حرکت می Bرسد و شیء می Bبه شیء  Aزمانی که شیء  د را باید ت  کن

ی اساس این آزما  Aاز لحظه توقف شیء  Bش، اگر زمان حرکت شیء جالب است بدانید بر 
وم را عامل ثانیه باشد، شرکت میلی 100کمتر از  شیء اول به د کنندگان در آزمایش، ضربه 

 دانند. حرکت شیء دوم می

شرکت میلی 200تا  100اگر این زمان بین  باشد،  معلولی را عامل ثانیه  باط علت و  کنندگان ارت
 دانند. حرکت شیء دوم می

به میلی 200بیش از حال اگر این زمان  باشد،  مل حرکت هیچثانیه  ول را عا جه ضربه شیء ا و
 دانند. شیء دوم نمی

کاربر این  یک دکمه طراحی شد. زمانی که  ر روی صفحه نمایش،  یگر، ب در یک آزمایش د
بصریدکمه را فشار می یک فیدبک  .بر روی صفحه نمایش داده می داد،   شد

بصری، وقفهبین زمان فشرد نی که ن دکمه و فیدبک  های زمانی مختلف قرار داده شد. زما
کمتر از  کاربر واکنش را  85این وقفه  نیه بود،   100کرد. در وقفه تلقی می« آنی»میلی ثا

یه میلی ثان 150تا  100قلم داد کرد. وقفه بین « مطلوب»میلی ثانیه، کاربر عملکرد دکمه را 
یت وقفه « ار کندبسی»برای کاربر یک واکنش  نها میلی ثانیه را کاربر کامالً  300بود. در 

ست. ضعیف می  دان

گفت که تأخیر اولین ورودی در حدود  میلی  100پس با توجه به تمام این آزمایشات باید 
ی که شاخص تأثیر اولین ورودی به بیش از ثانیه می تواند مطلوب باشد. همچنین در صورت

آن  300  را باید در دسته ضعیف قرار دهیم. در ادامه قابل دستیابی بودنمیلی ثانیه برسد، 
نه را بررسی خواهیم کرد.   این آستا

 قابل دستیابی بودن شاخص

ک داده سمت با کم یا همان در این ق ص میدهیم که آیا Cruxهای کروم  شخی یت  ت اکثر
ستند؟ معیار این آستانه را برا 100کمتر از  FIDها دارای وبسایت ی میلی ثانیه ه

ودن، دستیابی تصمیم یا ضعیف ب شاخص تعیین شده قرار 75ه حداقل بگیری مطلوب 
بی به به زبان سادهدهیم. )می بول است(  175تر یعنی دستیا  میلی ثانیه نیز قابل ق

سایت Cruxدرصد  ه مطلوب قرار میلی ثانیه در دست 100کمتر از  FIdهای مختلف که با وب
 گیرندمی



48 
نتوریکس core web vitalsجامع آموزش   | آژانس دیجیتال مارکتینگ م

 میلی ثانیه 100زمان  

 %78 کاربران موبایل

پ  %99بیش از  کاربران دسکتا

 میلی ثانیه 100کمتر از  FIdهای مختلف که با وبسایت Cruxدرصد  - 4جدول شماره 

یتهمان طور که در جدول مشاهده می ر هستند تا های دنیا قکنید، برترین وبسا اد
درصد این  95درصد از این آستانه دست پیدا کنند. حتی برخی به  75صورت پیوسته به به

 کنند. صورت پیوسته دست پیدا میآستانه نیز به

یت می البته معقول برای  100توان نتیجه گرفت که در نها میلی ثانیه یک آستانه منطقی و 
 شود. شاخص تأخیر اولین ورود محسوب می

  Cumulative Layout Shiftبررسی شاخص 
خص مقدار جابه شا ست. این  ً جدید ا بتا جایی تغییرات چیدمان غیرمنتظره یک شاخص نس

ست گیری میچیدمان محتوای بصری وبسایت شما را اندازه ید ا ص کامالً جد ین شاخ کند. ا
کرده خاو آن را به تازگی مطرح  خصواند. به همین  نه آزمایشی در  ص یافتن طر هیچگو

است. از نجام نشده  ت کاربران در مقابل اینآستانه آن ا باید از انتظارا رو برای یافتن آستانه 
سایت م. به این منظور وب پوسته را در اختیار وبسایت استفاده نمایی غییرات متعدد  با ت هایی 

به این نتیجه رسیدیم که پس از چه میزان تغییرات چ یدمان کاربران قرار دادیم. در نهایت 
 کند. غیرمنتظره، کاربر وبسایت را ترک می

به این نتیجه رسیدیم که تغییرات زمانی که از  یت  باعث آز  0.15در نها ار افزایش پیدا کنند، 
حالی است که تغییرات در حدود کاربر می .0شوند. این در  یا کمتر نیز توسط کاربر قابل  1

ص است؛ اما به درت باعث آزار او میتشخی خا شود.ن را برای  0.1طر آستانه به همین 
آستانه مطلوب انتخاب میبه CLSشاخص  که آستانه عنوان  حالی است  کنیم. البته این در 

ل برای این شاخص محسوب می 0  شود. حد ایدئا

 قابل دستیابی بودن شاخص

نتیجه رسیدیم که در حدوCruxهای کروم یا همان بر اساس داده درصد از 50د ، به این 
خص وبسایت  هستند.  0.05کمتر از  CLSها دارای شا

 0.05 0.1 0.15 
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 %69 %60 %49 کاربران موبایل

پ  %69 %59 %42 کاربران دسکتا

 0.1کمتر از  CLSل دستیابی بودن بررسی قاب – 5جدول شماره 

به ما نشان می نه این جدول و محاسبات  به CLS 0.05دهد که باید آستا عنوان آستانه را 
جلوگیری از تغییرات « مطلوب» طقی باشد؛ اما گاهی  . این مسئله شاید من انتخاب کنیم

 ناگهانی چیدمان و پوسته غیر قابل اجتناب است. 

وای به لح ded5party embed-Third عنوان مثال ابعاد محت رگذاری مشخص تا  ظه اتمام با
سئله می چیدمان از نیست. این م بیشتر شود.  0.05تواند باعث شود که تغییر غیرمنتظره 

آستانه پس می که  گفت  0باید حدود  CLSتوان  به  05. ین مقدار  نیز  0.1باشد؛ اما  گاهی ا
یت کاربر را در کنار قابل دمی حقیقت برای تعریف یک آستانه، باید رضا بی رسد. در  ستیا

بگیرید.   بودن در نظر 

یک، اکوسیستم -Thirdکاری برای حل مشکل محتوای وب راه امیدواریم در آینده نزد
Party Embeded  نه توان آستانه را می 0.05پیدا کند. اگر چنین راهکاری اعمال شود، آستا

ن را به عد CLSمطلوب برای  ید حتی بتوان این تغییرات غیرمنتظره چیدما ست. شا د دان
. نیز رساند  ایدئال صفر 

یم تا بر اساس داده ، آستانه CrUX های گوگل کروم یا همانحال در ادامه قصد دار
عیین کنیم. را برای اکثر وبسایت« ضعیف» ود ت  های موج

 0.15 0.2 0.25 0.3 

 %18 %20 %25 %31 کاربران موبایل

کاربران 
پ  دسکتا

31% 23% 18% 16% 

 CLSه ضعیف برای تعیین آستان – 6جدول شماره 

.0آستانه  ا درصد اوریجینز کاربران دسکتاپ ر 18اوریجینز کاربران موبایل و  %20با حدود  25
ول می درصد ما  30تا  10توان در دسته آستانه ضعیف قرار داد. این مقدار در دامنه قابل قب

0توان قرار دارد. پس می نه ضعیف برای 25.  ست. دان CLS را آستا

                                                           
 کنید. دادن آن در وبسایت خود استفاده میانواع محتوای مالتی مدیا که در یک هاست دیگر بارگذاری شده است و از کد ایمبد برای قرار 5
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گفت که  باید  یت  نه مطلوب و  0.1در نها .0آستا ف برای شاخص  25  CLSآستانه ضعی
.محسوب می  شود



51 
نتوریکس core web vitalsجامع آموزش   | آژانس دیجیتال مارکتینگ م

 

 

 

 Core Web Vitalsگیری فصل سوم: سنجش و اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
نتوریکس core web vitalsجامع آموزش   | آژانس دیجیتال مارکتینگ م

 را اندازه گیری کنیم؟ WEB VITALSچگونه 
یت شما مWEB VITALSآوری اطالعات جمع حسوب ، اولین گام برای بهبود عملکرد وبسا

لوب، اطالعات را از دادهمی های دنیای واقعی های آزمایشگاهی و دادهشود. یک تحلیل مط
حداقل تغییرا WEB VITALSگیری آورد. اندازهبه دست می ت در کدنویسی است. نیازمند 

 توانید استفاده کنید. ها از ابزارهای رایگان میگیری آنهمچنین برای اندازه

ی با استفاده از داده WEB VITALSگیری اندازه  RUMها
RUM  بارت انگلیسی بارت، ن Real User Monitoringمخفف ع ین ع بر اظر است. ترجمه ا

یت، به دادهکاربران می کاربران واقعی وبسا های عددی شود. در نتیجه نظارت مستقیم بر 
این طریق می شی دست پیدا خواهید کرد. به  توانیم برای بهبود عملکرد واقعی و نه آزمای

نیم. در حقیقت گوگل از کهم استفاده  کنارهای آزمایشگاهی و واقعی در وبسایت از داده
ی به آستانهاستفاده میها همین داده وبسایت ما را  WEB VITALSهای کند تا دستیاب

 بسنجد. 

 برای شروع آماده شوید ... 

ک می RUMاگر دارای تنظیمات  بهنیستید، این ابزارها به شما کم های سرعت دادهکند تا 
ر اساس  ورید. این ابزارها همگی ب یت خود را به دست بیا  Chromeواقعی از عملکرد وبسا

User Experience Report وجود این، باز هم در موارد خاص امکان دارد تهیه شده اند. با 
اده ین د کاربران واقها و دادهتفاوتی بین ا  عی وبسایت شما وجود داشته باشد. های 

  ابزارPageSpeed Insights یا همان PSI :PSI  روزه   28گزارشی جامع از عملکرد
6در سطح صفحه و اوریجن  بزار در نهایت به شما راهرا ارائه می کارهایی دهد. این ا

دنبال برداشتن اولین قدم برای بهبود عملکرد وبسایت شما ارائه خواهد کرد. اگر به
ود عملکرد وبسایت خود هستید، ما به شما  دهیم. را پیشنهاد می PSIدر راستای بهب

PSI  عنوان یک به وببر رویAPI  .قابل دسترسی است 

 بزار اSearch Console: یت شما را به صورت سرچ کنسول گزارش عملکرد وبسا
ن پیجصفحه محور ارائه می یا هما به دهد. این ابزار برای یافتن صفحات  هایی که 

، گزارش سرچ کنسول شامل PSIبهبود نیاز دارند، بسیار مناسب است. برخالف 

                                                           
 کامل  URLپروتکل به همراه آدرس و پورت، به زبان ساده همان  6
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که شود. سرچ کنسول فهای سابقه عملکرد وبسایت میداده بسایتی  قط بر روی و
بل استفاده است.  لکیت خود را تأیید کنید قا  شما مالک واقعی آن هستید و ما

  ابزارCrUX Dashboard: که داده ی این ابزار یک داشبورد آماده است   CrUXها
دهد. عملکرد این ابزار در اولویت کنید را نشان میبرای اورجینی که شما انتخاب می

سه دقیقه اطالعات را برای شما مهیا می 1ض کمتر از قرار دارد و در عر  کند. در مقای
شود. شامل ابعاد و جوانب بیشتری می CrUX، گزارش PSIبا سرچ کنسول و 

شن کاربر نیز در این نوع داده مشخص خواهد به عنوان مثال نوع دستگاه و نوع کانک
 شد. 

ین ابزارها فقط برای مراحل ابتد که ا ها اند. بلکه از آنایی طراحی نشدهالزم به ذکر است 
، PSIو همچنین  CrUXهای پیشرفته و شرایط مختلف نیز استفاده کرد. توان در تحلیلمی

و به از آناند و مینیز ارائه شده APIصورت هر د شبورد و گزارشتوان  خت دا های ها برای سا
 دیگر نیز استفاده کرد. 

 RUMآوری اطالعات جمع
دهد و قابل اطالعات بسیار مفیدی را ارائه می CrUXبا وجود آنکه گزارش گوگل یا همان 

یداً توصیه می شد ستند؛ اما  که اطالعات استناد ه خود ر  RUMکنیم  یت  آوری ا نیز جمعوبسا
کار باعث می ی وبسایت خود کنید. این  شود تا به جزئیات بیشتری درباره کاربران واقع

ها را به دست بیاورید. پس ای آنتوانید فیدبک لحظهاین ترتیب می دست پیدا کنید. به
به این داده با اتکا  ص مشکالت آن در نتیجه  شخی بسایت شما و ت ها، بهبود عملکرد و

 تر خواهد بود. ساده

اده CrUXهای به یاد داشته باشید داده های به دست آمده در طول یک ماه تخمینی از د
خاطر  ها در ابزارهای مختلف، متفاوت خواهد بود. جزئیات این دادههستند. به همین 

ل بر اساس عملکرد  PSIعنوان مثال گزارش به سایت 28و سرچ کنسو شما تهیه  روزه وب
ادهمی ی شود. این در حالی است که مجموعه د نه به وجود میبه CrUXها آید. صورت ماها

یگرپس داده با د  کمی متفاوت باشد. ی های شما از هر ابزار ممکن است 

آوری کنید یا اینکه جمع RUMرا با کمک سرویس اختصاصی  RUMهای توانید دادهشما می
س اختصاصی  ن استفاده نمایید. سروی آوری مخصوص جمع RUMاز ابزار شخصی خودتا

و ارائه گزارش در همین راستا است. برای آنکه از این سرویس در راستای  RUMهای داده
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بخواهید تا  RUMاستفاده کنید، از سرویس اختصاصی  Core Web Vitals گیریاندازه
عال نماید.  Core Web Vitalsمانیتورینگ   را برای شما ف

نظیمات سیستم  RUMاگر فاقد سرویس اختصاصی  ید با تغییرات جزئی در ت ستید، شا ه
اده توانید این د ب ی وبسایت خود  ین کار های عددی را به دست بیاورید. برای اتحلیل

را انتخاب کنید. روش دقیق استفاده  vitals-web، کد  جاوا اسکریپتتوانید از کتابخانه می
واهیم کرد:  به شما عزیزان معرفی خ  از این روش را در ادامه 

 در کتابخانه جاوا اسکریپت   Web – Vitalsاستفاده از 
بهاگر می استفاده از سرویس اختصاصی خواهید  گیری خودتان را ، ابزار اندازهRUMجای 

به سراغ  جاوا  Web – vitalsاجرا کنید، بهتر است  بروید. ادر کتابخانه   – Webسکریپ 
Vitals  وچک مدوالر است که سایز آن به کمتر از رسد. این کیلوبایت می 1یک کتابخانه ک

های میدانی در زمینه آوری دادهمناسب برای جمع APIعنوان یک بهتواند کتابخانه می
 برای شما عمل کند.  Web Vitalsاستانداردهای 

های مرورگر نیستند؛ بلکه بر  APIتأثیر صورت مستقیم تحتها بهبه این ترتیب شاخص
ل برای اندازهها اولویت دارند. بهآن نوان مثا دم وص عمخص APIاز  CLSگیری استاندارد ع

که از کتابخانه ثبات پوسته استفاده می د دیگر استفاده کنی Web – Vitalsشود؛ اما زمانی 
ودتان یک روش برای اندازه شید که حتماً خ نگران با گیری این شاخص را اجرا الزم نیست 

ش برای اندازهکنید؛ بلکه این کتابخانه می گیری این استاندارد استفاده تواند از بهترین رو
 ماید. ن

 آوری دیتا جمع

باید از داده جمعحتماً  کار  Web – vitalsآوری شده توسط های  گزارش تهیه کنید. اگر این 
ادهگاه متوجه نمیرا انجام ندهید، هیچ چطور باید از این د استفاده کنید. برای شوید که  ها 

 Google Tagیا  API endpointa generic  ،Google Analyticsتوانید از این کار می
Manager  کمک بگیرید. اگر به جز این سه ابزار، از ابزار دیگری برای تهیه گزارش استفاده

که می بگیرید. در غیر این صورت باید گفت  کمک  یک  Google Analyticsکنید، از همان 
 .  ابزار رایگان و بسیار مناسب برای این کار است

برای آنکه بتوانید ابزار مناسب را انتخاب کنید، باید در نظر داشته باشید که چه 
بکنید. مشاغل بزرگ مای از این اطالعات و دیتا میاستفاده الً زمانی به خواهید  عمو

https://github.com/GoogleChrome/web-vitals
https://github.com/GoogleChrome/web-vitals
https://github.com/GoogleChrome/web-vitals#send-the-results-to-an-analytics-endpoint
https://github.com/GoogleChrome/web-vitals#send-the-results-to-google-analytics
https://github.com/GoogleChrome/web-vitals#send-the-results-to-google-tag-manager
https://github.com/GoogleChrome/web-vitals#send-the-results-to-google-tag-manager
https://github.com/GoogleChrome/web-vitals#send-the-results-to-google-tag-manager
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به فکبیشترین موفقیت دست پیدا می که  نه کنند  ر ارتقاء و بهبود تمامی سازمان خود و 
باشید.  خاصی باشند. این یعنی باید به فکر ارائه یک گزارش کامل و جامع   فقط بخش 

 های عددی تفسیر داده

به روند توزیع آن نیز دقت کنید. دادهدر حین تفسیر داده ی عددی باید  های عددی ها
طیف گستردهنشان RUMحاصل از  عنوان مثال برخی افراد ستند. بهکرد های از عملدهنده 

ز وبسایت شما را دارند. به همین خاطر  سته ا یگر تجربه آه و برخی د یک تجربه سریع 
جمعای از اعداد را به شما ارائه میها طیف گستردهداده ک  با کم بندی کلی و دهند. البته 

 ش داد. توان این تفاوت در رفتار را پوشها میسازی دادهخالصه

برای تشخیص اینکه استانداردهای یک  Web Vitalsر ارتباط با د باید بدانید که گوگل 
طلوب تجربه کاربر استفاده  نظر رسیده است یا نه، فقط از درصد م به آستانه مد وبسایت 

رهای متوسط را در نظر نمیمی که بخواهد در گزارش کند و اصالً آما گیرد. مخصوصا زمانی 
ص را در آست ً خود یک شاخ ، باید حتما زدید 75انه مطلوب قرار دهد های انجام درصد با

باشند.  نه مطلوب قرار داشته  طح آستا یت در س  شده از وبسا

 های آزمایشگاهی با استفاده از داده Web Vitalsگیری اندازه
ادههای مصنوعی نیز گفته میهای آزمایشگاهی، دادهبه داده ط کنترل شود. این د ها در شرای

به دست می کاربر تجربه میشده  عی که  کند ندارد. برخالف آیند و ارتباطی با شرایط واق
های آزمایشگاهی با کمک شرایط از پیش تعیین شده به دست ، دادهRUMهای داده

وسعهدهآیند. پس از این دامی  continuous integrationدهنده و پروسه ها در روند کار ت
که  WebPage Testو همچنین  LightHouseشود. استفاده می جزء ابزارهایی هستند 

ی را به دست بیاورند. توانند دادهمی یشگاهی و مصنوع  های آزما

 مالحظات نهایی 

کاربر از آن استفاد که ه میاگر شرایط شبکه، نوع دستگاهی که  و موقعیت جغرافیایی  کند 
وت داشته باشد، داده های و داده RUMهای کاربر در آن قرار دارد با شرایط آزمایشگاهی تفا

خاطر برای اندازه اهند داشت. به همین  گیری آزمایشگاهی با یکدیگر تفاوت فاحشی خو
Web Vitals metrics  :سری مالحظات را در نظر داشته باشید  باید یک 

 Cumulative Layout Shift  یا همانCLSین شاخص : مقدار اندازه گیری شده ا
به که در دادهدر شرایط آزمایشگاهی   RUMهای مراتب کمتر از مقداری است 

غییر  CLSشود. مشاهده می در حقیقت جمع امتیاز کل تغییرات پوسته برای هر ت
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کاربر صفحه وبسایت شما ر  که  نی است  کند. ا مرور میغیرمنتظره در مدت زما
یت شما را مرور می» کاربر صفحه وبسا ی که  یک متغییر است. « کندمدت زمان

با آزمایشگاهی تفاوت  یط واقعی  یت در شرا همچنین زمان بارگذاری صفحه وبسا
 دارد.

عامل و ارتباط با آن را  نه ت بارگذاری صفحه و  ط زمان   بسیاری از ابزارهای آزمایشگاهی فق
نتیجه این ابزارهای آزمایشگاهی فقط قادرند تا تغکنگیری میاندازه ییرات غیرمنتظره ند. در 

بتدایی بارگذاری صفحه وبسایت شما اندازه گیری کنند. این در پوسته را در طول زمان ا
حال تعامل با صفحه  CLSمقدار  RUMحالی است که داده  را تا زمانی که کاربر در 

ی کنگیری میوبسایت شما است را اندازه ضور کاربر در حد. به زبان ساده از ابتدا تا انتها
باید مدنظر قرار بگیرد.   وبسایت 

 First Input Delay  یا همانFIDوان در : شاخص تأخیر اولین ورودی را نمی ت
گیری این شاخص نیاز به تعامل و گیری کرد. برای اندازهشرایط آزمایشگاهی اندازه

است. به همین خاطر  یت  یا همان  Total Blocking Timeارتباط کاربر با وبسا
TBT ی برای اندازهمی شگاه سی جایگزین آزمای خص تأخیر تواند یک پراک گیری شا

 ولین ورودی باشد. ا

TBT  فاصله زمانی بینFirst Contentful Paint  یا همان اولین نمایش محتوایی تا زمان
ل یا همان  ی که انسداد صفحه در برابر پاسخ  Time To Interactiveتعام در طول مدت

 با TBTگیری کند. با وجود آنکه روش اندازهگیری میورودی کاربر ایجاد شده است را اندازه
تفاوت دارد؛ اما هر دو بازتابی از زمان انسداد اصلی در طول پروسه  FIDگیری روش اندازه

7بوت استرپ  عامل  threadهستند. زمانی که  به ت شد، مرورگر در پاسخ  اصلی بالک شده با
کاربر، دچار تأخیر خواهد شد. در عین حال تأخیر اولین ورودی نیز، هر تاخیری که در اولین 

ل کارب ایجاد میتعام یت  ری میشود را اندازهر با وبسا که کند. پس میگی و  TBTتوان گفت 
FID طر می شابه دارند. به همین خا در شرایط  FIDبه جای  TBTتوان از هر دو عملکردی م

 آزمایشگاهی استفاده کرد. 

 

 

                                                           
7 bootstrap 
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 کدامند؟ WEB VITALSابزارهای اندازه گیری 
Web Vitals خص ب شا سایت شما محسو هایی بسیار ارزشمند برای بهبود عملکرد وب

کاربر را هنگام استفاده از ها به شما کمک میWeb Vitalشوند. می کنند احساس 
گوگل که مخصوص تان اندازهوبسایبت بختانه تمام ابزارهای معروف  گیری کنید. خوش

، از انداز دهندهتوسعه ر میز پشتیبانی مینی Web Vitalsگیری هها بودند . با این کا توانید کند
 Lighthouse ،SageSpeedخوبی درک کرده و حل کنید. مشکالت تجربه کاربر را به

Insight ،Chrome DevTools  ،Search Console ،Web Dev`s measure tool  ،Web 
Vitals Chrome extension  و ابزار جدیدChrome UX Report س  تند. جزء این ابزارها ه

 
 

 Core Web Vitalsگیری در حال حاضر ابزارهای گوگل با کمک ارزیابی صفحه محور، اندازه
شاخصرا انجام می ین  حتماً ا برای اندازهدهند. پس  گیری در دسترس و قابل ها باید 

 گیری باشند. اندازه

ود را با   Core Web Vitalsپیش از شروع، برای آنکه بتوانید تجربه کاربر از وبسایت خ
 گیری کنید، مراحل زیر را انجام دهید: اندازه
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  از سرچ کنسول جدید، گزارشCore Web Vitals  کنید تا مجموعه را دریافت 
یی که نیاز به توجه بیصفحه  شتری دارند را پیدا کنید. ها

  ید، باید از ظر خود را پیدا کرد ) که  PageSpeed Insightزمانی که صفحات مدن
تهیه شده است( استفاده نمایید تا  Chrome UX Reportو  lighthouseتوسط 

توانید در سرچ را می PSIیا همان  PageSpeed Insightمشکل صفحه را بیابید. 
ر  آدرس به PSIکنسول خود بیابید یا د نمایید. خود را وا URLصورت مستقیم   رد 

 ود بهخب آیا برای بهینه ی وبسایت خ کمک این ساز ابزار آمادگی صورت محلی به 
 Core Webگیری برای اندازه Chrome DevToolsو  Lighthouseدارید؟ از 

Vitals کنند تا چطور استفاده کنید. در همین بخش، ابزارها شما را راهنمایی می
. با استفاده از افزونه  یید توانید در کروم می Web Vitalsمشکل را برطرف نما

 های مدنظر خود باشید. لحظه شاهد استانداردها و شاخص

  شده برای سازیآیا به داشبورد شخصیCore Web Vitals ز دارید؟ از داشبورد نیا
نی یا جدید برای داده Chrome Ux Report APIیا   CrUxآپدیت  های میدا

PageSpeed Insight API استفاده کنید. های آزمایشگاهی برای داده 

 Lighthouseبررسی ابزار 
Lighthouse کار است که می وسعهیک وبسایت خود دهنده در زمینه تشخیص تواند به ت

عه کمک مشکالت مختلف کمک کند. به این ترتیب توس تواند می Lighthouseدهنده با 
ود را بهبود دهد. کاربر وبسایت خ  تجربه 

عی کاربر را در محیط آزمایشگاهی این ابزار می تواند چند بعد مختلف از تجربه واق
ل عملکرد و دسترسی یا همان دستیابیاندازه بعاد شام پذیری کاربر گیری نماید. این ا

سخه از می های جدید به آن اضافه ، استانداردها و ممیزی Lighthouseشوند. در آخرین ن
یت خود را نیز از یشده است. در این نسخه م مشاهده  100تا  1توانید امتیاز عملکرد وبسا

 کنید. 

ندارد جدید به گزارش اضافه شده است. دو Lighthouse 6.0در آخرین نسخه  ، سه استا
 Cumulative Layout Shift (CLS)و  Largest Contentful Paint (LCP)شاخص جدید، 

خص می با کمکهستند. این دو شا به بهبود تجربه کاربر، کمک  Core Web Vitals توانند 
نوان یک شاخص اندازهها نه فقط بهشایان توجهی کنند. این شاخص گیری در گزارش ع
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یت نیز در نظر گرفته خواهند نهایی ، بلکه به یی عملکرد وبسا نها یک عامل در امتیاز  عنوان 
 شد. 

Total Blocking Time  یا همانTBTجدیدی استاندارد  است که آن را به  ، سومین 
Lighthouse ستقیم با اضافه کرده خص جدید در ارتباط م یا همان تأخیر  FIDاند. این شا

خص ین شا ین شرایط را برای  Lighthouseها، اولین ورودی است. از ترکیب ا به شما بهتر
طلوب کاربر ارائه می با تجربه م الت مرتبط  ، از جمله Lighthouseدهد. تمام محصو

Lighthouse CI  خرین نسخه به  Lighthouse CIکنند. استفاده می Lighthouse، از آ
کمک می وستکنند تا بهشما  8های راحتی پول ریک شدن، خود را قبل از ادغام و اجرا

 گیری نمایید. اندازه

  PageSpeed Insightبررسی ابزار 
یک صفحه را هم  PSIیا همان  PageSpeed Insightابزار  شگاهی  عملکرد میدانی و آزمای

صورت کلی به دهد. این ابزار بهدر زمینه کاربران موبایل و هم کاربران دسکتاپ ارائه می
شان می کاربر از شما ن که تجربه واقعی  ست؟صدهد   فحه شما چی

 PSI  کمک گزارش نجام می Chrome UXاین کار را با  یت ا  راهکار چند PSIدهد. در نها
اختیار توسعه یت در  بود عملکرد وبسا به اد. برای حل مشکالت و   دهنده قرار خواهد د

استفاده کنند،  6نسخه  Lighthouseبرای اینکه بتوانند از  PSI APIو همچنین  PSIابزار 
یافته هم در  Core Web Vitalsابزارها قادر به اندازه گیری  اند. در حال حاضر اینارتقاء 

ستند.  شرایط میدانی و  هم در شرایط آزمایشگاهی ه

بیشتری نیاز  با وجود آنکه سرچ کنسول، دامنه وسیعی از صفحاتی که به توجهی و ارتقاء 
گان ارائه میدارند را به توسعه کاربر دهنده کمک میبه توسعه PSIدهد، دهند کند تا تجربه 

وضوح بررسی شما می PSIدر هر صفحه را بهبود دهد. در  ید که آستانه هر یک کنتوانید به 
عیتی قرار دارند. شما می Core Web Vitalsهای از شاخص توانید صفحه شما در چه وض

 به دست بیاورید.  PSIتمامی این موارد را در گزارش کامل 

 Chrome UX Reportبررسی ابزار 
Chrome UX Report  یا همانCrUX  کاربران وعه داده عمومی از تجربه  یک سری مجم

ونواقع سایت مختلف است. این ابزار میی در میلی سخهها وب  Core Webهای تواند تمام ن
Vitals ادهگیری کند. برخالف دادهرا اندازه یشگاهی، د از کاربران واقعی  CrUXهای های آزما

                                                           
8 Pull Request 
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است. با استفاده از این داده سعهدر این زمینه تهیه شده  کاملی دهنده میها، تو تواند درک 
سایت رقبا داشته باشد.  حتی وب سایت خود یا  کاربران جهانی در وب از توزیع تجربه واقعی 

یت شما فاقد  گیری و ارزیابی یک راه سریع برای اندازه CrUXباشد،  RUMحتی اگر وبسا
Core Web Vitals  وعه داده سایت شما خواهد بود. مجم خصوص ، دادهCrUXوب هایی در 

شود. دسترسی به تمام را شامل می Core Web Vitalsهای عملکرد مطلوب تمام شاخص
 پذیر است. صورت ماهانه امکانها بهاین داده

یت خود را به دست بیاورید، اندازه کرد گیری عملتنها راه برای آنکه عملکرد حقیقی وبسا
ط برقرار کردن با آن هستند. این  کاربرانی است که در حال بارگذاری وبسایت شما و ارتبا

ظه RUMنوع ارزیابی معموالً مربوط به  مدت ای کاربر در بازه زمانی کوتاهیا همان بررسی لح
گیری و ارزیابی یک راه سریع برای اندازه CrUXباشد،  RUMاست. اگر وبسایت شما فاقد 

Core Web Vitals  .سایت شما خواهد بود  وب

 CrUX APIمعرفی 
بهگیری استانداردبرای اندازه CrUX APIامروز مفتخریم اعالم کنیم که  صورت های مختلف 

یک روش رایگان و سریع برای ادغام روند بهبود  CrUX APIرایگان قابل استفاده است. 
ین ابزار و  URLاس های مطلوب بر اسگیریوبسایت شما با اندازه اوریجینز شماست. در ا

یر را اندازهتوانید شاخصمی  گیری نمایید: های ز

 Largest Contentful Paint؛ 

 Cumulative Layout Shift؛ 

 First Input Delay؛ 

 First Contentful Paint. 

بهفتوانند با اعمال دهندگان میتوسعه یک اکتورها و فیلترهای مختلف  بال  ، URLدن
یا روز  28شود و گزارش صورت روزانه بروزرسانی میبه APIبخشی از آن بگردند.  اوریجین 

عمومی  APIرای همان مقدار سهم از دا APIدهد. این صورت مختصر ارائه میقبل را به
 25،000وجود دارد. این یعنی هر دو دارای  PageSpeed Insight APIاست که در 

ستند.   درخواست در روز ه
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 Revamped CrUXبررسی داشبورد 
جازه می CrUXداشبورد جدید  د عملکرد هر تک اوریجین به شما ا ظه بتوانی دهد تا در هر لح

کمک می URLیا  به شما  ق تمام را بررسی نمایید. این داشبورد  کند تا توزیع دقی
ینگ پیج جدید  Core Web Vitalsاستانداردهای  را نیز در لحظه مشاهده کنید. این لند

به منظور ساده کاربر طراحی شده است. به این ترتیب میفقط  زی استفاده  توانید سا
ود را مشاهبه بسایت خ  ده کنید. راحتی عملکرد کلی و

 بررسی تغییرات غیرمنتظره پوسته در پنل جدید 

به شما کمک می را تشخیص دهید. این بخش  کند تا تغییرات غیرمنتظره چیدمان و پوسته 
یت شما را تشخیص دهد تا آن را اصالح کنید. به این ابزار می تواند آشفتگی بصری وبسا

ش پیدا می CLSاین ترتیب  کاه  کند.صفحه شما 

ب کنید و بر روی گزین Layout Shiftبرای این کار باید  کلیک نمایید.  Summaryه را انتخا
 Movedتوانید از بخش مطلع شوید، می CLSصورت بصری از محل وقوع برای آنکه به

From  وMoved To  .یید  استفاده نما

جدید تجربه واقعی کاربران   بررسی کل زمان انسداد در پاورقی پنل 

رهای توان با ابزارا می Total Blocking Timeشاخص کل زمان انسداد یا همان 
ازه ی برای تأخیر اولین آزمایشگاهی مختلف اند خص یک پراکسی عال گیری کرد. این شا

و  First Contentful Painنی بین آید. کل زمان انسداد فاصله زماورودی به حساب می
ی یا همان  حقیقت زمان انسداد زمانی  Time TO Interactiveزمان پاسخده است. در 

ک خصه اصلی به مدت  دهی ورودی جلوگیری شود تا از پاسخافی مسدود میاست که شا
انسداد در شرایط آزمایشگاهی، باید شاخص  کل زمان  در شرایط میدانی  FIDکند. برا بهبود 

 بهبود پیدا کند. 

کاربری  ی پنل جدید تجربه  ش پاورق یت شما در بخ  Chromeکل زمان انسداد وبسا
DevTools یش در می ببه نما پارامتر باید مآید. برای دستیابی  ل زیر را طی کنید: ه این   راح

را فشار دهید تا پنل  Comand+Option+Jیا  Ctrl+shift+Jاول کلید ترکیبی  .1
DevTools  .ال بیاید  با

 کلیک کنید.  Performanceسپس بر روی گزینه  .2

 بزنید.  Recordدر مرحله بعدی بر روی گزینه  .3
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ری سپس به .4 باره بارگذا  د. کنیصورت دستی صفحه را دو

به .5  صورت کامل بارگذاری شود. صبر کنید تا صفحه 

 بررسی سرچ کنسول 
Core Web Vitals Reportکمک می ول به شما  کند تا صفحاتی که جدید در سرچ کنس

اطالعات کاربران  رند را پیدا کنید. عملکرد سرچ کنسول بر اساس  شتر دا نیاز به بررسی بی
عیت، نوع شاخص و گروه  URLاست. در این ابزار عملکرد  CrUxواقعی از  بر اساس وض

URLود. بندی میدسته  ش

 URLتهیه خواهد شد. اگر  CLSو  LCP,FIDگزارش نهایی بر اساس سه شاخص اصلی 
اده مورد نیاز برای ایجاد گزارش را نداشته باشد، از گزارش حذف می شود. از حداقل د

استفاده  پیدا سیستم گزارش جدید  یجین خود دسترسی  کنید تا به دید جامع از عملکرد اور
 کنید. 

توانید از است، می Core Web Vitalsای که دارای مشکالت بعد یافتن صفحه
PageSpeed Insight یید. برای یافتن راه ل استفاده نما  حل مشک

 web.devبررسی 
web.dev/measure ک می های را در بازههای صفحه خود کند تا شاخصبه شما کم

نی اندازه ست همراه با اولویت مختلف زما گیری کنید. این ابزار در نهایت به شما یک لی
نه دهد. همچنین در لیست کداهمیت ارائه می کد نشا ی را مشاهده خواهید کرد که هر  های

شکل است. این سیستم برای اندازهیک راه رفع آن م ها و گیری شاخصکار برای بهبود و 
گیری تمام کند. این ابزار قادر به اندازهاستفاده می PageSpeed Insightsه راهکار، از ارائ

 است.  Core Web Vitalsهای شاخص

 Web Vitalsافزونه 
ر به اندازه Web Vitalsافزونه  خص اصلی قاد ای صورت لحظهبه Web Vitalsگیری سه شا

کند تا پیش از آنکه به شما کمک مینه افزار گوگل کروم دسکتاپ است. این افزودر نرم
به بهبود داشته باشد، آن را شناسایی کنید. این  شکل شود و نیاز  یک شاخص دچار م

یت شما را بررسی  افزونه همینطور که در حال مرور صفحات وب هستید، عملکرد وبسا
حاضر می حال  نه ر خواهد کرد. در  ( Google Store)ا از فروشگاه گوگل توانید این افزو

 نصب کنید. 
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 بندی نهاییجمع

  ازLightHouse  درDevTools  برای بهبود تجربه کاربر استفاده کنید. با این ابزار
که شاخص توانید متوجهمی آستانه مشوید   ناسب قرار دارند. های شما در 

  ازPageSpeed Insight  شگاهی  Web Vitalsبرای مقایسه عملکرد میدانی و آزمای
 خود استفاده کنید. 

  از گزارشAPT سه عملکرد توانید برای مجدید تجربه کاربر گوگل می و  URLقای
 روز گذشته استفاده نمایید.  28اورجین خود در لحظه و 

  نل عملکرد پاورقی پ های برای درک عمیق شاخص DevToolsاز بخش تجربه کاربر و 
Web Vitals  .خود استفاده نمایید 

 از سرچ کنسول Web Vitals Report  برای تهیه گزارش خالصه از عملکرد اوریجن
اده یید. خود در د ی استفاده نما  های میدان

  از افزونهWeb Vitals خص های برای پیگیری عملکرد صفحه خود در مقابل شا
Core Web Vitals  .در لحظه استفاده نمایید 

 WEB VITALSهای بهبود و تمرین اندازه گیری راه
یت شکالت و بهبود عملکرد وبسا ید بتوانید تا عملکرد وبسایت خود برای تشخیص م تان، با

ظه اندازه خصوص عملکرد آن تهیه کنید. بدون کمک را در هر لح گیری کرده و گزارشی در 
ست های میدانی، نمیداده به نتایج مطلوب د شما واقعاً  وبسایت  گفت که  توان با اطمینان 

نند  کند یا نه.پیدا می بوب هما گیری ، از اندازهRUMبسیاری از ابزارهای تحلیل مح
استفاده  RUMبزارهای تحلیلی اکنند. اگر از نیز پشتیبانی می Web Vitalsهای شاخص

وصیه شده برای کنید، شما میمی را  Core Web Vitalsتوانید با موفقیت آستانه ت
و با این کار از مشکالت بعداندازه جگیری کنید   لوگیری نمایید. ی 

استفاده می که  خصاگر از ابزار تحلیلی  پشتیبانی  Core Web Vitalsهای کنید، از شا
کند، لزوماً نیازی نیست که ابزار خود را تغییر دهید. بسیاری از ابزارهای تحلیلی نمی

د روش های جدید را دارند. این یعنی میقابلیت اضافه کردن استانداردها و شاخص توانی
توانید را به ابزار خود اضافه کنید. به این طریق می Web Vitalsهای گیری شاخصازهاند
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را بر روی داشبورد یا گزارش ابزار تحلیلی خود  Core Web vitalsهای اندازه شاخص
 مشاهده نمایید. 

بهو همچنین اضافه کردن آن Core Web Vitalsگیری برای اندازه رت دستی به ابزار ها  صو
ستفاده کنید. البته از وندرهای مختلف ا Third-Partyیا  In-houseباید از یک ابزار  خود،

خص نیز می ید تا یک شا بگیر اضافه کنند. را به ا Web Vitalsتوانید کمک   بزار شما 

 سازی کنیدها و استانداردهای ابزار خود را شخصیشاخص

ی به شما اجازه می ش قبلی اشاره کردیم، بیشتر ابزارهای تحلیل دهند تا همان طور که در بخ
ی کنید. اگر ابزار سازی شده اندازهصورت شخصیها و دیتاهای مختلف را بهشاخص گیر

بانی میسازی ابزارهای اندازهشما از شخصی توانید کند، از طریق مکانیزم زیر میگیری پشتی
. های مدشاخص نمایید  نظر را به ابزار خود اضافه 

را در نظر  Adminدر بخش  .1 جدید تعریف کنید. البته این  ابزار خود، یک شاخص 
جدید در بخش ادمین  یک شاخص  که در همه ابزارها نیاز به تعریف  باشید  داشته 

 نیست. 

 ند ، مقادیر شاخص خود را محاسبه کنید. ا –در جاوا اسکریپ فرانت  .2

به بک مقادیر شاخص خ .3 اند ابزار تحلیلی خود منتقل کنید. فقط مطمئن  –ود را 
یا  نام  سان باشد. البته  IDشوید که  که در مرحله اول تعریف کردید یک با نامی  آن 

اده باشید، نیازی به بررسی تأکید می ل این کار را انجام ند که اگر در مرحله او کنیم 
ID   .در  این مرحله هم نیست 

بزار تحلیلی خود  3و  1برای آنکه مراحل  بخش راهنمای ا نجام دهید، بهتر است  را درست ا
پت  2را مطالعه کنید. در مرحله  برای  Web – Vitalsباید از کتابخانه دیجیتال جاوا اسکری

خص  ر به شما نشان  Core Web Vitalsمحاسبه مقادیر هر شا استفاده نمایید. مثال زی
خصتوانید ادهد که چطور به سادگی میمی کدنویسی پیدا کنید و آنین شا ها را ها را در 

 به ابزار تحلیلی خود انتقال دهید. 

import {getCLS, getFID, getLCP} from 'web-vitals'; 
function sendToAnalytics({name, value, id}) { 

  const body = JSON.stringify({name, value, id}); 
  // Use `navigator.sendBeacon()` if available, falling back to `fetch()`. 
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  (navigator.sendBeacon && navigator.sendBeacon('/analytics', body)) || 
      fetch('/analytics', {body, method: 'POST', keepalive: true}); 

} 
 

getCLS(sendToAnalytics); 
getFID(sendToAnalytics); 
getLCP(sendToAnalytics); 

 توانید از گزارش توزیع داده استفاده کنید مطمئن شوید که می

به مقادیر هر شاخص  و با کمک  Core Web Vitalsبعد از اینکه محاس را به پایان رساندید 
ادید، در مرحله بعد باید یک بخش شخصی انتقال د سازی، آن را به ابزار تحلیلی خود 

یری که جمعدادن مقداشبورد یا گزارش برای نشان اند طراحی کنید. برای اینکه آوری شدهاد
نه قرار دارند، نیاز به یک درصد مقادیر اندازه 75متوجه شوید آیا  م آستا گیری شده در کدا

 گزارش خواهید داشت. 

، شما میصورت پیشاگر ابزار تحلیلی شما فاقد قابلیت ارائه گزارش به توانید فرض باشد
که این گزارش ایجاد به خص ایجاد کنید. زمانی  بی برای هر شا صورت دستی یک گزارش ترتی

که   و به دست درصد از مقادیر اندازه 75شد، باید به این شکل تعریف کنید  گیری شده 
بگیرند. این مسئله نباید ارتباطی به نوع  آمده از هر شاخص در آستانه تعیین شده قرار 

شن یا دیوایس کاربر داشته باشد. به زبان ساده وب و قابل قبول کانک طل تر اگر آستانه م
کمتر از  100یک شاخص  ول خواهد بود.  1250میلی ثانیه باشد،  0 بل قب نیه نیز قا  میلی ثا

جازه اگر ابزار تحلیلی ن به شما ا که از گزارش تفکیکی بر اساس هر شاخص نمیتا دهد 
توانید به همان روش قبلی، از بخش فرض استفاده کنید، شما میصورت پیشبه

جدید و تنظیمات شخصی نمایید. با قرار دادن یک بعد  سازی ابعاد مختلف استفاده 
بهخصتوانید گزارش را بر اساس شا، میفرد برای هر شاخصبهمنحصر ی مختلف   ها

به این ترتیب هر بخش شامل مقادیر متفاوتی برای آن بخش یک کنید.   های متفاوت تفک
یگر گروهفرد خواهد بوبهتنظیمات منحصر  افتد. ها اتفاق نمیبندی در شاخصد و د

گوگل آنالیتیکس استفاده می این گزارش ک است که از  این تکنی کند. این یک مثال از 
عه و توس است  بع خود دهنده میگزارش یک کد الیه باز  تواند از این مثال بر اساس منا

کند.   استفاده 

https://github.com/GoogleChromeLabs/web-vitals-report
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جاوا اسکریپ  راهنمایی: یجیتال  نه د بخا به  IDیک   vitals –Webکتا برای هر یک شاخص 
ین ترتیب می دهد. بهشما ارائه می توانید یک سیستم توزیع برای اکثر ابزارهای تحلیلی ا

ی رابط شاخصتوانید ایجاد کنید. برای توضیح بیشتر می  را مطالعه کنید.  راهنما

 دیتا خود را در زمان درست ارسال کنید 

بارگذاری صفحه بهبرخی از شاخص صورت کامل های عملکرد وبسایت را فقط زمانی که 
یگر از شاخصتوان اندازهانجام شود می نند گیری کرد. این در حالی است که برخی د ها هما

CLS بارگذاری وبسایت باید اندازه ساز تواند مشکلگیری نمود. این مسئله میرا در حین 
این  استفاده نمایید؛ اما unloadو  beforeunloadاز توانید باشد. شاید تصور کنید می

کاربر از موبایل استفاده کند، اصالً نمی ستند. مخصوصاً اگر  بل اطمینان نی توان به کدها قا
پس این کدها را برای حل مشکل توصیه نمی ن کرد.   کنیم. این کدها اطمینا

کاربر  LifeSpanاگر شاخص شما در طول  بر روی وبسایت شما یا همان تمام مدت که 
به  Visibility، هر زمان که visibilitychangeل شود، باید در طوگیری میحضور دارد اندازه

Hidden تمام مقادیر شاخص اندازه ، ن خاطر است که تغییر پیدا کرد گیری شود. این بدا
حتمال این وجود  Hiddenوقتی وضعیت صفحه شما به  ر پیدا کند، به هیچ عنوان ا تغیی

که  باره بر روی صفحه اجرا شود. این مسئله مخصوصاً زمانی  سکریپتی بتواند دو ندارد که ا
یل استفاده می حین استفاده از کاربر شما از موبا نمود پیدا خواهد کرد. در  کند بیشتر 

کال موبایل، کاربر می مستقیم اپلیکیشن  –تواند بدون اینکه از  بک صفحات استفاده کند، 
 ببندد.مرورگر خود را 

که سیستم عامل باشید  ض تبتوجه داشته  ً هنگام تعوی یل معموال ئیچ های موبا ها، سو
شن استفاده  visibilitychangeشن مرورگر، از ها و همچنین بستن خود اپلیکیکردن اپلیکی

یت میکنند. همچنین زمانی که یک تب بسته میمی جدید هدا به یک صفحه  ود یا  شود ش
ود که کنند. این باعث میاستفاده می visibilitychangeنیز از   visibilitychangeش

ر باشد. قابل اطمینان Beforunloadیا حتی  Unloadمراتب از به  ت

یاد داشته باشید به افزاری، گاهی امکان دارد که های نرمخاطر برخی از باگتوجه: به 
visibilitychange به نشود. اگر شما  نه آنالیتیکس خود را اصورت داجرا  بخا یجاد ستی کتا

افزاری را نیز در نظر داشته باشید. البته الزم به ذکر است های نرمکنید، باید حتماً باگمی
یجیتال جاوا اسکریپت  نه د بخا باگ را نباید جزو Web – Vitalsکه کتا ها در نظر این 

 بگیرید. 

https://github.com/GoogleChrome/web-vitals#metric
https://github.com/GoogleChrome/web-vitals#metric
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  عملکرد وبسایت را در یک بازه زمانی مانیتور کنید

به ارائه گزارش و نظارت بر  پس از اینکه تمامی مراحل فوق را انجام دادید و قادر 
غییراتی که بر  Core Web Vitalsهای شاخص شدید، در مرحله بعد باید بررسی کنید ت

غییر عملکرد آن میروی وبسایت خود انجام می باعث ت  شوند. دهید، در چه مدتی 

 ر دهد  تغییرات خود را در قالب ورژن قرا

بلهای مختلفی برای تفسیر تغییرات وجود دارد. سادهروش ین راه و غیرقا ین طمینانا تر تر
پس از اعمال روش برای بررسی تغییرات، بررسی لحظه عنی دقیقاً  ای آن است. این ی

باشید که تمامی شاخص ود را به تغییرات، انتظار داشته  که وبسایت خ ها تغییر کنند. انگار 
پیش از دو بازه ز  ر داشته باشید شاخص شما  ظا مانی قدیم و جدید تقسیم کنید و انت

ش تغییرات با شاخص باشند. حافظه ک شته  س از تغییرات کامالً تفاوت دا های شما پ
HTTP  سرویس ورکر یا الیه ،CDN کنند. از این تغییرات آنی جلوگیری می 

که یک ورژن منحصر از هر یک ابهروش بهتر این است  که ایجاد کردهفرد  اید ز تغییراتی 
ا بسازید. سپس این ورژن را با کمک ابزارهای تحلیلی مختلف بررسی نمایید. اکثر این ابزاره

صورت دستی در توانید بهقابلیت تغییر ورژن دارند. اگر ابزار شما چنین قابلیتی ندارد، می
 اضافه کنید. های مختلف را به آن ورژن سازی ابعاد، قابلیت اجرایبخش شخصی

 از حالت اجرای آزمایشی استفاده کنید 

که صورت دادید، از اجرای همزمان دو یا چند شما می غییراتی  توانید برای تخمین بهتر ت
کنید. اگر ابزار تحلیلی شما از قابلیت اجرای آزمایش گروهی  ورژن مختلف استفاده 

توانید از این صورت شما می ید. در غیرکند، از همین قابلیت استفاده کنپشتیبانی می
ص استفاده کنید تا از قابلیت اجرای آزمایشی بخش شخصی سازی ابزار خود برای هر شاخ

ود بهره  مند شوید. همزمان چند ورژن در گزارش نهایی خ

چه تاثیری بر روی  که تغییرات انجام شده  با کمک اجرای آزمایشی میتوانید متوجه شوید 
نوان گروه کنترل گذارد. در این حین یک گروه را بهکاربران میهای مختلف عملکرد گروه ع

یید. انتخاب می گروه کنترل گروهی  –کنید تا بتوانید نتایج نهایی را با آن گروه مقایسه نما
نکرده بر روی آن اعمال  مطمئن شدید است که هیچ تغییراتی  که  اند. در نهایت زمانی 

توانید آن تغییرات را اعمال ی کاربران موثر است، میهاتغییرات بر روی عملکرد تمام گروه
 کنید. 
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 توجه: 

بهگروه از ابزارهای آزمایشی هیچهای آزمایشی را همیشه باید بر روی سرور ست کنید.  جه  و
نکنید. این ابزارها تا که در سمت کاربر اجرا می A/Bیا ابزارهای امتحانی  شوند، استفاده 

نسداد رندرینگ خواهد شد. انسداد  شی مشخص شود، باعث ا زمانی که گروه آزمای
ر روی رندرینگ نیز می بگذارد.  LCPتواند ب  تأثیر منفی 

 گذارد مطمئن شوید که آزمایش شما بر روی عملکرد وبسایت تأثیر نمی

کنید، بسیار مهم است که کد لکرد را بر روی کاربر واقعی امتحان میزمانی که عم
کاربر تأثیر منفی بر عملکرد صفحه شما نگذارد. اگر اینطور باشد، اندازه گیری عملکرد 
ود کد گیری عملکرد در اثر تغییراتی که اعمال کردهاندازه اید، فاقد اعتبار خواهد بود. وقتی خ
نمیگیری بر روی عملکر اندازه یگر  بگذارد، د یت تأثیر منفی  غییرات عملکردی د وبسا توان ت

گیری کرد. همیشه حین اجرای که بر اثر دستکاری کدهای شما اعمال شده است را اندازه
:  RUMکد آنالیتیکس  ارد زیر را در نظر بگیرید  مو

 تحلیل خود را به تأخیر بیاندازید 

نسداد نشوند اجرا صورت غیرهمهای آنالیتیکس شما باید بهکد باعث ا ن و به شکلی که  زما
ین کدها باید در آخرین مرحله، بارگذاری و اجرا شوند. اگر اجرای کد  حال ا شوند. در عین 

ایجاد کند، تأثیر مخرب و منفی بر روی  کلی  LCPآنالیتیکس شما انسداد  ً عملکرد  یتا نها و 
گذاشت. تمامی وبسایت شما  خص APIخواهد  به شکل غیرهمزمان شا  Coreهای ها 
Web Vitalsری میرا اندازه ، اجرای اسکریپ را Bufferedگ ها با کمک فل APIکنند. این گی

اندازند. به این ترتیب هیچ نیازی نیست که اجرای اسکریپ با عجله و سرعت به تأخیر می
 بسیار  انجام شود. 

بارگذاری تواگاهی اوقات نمی یا حین  و باید کد را در همان ابتدا  ر انداخت  د را به تأخی ن ک
ن یا سریعاجرا کرد. در چنین مواردی شما  های دیگر اجرا تر از کدفقط کدی که باید همزما

توانید در متن کد خود برای کدی که باید زودتر اجرا . برای این کار میکنید اینالینشود را 
بقی کدهای اندازهheadشود از > یید و ما جه < استفاده نما گیری را به تأخیر بیاندازید. تو

باشید برای اندازه نیست که داشته  پیش از اجرای تمام کد، الزم  گیری یک شاخص 
خصاندازه بهگیری تمامی شا خصی ها  صورت همزمان انجام شود. پس فقط برای همان شا

به اندازه نمایید.  <head>بارگذاری دارد از گیری زودتر از اتمام که نیاز   استفاده 
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 های طوالنی مدت ایجاد نکنید تسک

سخ کاربر به ورودی کاربر اجرا می والً در پا عم شوند؛ اما اگر کد شما از کدهای آنالیتیکس م
به شدت از منابع پردازنده استف APIیا سایر  DOMهای گیریاندازه یی که  کنند، اده میها

کند، خو و نامطلوب خواهد استفاده  د کد آنالیتیکس شما باعث ایجاد پاسخ ورودی ضعیف 
پت شما که شامل کد آنالیتیکس است، اندازه  شد. به عالوه اینکه اگر فایل جاوا اسکری

اصلی به وجود بیاید و  threadشود که حین اجرا، انسداد در بزرگی داشته باشد، باعث می
ی بر تأخیر اولی سئله تأثیر منف یا همان همین م  خواهد گذاشت.  FIDن ورودی 

 بلوکینگ استفاده کنید  –های نان  APIاز 

API  هایی همانندsendBeacon و )(requestIdleCallback به شکلی خاص طراحی  )(
های های غیرضروری را به شکلی اجرا کنند که باعث بالک شدن تسکاند تا تسکشده

بخانه آنالیتیکس  APIضروری کاربر نشوند. این  ها ابزاری بسیار مفید و عالی برای کتا
RUM شوند. محسوب می 

باشند، باید از (  در صورتی که قابbeaconsها )صورت کلی تمامی بیکانبه ل دسترس 
یو آنالیتیکس باید ارسال شوند و تمام کدهای اندازه ()API  sendBeaconطریق  گیری پس

 ( ارسال شوند. Idle Period Timدر زمان بیکاری ) 

استفاده کنید تا متوجه شوید چطور  Urgent-Until-Idleتوانید از الگوی نکته: شما می
اجرای یک کد ضروری و اورژانسی نیست، زمان بیکاری را به  باید تا زمانی که نیاز به 

 ر خود رساند. حداکثر مقدا

 بیش از حدی که نیاز دارید دیتاها را بررسی نکنید 

سئله لزوماً باعث  رد بسیاری قرار دارد؛ اما این م هر مرورگر در معرض دیتاهای عملک
عنوان مثال ایی را به سرور آنالیتیکس خودتان ارسال کنید. بهشود تا شما هر دادهنمی

Recourse Timing API بر روی صفحه شما ادهجزئیاتی درباره د ی که  های زمانی هر منبع
بارگذاری بار دهد؛ اما تمامی این دادهبارگذاری شده است را ارائه می ها برای بهبود عملکرد 

 وبسایت شما ضروری و مفید نیستند. 

گفت یک دیتا را فقط بهبه ر باید  نباید بررسی کنید. صورت مختص خاطر اینکه وجود دارد 
بع مختلف استفاده  باید از منا باشید که برای بررسی یک دیتا  اشته  شه باید در نظر د همی

یا  ین منابع برای بررسی یک دیتا ارزنده است  ید که آیا صرف ا بگیر باید در نظر  کنید. پس 
 نه؟ 

https://philipwalton.com/articles/idle-until-urgent/
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 بهبود دهیم؟ را LCPچگونه 
LCP  یا همانLargest Contentful Paint عیینیکی از مهم ین عوامل ت کننده تجربه تر

ع است که چقدر زمان مینشان LCPواقعی کاربر است.  برد تا تمام دهنده این موضو
نمایش رندر شود.  دهنده نیز نشان First Contentful Painمحتوای شما بر روی صفحه 

که رندر ابتدایی محتوای  DOM 9این است  برد و ارتباطی به بارگذاری چقدر زمان می
یری در صفحه ندارد. بزرگ  ترین محتوای تصو

 Core Web Vitalsیک استاندارد  LCPیا همان  Largest Contentful Paintشاخص 
یش در ترین محتوا  بر روکند که بزرگگیری میاست و زمانی را اندازه به نما ی صفحه 

 آید.می

 
ثانیه داشته  2.5متر از کشما مقداری  LCPشود. اگر گیری میبا زمان اندازه LCPشاخص 

ار توان آن را در آسباشد، می ثانیه  4از  LCPتانه مطلوب در نظر گرفت. همچنین اگر مقد
نه ضعیف قرار خواهد گرفت. دالیل مخلتفی برای  ی کند، در آستا یا  LCPتخط ضعیف 

کاهش عملکرد  شود آشنا می LCPنامطلوب وجود دارد. در ادامه شما را با دالیلی که باعث 
 خواهیم کرد: 

  سرعت کم پاسخ سرور؛ 

  انسداد رندر در جاوا اسکریپت یاCSS  ؛ 

 1سرعت کم بارگذاری سورس اصلی 0  ؛ 

 Client-Side Rendering . 

ل را به شما شرح خواهیم داد:  یل و عوام ین دال  در ادامه تمامی ا

                                                           
9 Document Object Model 
10 Slow resource load time 
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 سرعت کم پاسخ سرور 

تر زمان ببرد تا مرورگر محتوا ر  کمتری هرچه بیش سرعت  ا از سرور دریافت کند، رندر با 
پاسخ سریع سرور بهانجام می های مرتبط صورت مستقیم باعث بهبود تمام شاخصشود. 

یگر، باید سرور خود را ارتقاء می LCPبا سرعت صفحه، از جمله  ز هر چیز د شود. پیش ا
.  دهید

کجا و چطور محتوای شما را مدیریت می  کند و این مسئله را باید بدانید سرور شما 
گیری برای اندازه Time To First Byte (TTFB)توانید از خوبی ارتقاء دهید. شما میبه

 ارد: دهای مختلفی وجود روش TTFBپاسخ سرور استفاده کنید. برای بهبود 

 ی کنید؛ سرور خود را بهینه  ساز

  کاربران را به یکCDN تر هدایت کنید؛ نزدیک 

  ازCache Assets  ک بگیرید؛  کم

  یک ارتباطThird-Party   ایجاد کنید؛ 

  سچنج 1از سایند اک  استفاده نمایید. 1

 سازی کنید سرور خود را بهینه

ن پاسخ سرور خود هستید؟ یا اینکه های گراندنبال روشآیا به قیمت برای بهبود زما
ین تأخیر در وبسایت شما می یگری از سمت سرور باعث ایجاد ا شوند؟ اپراتورهای پیچیده د

و بهبود کد پاسخهای سمت سرور باعث تغییرات چشمتحلیل  دهی سرور گیر در کاهش 
یت شممی ر نتیجه وبسا یافت خواهد کرد. ا دادهشود. د  ها را با سرعت بیشتری از سرور در

یک مرورگر  ن فوت وقت از یک صفحه استاتیک بر روی ریکوست  به جای آنکه بدو
افزاری تحت وب باید یک صفحه های نرماستفاده کنید، باید بدانید که بسیاری از چارچوب

ک ارائه دهندوب را به جای آنکه. به زبان سادصورت پویا و دینامی ر به  کامل ت یک فایل  ه 
HTML افزاری باید از الجیک را در زمان درخواست مرورگر ارسال کنید، خود چهارچوب نرم

ک استفاده نماید.  مخصوص خود برای ساخت آن صفحه دینامی

خاطر نتایج معوقه یک دیتابیس کوئری باشد. یا اینکه حتی این مسئله ممکن است به 
ود دا یجاد شود. بسیاری از چهارچوب UIرند که باید در ساختار شاید اجزایی وج های ا

                                                           
11  Signed Exchange 
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بر روی سرور اجرا مینرم شوند، دارای راهنمایی بهبود عملکرد هستند. افزاری تحت وب که 
بات را افزایش دهید. با مطالعه این راهنما می  توانید روند محاس

 تر هدایت کنیدنزدیک CDNکاربران را به یک 

CDN 1 2 های مکانی مختلف توزیع شده تشکل از سرورها است که در موقعیتیک شبکه م
یک سرور تکی هاست شده باشد، صفحه  یت شما بر روی  است. اگر محتوای صفحه وبسا

سرور شما قرار  وبسایت شما برای کاربرانی که از نظر جغرافیایی در فاصله بیشتری تا 
اهد شد.   دارند، کندتر رندر خو

دهد که به شما اطمینان می CDNا در نظر بگیرید. استفاده از ر  CDNحال استفاده از 
بیشتری را در انتظار  کاربرانی که در فاصله دورتری از سرور قرار دارند، مدت زمان  دیگر 

 نخواهند ماند. 

 استفاده از کش سرور 

ر بار درخواست، نیازی به تغییر ندارد. کش  HTMLاگر کد  یگر در ه شما استاتیک باشد، د
توانید یک نسخه کند. برای این کار میبازسازی غیرضروری دوباره این کد جلوگیری میاز 

از سمت سرور تولید HTMLکپی از کد  شده را بر روی هارد درایو خود نگه دارید. کش 
ش می  ور شود. و در نتیجه کاهش مصرف شما از منابع سر  TTFBتواند منجر به کاه

ToolChain 1بر اساس  3 کش وجود دارد: شما، روش  های مختلفی برای اعمال کردن سرور 

  عکوس 1از پیکربندی پراکسی م عنوان محتوای کش استفاده کنید.  این پیکربندی به4
کش سرور عمل می که بر روی یک سرور اپلیکیشن نصب شود، نقش  کند یا زمانی 

 کند. را ایفا می

 کش ارائه  ربندی کنید. یریت و پیکدهنده سرویس ابری خود را مدعملکرد 

  از یکCDN کنید که سرور ین طریق های مختلفی را ارئه میاستفاده  دهد. به ا
کاربرتان کش و ذخیره خواهد شد. محتوای شما در نزدیک ی به   ترین فاصله مکان

 

 

                                                           
12 Content Delivery Network 
 زنجیره ابزار 13
14 Reverse Proxies Configure 
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 استفاده کنید  HTLMدر صفحات Cache-Firstاز 

ستم را نصب کنید، یک  ین سی WorkerService  1زمانی که ا 5 زمینه مرورگر کاربر در پس
سطح از تواند درخواست کاربر از سرور را کوتاهاجرا خواهد شد و می کند. این  تر 

کش باعث میبرنامه توای صفحه نویسی کنترل  یا تمام مح بتوانید قسمتی  را  HTLMشود تا 
ر کاهش کش کنید و فقط زمانی که محتوا تغییر کرد، تنها کش را آپدیت نمایید. شکل  زی

شان می LCPتوزیع   دهد: را در اثر استفاده از این الگوریتم ن

 
یت در  LCPاین جدول توزیع  ز یک سا ک روز را نشان می 28ا بخش توسط ی دهد. هر 

Service Worker ول به تفاوت سرعت ین جد بعد از اعمال  LCPایجاد شده است. در ا
Cache-first HTML دهنده زمانی است که از این دقت کنید. بخش آبی روشن نشان

 اند. سرور استفاده کرده

 استفاده کنید  Third-Partyاز یک کانکشن 

ک اورجین یا  ص ثالث نیز می URLدرخواست سرور به ی وبسایت شما  LCPتواند بر شخ
ری  ست مربوط به یک محتوای ضرو باشد، این تأثیرگذار باشد. مخصوصاً اگر این درخوا

                                                           
 گیرد. ربر نهایی قرار میافزار تحت وب و کاه پراکسی بین نرمسرور ورکر معموالً به شکل یک شبک 15
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کنید تا rel="preconnectتوانید از شود. شما میتأثیرگذاری بیشتر احساس می " استفاده 
نکشن ایجاد کند.  که این صفحه باید در کمترین زمان ممکن یک کا  به مرورگر بگویید 

<link rel="preconnect" href="https://example.com>/ " 

کنید تا لوک آپ است prefetch-dnsتوانید از همچنین می DNS 1فاده  6  تر انجام شود. سریع

<link rel="dns-prefetch" href="https://example.com> / " 

دو روش به ین  یکدیگر تفاوت دارند؛ اما با وجود اینکه ا مل با   dns-prefetchصورت کا
ی نمی preconnectتواند در مرورگرهایی که از  می شتیبان یک فال بک پ 1کنند، نقش  7 را 

 ایفا کند. 

<head> 
  … 

  <link rel="preconnect" href="https://example.com" /> 
  <link rel="dns-prefetch" href="https://example.com" /> 

</head> 

 ( SXGsاز سایند اکسچنج استفاده کنید )

وا شود تا محتشود. این مکانیزم باعث میسایند اکسچنج یک مکانیزم تحویل محسوب می
کاری محتوا را در فرمتی ارائه سریع به دست کاربر برسد. این مکانیزم برای چنین  تر 

بل کشدهد که بهمی . راحتی قا  شدن باشد

و بعضی اوقات هم   ستجو گوگل، سایند اکسچنج را کش  ً در نتایج ج این مکانیزم مخصوصا
prefetch 1 8 یتوبس LCPیک ابزار بسیار مفید برای بهبود  SXGsکند. می هایی محسوب ا

یک خود را از طریق جستجو گوگل به دست میمی شتر تراف که بی ورند. شود   آ

 CSSرندر جاوا اسکریپت و 

را به یک  HTMLپیش از آنکه یک مرورگر بتواند هر گونه محتوا را رندر کند، باید مارک آپ 
یه شدن  DOMدرخت  یل  DOMبه درخت  HTMLتجزیه نماید. تجز اگر با هرگونه استا

                                                           
16 lookup 
17 FallBack 
 اجرا شوند عتریکند تا به آنها کمک کند سر یشما اجرا م یرا درباره برنامه ها یاطالعات خاصپیش واکشی:  18
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 script>های جاوا اسکریپت همزمان یا تگ <"link rel="stylesheet>شیت 
src="main.js">  .مواجه شود، متوقف خواهد شد 

استایل شیتاسکریپت کنند. همین مسئله ها هر دو منبع انسداد را رندر میها و همچنین 
ی FCPباعث ایجاد تعویق بیشتر در  باً تعو عاق شود. به تأخیر انداختن هر می LCPق در و مت

پت و  بارگذاری محتوای غیرضروری می CSSگونه جاوا اسکری باعث افزایش سرعت  تواند 
سایت شما شود.   اصلی صفحه وب

 CSSکاهش زمان انسداد 

با روش باید  ید که حداقل شما  یر مطمئن شو ر روی وبسایت کانسداد  CSSهای ز ننده ب
 شوند: شما رندر می

 CSS  چک کنید؛  را تا حد امکان کو

 CSS  های غیرضروری را به تعویق بیاندازید؛ 

  ازCSS ای استفاده کنید. رون برنامهدالین یا همان صورت اینهای ضروری به 

CSS را تا حد امکان کوچک کنید 

یل  یا می CSSبرای خوانایی بیشتر، فا کاراکترهایی همانند فاصله، دندانه  تواند شامل 
کاهش کامنت برای مرورگر غیرضروری هستند. با  های مختلف باشد. این کاراکترها همگی 

اد  ز کاهش پیدا می CSSاین کاراکترها، انسد کند. به این ترتیب زمان رندر محتوای اصلی نی
ود پیدا خواهد. در نتیجه شاهد بهبود شاخ  خواهیم بود.  LCPص پیج بهب

Module Bundler  یاBuilt Tool ل پالگین ند که میهایی میشام کمک آنشو انید با  ها تو
CSS ن کوچک ود را تا حد امکا  تر کنید. خ

  برایWebpack توانید از پالگین میoptimize-css-assets-webpack-plugin 
یید.   استفاده نما

  برایGulp پالگین می یید.  gulp-clean-cssتوانید از   استفاده نما

  برایRollup از پالگین می  استفاده نمایید.  rollup-plugin-css-porterتوانید 

CSS ضروری را به تأخیر بیاندازید های غیر 

غیرضروری  CSSاستفاده نمایید تا هرگونه  Chrome DevToolsدر  Coverageاز بخش 
 ا کنید. گیرد را پیدکه مورد استفاده قرار نمی
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 دهید:  توانید مراحل زیر را انجاممی CSSبرای بهبود 

 توانید یک میCSS ود را بهای از آن نمیکه استفاده صورت کامل حذف کنید. البته ش
رد، می ک استایل اگر فقط در یک صفحه وبسایت شما کاربرد دا توانید آن را به ی

 . یگر منتقل کنید  شیت د

  اگرCSS گیرد، از در رندر ابتدایی صفحه مورد استفاده قرار نمیLoadCSS ستفاده ا
برای این کار میها بهکنید تا فایل توانید از لوریج صورت غیرهمزمان رندر شوند. 

rel="preload"  وonload  .نمایید  استفاده 

html <link rel="preload" href="stylesheet.css" as="style" 
onload="this.rel='stylesheet'"> 

 الین استفاده کنید صورت اینهای ضروری به CSSاز 

باالیی محتوای صفحه  CSSهر نوع  1ضروری که در بخش  9 صورت شما قرار دارد را به
< با   اینheadمستقیم  ین< و  یلالین قرار دهید. با ا های مهم، برای انجام الین کردن استا

اختن مابقی  خیر اند ریکوست، دیگر نیازی نیست کد بار از ابتدا خوانده شود. با به تأ
CSS ها، زمان انسدادCSS کند. کاهش پیدا می 

ین کنید، از یک الیبراری صورت دستی نمیاگر به برای خودکار کردن توانید استایل را این ال
یید. به  عنوان مثال: این پروسه استفاده نما

 Critters  که وب پک است  گین  بار الین میهای ضروری را اینCSSیک پال کند و 
خیر می  اندازد. سنگین را به تأ

  همچنینvCritical  ،CriticalCSS  وPenthouse صورت خودکار توانند بههم می
 الین کردن را انجام دهند. عملیات این

 را کاهش دهید پتجاوا اسکریزمان انسداد 

حداقل میزان جاوا اسکریپت را به کاربر خود ارائه دهید. با کاهش زمان  تالش کنید تا 
رندر شما سریع بهتری خواهید  LCPشود و در نتیجه تر انجام میانسداد جاوا اسکریپت، 

جاوا اسکریپت خود ز توانید به کاهش های زیر میداشت. با کمک روش کمک مان انسداد 
 کنید: 

                                                           
19 Fold Content-the-Above 

https://github.com/GoogleChromeLabs/critters
https://github.com/addyosmani/critical
https://github.com/addyosmani/critical
https://github.com/filamentgroup/criticalCSS
https://github.com/pocketjoso/penthouse
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 پت را کوچک و فشرده کنید؛ فایل  های جاوا اسکری

 یی که استفاده نمیاسکریپت ر بینادازید؛ ها  شوند را به تأخی

 استفاده فیلتعداد پلی که  ود برسانید. نهایی  اقل میزان خ  دارند را به حد

 

 زمان کند بارگذاری سورس 

اسکریپت باعث افزایش زمان انسداد می CSSاگر چه افزایش  و بهیا  صورت مستقیم شود 
یت تأثیر می گذارد؛ اما زمانی که برای بارگذاری انواع مختلف سورس بر روی عملکرد وبسا

 LCPها بر روی صورت کلی این المانتأثیرگذار باشد. به LCPتواند بر نیز نیاز است نیز می
 تأثیرگذار هستند. 

 های >المانimg؛ > 

 های >المانimage< که داخل المان  >svg قرار دارند؛ > 

 < المانvideo؛ > 

 پس با تابع یک المان با تصویر   ود؛ ش)( اجرا urlزمینه که همراه 

  المانBlock-level ود یا المان  الین باشند. های متنی اینکه شامل تکست ن

یت شما قرار داشته باشند، زمان رندر آناگر این المان بخش باالیی صفحه وبسا ها ها در 
یت شما خواهد داشت. به همین خاطر می توانید با کمک تأثیر مستقیم بر عملکرد سا

سرعت مناسب رندوید که این المانهای زیر مطمئن شروش با   شوند: ر میها 

 ؛ سازی و فشرده کنیدتصاویر را بهینه 

 لود کنید؛ -منابع مهم را پری 

 های متنی را فشرده کنید؛ فایل 

  ( یید بع مختلف استفاده نما بکه از منا ؛ Adaptive Servingبر اساس ش  ) 

  کش را با استفاده از  به کار ببرید.  Service Workerمنابع 
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 سازی کنید و فشرده تصاویر را بهینه

یت ستند. کروسلها، حجیمدر بیشتر سا ها، بنرها یا ترین المان در هر صفحه، تصاویر ه
بهها مثالهیرو ایمیج یی بارز از این موضوع هستند. بهبود زمان رندر این تصاویر  صورت ها

بگیرید: اگذارد. پس حتماً تأثیر می LCPمستقیم بر  نکات را در نظر   ین 

 استف ا ر اده نکنید. اگر تصویر شما با محتوا ارتباط ندارد، آن در وهله اول از تصاویر 
 حذف کنید؛ 

  تصاویر را فشرده کنید؛ 

 های جدیدتر همانند تصاویر را به فرمتWebp,JPEG2000  یاJPEG XR  تبدیل
 کنید؛ 

  2از تصاویر ریسپانسیو 0  استفاده کنید؛ 

  از یکimage CDN  .یید  استفاده نما

 لود کنید  -منابع ضروری و مهم را پری

یک  بعی استفاده شده در  پس از زمانی که شما  CSSدر بسیاری از موارد، منا پت ،  یا اسکری
2انتظار دارید فچ  ن یک فونت را مثال زد که در بسیاری از خواهند شد.  در این باره می1 توا

 شما قرار دارد.  CSSهای فایل

که استفاده از این منبع بااگر می "< link rel="preloadقرار بگیرد، از >ید در اولویت دانید 
ع را شما می ب لود کنید؛ اما پیش  –توانید پری استفاده کنید تا زودتر فچ شود. بسیاری از منا

عنوان مثال لود دارند ، توجه داشته باشید. به –از آن باید به منابع ضروری که نیاز به پری 
یت قر فونت یی سا که در بخش باال های ها و همچنین پچرند، ویدئوار داها، تصاویری 

ستند که نیاز به پری  CSSضروری   ود خواهند داشت. ل –یا جاوا اسکریپت جزء منابعی ه

<link rel="preload" as="script" href="script.js" /> 
<link rel="preload" as="style" href="style.css" /> 

<link rel="preload" as="image" href="img.png" /> 
<link rel="preload" as="video" href="vid.webm" type="video/webm" /> 

                                                           
20 Responsive 
21 Fetch 
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<link rel="preload" href="font.woff2" as="font" type="font/woff2" 
crossorigin /> 

 

نسیو استفاده می 73لود در کروم  –از آنجایی که از پری  توان هم زمان با تصاویر ریسپا
شتری توانید هر دوکرد، می  بارگذاری شوند.  الگو را با هم ترکیب کنید تا تصاویر با سرعت بی

<link 

  rel="preload" 

  as="image" 

  href="wolf.jpg" 

  imagesrcset="wolf_400px.jpg 400w, wolf_800px.jpg 800w, 
wolf_1600px.jpg 1600w" 

  imagesizes="50vw" 

/> 

 های متنی را فشرده کنید فایل

شردهالگوریتم طور چشممی Brotli و Gzipسازی همانند های مختلف ف گیری توانند به 
بهاندازه فایل راحتی و باسرعت مناسب بین سرور های متنی را کاهش دهند. به این ترتیب 

که اکثر روش Brotliو  Gzipکنند. و مرورگر تبادل پیدا می ستند  وثر ه ی بسیار م های
یج بسیار مطلوبی را ارئه مییبانی میها پشتمرورگرها از آن  دهند. کنند و نتا

ک میسازی سورسفشرده کند و در نتیجه کند تا اندازه آنها به شما کم کاهش پیدا  ها 
یت به بهبود  نها  ختم خواهد شد.  LCPزمان بارگذاری کمتر شود که در 

به .1 صورت خودکار عملیات پیش از شروع بررسی کنید که آیا سرور شما 
نه. اکثر پلتسازی را انجام میفشرده و همچنین  هاCDNهای هاست، فرمدهد یا 

عکوس، به کنند تا فرض منابع خود را فشرده میصورت پیشسرورهای پراکسی م
باشد. ها سادهپیکربندی آن  تر 
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یلاگر برای فشرده .2 ظیمات سرور خود را تغییر دهسازی فا ود باید تن به های خ ید، 
 دهد. سازی بهتری را ارائه میفشرده Brotliاستفاده کنید.  Brotliاز  Gzipجای 

، باید فشرده .3 بهتر است فشردهپس از انتخاب الگوریتم ز کنید.  سازی را سازی را آغا
ست همزما نجام دهید. به این ترتیب الزم نی خت ا با اجرای کد و هنگام پروسه سا ن 

ر فشار درخواست مرورگر، عملیات فشرده به سرو سازی را انجام کنید. با این کار 
نمینمی خیر مواجه  شوید. این مسئله مخصوص زمانی آید و هنگام درخواست با تأ

بهسازی فایلکه قصد فشرده حجیم را دارید   شود. خوبی احساس میهای 

 

Adaptive serving 

عی که صورت کنید، بهتر است بهسازند را لود میمحتوای اصلی پیج را می وقتی مناب
کار را می کنیم. این  کاربر فچ  بکه  توانیم با مشروط، منابع مختلف را بر اساس دستگاه یا ش

و  Network Information ،Device Memoryهای  APIکمک
HardawreConcurrency  .انجام دهیم 

2های اگر است 2 دایی ضروری هستند، باید بر اساس بزرگی دارید که د ر هنگام رندر ابت
عنوان مثال های مختلف یک منبع استفاده کنید. بهارتباط و نوع دستگاه کاربر، از واریاسون

شن کاربر شما ضعیف یر ثابت به نمایش  4Gتر از زمانی که کانک باشد، به جای فیلم، تصاو
 در بیاورید. 

if (navigator.connection && navigator.connection.effectiveType) { 

  if (navigator.connection.effectiveType === '4g') { 

     //Load video 

   }else { 

     //Load image 

  } 

} 

                                                           
22 Assets 
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کنید آشنا خواهیم کرد: توانید استفاهای مفیدی که میدر ادامه شما را با برخی از کد  ده 

 navigator.connection.effectiveType  شن : برای استفاده موثر از نوع کانک
 کاربر؛ 

 navigator.connection.saveData عال زی/ غیرفعال: ف  ؛ Data-Saverسازی سا

 navigator.hardwareConcurrency  شمارنده تعداد هسته :CPU ؛ 

 navigator.deviceMemory  .ظه دستگاه ص حاف شخی  : ت

 

 Server Workerهای کش با استفاده از است

Server Worker آل اشاره کردیم، آن ارند. همان طور که قب کاربردهای بسیار مفیدی د ها ها 
پاسخمی ها  Server Workerتری را ارائه دهند. همچنین از کوچک HTLMهای توانند 
استفاده کنید. این منابع را میمی توان در توان برای کش کردن هر نوع منبع استاتیک 

 های تکراری، به مرورگر ارائه نمود. شرایط ریکوست

تواند بار وبسایت را می Server Workerکش کردن منابع ضروری با استفاده از –پری 
رای بارگذاری به عیف ب شن ض وصاً زمانی که کاربر از یک کانک کاهش دهد. مخص مراتب 

بهوبسایت استفاده می نی که  حتی زما های ریصورت کامل آفالین است. الیبراکنند یا 
نند  استفاده از این ها را سادهکش کردن است –توانند پری می vWorkBoxهما تر کنند. 

بهالیبراری  ها هستند.  Server Workerتر از ایجاد دستی مراتب سادهها 

 23ردندر از سمت کاربر 

پت بسیاری از وبسایت ز جاوا اسکری برای رندر مستقیم صفحات در  client-sideها ا
و  React ،Angularهای مختلفی همانند ها و الیبراریورککنند. فریممرورگر استفاده می

خت  Vueهمچنین  SPA 2سا 4 ین تر میرا ساده خوبی وجوه توانند بهها می SPAکند. ا
 اس کاربر نهایی و نه سرور مدیریت کنند.  مختلف یک صفحه وب را بر اس

جاوا زمانی که اکثر بخش م باندل  حج مشتری رندر شود و  ی وبسایت شما از طرف  ها
ید بسیار مراقب تأثیر آن بر  ود باشید. اگر از LCPاسکریپت باال باشد، با وبسایت خ

                                                           
23 Side -Client دهد. شود که در سمت کالینت یا همان مشتری که همان کاربر نهایی باشد رخ میدر دنیای وب به هر نوع رویدادی گفته می 
24 Single Page Applicationشود که با کمک بازنویسی دینامیک صفحه پیچ با اطالعات جدید وب سرور با کاربر خود : به وبسایتی گفته می

 کنند. صورت کلی یک صفحه جدید را لود میاین روش در مقابل روش قدیمی مرورگرهای تحت وب است که بهکند. ارتباط برقرار می

https://developers.google.com/web/tools/workbox/
https://developers.google.com/web/tools/workbox/
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کاربر پیش از استفاده و ارتباط با وهای بهینهروش نکنید،  بسایت شما، باید سازی استفاده 
جاوا اسکریپت  های ضروری دانلود و اجر شوند. منتظر بماند تا تمامی 

بهینه باشید، باید حتماً  اشته  سمت کاربر د یت رندر شده از  های زیر سازیبرای آنکه یک سا
 را در نظر بگیرید: 

 پت  انید؛ های ضروری خود را به حداقل برسجاوا اسکری

  از رندرServer-side ده کنید؛ استفا 

  ه کنید. رندرینگ استفاد –از پری 

 های ضروری را به حداقل برسانید جاوا اسکریپت

ز دانلود و اجرای برخی جاوا اسکریپت های اگر بخشی از محتوای وبسایت شما فقط پس ا
اده می یز باندلضروری نمایش د ید سا کاهش دهید. برای شوند، حتماً با ها را تا حد امکان 

 های زیر استفاده کنید: توانید از روشاین کار می

  امکان کاهش دهید؛  جاوا اسکریپت را تا حد 

 استفاده نیپجاوا اسکر که   د؛ شوند را به تأخیر بیاندازیمیهایی 

  یی که استفاده نمییلف –پولی اقل برسانید. ها  شوند را به حد

 استفاده کنید  Server – sider از رندر 

بیشتر رندر آنوبسایت ی که  یگر تمرکز های ش از هر چیز د کاربر است باید پی ها از سمت 
جاوا اسکری ش مقدار  کاه ید بخشی از رندر کامل بر  شه با پت داشته باشند. شما همی

ود را در سمت سرور قرار دهید تا  کند.  LCPوبسایت خ ز بهبود پیدا   شما نی

شود. در استفاده می HTLMبر اساس این استراتژی از سرور برای رندر اپلیکیشن در میان 
یپ سمت همان باید به هاکنند و دادهها را هیدرات میاین حالت کاربران تمام جاوا اسکر

جای اینکه  DOMمحتوای  سایت به  یت شوند. به این صورت محتوای اصلی صفحه وب هدا
نتیجه باعث بهبود  ر شود، ابتدا از سمت سرور رند خواهد شد و در  فقط از سمت کاربر رند

LCP شود. این روش شاید مفید به نظر برسد؛ اما چند ایراد کلی نیز دارد: می 

  مشتری ر روی سرور و  ر شده ب ن اپلیکیشن جاوا اسکریپت رند نگه داشتن هما
گی محاسبات می  شود؛ باعث افزایش پیچید
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  اجرای جاوا اسکریپت برای رندر یک فایلHTML  بر روی سرور باعث افزایش زمان
یک از سرور  TTFBپاسخ سرور یا همان  نی که فقط صفحات استات در مقایسه با زما

 د خواهد شد. شوارائه می

 رسد که یک صفحه از نظر ظاهری به نظر میServer – rendered  بل می تواند قا
پت ی که تمام جاوا اسکری ن ل باشد؛ اما تا زما اجرا نشوند،  Client – Sideهای تعام

سصورت کلی میدهد. بههیچ پاسخی به کاربر نمی که این م باعث توان گفت  ئله 
 خواهد شد.  TTIافزایش 

 

 رندرینگ استفاده کنید  –پری از 

یسه با رندرینگ  –پری  تر است. این روش یک روش سادهServer – sideرندرینگ در مقا
از یک مرورگر بی LCPتواند باعث بهبودی می یت شما شود.  یک مرورگر بدون وبسا سر که 

خت فایل رابط کاربری است می انید برای سا 2استاتیک برای هر روت  HTMLتو 5 در طول 
Build Time2 6 ان در کنار باندلها میاستفاده کنید. از این فایل  که تو وا اسکریپتی  های جا

 برای وبسایت نیاز است استفاده کرد. 

خواهد گذاشت. با وجود این،  TTIندرینگ نیز تأثیر منفی بر ر  –جالب است بدانید پری 
به اندازه تأثیر منفی رندرینگ  خواهد بود. رندرینگ ن  Server – sideتأثیر منفی آن 

Server- side که درخواست شد به کند. صورت دینامیک رندر میهر پیج را بعد از زمانی 
به  خواهد گذاشت.  TTIتر بر مراتب مخرببه همین خاطر تأثیری 

 دهندگان ابزارهای مخصوص توسعه

 Lighthouse 6.0 گیری که از اندازهLCP بانی می ی پشتی  ند؛ کدر شرایط آزمایشگاه

  بخشTiming  از پنلPerformance  درChrome DevTools  که شامل مارکر
LCP ش زمانی که شما بر روی می بخ ر بگیرید،  Node Fieldشود. این  مربوطه قرا

 در ارتباط است.    Nodeبا آن  LCPدهد که کدام به شما نشان می

 Chrome User Experience Report های اطالعات کاربران واقعی را از اورجین
سعه و  دهد. دهنده قرار میمختلف را در اختیار ت

                                                           
25 Route 
 شود. تقسیم میRun TImeو  uild TimeBصورت کلی زمان به دو بخش زمانی که در حال کدنویسی هستید و هنوز کد اجرا نشده است. به 26
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 را بهینه کنیم؟  FIDچگونه 
)( و بزرگFCPاولین ترسیم محتوایی ) ( هر دو معیارهایی هستند LCPترین ترسیم محتوایی 

بصری محتوا بر روی یک صفحه را اندازه گرچه مهم است اما کنند. اگیری میکه زمان رندر 
یع بارگذاری را ثبت نمی چه زمان ترسیم پاسخ سر یک صفحه با  کند. یا به عبارت دیگر، 

پاسخ می ی به تعامل کاربر  .سرعت  دهد

یکی از FIDتاخیر ورودی اول )  )
به  Web vitalsمعیارهای 

آید که برداشت اول حساب می
و پاسخگویی  کاربر از تعامل 

. کشدسایت را به تصویر می
ر برای  این معیار زمانی که کارب

عامل  اولین بار با صفحه ت
پاسخ نشان میمی که مرورگر واقعا به آن تعامل  د و زمانی  د را اندازهکن کند. گیری میده

FID و نمی ر میدانی است  بیهیک معیا شگاهی ش به توان آن را در محیط آزمای سازی کرد. 
مل واقمنظور اندازه ر پاسخ، تعا .گیری تاخی  عی کاربر مورد نیاز است

 
ک به پیش )به منظور کم ی ما ( در محیط آزمایشگاهی، توصیهFIDبینی تاخیر ورودی اول 

سداد ) ل زمان ان ی را اندازه( است. آنTBTاستفاده از ک موارد متفاوت کنند اما گیری میها 
با بهبود در  TBTبهبود در   متناظر است. FIDمعموال 

جاواFIDورودی اول )دلیل اصلی تاخیر  اسکریپت است.  ( ضعیف، اجرای سنگین 
چگونگی تجزیه، کامپایل و اجرا و پیادهبهینه اسکریپت در صفحه وب به  سازی جاواسازی 

 دهد. را کاهش می FIDطور مستقیم 

 



86 
نتوریکس core web vitalsجامع آموزش   | آژانس دیجیتال مارکتینگ م

 اسکریپت اجرای سنگین جاوا

حالی که درگیر اجرای کدهمرورگر نمی پت بر روی  ای جاواتواند در  نخ اصلی است، به اسکری
وغ و در حال اجرا بیشتر ورودی اصلی شل های کاربر پاسخ دهد. به عبارت دیگر، وقتی نخ 

عااست، مرورگر نمی به ت  مالت کاربر پاسخ دهد. برای بهبود این موضوع:تواند 

 های طوالنی را تفکیک کنیدتسک 

 مل بهینه عا ود را برای آمادگی به ت  سازی کنیدصفحه خ

  از یکweb worker استفاده کنید 

 زمان اجرای جاوا اسکریپت را کاهش دهید 

 های طوالنی را تفکیک کنیدتسک

الش کرده ص اگر تا به امروز ت اید که مقدار جاوا اسکریپتی که بر روی یک صفحه خا
زیهبارگذاری می تر های کوچکی کدهای طوالنی به تسکشود را کاهش دهید، تفکیک و تج

.تو غیر همزمان می  واند مفید واقع شود

ستند که در آنهای طوالنی، دورهتسک پت ه ها کاربران عدم های زمانی اجرای جاوا اسکری
نخ اصلی را برای شما را می UIپاسخگویی  سمت از کد که  میلی ثانیه یا  50یابند. هر ق

النی مشخصهبیشتر مسدود می به عنوان یک تسک طو ود. تسکبندی میکند  های ش
کاربر شانهطوالنی ن ای از نفخ کد جاوا اسکریپت احتمالی )بارگذاری و اجرای بیشتر از آنچه 

سک یه و جداسازی ت تواند تاخیر ورودی وب های طوالنی میبردان نیاز دارد( هستند. تجز
یت شما را کاهش دهد.  سا

 
یه و تفکیک تسکبا به کارگیری روش  FIDهای طوالنی، هایی مانند جداسازی کدها و تجز

حالی که  تواند یک معیار میدانی نیست اما می TBTباید به طرز چشمگیری بهبود یابد. در 
عامل ) ود زمان ت جهت بهب ( و نیز تاخیر TTIابزار سودمندی برای بررسی روند پیشبرد در 

.FIDورودی اول )  ( باشد
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 سازی صفحه برای آمادگی به تعاملبهینه

شن TBTو  FIDای برای امتیازهای ضعیف دالیل عمده به در اپلیکی های وبی وجود دارند که 
جاوا اسکریپت وابسته  اند. شدت به 

 عامل را به تاخیر اندازدتتواند آمادگی اجرای اسکریپت اول شخص می

 کارآمد  انباشتگیی اندازه جاوا اسکریپت، زمان اجرای سنگین و تفکیک نا کد 
ر نتیجه می یی یک صفحه به تعامل کاربر را کاهش داده و د تواند زمان پاسخگو

را تحت تاثیر قرار دهد. بارگذاری تدریجی کد و  TTIو  FID ،TBTمعیارهای 
اند به گسترش اهای صفحه میویژگی مک تو .ین کار و بهبود آمادگی تعامل ک  کند

 شن یش ترسیم اپلیکی های رندر شده در سمت سرور به سرعت بر روی صفحه نما
مالت کاربر توسط اجراهای اسکریپت بزرگ می شوند اما مراقب باشید که تعا

ان مثال،  یل راه انباشتگیمسدود نشوند )به عنو های اندازی شنوندهمجدد به دل
بهرویداد(. این امر می نجامد. گاهی اوقات در حد طول ا تواند چند صد میلی ثانیه 

باشد. جا به  سیر مورد استفاده قرار گرفته  چند ثانیه اگر جداسازی کد مبتنی بر م
خت را  جایی بیشتر در سمت سرور منطقی یا تولید محتوای استاتیکی در زمان سا

.  در نظر بگیرید

زهای  ل شخص برای یک کریپت اوسازی بارگذاری اسقبل و بعد از بهینه TBTدر ادامه امتیا
)و اجرای آن( برای یک جز  پت سنگین  شن آورده شده است. با انتقال بارگذاری اسکری اپلیکی

کاربران توانستند سریع مل برقرار غیر ضروری خارج از مسیر اصلی،  د نظر تعا با صفحه م تر 
.  کنند
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 آمادگی به تعامل تاثیرگذار باشد های مختلفی ازتواند بر جنبهداده می فچ

 اده برای د)به عنوان مثال، جاوا اسکریپت و واکشی ها فچای از ظار برای زنجیرهانت
ندن وابستگی اجزا( می قل رسا مل را تحت تاثیر قرار دهد. به حدا ی به تعا تواند آمادگ

. های زنجیرهداده فچبه  ی را مورد هدف قرار دهید  ا

 زیههای بزرگ خطی میی دادهذخیره اده و را افزایش د HTMLی تواند زمان تج
عامل و ترسیم را تحت تاثیر قرار دهد.   معیارهای ت

ردازش شود را مورد پپسی ای که باید در سمت مشتربه حداقل رساندن مقدار داده
 هدف قرار دهید

 ص ثالث می مل را به تاخیر اندازداجرای اسکریپت شخ یی به تعا پاسخگو  تواند زمان 

 یت سبتحلیلها حاوی بسیاری از سا های شخص ثالث هستند که همین ها و برچ
وجب می ی به صورت دورهشبکه را شلوغ کرده و م نخ اصل ای پاسخگو نباشد. شود تا 

عامل تاثیرگذار است. بارگذاری کدهای ی اینهمه ها بر زمان پاسخگویی به یک ت
ت پایی بلیغا درخواست را کاوش کنید )به عنوان مثال، ت ن شخص ثالث بر مبنای 

آن ربر صفحه را به نزدیکی  نکرده است، بارگذاری صفحه را تا وقتی که کا ها اسکرول 
 نکنید(.

 پت و پهنای باند های شخص ثالث میدر برخی موارد، اسکری لحاظ اولویت  توانند به 
وجب به بر روی نخ اصلی بر اسکریت های اول شخص تقدم پیدا کنند و همین م

به تعامل  بارگذاری آنچه برای تاخیر افتادن آمادگی  یک صفحه شود. سعی کنید 
.  کاربرانتان ارزش بیشتری دارد را در اولویت اول قرار دهید

 web worker کیاستفاده از 

 نیا web workerاست.  یورود ریتاخ لیدال نیتراز مهم یکی main thread انسداد
. دیاجرا کن background thread یرا بر رو پتیتا جاوا اسکر دهندیامکان را به شما م

 mainزمان انسداد  تواندیجداگانه م worker thread کیبه  UI ریغ اتیانتقال عمل
thread یورود ریتاخ اریموجب بهبود مع جهیرا کاهش دهد و در نت ( . (FIDاول   شود

 تا استفاده از  دیریرا در نظر بگ ریز یهاکتابخانه یریکارگ بهweb worker یبر رو 
رصفحه آسان : ت  شود
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 Comlink: بخانه کی لت انتزاع postMessageکه  یکمک یکتا درآورده و  یرا به حا
 .کندیتر ماستفاده از آن را آسان

 Workway:  یصادر کننده کی web worker یبا هدف عموم 

 Workerize :کیماژول را به  کی web worker دهدیانتقال م 

 زمان اجرای جاوا اسکریپت را کاهش دهید

ر برای اجرا و  نیاز مرورگ پت بر روی صفحه، زمان مورد  ا اسکری محدود کردن مقدار جاو
کد جاوا اسکریپت را کاهش میپیاده جب میسازی یک  کار مو شود پاسخگویی دهد. این 

ی صورت گیرد. شتر ل کاربر با سرعت بی عام  مرورگر به هرگونه ت

پت بر روی صفحه :ی خوبه منظور کاهش مقدار جاوا اسکری  د

ازید. .1 پت استفاده نشده را به تعویق بیاند  جاوا اسکری

2. Polyfill.نید نشده را به حداقل برسا  های استفاده 

 اندازیدبیفاده نشده را به تعویق . جاوا اسکریپت است1

پت ( هستند. Render Blockingها رندر بالکینگ )به صورت پیشفرض، تمامی جاوا اسکری
پت مواجه میوقتی مروگر با یک برچسب اسکریپت  که به یک فایل جاوا اسکری شود 

کاری که می کند را متوقف کرده و آن جاوا اسکریپت را خارجی متصل شده است، باید هر 
که ری کنید  یل و اجرا کند. بنابراین، شما باید تنها کدی را بارگذا برای  دانلود، تجزیه، کامپا

. است به ورودی کاربر مورد نیاز   صفحه یا پاسخگویی 

گوید که چه مقدار از جاوا به شما می Chrome DevToolsدر  Coverageی زبانه
.اسکریپت در صفحه وب شما استفاده نشده است  ی 
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پت :به منظور حذف جاوا اسکری شده  های استفاده ن

 سیم ین قسمت تق چند  بندی کنید.دسته کد را به 

  هرگونه جاوا اسکریپت غیر ضروری را با استفاده از کدasync  یاdefer  به تعویق
که این می پتبیاندازید   های شخص ثالث باشد. تواند شامل اسکری

جاوا اسکریپت بزرگ به قسمت وم تقسیم کردن یک دسته کد  های تقسیم کد مفه
که تحت شرایط خاصی بارگذاری میکوچک شوند. )که با نام بارگذاری تنبل نیز تر است 

کنند یکی پشتیبانی میید از سینتکس ایمپورت دینامشود(. اکثر مرورگرهای جدشناخته می
:که امکان واکشی ماژول بنا به درخواست را مهیا می  سازد
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ص کاربران )از جمله تغییر  استخراج جاوا اسکریپت بر روی برخی از تعامالت خا دینامیکی 
ک حالت معین( این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که کد برای  ش ی نمای یک مسیر یا 

.می فچارگذاری صفحه اول تنها وقتی ب ورد نیاز باشد  شود که م

خت سینتکس را می دینامیک استخراججدا از پشتیبانی کلی مرورگر،  توان در سا
.سیستم  های مختلف به کار گرفت

  اگر ازwebpack ،Rollup  یاParcel یک دست  کنید،ه ماژول استفاده میبه عنوان 
ینامیکی آناز پشتیبانی ایمپورت  یت استفاده راد نها  ببرید. ها 

 های سمت مشتری مانند چارچوبReact ،Angular  وVue لت انتزا عی را ایجاد حا
بل در می  کند.طح اجزا را آسان میسکنند که بارگذاری تن

شه از  جداسازی کدها همی که برای اسکریپت deferیا  asyncعالوه بر  استفاده کنید  هایی 
.سیر یبرای یک م ای مهم ضروری نیستند  ا محتو

 
رت پی Third-Party هایتمام اسکریپت به صو باباید  ی  defer یا async شفرض  بارگذار

ود داشته باشد نکردن از این دستورها وج که دلیل خاصی برای استفاده    .شوند مگر این 

2 .Polyfillده نشده را به حداقل برسانیدهای استفا 

پت و  اسکری های مرورگرهای مدرن APIاگر کد خود را با استفاده از سینتکس مدرن جاوا
کار کند باید آن را ترنسپایل کنید و مرجع نوشتید، برای این که در مرورگرهای قدیمی تر نیز 

 در آن استفاده کنید. polyfillاز 

الت عملکردی استفاده از یکی از مهم ین مشک یت  هاpolyfillتر یل شده در سا کد ترنسپا و 
بارگذاری نیازی به بارگذاری آن  ی جدیدتر در صورت عدم نیاز به  که مرورگرها این است 

ش اندازه شن خود، تا حد امکان ی جاوا اسکریندارند. به منظور کاه های polyfillپت اپلیکی
شده را به حداقل برسانید و استفاده از آن که مورد نیاز است  هاییها را به محیطاستفاده ن

.  محدود کنید

استفاده از به منظور بهینه :polyfillسازی  ر سایت خود  ها د
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  اگر ازBabel کنید، از به عنوان ترنسپایلر استفاده می env-babel/preset@  برای
یی که قصد استفاده از آنهای مورد نیاز polyfillشامل کردن  ها را دارید، مرورگرها

 استفاده کنید.

 ی جدا استفاده کنید ی دو دستهاز الگوی ماژول/بدون ماژول برای ارائه
(env-babel/preset@  و از طریقtarget.esmodules .  آن را پشتیبانی کنید(

 
با  ECMAScriptهای بسیاری از ویژگی که از در محیط Babelجدیدتر کامپایل شده  هایی 

جاوا اسکریپت پشتیبانی میماژول پشتیبانی میهای  م این کار، کنند،  شوند. بنابراین با انجا
یل شده برای مرورگرهایی که شما فرآیند  ن حاصل کردن از این که تنها کد ترنسپا اطمینا

 گیرد.واقعا به آن نیاز دارند، مورد استفاده قرار می

 دهندهابزارهای توسعه

.FIDیابی تاخیر ورودی اول )گیری و عیبابزارهای مختلفی برای اندازه ر دسترس هستند  ( د

 Lighthouse 6.0 ( نی برای تاخیر ورودی اول ل پشتیبا زیرا آن یک FIDشام ( نیست 
اد ) ل زمان انسد نوان یک ( را میTBTمعیار میدانی است. با این وجود، ک به ع توان 

بهینه یی که برای بهبود سازیپروکسی استفاده کرد.  شوند باید استفاده می TBTها
 تاخیر ورودی اول را در میدان بهبود دهند.

 
 Chrome User Experience Report   ادغام شده مقادیر ل واقعی  تاخیر ورودی او

.در سطح مبدا را تامین می  کند

https://babeljs.io/docs/en/babel-preset-env
https://babeljs.io/docs/en/babel-preset-env
https://babeljs.io/docs/en/babel-preset-env
https://babeljs.io/docs/en/babel-preset-env#targetsesmodules
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 را بهینه کنیم؟ CLSچگونه 
 

 

 

 

 

 

 

چیدمان می کاربر شود. فرض کنید وقتی مشغول خواندن تواند موجب حواستغییر  پرتی 
ستید، تمامی المان له ه یکدفعه حرکت کنند و یک مقا ای که مشغول خواندن آن جملهها 

ور شوید برای پیدا کردن آن کل متن را جستجو کنید. این یک اتفاق  بودید را گم کرده و مجب
ی نمی ب است؛ فرق ول در و کلیک بسیار معم یا قصد  که مشغول خواندن اخبار هستید  کند 

چنین تجربه« Add to Cart»یا « Search»های کردن بر روی دکمه به لحاظ  ایرا دارید. 
 کننده و آزاردهنده است.بصری گیج

ن و یا در اغلب موارد این اتفاق وقتی رخ می  ناگهانی یک الما به دلیل اضافه شدن  دهد که 
عیت مکانی سایر المانتغییر اندازه  کند.ها تغییر میی آن، موق

( چیدمان تجمعی  رCLSتغییر  است که با جمع کردن  Core Web Vitals ( یک معیا
ی که در بازه ک ورودی کاربر اتفاق  500ی امتیازهای تغییر در تغییرات چیدمان میلی ثانیه از ی

توا را اندازهنمی ل رویت گیری میافتند، ناپایداری مح کند. این معیار میزان تغییر محتوای قاب
شگر و نیز فاصله  کند.های تحت تاثیر را بررسی میی تغییر الماندر نمای
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)تریمعمول تجمعی  ر چیدمان  ستند از:CLSن دالیل تغیی  ( عبارت ه

 ون بعد  تصاویر بد

  ،غات ون بعد)آی فریم iframesو  embedsتبلی  ها( بد

 محتوای پویای اضافه شده 

 جب فونت  شوندمی FOIT/FOUTهای وب که مو

 که قبل از بفعالیت بکه هستند DOMروزرسانی ههایی  ظر پاسخ ش  منت

 تصاویر بدون بعد

شه اندازه های تصویری و ویدئویی را درج کنید. عالوه های عرض و ارتفاع المانخالصه همی
بت ابعاد بر این، فضای مورد نیاز برای باکس گذارید. این رویکرد برا کنار  CSSهایی با نس

که مرورگر میتضمین می تواند فضای درست و مناسب را هنگام بارگذاری تصویر کند 
 اختصاص دهد.

 خچهتاری

ین وب، توسعه های ا به برچسبر  heightو  widthهای دهندگان ویژگیدر روزهای آغاز
<imgیر را < خود اضافه می که مرورگر واکنشی تصاو که قبل از این  کردند تا مطمئن شوند 

جب آغاز کند فضای کافی بر روی صفحه برای آن ص داده شده باشد. این کار مو اختصا ها 
ال ن اص  شد.ح و چیدمان مجدد میبه حداقل رساند

 



95 
نتوریکس core web vitalsجامع آموزش   | آژانس دیجیتال مارکتینگ م

که به احتمال زیاد متوجه شده سلی  باال ابعاد ندارند. این ابعاد heightو  widthاید  پیک
که فضای تضمین می ین فضا کنار گذاشته می 640×360کنند  شود. تصویر متناسب با ا

طابق دارند یاکشیده خواهد شد و فرقی نمی که ابعاد واقعی آن با این فضا ت . کند   نه

سعه Responsive Web Designوقتی  گان )طراحی وب واکنشی( ارائه شد، تو دهند
جای آن با استفاده از حهای عرض و ارتفاع را ویژگی و به  شروع به تغییر  CSSذف کردند 

:اندازه ر کردند  ی تصاوی

 
برای یک تصویر  نی فضا  یکی از معایب و نقاط ضعف این رویکرد این است که فقط زما

به محض صاص داده میاخت کند.  عیین  ود و مرورگر ابعاد آن را ت شود که بارگذاری آن آغاز ش
بارگذاری شد، لحاظ با ظاهر شدن هر تصویر صفحه اصالح می این که تصویر  شود. این به 

.تجربه وب نیست  ی کاربری اصال خ

بت ابعاد به کار می سبت نماآید. نسبت ابعااینجا است که نس بت د یک تصویر )ن ( به نس
یر گفته می به صورت دو عدد که عرض به ارتفاع آن تصو شود. به طور معمول این نسبت 

طه از هم جدا شده ند نشان داده میتوسط دو نق به عنوان مثال،ا (. برای 4:3یا  16:9 شود )
. yواحد عرض و  x؛ x:yنسبت ابعاد  ع تصویر است  واحد ارتفا

که اگر یکی از کنیم. ابعاد را بدانیم، می این به آن معنی است  سبه  ر را محا توانیم بعد دیگ
 ،16:9برای نسبت ابعاد 

  اگرpuppy.jpg  640(= 9/16) × 360پیکسل داشته باشد، عرض آن  360ارتفاع 
. اهد بود  پیکسل خو

  اگرpuppy.jpg  ارتفاع آن  640عرض ، باشد سل داشته   360(= 16/9) × 640پیک
. اهد بود  پیکسل خو

بت حت  دانستن نس سبه و ذخیره کردن فضای کافی برای ارتفاع و مسا ابعاد امکان محا
زد.میمربوطه را برای مرورگر فراهم   سا
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 بهترین روش مدرن

شفرض تصاویر را بر اساس ویژگی های عرض و امروزه، مرورگرهای مدرن نسبت ابعاد پی
آنارتفاع آن تنظیم می چیدمان کنند. بنابراین، تنظیم کردن  به منظور جلوگیری از تغییر  ها 

وسعهCSSاهمیت دارد. به لطف گروه کاری   heightو  widthدهندگان فقط کافی است ، ت
:را به صورت نرمال تنظ  یم کنند

 
شفرض را بر اساس ویژگی UIی نامهو شیوه های تمامی مرورگرها یک نسبت ابعاد پی
width  وheight کند:کنونی المان اضافه می 

 
یر، یک نسبت ابعاد بر اساس ویژگیاین کار باعث می که قبل از بارگذاری تصو های شود 

width  وheight به شود. این اطالعات در مراحل آغ بهمحاس ی چیدمان فراهم ازین محاس
ض این می شخص میکشوند. به مح به عنوان مثال،ه عرض یک تصویر م  شود )

width=100%شود.ستفاده میای ارتفاع آن (، از نسبت ابعاد به منظور محاسبه 

 نکته 

اگر در درک نسبت ابعاد مشکل دارید، از یک ماشین حساب دستی برای این کار کمک 
 بگیرید.

س و کروم اعمال شدهاین  و به تغییرات نسبت ابعاد تصاویر در مرورگرهای فایرفاک اند 
کار گرفته خواهند شد. Safariزودی در وب کیت )  ( هم به 

ر بیشتر پیرامون تصاویر، به این برای درک عمیق با تفک وم نسبت ابعاد همراه  کتر مفه  لین
 مراجعه کنید. 

غییر ان CSSتوانید از اگر تصویر شما در یک چارچوب قرار دارد، شما می ی تصویر دازهبرای ت
ظر استفاده کنید. ما  چارچوب مد ن ظیم می height: autoبه ابعاد  کنیم تا از ثابت در را تن

ود )به عنوان مثال،  نظر گرفتن ارتفاع تصویر اجتناب . 360ش  پیکسل(

https://blog.logrocket.com/jank-free-page-loading-with-media-aspect-ratios/
https://blog.logrocket.com/jank-free-page-loading-with-media-aspect-ratios/
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نسیو )واکنش یر ریسپا  گرا( چطور؟در مورد تصاو

نسیو کار می با تصاویر ریسپا کند که شما اجازه تصاویری را تعریف می srcsetکنید، وقتی 
ای داشته باشد. به منظور دهید مرورگر انتخاب کند و این که هر تصویر چه اندازهمی

م imgهای عرض و ارتفاع >اطمینان از این موضوع که ویژگی بل تنظی ستند، هر ه< قا
: سان استفاده کند بت ابعاد یک  تصویر باید از یک نس

 
 ی چطور؟آرایدر مورد صفحه

که از یک نمای برش داده شده از تصویر بر روی  صفحات ممکن است ترجیح دهند 
یش کامل تصویر بر روی صفحه نمایش استفاده کنند.  ر باریک با نما  نمایشگ

 
ر نسبت ابعاد متفاوتی داشته باشند و مرورگرها همچنان  که تصاوی این احتمال وجود دارد 

راه حل م ین  که آیا ابعاد در حال ارزیابی بهتر وجود در چنین شرایطی هستند، از جمله این 
انتخاب شود،  بع مشخص شوند یا خیر. تا وقتی که یک راه حل  باید بر روی تمامی منا

.چیدمان مجدد امکان یر است  پذ
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 ها( بدون بعد)آی فریم iframesو  embedsتبلیغات، 

 تبلیغات

غات یکی از اصلی بر روی وب به شمار میتبلی چیدمان  غییر  ین دالیل ت بکهتر یند. ش ها و آ
اغلب از اندازه غات پویا پشتیبانی میمنتشرکنندگان تبلیغات   Adهای کنند. اندازههای تبلی

چه موجب افزایش عملکرد درآمد می لیل باال رفتن نرخ کلیک و رقابت هر  به د ند که  شو
ت بلیغا  است.  بیشتر ت

وضوع می نه، این م به تجربهمتاسفا یینتواند منجر  طح بهینه ی کاربری نامطلوب و پا تر از س
ای قابل رویت را به پایین صفحه هل می  دهند.شود زیرا تبلیغات محتو

عددی میطی چرخه غات، عوامل مت بلی وانند منجر بهی عمر ت  تغییر چیدمان شوند: ت

  وب یت چارچ .اضافه می DOMرا به  Adوقتی یک سا  کند

  وب یت چارچ پارتی تغییر اندازه می Adوقتی یک سا کد فرست  .را با   دهد

 بخانه سب وقتی کتا اندازه بارگذاری می Adی برچ شود )و چارچوب آن را تغییر 
.می  دهد(

  وقتیAd و اگر فضای چارچوب را پر می( یی اندازه Adکند  باشد، نها یگری داشته  ی د
.تغییر اندازه می  دهد(

یت چیدمان ناشی از تبلیغات سا غییر  توانند ها میخبر خوب این است که  برای کاهش ت
یت کار گیرند. سا با استفاده از رویکردهای زیر تغییر چیدمان ها میراهکارهایی را به  توانند 

 را کاهش دهند:

  یی را بگذاریداز نظر آماری فضا  برای تبلیغات کنار 

نه بخا بارت دیگر، قبل از این که کتا بارگذاری شوند، المان را ی برچسببه ع های تبلیغات 
غات را در جریان محتوایی قرار می بلی ی فضای دهید، با حفظ اندازهنامگذاری کنید. اگر ت

ن حاصل کنید. چنین تب بلیغات از حذف تغییرات چیدمان اطمینا غاتی در مورد نیاز ت لی
. جب تغییر در چیدمان شوند  صورت بارگذاری در خارج از صفحه نباید مو

 . باالی نمایشگر دقت کنید یکی   در هنگام درج تبلیغات غیرچسبنده در نزد

ت را به زیر لوگویدر مثال بعدی، توصیه می بلیغا که ت منتقل کنید « world vision» شود 
ید که فضای کافی برای آن وجود . و مطمئن شو باشد  داشته 
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  با استفاده از یکPlace Holder  بازگردانده نشدند، از به در صورتی که تبلیغات 
غات جلوگیری کنید.  هم ریختن فضای اختصاص داده شده به تبلی

 غات از هرگونه تغییر چیدمان با نگه داشتن بزرگ بلی ترین فضای ممکن برای ت
 جلوگیری کنید.

اما اگر  کل فضای اختصاص داده شده را پر نکند، بخشی از این روش کارساز است  تبلیغات 
لی باقی می .آن به صورت فضای خا  ماند

 ین اندازه را برای فضای تبلیغاتی در نظر های پیشین، محتملبر اساس داده تر
.  بگیرید

ل پر برخی از سایت ت به طور کام غا ین نتیجه برسند که اگر فضای تبلی ها ممکن است به ا
جب کاهش تغییر چیدمان شود. هیچ روش نشود، ممکن  است در هم ریختن آن فضا مو

ود ندارد، مگر این که کار تبلیغات را خودتان انجام ای برای انتخاب اندازهساده ی دقیق وج
.  دهید

 از نظر آماری فضایی را برای تبلیغات کنار بگذارید

ی به لحاظ آماری المان ت با اندازه DOMها یکسبا سبک اسال نهای  کتابخا ه برچسب ان به 
جب میانتقال داده می چیدمان شوند. این کار مو بخانه، تغییر  شود تا هنگام بارگذاری کتا

بخانه ممکن است بعد از چیدمان صفحه اندازه کار را انجام ندهید، کتا ی رخ ندهد. اگر این 
 المان اسالت را تغییر دهد.

چکتر را در نظر ی تبلیغات کوچکهمچنین، اندازه تری ارائه شود، بگیرید. اگر تبلیغات کو
چارچوب بزرگمنتشرکننده می یکی تواند  کند.  تری را برای جلوگیری از تغییر چیدمان تنظیم 

خالی افزایش می که مقدار فضای  است  ین روش این  یابد. بنابراین، این موضوع از معایب ا
.  را به خاطر بسپارید

 ایشگر اجتناب کنیداز درج تبلیغات در نزدیکی باالی نم

شگر درج می یکی باالی نمای ی که در نزد غات که در وسط قرار تبلی شوند، بیشتر از تبلیغاتی 
چیدمان میمی جب تغییر  غات در باالی گیرند مو شوند. دلیل این امر آن است که تبلی

یگر الماننمایشگر محتوای بیشتری را به سمت پایین هل می های دهند، به عبارت د
رج میجا میجابه بیشتری شگر د وسط نمای که در  غاتی  شوند شوند. در مقابل، تبلی

بهالمان .جا میهای کمتر را جا  کنند
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embeds  وiframes 

زی به شما اجازه میویجت ل جاسا دهند تا محتوای قابل حمل تحت وب را در های قاب
ود جاسازی کنید. )به عنوان مثال، هایی از گوگل شهب، نقویدئوهایی از یوتیو صفحات خ

ست ین های شبکهمپ، پ های مختلف توانند به شکلها میembedهای اجتماعی و غیره(. ا
 ظاهر شوند:

  فال بکHTML  که فال بک را به پت  فانتزی  embedو یک برچسب جاوا اسکری
 کند،تبدیل می

  اسنیپتHTML خط  درون 

 iframe embed 

ز قبل اطالعاتی در موembedاین  به عنوان مثال، در ها معموال ا رد فضای جاسازی ندارند )
اجتماعی د ردیف متن جاسازی آیا دارای ی -مورد یک پست شبکه  ک تصویر، ویدئو یا چن
همیشه فضای کافی را برای جاسازی فراهم  embedهای شده است؟(. در نتیجه، پلتفرم

.کنند و مینمی  توانند در هنگام بارگذاری موجب تغییر چیدمان شوند

شکل، شما می به ین م ی مجدد فضای کافی برای جاسازی با توانید با محاسبهمنظور حل ا
ر یا فال بک،  توانید را به حداقل برسانید. یک شیوه کاری که می CLSاستفاده از پلیس هلد

:  برای جاسازی استفاده کنید

  با بازبینیembed یی جای مرورگر، ارتفاع ندهندهاز طریق ابزارهای توسعه سازی ها
 را مشخص کنید.

  که ر اندازه موجود به گونه iframeبارگذاری شد،  embedبه محض این  غیی ای ت
با محتوای آن صفحه باشد.  خواهد داد که متناسب 

تنظیم کنید. شاید  embedابعاد را یادداشت کنید و مطابق با آن یک پلیس هلدر را برای 
با استفاده از جستارهای رسانه غات پلیس تفاوتای، الزم باشد  های موجود در اندازه تبلی

بگیرید.   هلدر را بین فاکتورهای مختلف در نظر 
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 محتوای پویا

لیل  به د رگذاری یک سایت،  ظاهر  UIبه احتمال زیاد هنگام با باال یا پایین نمایشگر  که در 
اغلب در بنرها و شود تغییر چیدمان را تجربه کردهمی غات، این موضوع  اید. همانند تبلی

:جا میی محتوای صفحه را جابهدهد که بقیههایی رخ میفرم  کنند

 «بت (« نام کنیددر خبرنامه ما ث زه با هم آشنا شدیم  )هی، یواش! ما تا

 مطالب مرتبط 

 اپل) شن ما را نصب کنید )آی او اس یا اندروید  یکی

 یمما هنوز سفارش می  گیر

  اطالعیهGDPR 

کافی را در نمایشگر  UIهای اگر مجبور به نمایش این نوع از قابلیت هستید، از قبل فضای 
یاب( تا هنگام بارگذاری کنار بگذارید )به عنوان مثال، با استفاده از یک پلیس هلدر یا مکان 

غ بهموجب ت  جایی محتوا در صفحه نشود.ییر و جا

 شوندمی FOIT/FOUTهای وب که موجب فونت

نت ش موجب تغییر چیدمان شود:های وب میدانلود و رندر فو به دو رو  تواند 

 ین می یگز ید جا ونت جد با یک ف یک متن  FOUTشود )فونت فال بک  بخشی از 
)  بدون استایل یا سبک
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  یت»متن که « غیرقابل رو ید رندر شود، به نمای درمیتا وقتی  نت جد  FOITآید )فو
)  بخشی از یک متن غیرقابل رویت

به شما درابزارهای زیر می ل کمک کنند توانند  شک  به حداقل رساندن این م

 font-display ین امکان را می های سفارشی را با دهد تا رفتار رندر فونتبه شما ا
کار، تعویض، بلوک، فالگزینه ک و اختیاری اصالح کنید. متاسفانه، ب هایی مانند خود

به جز گزینهتمامی این گزینه یدمان صفحه تواند موجب تغییر چی اختیاری( میها )
 شود.

 Font Loading API نتمی ید را تواند زمان مورد نیاز برای دریافت فو های جد
 کاهش دهد.

موارد زیر را توصیه می83در مورد کروم  م:، من   کن

 < نت از قبل < در فونتlink rel = preloadاستفاده از  های کلیدی وب: یک فو
بیشتری خواهد داشت، در این  بارگذاری شده برای مواجه با ترسیم اول فرصت 

.  صورت هیچ تغییر چیدمانی رخ نخواهد داد

 < ترکیبlink rel = preload نت: اختیاری  < و نمایش فو

. لینکبرای جزئیات بیشتر این   را مطالعه کنید

 ها یا تصاویر متحرکانیمیشن

یی که موجب تغییر چیدمان را به جای انیمیشن transformهای انیمیشن خالصه: ها
 شوند را در اولویت قرار دهید.می

ش به این تغییرات  CSSتغییرات در مقادیر ویژگی  ممکن است مرورگر را مجاب به واکن
وجب چیدمان مجدد، ترسیم اولیه و ترکیب -boxهایی مانند کند. برخی از مقادیر م

shadow  وbox-sizing های یژگیشوند. برخی از ومیCSS ی کم هزینه تر تغییر به روش
 کنند.می

 دهندهابزارهای توسعه

ی برای ان عگیری و اشکالدازهخوشبختانه ابزارهای ( موجود CLSی )زدایی تغییر چیدمان تجم
 هستند. 

https://web.dev/preload-optional-fonts/
https://web.dev/preload-optional-fonts/
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Lighthouse 6.0 سخه جدیدتر آن از اندازهو ن در شرایط آزمایشگاهی  CLSگیری های 
نسخه همچنین گرهپشتیبانی می شوند هایی که بیشتر موجب تغییر چیدمان میکند. این 

.را هایالیت می  کند

ز کروم  Experience، تغییرات چیدمان در قسمت DevToolsپنل عملکرد در  را  84ا
یت می یدمان شامل امتیاز تغییر چ layout shiftبرای گزارش  Summaryکند. نمای هایال

ستطیل پوشاننده .تجمعی و نیز یک م ق تحت تاثیر است  ی مناط

طح مبدا نیز با استفاده از گزارش ت CLSگیری اندازه  جربهتجمعی در دنیای واقعی در س
ادهکاربری کروم امکان است. د و یک جستار  BigQueryاز طریق  CRUX CLSهای پذیر 

 برای استفاده در دسترس هستند. CLSنمونه در عملکرد 

پایان می رسد. امیدوارم این مطلب بتواند تا حدودی تغییرات این راهنما در اینجا به 
 ی شما را کمتر کند.صفحه
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 چگونه یک فرمت عکس مناسب برای سایت پیدا کنیم؟
ین است که آیا تأثیری  باید از خودتان بپرسید، ا اولین سوالی که هنگام انتخاب یک عکس 

طب شما میکه می طلوب در عین سادگی، خواهید را بر روی مخا یا نه؟ یک طراحی م گذارد 
رساند. اگر بتوانید منابع مصرفی یک عکس، یعنی حجم مصرفی آن شما را به هدفتان می

پت و دیگر ، جاوا  HTML ،CSSدر   یت شما قرار دارند را  Assetsاسکری که روی وبسا هایی 
وب دست پیدکاهش دهید، به یک استراتژی بهینه کرد. سازی مطل  ا خواهید 

نکنید که یک به زبان ساده ید حجم تصویر را تا حد امکان کاهش دهید. فراموش  تر با
یت  از ،داشته باشد. پس تواند تاثیری معادل هزاران کلمهعکس می تأثیر تصاویر در وبسا

ر ادامه شما را با روش حال تعادل را حفظ کنید. د یی آشنا خود غافل نشوید و در عین  ها
پیدا کنید. توانید به بهترخواهیم کرد که می  ین شکل به نتیجه مطلوب دست 

  ازCSS Effects   وCss Animations توان برای ایجاد میAssetدون های ب
به رزولوش ین ترتیب تصاویر در هر رزولوشن و سطح وابستگی  ن استفاده کرد. به ا

چند بایت فضا نیاز بزرگ نمایی، ظاهری شارپ و زیبا دارند و برای این کار فقط به 
 است. 

  با کمکWeb Fonts ها لذت ببرید و در عین حال از توانید از زیبایی فونتمی
ر اندازه، تغییر فونت و جستجو در میان  نتقابلیت تغیی نیز بهرهفو مند های مختلف 

 شوید. 

پس اگر می خواهید یک متن را به یک فایل تصویری اینکد کنید، در به این ترتیب، از این 
ید نظر نمایید. داشتن یک تایپوگرافی منحصر فرد برای طراحی مطلوب، بهاین کار تجد

.وجودبرندینگ و همچنین به  آوردن خوانایی در وبسایت شما نیاز است

حال استفاده از متن در تصویر باعث می ی را از وبسایت در عین  شود تا کاربر حس منف
کند. متن در تصویر قابل انتخاب، قابل جستجو ، قابل بزرگ نمایی و قابل شما دریافت 

به ست و  ً  DPIهایی که دارای صورت کلی برای دستگاهدسترسی نی باالیی هستند، اصال
 مناسب نخواهد بود.

سازی مخصوص به آن استفاده کنید؛ ، باید از یک سری بهینهWeb Fontsتفاده از برای اس
الت شما در زمینه نشان ر روی وبسایت شما را رفع این راهکار تمام مشک ادن فایل متنی ب د

 خواهد کرد. 
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 از فرمت مناسب برای وبسایت خود استفاده کنید 

کار را  است، این  نیاز  شما به عکس لزوماً  یت  ن دارید که در وبسا اگر از این بابت اطمینا
 باید با دقت تمام انجام دهید. 

 
 خطوط، نقاط و چندضلعی وکتورهای گرافیکی ر استفاده از  ها برای ایجاد یک تصوی

 کنند. می

 نکد ایجاد می رستر گرافیک  کند. به ازای هر پیکسل عکس، یک ای

یب منحصرهر یک از این فرمت ستند. از فرمت وکتور برای بهها، دارای مزایا و معا فرد ه
ها یا توان استفاده کرد. لوگوها، متنتصاویری که شامل اشکال هندسی ساده هستند می

اد. وکتور اشکال را بهها را به این ترتیب میآیکون ورت شارپ نشان توان با وکتور ارائه د ص
بزرگدهد. به می ین ترتیب در تنظیمات رزولوشن مختلف و همچنین شرایط  نمایی، ا

ر کاهش پیدا نمی ین تصاوی شود تا وکتورها برای کند. همین مسئله باعث میکیفیت ا
یی با رزولوشن باال و همچنین  هایی که باید در ابعاد مختلف نشان داده Assetنمایشگرها

 شوند، مناسب باشند. 

ین مزایا،  شکل میبا تمام ا ود. بهاستفاده از وکتور در موارد پیچیده دچار م عنوان مثال در ش
، به طور  SVGهای آپتصاویر، میزان مارک کند که بخواهد تمام اشکال را توصیف 

ک نقاشی بازدارنده ر نهایت خروجی تصویر شما چیزی شبیه به ی ای باال است. د
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به یک تصویر واواقع و شباهتی  مواردی، باید از گرایانه خواهد بود  قعی ندارد. در چنین 
.  WebPیا  PNG ،JPEGهایی همانند تصویر رستر در فرمت  استفاده کنید

باشند. به  به رزولوشن وابستگ نداشته  ستند که  تصاویر رستر همانند تصاویر وکتور نی
خاطر کیفیت آن نی که روی یک تصویر رستر بزرگهمین  ست. زما خیلی باال نی نمایی ها 

بهم دهید، متوجه میانجا شوند. در نتیجه های تصویر ناخوانا و چهارخونه میشوید که ل
ین ورژن از یک تصویر رستر را در رزولوشن چند باید  های مختلف ذخیره کنید تا تصویر شما 

رین شکل ممکن نمایش داده شود.  بهت  نهایی برای کاربر به 

 

 مفهوم نمایشگرهای با رزولوشن باال 

و پیکسل دیوایس یا همان  CSSارد: پیکسل دصورت کلی دو نوع پیکسل مختلف وجود به 
ستقیم میبه CSSدستگاه. یک پیکسل  سل دستگاه در صورت م چند پیک تواند با یک یا 

یده چه فا پیکسلارتباط باشد. خب این  ان معناست که هرچه  های دستگاه ای دارد؟ این بد
ر باشد، شت شگر بی نمای اده  یا همان  بهتر نشان د جزئیات محتوا بر روی صفحه نمایشگر 

 شود. می

 

که دارای دستگاه ش  HiDPIیا همان  HighDPIهایی  هستند، نتایج بسیار زیبایی را به نمای
که می به آن است  سئله منوط  یت شما نیز کیفیت  Assetگذارند. البته این م تصویر وبسا

وان از کیفیت ص باشد تا بت یشگر  فحهباالیی داشته  مند شد. خوشبختانه بهره HiDPIنما
سب هستند. آن ین تصاویر وکتور دقیقاً برای این کار منا ها در هر رزولوشنی با بیشتر

و جزئیات رندر می ید بهای این رندر باکیفیت را کیفیت  شوند. البته در چنین مواقعی شما با
ویر معمول Assetپرداخت کنید؛ اما مقدار  یکسان است ولی در عین با مقدار یک تص ی 
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طی با رزولوشن ندارد. پس می نتیجه در حال ارتبا ین  بهتر توانید با کمک وکتور به 
 دست پیدا کنید.  HiDPIنمایشگرهای 

ها از طرف دیگر، اجرای تصاویر رستر در چنین شرایطی یک چالش بسیار بزرگ است. آن
سل، باعث افزایشرو افز اینکنند. ازهای هر پیکسل را اینکد میداده یز و  ایش تعداد پیک سا

یری که با رزولوشن  Assetشود. در جدول زیر، تفاوت بین یک حجم تصویر رستر می تصو
ش در می CSS 100در  100 سل به نمای  شان خواهیم داد: آید را به شما نپیک

شگر کل پیکسل رزولوشن نمای  تعداد 
اندازه فایل بدون 

بایت  4سازی به ازای فشرده
سل در  هر پیک

1x 10،000 40،000 بایت 

2x 40،000 160،000 بایت 

3x 90،000 360،000 بایت 

 

طر 2زمانی که ما رزولوشن صفحه نمایشگر فیزیکی را  های طول و کنار برابر کنیم، تعداد س
یت تعداد پیکسلبرابر می 2عرض  به این ترتیب در نها برابر خواهد شد.  4های کلی شود. 

 گیریم؟ای میجدول چه نتیجهخب از این 

کنید و یک نمایشگر با رزولوشن باال می با را مشاهده  کمک کند تا تصاویری زی به شما  تواند 
این یک قابلیت بسیار مطلوب است؛ اما از طرف دیگر برای نمایش تصاویر باکیفیت در 

ال، تصاویر شما نیز باید رزولوشن باالیی داشته با ر با رزولوشن با  رو: اینشند. ازنمایشگ

 به رزولوشن ندارند و در ه ابستگی  استفاده کنید. وکتورها و ر تا حد امکان از وکتورها 
یش در می  آورند. حالتی تصاویری شارپ را به نما

 بهتر است تصاویر ریسپانسیو را جایگزین اگر از تصاویر رستر استفاده می کنید، 
 کنید. 

 های مختلف تصاویر رستر قابلیت فرمت

های های مختلف تصاویر رستر دارای قابلیتسازی، فرمتبر میزان متفاوت فشردهعالوه
شن و کانال ( transparency alpha channelsهای شفاف ) متفاوتی همانند انیمی
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بر اساس نیازمندی بصری و نیازمندیهستند. در نتیجه باید  یت های  های عملیاتی وبسا
 . خود، فرمت مناسب را انتخاب کنید

 قابلیت شفافیت فرمت
قابلیت انیمیشن 

 متحرک
اجرا بر روی کدام 

 مرورگر

PNG تمام مرورگرها ندارد دارد 

JPEG تمام مرورگرها ندارد ندارد 

WebP دارد دارد 
بر روی مرورگرهای 

ید  مدرن و جد

 

نی تصاویر رستر هستند. به عالوه اینکه برخی جزء فرمت JPEGو  PNGهای فرمت جها های 
به روز از فرمت جدیدی با نام  در قا WebPکنند. استفاده می WebPاز مرورگرهای جدید و 

بهتری به فشرده با کمترین میزان کاهش کیفیت است و در نتیجه عملکرد  شتر  سازی بی
این موارد، شما کدام  کنید؟ فرمت را برای وبسایت خود انتخاب می دارد. با توجه به تمامی 

سه با فرمت WebPفرمت  بهتری دارد، پس در صورت های قدیمی، فشردهدر مقای سازی 
استفاده کنید. همچنین می بهتر است از آن  صویر در کنار یک ت WebPتوانید از امکان 

به ک استفاده کنید. با وجود این اگر قصد استفاده –عنوان فال دیگر  های قدیمی از فرمت ب
باشید:   را دارید، مالحظات زیر را در نظر داشته 

ود نیاز دارید؟ از المان  .1 شن متحرک در تصاویر خ  استفاده کنید.  <video>به انیمی

 Gif  چطور؟GIF  کند و همین مسئله رنگ محدود می 256پالت رنگ را به
سه با باعث می آن در مقای  دا کند. فزایش پیا <video>شود تا سایز 

حفظ کنید؟ از  .2 لت مطلوب   PNGآیا باید در رزولوشن باال کیفیت عکس را در حا
یید.   استفاده نما

 PNG یتم فشردهاز هیچ لت رنگ گونه الگور سازی برای کاهش سایز پا
نمی طلوبی دارند؛ اما کیفیت بسیار م PNGکند. در نتیجه تصاویر استفاده 

وب را باید با سایز بیشتر پرداخت کنید. بهتر است  هزینه این کیفیت مطل
طقی داشته باشید.   انتخابی عاقالنه و من
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  اگرAsset یک تصویری شما بیشتر شامل اشکال هندسی می شود، آن را به 
 تبدیل کنید.  SVGوکتور با فرمت 

  اگرAsset نظر نی میشما شامل فایل مت شود، درباره استفاده از آن تجدید 
ویر استفاده کنید، متن شما دیگر قابل انتخاب کردن،  کنید. اگر از متن در تص

بل بزرگ اهد بود. اگر بهقابل جستجو کردن و قا گ یا نمایی نخو خاطر برندین
یگر می شده داشته سازیخواهید تصویر شما ظاهری شخصیهر دلیل د

 استفاده نمایید.  Web Fontاز  توانیدباشد، می

بهینه .3 حال  یری سازی یک تصویر، یک اسکرینآیا شما در  شات یا چنین تصاو
 استفاده کنید.  JPEGهستید؟ از 

  فرمتJPEG طف استفاده میاز یک الگوریتم فشرده به سازی منع کند. 
ز سطوح کیفیت مختلف همین خاطر می به ا JPEGتوانید ا ستفاده کنید تا 

به کیفیت طلوب و سایز مناسب  .صورت همزمان دست پم  یدا کنید

باید تأکید کنیم که از  یت   platform-specificبرای رندر محتوا در  WebViewدر نها
application کنترل کامل بر مشتری خود استفاده کنید. فقط در چنین حالتی می توانید 

سبوک و WebPصورت انحصاری از خود داشته باشید و به نمایید. فی بسیاری از  استفاده 
ی وبسایت خود برای استفاده از تصاویر در تمامی بخش WebPهای دیگر از وبسایت ها

ت صرفهاستفاده می  کند. جویی میکنند. این فرمت در استفاده از منابع به شد

وجه شویم؟ کردن عکس را از کجا مت  میزان صحیح کم حجم 
عموالً از نظر حج دهند. همچین از نظر م، بیشترین بایت را به خود اختصاص میتصاویر م

شترین فضا را اشغال می تواند تأثیر سازی تصاویر میکنند. در نتیجه بهینهبصری نیز بی
یی در مصرف دادهگیری بر صرفهچشم این ترتیب با جو بسایت داشته باشد. به  های و

یان  تواند به بهبود عملکردسازی تصاویر شما میبهینه کلی وبسایت خود نیز کمک شا
پهنایتوجهی کنید. با کاهش میزان بایت دانلود شتری در اختیار مشتری قرار شده،  باند بی

ین ترتیب مشتری میمی التری میگیرد. به ا با سرعت با یت تواند دادهتواند  های مفید وبسا
 شما را رندر نماید. 

م یک هنر و هم یک علم بهینه کار یک هنر سازی تصاویری ه ین  است. در وهله اول ا
حجم و فشرده نی برای کاهش  سازی همه تصاویر وجود ندارد. یعنی است. زیرا روش یکسا

به روش خاصی فشرده ین کار یک علم است. هر تصویر را باید  ر وهله دوم ا سازی کنید. د
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اده کنید. یافتن های مختلف برای کاهش سایز تصاویر استفها و تکنیکزیرا باید از الگوریتم
به تحلیل های دقیق در ابعاد مختلف دارد. شما بهترین شرایط برای تصاویر شما، نیاز 

ست می های اینکد های فرمت، محتوای دادهیا همان قابلیت format capabilitiesبای
بهینه باشید. شده، ابعاد پیکسل و سایر ابعاد را هنگام  اشته   سازی تصاویر در نظر د

 زی تصاویر وکتور سابهینه
زی از وکتورها یا همان  کنند. وکتور یک فرمت ها پشتیبانی می SVGتمامی مرورگرهای امرو

به SVGپ آ –توانید مارک است. شما می XMLبعدی بر اساس 2تصویر  صورت مستقیم را 
 افزارهای طراحیتوانید از اکثر نرمهای اکسترنال ایمبد کنید. شما میدر صفحه یا ریسورس

خت  به SVGوکتور محور برای سا ینکه خودتان  صورت دستی در یک استفاده کنید یا ا
 ها را کدنویسی کنید. ویرایشگر متنی آن

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!-- Generator: Adobe Illustrator 17.1.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 

6.00 Build 0)  --> 
<svg version="1.2" baseProfile="tiny" id="Layer_1" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

    x="0px" y="0px" viewBox="0 0 612 792" xml:space="preserve"> 
<g id="XMLID_1_"> 

  <g> 
    <circle fill="red" stroke="black" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" 

cx="50" cy="50" r="40"/> 
  </g> 
</g> 

</svg> 

شکی کشیده شده مثال باال یک دایره ساده قرمز را نشان می که دور آن یک خط م دهد 
خروجی گرفته شده است. همان  Adobe Illustratorزمینه دایره از   است. رنگ قرمز پس

نند اطالعات الیه، کامنت و بینید، در این کد از متادیتاطور که می ری هما  XMLهای بسیا
Namespace  استفاده شده است. اکثر این اطالعات برای رندر یکAsset  در مرورگر

ک ابزارهایی همانند  بهتر است با کم نتیجه  ستند. در  حد امکاSVGOغیرضروری ه ن ، تا 
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ک  باال را تا حدود SVGOرا کاهش دهیم. با کمک  SVGکدهای ی درصد  58، اندازه تصویر 
کرد.  199بایت به  470کاهش دادیم. در نتیجه سایز آن از  پیدا   بایت کاهش 

<svg version="1.2" baseProfile="tiny" 
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 612 792"><circle 

fill="red" stroke="#000" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" cx="50" 
cy="50" r="40"/></svg> 

نکه به شردهمحور است، میXMLیک فرمت  SVGدلیل آ  Gzipسازی توانید از الگوریتم ف
ر اساس  رور شما ب طمئن شوید که س ن استفاده کنید. فقط حتماً م حجم آ نیز برای کاهش 

Asset هایSVG کند. فشرده شده، پشتیبانی می 

ر رستر از  چهارخونه ساخته می2از طرف دیگر یک تصوی به شکل  شود. این بعد ساده 
سلچهارخونه ک مربع پیکسل، ی100x100عنوان مثال یک تصویر ها هستند. بهها همان پیک

ک  10،000با  ل حاوی اطالعات ی س از طرف دیگر هر پیک  Rاست.  RGBAپیکسل است. 
و در Blue Channelمخفف   Green Channel  ،Bمخفف  Red Channel ،Gمخفف 

یت   است.  Alpha Transparency Channelمخفف  Aنها

بیت  8دهد. این یعنی واحد را به هر کانال اختصاص می 256فرض، مرورگر صورت پیشبه
 = channels x 8 bits = 32 bits 4بایت به هر پیکسل) 4(, و 256=  8^  2به هر کانال)

4 bytesچهارخونه( اختصاص داده می ک تصویر را بدانیم، شود.  در نتیجه اگر تعداد  های ی
ن را بمی س محاسبه کنیم: توانیم اندازه نهایی آ  ر همین اسا

  شود؛ پیکسل می 10،000پیکسل شامل  100در  100یک تصویر 

 10،000  عادل  4پیکسل ضرب در یت م  بایت خواهد شد؛  40،000با

 40،000  عادل  1024بایت تقسیم بر یت می 39م با  شود. کیلو

یری که برای انتقال داده ها از سرور به گذشته از این، بدون در نظر گرفتن فرمت تصو
شود، همواره هر کد می –مشتری انتخاب شده است، وقتی که تصویر توسط مرورگر دی 

مسئله یک محبیت از مموری را اشغال می 4پیکسل  بسیاکند. این  یت  ر بزرگ برای دود
حجم باال محسوب می شود. اگر دستگاه کاربر حجم قابل دسترس کافی نداشته تصاویری با 

نوان مثال میساز شود. بهتواند مشکلباشد، این مسئله می یل با ع توانید یک دستگاه موبا
بگیرید.   حافظه کم را در نظر 



113 
نتوریکس core web vitalsجامع آموزش   | آژانس دیجیتال مارکتینگ م

 اندازه فایل هاپیکسل ابعاد

100 x 100 10,000 39 KB 

200 x 200 40,000 156 KB 

300 x 300 90,000 351 KB 

500 x 500 250,000 977 KB 

800 x 800 640,000 2500 KB 

 

اصالً بزرگ به نظر  39پیکسل با سایز  100در  100شاید در نگاه اول یک عکس  یت،  کیلوبا
کند و تر ناگهان با سرعت تصاعدی افزایش پیدا مینرسد؛ اما سایز فایل برای تصاویر بزرگ

های تصویری با سرعت کمتری دانلود شوند و هزینه Assetشود تا این مسئله باعث می
ین جدول اندازه تصاویر بدون در نظر گرفتن  بیشتری در بر داشته باشند. البته ا

کمک فشردهسازی را نشان میفشرده بختانه با  سازی بخش عمده این سایزها دهد. خوش
پیدا می  کنند. کاهش 

یر از bit-depthیک روش ساده برای کاهش حجم تصاویر، کاهش " یت در هر ب 8" تصاو
لت به ما  32بیت در هر کانال  8تر است. های رنگ کوچککانال به پا واحد در  256بیتی 

نال  می باید هر کا های کلی به برسانیم تا میزان رنگ 3را به توان  256دهد. در نهایت 
,16دست بیاید. پس از محاسبات به عدد  . رنگ در کل دست پیدا خواهیم کرد 777,216

ال اگر این مقدار عجیب و بزرگ را به  چه اتفاقی رخ  256خب حا رنگ کاهش دهیم 
 2دهید و اختصاص می RGBهای را به کانال بیت 8دهد؟ در این شرایط شما فقط می

ر پیکسل را صرفه بایت در هر  4کنید. این یعنی فقط با کاهش جویی میبایت در ه
به فشرده ی پیکسل،   دا کردید! درصدی دست پی 50ساز
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بیتی نیاز  5 هاییAssetهای تدریجی باشد، به اگر تصویر شما دارای مناظری با رنگ

های تدریجی دانست. توان مثالی از رنگخواهید داشت. رنگ آسمان هنگام غروب را می
پیدا مییعنی زمانی که رنگ به غییر  پالتتدریج ت ، نیاز به  بیشتکند ری خواهید های رنگی 

که از پالتداشت. در  چهارخونه و صورتی  لت  های رنگی کم استفاده کنید، تصویر شما حا
ویر شما فقط از چند رنگ محدود استفاده  وعی پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر اگر تص مصن

 سراف بیت است! اکند، استفاده از پالت رنگی بزرگ، می

آنکه داده سل راهای ذخیرهدر مرحله بعدی پس از  باید بهینه شده در هر پیک سازی کردید، 
ر بسیاری از تصاویر، تر باشید و به پیکسلکمی خالق نگاهی بیاندازید. د های اطراف نیز 

ارای رنگپیکسل ستند. بههای اطراف آن د به ه عنوان مثال در تصویر آسمان از های مشا
 شود. جزئیات تکراری بسیاری استفاده می

ی خود استفاده کنید. برای این کار از فشرده توانید برای بهبوداز این اطالعات می ساز
Delta Encoding  ک مقدار در یک پیکسل ذخیره یید تا به جای آنکه هر ی استفاده نما

یک پیکسل قرار بگیرد. به این ترتیب اگر شود، تفاوت بین مقدار پیکسل های مجاور در 
ن باشند، دلتا صف های کنار هم دارای اطالعاتپیکسل یکسا ر خواهد بود. به این رنگی 

ین روش فشردهبیت ذخیره می 1ترتیب فقط  سازی خیلی کنید. شاید از نظر شما ا
باشد؛ اما چرا به این مرحله بسنده کنیم؟   هوشمندانه 

شان میچشم انسان به رنگ ی مختلف، حساسیت متفاوتی ن توانید با دهد. شما میها
برای رنگ لت  یر خود را کدینگ رنگهای حساس، اینکاهش یا افزایش پا های تصاو

 سازی کنید. بهینه
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چهارخونه پیکسل دهند. این یعنی هر بعدی را تشکیل می2های کنار هم، یک تصویر 
سایه مختلف است. شما می ین روش، دلتا اینکدینگ پیکسل دارای چند هم توانید با کمک ا

رتقاء دهید.   خود را بیش از این هم ا

یه برای این کار به جای آنکه نگاه کنید، میفقط به همسا توانید های کناری یک پیکسل 
ود را عقب سلکمی نگاه خ بهتر ببرید و به ترکیب پیک تر نگاه های بزرگعنوان بلوکها، 

بلوک را با شرایط مختلف اینکد کنید.   س هر   کنید. سپ

شاهده می ین شود. السازی تصویر به سرعت پیچیده میکنید، بهینههمان طور که م بته ا
ری را اشغال می ر حجم بسیا گاه شما بستگی دارد. تصاوی خاطر به دید کنند. به همین 

عددی برای فشردهروش مطرح میسازی آنهای مت  شود. ها نیز 

گفت که تمامی این روش باید  یت  ً تخصصی و آکادمیک در نها لی هستند؛ اما کامال های عا
روشبه حساب می حد بآیند. این  چه  سازی تصاویر روی وبسایت شما کمک بهینهه ها تا 

 کنند؟ می

شکل را درک کنید. تکنیک ین سؤال باید ابتدا نوع م های مختلفی همانند برای پاسخ به ا
RGBA Pixels ،Bit-Depth ر روش بهینهو سای سازی برای این کار وجود دارند. برای های 

وانید، آنکه درباره فرمت بخ نسپتایبهای مختلف تصاویر رستر  خوبی ها را بهد تمامی این کا
باشید.   درک کرده 

ون اتالف و فشردهتعریف فشرده  سازی اتالفی تصاویرسازی بد
یلسازی برخی از انواع دیتا، همانند سورس در هنگام فشرده های کدهای یک صفحه یا فا

یل کلیدی، هیچ یک از فایل شی از فا حذف بشوند. از دست رفتن بخ باید  های اورجینال ن
باعث می بهاورجینال  یا اینکه حتی آن فایل  صورت کلی شود تا ماهیت فایل تغییر پیدا کند 

یلاز بین برود. در ع ط بخشی از دیتا اورجینال فا هایی همانند فایل صدا، تصویر ین حال فق
باشد. و ویدئو نیز می بل قبول   تواند قا

به عملکرد چشم انسان، می توان برخی از دیتاها را نادیده گرفت. در حقیقت با توجه 
حقیقت کمک ر میسازی یک تصویعنوان مثال در فشردهبه شم گیرید که چبتوانید از این 

ها را با تعداد توانید برخی رنگها حساسیت دارد. این یعنی میانسان فقط به برخی از رنگ
بهینههای کمتری اینکد کنید. بهبیت امل دو مرحله مختلف سازی یک تصویر شصورت کلی 

 شود: می
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های برخی از سازی اتالفی فشرده کنید. به این طریق دادهتصویر را با روش فشرده .1
 رود. ها از بین میپیکسل

القی فشرده کنید. به این طریق دیتا پیکسلتصویر را با روش فشرده .2 ها سازی غیرات
 شوند. فشرده می

 

توانید مت عکس میاستفاده از مرحله اول اختیاری است. از این الگوریتم بر اساس نوع فر 
باشید که با کمک فشرده ید به یاد داشته  الفی، سایز هر نوع استفاده کنید. البته با سازی ات

وت بین انواع مختلف فرمت تصویر همانند تصویری را می حقیقت تفا کاهش داد. در  توان 
GIF ،PNG ،JPEG یگر، در استفاده از ترکیب انواع مختلف الگوریتم یا فرمت های د

 شود. سازی اتالفی و غیراتالفی ایجاد میدهفشر 

ید پاسخ دهیم که بهترین پیکربندی برای بهینه سازی پیکربندی اتالفی حاال به این سؤال با
ست؟   و غیراتالفی چی

لی بین  ن باید تعاد به این سؤال به محتوای تصویر شما بستگی دارد. همچنین خودتا پاسخ 
زی اتالفی ایجاد کنید. در برخی مواقع برای شردهاندازه فایل و افت کیفیت حاصل از ف سا

زی اتالفی آنکه جزئیات تصویر شما حفظ شود، از بهینه نمیاسا  کنید. ستفاده 

سازی اتالفی تصویری، از روش بهینه Assetدر برخی مواقع دیگر، برای کاهش سایز فایل 
شگی و جهانی وی همی اهید کرد. این مسئله فاقد یک الگ حقیقت  استفاده خو است. در 

گیری مهم دست پیدا شما باید بر اساس شرایط و محتوای صفحه خود، به این تصمیم
 کنید. 

س برای شما می بهتر درک کنید، یک مثال کاربردی و ملمو آوریم. برای آنکه این مسئله را 
که از یک فرمت اتالفی همانند  ن ککنید، میاستفاده می JPEGوقتی  خودتا یفیت توانید 

که در فوتوشاپ تصویر را ذخیره مینه کنید. زمانی  توانید کنید، میایی عکس را تعیین 
.عنوان کیفیت خروجی نهرا به 100تا  1عددی بین  یید  ایی انتخاب نما

شخص می کند. هرچه عدد انتخاب این عدد در حقیقت استراتژی اتالفی و غیراتالفی را م
باشد، سایز عکس کاهش پنزدیک 1سمت به کند و در نتیجه قسمتی از یدا میتر 

 شود. های تصویر شما حذف میپیکسل
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ش پیدا مینزدیک 100سمت بالعکس هرچه عدد به باشد، حجم عکس شما افزای کند و تر 
کمتری حذف میدر عوض پیکسل ع، بهتر است اعداد های  ین موضو شوند. برای درک بهتر ا

انتخاب کنید و نتایج ر   ا کنار هم قرار دهید. مختلف را در این بخش 

اهید شد که با کاهش این عدد، کیفیت تصویر از نظر بصری به یت متوجه خو صورت در نها
پیدا نمیچشم  شود. مراتب کوچک میکند؛ اما اندازه آن بهگیر کاهش 

لگوریتم نهایی تصویر با ا که کیفیت  باشید  سازی مختلفی که برای های بهینهتوجه داشته 
فرمت  90عنوان مثال کیفیت استفاده شده است ارتباط مستقیم ندارد. به اینکد کردن آن

JPEG  9از نظر کیفیت تفاوت بسیاری با کیفیت ر حقیقت حتی اگر  WebPفرمت  0 دارد. د
یل شما بر اساس فرمت تصویر،  یکسان باشد، خروجی فا سطح انتخابی کیفیت شما 

 کیفیت بسیار متفاوتی خواهد داشت! 

بهین  سازی تصویر هچک لیست 
نکته و تکنیک را به سمت داریم تا یک سری  چک لیست در زمینه در قسمت آخر ق صورت 

به شما ارائه دهیم:بهینه  سازی تصویر 

 .به رزولوشن و مقدار بزرگ بیشتر از فرمت وکتورها استفاده کنید نمایی وکتورها 
کتور بوابستگی ندارند. همین مسئله باعث می استفاده در رای شود تا فرمت و

طلوبی را از خود نشان دهد. های مختلف و رزولوشندستگاه  های متفاوت عملکرد م

 Asset هایSVG های . مارکرا تا حد امکان کاهش دهید و فشرده کنیدXLM 
شن وسط اکثر اپلیکی های طراحی، شامل متادیتاهایی غیرضروری ساخته شده ت

ف کرد بسیاری هستند. این متادیتاهای غیرضروری را می حجم تتوان حذ را  SVGا 
حاصل کنید که سرور شما برای اعمال  یت از این بابت اطمینان  نها کاهش داد. در 

باشد. پ SVGهای Assetبر روی  GZIPسازی الگوریتم فشرده  یکربندی شده 

  بیشتر از فرمتWebP ویر  ده نمایید.های قدیمی استفابه جای فرمت  WebPتصا
سه با سایر فرمتمراتب اندازه کبه  های تصویری دارند. متری در مقای

  بهترین فرمت تصاویرRaster  .خود، از را انتخاب کنید ر اساس نیاز پیج  حتماً ب
 بهترین فرمت رستر استفاده کنید. 

  تنظیمات کیفیت تصاویرRaster  شما  صورت آزمون و خطا تغییر دهید.را به
خطا انتخاب به 100تا  1را از   Rasterتوانید مقدار کیفیت تصاویر می صورت آزمون و 
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حجم برای کنید. به این ترتیب می حداقل  کدام کیفیت با  که  توانید متوجه شوید 
یت شما مناسب است.   صفحه وبسا

 بسیاری از تصاویر رسترمتادیتاهای غیرضروری را از روی تصاویر خود حذف کنید . 
، Assetعنوان مثال در زمینه این شامل متادیتاهای غیرضروری بسیاری هستند. به

انواع اطالعات دوربین عکاسی، اطالعات موقعیت جغرافیایی بر روی تصویر رستر 
کردن این اطالعات غیرضروری شوند. از ابزارهای مخصوص برای پاکثبت می

 استفاده کنید.  

 .ینکه ااندازه تصاویر را به حدی تغییر دهید تا  حتماً اندازه تصاویر را تغییر دهید
ویر حجم  یر بزرگ باشید. این تصا شد. مراقب تصاو نزدیک به اندازه طبیعی خود با

  سایز دهید.ها را باید تغییر نآدهند. پس حتماً بسیاری را به خود اختصاص می

 .ه حتماً از ابزارهای خودکاری استفاده کنید ک از ابزارهای خودکار استفاده کنید
بدون نیاز به دستورات شما، تصاویر را بهمی بهینهتوانند   سازی کنند. صورت خودکار 

ویدیو؟  یا   از گیف استفاده کنم 
کنون سرویس درباره  ،DevTools ابزارهایدر صفحه  GFycat یا Imgur هایی همانندآیا تا 

ارد، اخطار داده اس روی وبسایت شما قرار د خب این مسئله تسایز فایل گیفی که بر  ؟ 
یبی ست. این فا ستن ها دارای حجملدلیل نی زیادی ه   د.بسیار 

 
ید بهمعموالً بهینه یت دشوار است. شما با باشید دنبال فایلسازی سرعت وبسا حجیم  های 

بختانه درباره استفاده به بارگذاری سریعها تا با حذف آن خود کمک کنید. خوش یت  تر وبسا
ست. فایل ر کار نی های گیف همگی حجم سنگینی دارند. به همین از گیف، هیچ دشواری د

ید با جایگزینی این فایل های متحرک با ویدئو، سرعت بارگذاری وبسایت خود خاطر شما با
 .را افزایش دهید
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 گیری صحیحاندازهگیری و گزارش

شوید کدام یک از  Lighthouse با استفاده از ابزار ود را بررسی کنید تا متوجه  وبسایت خ
ف را میفایل ن درهای گی ب DevTools توا دیل کرد. برای این کار بر روی به فایل ویدئویی ت

را  Lighthouse را تیک بزنید. حاال Performance باکسکلیک کنید و چک Audits تب
توان آن را به روشن کرده و گزارش نهایی را بررسی کنید. اگر فایل گیفی وجود دارد که می

یل کرد، در گزارش به شما عبارت  Use video formats for animated" ویدئو تبد
content" اده می  .شودنمایش د

 
  بسازید MPEG ویدئو با فرمت

ئروش یکی از ابزارهایی  FFmpeg .وجود داردو های مختلفی برای تبدیل فایل گیف به وید
به شما معرفی می ستور درکنیم. شما میاست که در این مقاله  -FFMPEG  my توانید از د

animation.gif برای تبدیل Gif ئویی د استفاده کنید. برای این کار بای MP4 با به فایل وید
ول خود اجرا کنید   :دستور زیر را در کنس

ffmpeg -i my-animation.gif -b:v 0 -crf 25 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt 
yuv420p my-animation.mp4 

دهد که نشان می I- ورودی بگیرد. فلگmy-animation.gif  دهد تا ازاین کد دستور می
به ستور باید  شاهده میاین د ل کند. در ادامه کد م به عنوان ورودی عم یل شما  که فا کنید 

  .شودیتبدیل مmy-animation.mp4 و نامMP4 یک ویدئو با فرمت

به، فایلlibx264  برای استفاده از اینکدر عنوان های شما دارای ابعاد رزولوشن زوج باشند. 
ید ابعاد  حتماً با شما  3مثال ویدئو  سل داشته باشند ) 200در  100پیکسل یا  240در  20  پیک

یدئ اعداد طول و عرض هر دو باید زوج باشند(. اگر ابعاد باید و و ویدئو شما فرد باشد، شما 
رت با خطای ر این صو یل شود. در غی به ابعاد زوج تبد کنید تا  ز   را حتماً کراپ یا ریسای

'height/width not divisible by 2' در FFmpeg رو خواهید شدبهرو. 
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ffmpeg -i my-animation.gif -vf "crop=trunc(iw/2)*2:trunc(ih/2)*2" -b:v 0 -crf 
25 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p my-animation.mp4 

 

  بسازید WebM هایی با فرمتفایل

یمی MP4 فرمت ین فرمتیکی از قد ویری است. این فرمت برای اولین بار در تر های تص
حالی است که فرمت 1999سال  ین در  به بازار عرضه  2010را در سال  WebM ارائه شد. ا

جدید محسوب می WebM کردند. پس بتاً  ک فرمت نس اندازه کمتری در  WebM .شودی
سه با پشتیبانی از MP4 مقای بهتر  WebM دارد؛ اما همه مرورگرها قادر به  ستند. پس  نی

 .نیز تهیه کنید WebM ، یک فرمتMP4 است در کنار فایل

یل شما را به FFmpeg برای آنکه کند، باید از دستو WebM بتواند فا ر زیر استفاده تبدیل 
  :نمایید

ffmpeg -i my-animation.gif -c vp9 -b:v 0 -crf 41 my-animation.webm 

 

  تفاوت حجم نهایی را مقایسه کنید

حجم نهایی را بین فرمت باید تفاوت  یت  های مختلف مقایسه کنید و به بهترین در نها
  :گیری برسیدنتیجه

 
گیف میدر این مثال همان طور که مشاهده  یل ابتدایی  3کنید، حجم فا مگابایت است.  7.

یل در فرمت ش پیدا کرده است  551به  MP4 از طرف دیگر، اندازه همین فا کیلوبایت کاه
یت می 341این مقدار به  WebM و در فرمت   !رسدکیلوبا
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  فایل گیف را با ویدئو جایگزین کنید

ستند. به همین فرد در مبههای گیف دارای سه خاصیت منحصرفایل با ویدئو ه قایسه 
ید به این سه مورد توجه کنید یل گیف با ویدئو، با   :خاطر حین جایگزینی فا

 شوندصورت خودکار پخش میبههای گیف فایل •

آغاز می صورت خودکارفایل گیف به •  شودپس از اتمام دوباره 

ا هستندفایل •  .های گیف فاقد صد

ر ویدئو ایجاد می<video> خوشبختانه با کمک المان گیف را د خصیصه  توانید هر سه 
  :کنید

<video autoplay loop muted playsinline></video> 

 

شود، بعد از پایان صورت خودکار پخش میها باشد، بهزمانی که یک ویدئو شامل این المان
ر دوباپخش، به کا یت فاقد صداره از نو آغاز میصورت خود ود و در نها ین ا ش ست. به ا

اهد داشت با گیفت خو ی مشابه    .ترتیب ویدئو شما رفتار

باید اضافه کنیم که المان یت  چند <video> در نها دارد. هر  <source> نیاز به یک یا 
ین ترتیب بر اساس  و مربوط است. به ا یدئ خاص فایل و ک فرمت  سورس زیرشاخه به ی

با ی پشتی ش در نی میاینکه مرورگر کاربر از کدام فرمت ویدئوی کند، همان فرمت به نمای
ق شما میمی استفاده  WebM و Mp4 توانید از هر دو فرمت در کد خودآید. به این طری

ی نکند، پشتیب WebM کند، از فرمتکنید. اگر مرورگری که کاربر شما از آن استفاده می ان
ر استفاده تواند از کد ک خواهد کرد. برای این کار میب -فال  Mp4 ویدئو شما به   .نیدکزی

<video autoplay loop muted playsinline> 

  <source src="my-animation.webm" type="video/webm"> 

  <source src="my-animation.mp4" type="video/mp4"> 

</video> 
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که مرورگر نمی شود که کدام >الزم به ذکر است  جه  < برای اجرا، بهتر و sourceتواند متو
بهتر است. مرورگر فقط بر اساس ترتیب قرارگیری، سورس را انتخاب میینهبه عنوان کند. 

ان سرور اول قر را به Mp4مثال اگر  پشتیبانی کند،  WebMار دهید و مرورگر کاربرتان از عنو
به سراغ استفاده نمی WebMمرورگر دیگر از سورس  خواهد  MPEG-4کند و مستقیم 

رس رفت. پس برای رفع این م را قرار دهید. به این ترتیب اگر  WebMشکل، باید ابتدا سو
د. در شاجرا خواهد  WebMتر یعنی مرورگر کاربر از این فرمت پشتیبانی کند، فرمت بهینه

.می Mpeg-4بعدی یعنی  کند و به سراغ سورسمی Skipغیر این صورت، مرورگر آن را   رود

نم؟ CDNچگونه از  برای بهبود آن استفاده ک  عکس 
العاده هستند. تغییر سازی عکس فوقها( در بهینهCDNهای توزیع محتوا عکس )شبکه

به عکس می CDNحالت به یک  ی فایل عکس منجر جویی در اندازهصرفه %80-40تواند 
بی به نتایج مشابه با استفاده از اسکریپت خلی امکانشود. در تئوری، دستیا پذیر ها دا

. ست  است اما در عمل این چنین نی

CDN عکس چیست؟ 
CDN بهینه ویر و عکسعکس در تبدیل،  ارند. شما همچنین سازی و توزیع تصا تخصص د ها 

ان توانید آنمی های استفاده شده در سی و دستکاری عکسها برای دستر APIها را به عنو
عکس  URL عکس، CDNیک  های بارگذاری شده ازسایت خود در نظر بگیرید. برای عکس

شان دهنده کدام تصویر باید بارگذاری شود بلکه همچنین نه تنها ن ین است که  ی ا
و کیفیت آن را نیز مشخص می نند اندازه، فرمت  امر موجب پارامترهایی ما کند. این 

امکانمی غییرات در یک عکس برای کاربردهای مختلف به راحتی  یجاد ت .شود تا ا باشد  پذیر 
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CDNریپته ستند به گونههای بهینهای عکس از اسک تصاویر متفاوت ه ای که در سازی 

طور کلی  کنند. در نتیجه، بههای جدیدی از یک عکس را ایجاد میها نسخهصورت نیاز آن
CDNویری که به شدت برای یک مشتری خاص سفارشی اند سازی شدهها برای ایجاد تصا

بهینهبهتر از اسکریپت  کنند. می سازی عملها 

 کند؟سازی استفاده میهای بهینهبرای نمایش گزینه URLعکس از  CDNچگونه 
URL های تصاویر استفاده شده توسطCDNها اطالعات مهمی در مورد یک های عکس

غییرات و بهینه ند را انتقال میسازیعکس و ت یی که باید بر آن اعمال شو های دهد. فرمتها
URL  با توجه بهCDN  غییر میعکس های ها همگی ویژگیکنند اما در سطح باال آنت

یید به برخی از رایجمشابه ین این ویژگیای دارند. بیا یم.تر نگاهی بیانداز  ها 

 
 منشا

یا دامنهتواند بر روی دامنهعکس می CDNیک  عکس شما وجود  CDNی ی خود شما 
باشد.  لث به طور معمول گزینهCDNداشته  س شخص ثا ی استفاده از یک های عک

پرداخت هزینه ارائه میدامنه جب دهند. استفاده از دامنهی اختصاصی را با  ی خود مو
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ادهCDNشود تا تغییر می تر شود زیرا نیاز به هیچ گونه های بعدی آسانهای عکس در د
بود. URLتغییر در   نخواهد 

) CDNی مثال باال از دامنه سازی ی شخصیبا یک زیر دامنه (’Example-cdn.com‘عکس 
.ی اختصاصی استفاده میشده به جای یک دامنه  کند

 عکس

CDN های موجود در صورت توان برای بازیابی خودکار تصاویر از مکانعکس را معموال می
با درج  عکس  URLکامل عکس مد نظر در  URLنیاز پیکربندی کرد. این قابلیت اغلب 

س امکان CDNتولید شده توسط     را  URLوان مثال، شما ممکن است پذیر است. به عنعک
که این چنین است  :مشاهد کنید 

https://my-site.example-cdn.com/https://flowers.com/daisy.jpg/quality=auto 

بی و بهینه خواهد کرد که در  URLاین   https://flowers.com/daisy.jpgعکسی را بازیا
.  وجود دارد

ها از طریق یک عکس، ارسال آن CDNها در یک یک روش دیگر برای بارگذاری عکس
 آن تصویر است. APIبه  HTTP POSTدرخواست 

 کلید امنیتی

سخه جدید از تصاویر توسطکلید امنیتی از ایجاد ن یری می افراد دیگر های  کند. در جلوگ
سخه ود، هر ن عال ش یک کلید امنیتی  صورتی که این ویژگی ف جدید از یک تصویر نیازمند 

گر فردی سعی کند پارامترهای  به فرد است. ا تصویر را تغییر دهد اما کلید  URLمنحصر 
باشد، نمی سخهامنیتی معتبر آن تصویر را در اختیار نداشته  جدیدتواند ن ی را ایجاد ی 

. CDNنماید.  فظت خواهد کرد و رهگیری کلیدهای امنیتی محا  عکس شما از جزئیات تولید 

 تغییر شکل

CDNف را ارائه میتصاویر ده ها دهند. این تغییر ها و در مواردی صدها تغییر شکل مختل
ی شوند و هیچ گونه محدودیتی در استفادهمشخص می URLها از طریق رشته شکل

ود ندارد. در زمینه های ترین تغییر شکلی کاربرد وب، مهمهمزمان چندین تغییر شکل وج
ستند از اندازه، تراکم پیکسل، فرمت و فشردگی. این تغییر شکل ها دلیل تصویر عبارت ه

اندازهعکس منجر به کاهش قاب CDNاین هستند که چرا تغییر یک  جه در  س ل تو ی عک
 شود. می

https://flowers.com/daisy.jpg
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ظیمات بهینه برای تغییر شکل عملکردی وجود دارد، از این رو برخی  ک تن به طور معمول ی
یک مود CDNاز  کار»های عکس از  غییر شکل« خود بانی میبرای این ت کنند. به ها پشتی

به فرمت  که تصاویر باید  شخص کردن این  ل شو WebPعنوان مثال، به جای م ند، تبدی
به  بهینه را انتخاب و اعمال کند. اجازه می CDNشما  ر فرمت  کا  دهید تا به صورت خود

که یک سیگنال ین روش برای تبدیل یک عکس می CDNهایی  بهتر به منظور تعیین  تواند 
بارت هستند از: س مورد استفاده قرار دهد، ع  عک

  ،شتری )به عنوان مثال، عرض نمایشگر ( DPRنکات م  و عرض تصویر

  هدرSave-Data 

  هدر درخواستUser-Agent 

 API بکه  اطالعات ش

را به یک  Edge ،WebPرا به یک مروگر  JPEG XRتواند عکس می CDNبه عنوان مثال، 
ر بسیار محبوب  JPEGمروگر کروم و  ظیمات خودکا را به مرورگر قدیمی تبدیل کند. تن

ین امکان را می عکس در  CDNانگیز گفتدهند تا از تخصص شهستند زیرا به شما ا
های جدید پشتیبانی سازی تصاویر بدون نیاز به تغییرات کد برای سازگاری با فناوریبهینه

س نهایت بهره را ببرید. CDNشده توسط   عک

سCDNانواع   های عک
CDNوان به دو دسته تقسیمهای عکس را می بندی کرد: خودگردان و مدیریت شده  ت

 .third-partyتوسط 

CDN خودگردانهای 
CDNتوای مهندسی ی خوب برای سایتتوانند یک گزینههای خودگردان می با مح هایی 

خت به راحتی زیرسا .های خود را حفظ میباشند که   کنند

 CDNعکس خودگردان در دسترس است. اگرچه این  CDNتنها  Thumborدر حال حاضر، 
است اما به طور کلی ویژگی س متن باز و رایگان  به سایر های کمتعک های CDNری نسبت 

یا،  ستندات آن تا حدودی محدود است. ویکی پد  99designsو  Squareتجاری دارد و م
ز این  که ا به این عکس استفاده می CDNسه سایتی هستند   لینککنند. با مراجعه 

ی نصب   را مطالعه کنید.  Thumborچگونگ

https://web.dev/install-thumbor
https://web.dev/install-thumbor
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CDN های مدیریت شده توسطThird Party 
CDN لث یک سرویس ارائه  CDNهای مدیریت شده توسط شخص ثا عکس را به عنوان 

گان فضای ابری سرورها و سایر زیرساخت دهند. همان طور که ارائهمی ها را با دهند
سازی و توزیع آن را در قبال دریافت های عکس بهینهCDNدهند؛ دریافت هزینه ارائه می

که زینه فراهم میه لث فناوری های مدیریت شده توسط شخص ثاCDNکنند. از آنجایی 
 15-10ها بسیار ساده است و معموال در عرض کنند، شروع کار با آناصلی را حفظ می

نجام می شتر شود. اگرچه انتقال کامل برای یک سایت بزرگدقیقه ا کمی بی تر ممکن است 
یت شدCDNبر باشد. زمان وسط شخص ثالث معموال بر اساس استفادههای مدیر ی ه ت

یریت شده توCDNشوند. اکثر گذاری میکاربر قیمت ی سط شخص ثالث یک دورههای مد
دهند تا فرصت امتحان کردن محصولشان را آزمایشی رایگان را در اختیار شما قرار می

. باشید  داشته 

س CDNانتخاب یک   عک
ی برای گزینه ازCDNهای بسیار خوب های ها ویژگیآن های عکس در دسترس هستند. برخی 

ک میبیشتری را در اختیار شما قرار می ی به شما کم کنند تا حجم تصاویر دهند اما همگ
نجام میخود را کاهش دهید و از این رو بارگذاری صفحات سریع شود. عالوه بر تر ا

وعه ید هنگام ای از ویژگیمجم عکس مد نظر  CDNانتخاب یک ها، فاکتورهای دیگری که با
لت تنظیمات و انتقال. بارت هستند از هزینه، پشتیبانی، مستندات و سهو باشید، ع  داشته 

ورالعملگیری آنقبل از این تصمیم با دست هایی در ها را امتحان کنید. در ادامه کتابچه کد 
ین  رده شده است.  CDNمورد چگونگی آغاز کار با چند  عکس آو

بفهمم ع رد؟کسچگونه  یت ابعاد مناسب دا ی سا  ها
ید که ابعاد تصویر خود را قبل از قرار دادن در سایت کوچک کنید؟ آیا شما فراموش کرده ا

نداشته باشد، اما باعث هدر رفتن داده کاربران و این مسئله ممکن است خیلی اهمیت  های 
به عملکرد صفحه می .آسیب رساندن   شود

 را شناسایی کنید های سایت با اندازه اشتباهعکس

Lighthouse کند. ممیزی عملکرد شناسایی تصاویر با اندازه اشتباه را آسان می
(Lighthouse> Options> Performance را اجرا کرده و به دنبال تصاویر با اندازه )

ز به مناسب می .تغییر اندازه دارد، لیست میگردد. بنابراین هر تصویری را که نیا  کند
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 های سایت را تعیین کنیدصحیح عکساندازه 

لیل، ما دو روش ارائه دادهاندازه تصویر می ایم: "خوب" و تواند پیچیده باشد. به همین د
رک و اجرای رویکرد "بهتر" ممکن است کمی "بهتر". هر دو عملکرد را بهبود می شد، اما د بخ

بکشد. با این حال، عملکرد را بهتر می ما انتخابی شنتخاب برای کند. بهترین ابیشتر طول 
.  است که در اجرای آن احساس راحتی کنید

احدهای   CSSیک نکته مهم در مورد و

یر، دو نوع واحد HTMLبرای تعیین اندازه عناصر  جود دارد: CSS، از جمله تصاو  و

ر •  شه د ی مطلق، صرف نظر از دستگاه، همی صر با استفاده از واحدها طلق: عنا واحدهای م
نههمان اندازه نمایش داده می مطلق عبارت  CSSهایی از واحدهای شوند. نمو معتبر و 

 .px  ،cm  ،mm  ،inهستند از: 

ول نسبی مشخ•  ی نسبی با توجه به ط صر با استفاده از واحدها ص واحدهای نسبی: عنا
ش شده در اندازه د. نمونهاده میدهای مختلف نمای ی شون یی از واحدها معتبر و  CSSها

برابر  em (1.5 em = 1.5٪ از عرض نمایvw (1vw = 1 ،)نسبی عبارت هستند از: %، 
 اندازه قلم(.

 رویکرد "خوب"

غییر دهید که در همه دستگاهواحدهای نسبی: اندازه تصویر را به اندازه•   کار کند.ها ای ت

های تجزیه و تحلیل خود را بررسی کنید )به ممکن است برای شما مفید باشد که داده
شگر معموال توسط کاربران شما  ازه نمای عنوان مثال گوگل آنالیتیست( تا ببینید کدام اند

ود. متناوبا، استفاده می شگر بسیار screensiz.esش نمای ی از اطالعاتی در مورد 
.ا ارائه میهای رایج ر دستگاه  دهد

 •Absolute unitsاده می: تغییر اندازه تصویر برای اندازه .ای که در آن نمایش د  شود

یش داده میبرای تعیین اینکه تصویر در چه اندازه  DevToolsتوان از پنل شود میای نما
Elements .استفاده کرد 
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بهتر"  رویکرد "

طلق: از ویژگی•  های ها برای ارائه تصاویر مختلف به تراکمو اندازه srcsetهای واحدهای م
 مختلف نمایش استفاده کنید. 

وضوع اشاره دارد که نمایشگرهای مختلف دارای تراکم  به این م یش"  "تراکم صفحه نما
کم پیکسل باال واضح یش ترا . یک صفحه نما ز یک صفحه متفاوت پیکسل هستند تر ا

یین به نظر می پا  رسد.نمایش تراکم پیکسل 

اهید کاربران بدون در نظر گرفتن تراکم پیکسل دستگاه خود، در نتیجه، اگر می خو
ین تصاویر ممکن راواضح زم است. تر ین نسخه تصویر ال  تجربه کنند، چند

ر را مهم تلقی میبرخی از سایت کنند اما برخی معتقد ها این تفاوت در کیفیت تصوی
. ین امر مهم نیست  هستند که ا

امکان را برای شما فراهم میهای تکنیک سخه تصویر را مختلف این  کنند که چندین ن
. کند نیز تصویری را که برای آن مناسب است، انتخاب   لیست کنید و دستگاه 

با اندازه•  ها مختلف استفاده کنید. واحدهای نسبی: از تصاویر پاسخگو برای ارائه تصاویر 
( اینجا)راهنما را   بخوانید.

https://web.dev/serve-responsive-images/
https://web.dev/serve-responsive-images/
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چکتر غیر ضروری خواهد کند برای دستگاهها کار میتصویری که در همه دستگاه های کو
پاسخگو، به ویژه بود. تکنیک ین ها، به شما امکان میو اندازه srcsetهای تصویر  چند دهد 

.ای آن مناسب است انتای را که بر نسخه تصویر را تعیین کنید و دستگاه اندازه  خاب کند

یتتغییر اندازه عکس  های سا
انتخاب می ر اندازه برای تغی ImageMagickکنید، استفاده از صرف نظر از روشی که  ی

یش تصاویر است. محبوب ImageMagickتصاویر مفید است.  ین ابزار برای ایجاد و ویرا تر
تر از یک توانند اندازه تصاویر را بسیار سریعمی CLIبیشتر افراد هنگام استفاده از 

بر   تغییر دهند. GUIویرایشگر تصویر مبتنی 

ر به   ٪ اندازه تصویر اصلی:25تغییر اندازه تصوی

convert flower.jpg -resize 25% flower_small.jpg 

 

ر  200تصویر مقیاس متناسب با "عرض  : 100پیکسل د سل "  پیک

# macOS/Linux 
convert flower.jpg -resize 200x100 flower_small.jpg 

 
# Windows 

magick convert flower.jpg -resize 200x100 flower_small.jpg 

 

اده یس برای خودکار اگر اندازه تصاویر زیادی را تغییر د اید، استفاده از اسکریپت یا سرو
است. درباره راهنمای تصکردن روند کار راحت شتری یاویر پاسخگو متر  اطالعات بی توانید 

سب کنید.  در این باره ک

یر خود را تغییر دادید،  ا از را دوباره اجرا کنید، چیزی ر  Lighthouseهنگامی که اندازه تصاو
.  دست ندهید
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LAZY LOADچیست و چرا باید از آن استفاده کنم؟ 
یت ممکن  ب سا طالعاتی( معمول یک و ئوها در پی لود )بسته ا بخشی از تصاویر و وید

ن یک پروژه تمایلی به کم کردن منابع  نه، ذینفعا حجم زیادی داشته باشند. متاسفا است 
شنرسانه بسیار ناامیدکننده ای از اپلیکی های خود ندارند. قرار گرفتن در چنین تنگناهایی 

وصا اگر همه است، باشند یخص یت  ر بهبود عملکرد سا . اما در مورد طرفین درگیر خواستا
نه،  باشند. خوشبختا اشته  ین هدف با هم توافق ند بی به ا راه  LAZY LOADچگونگی دستیا

پی لود و زمان بارگذاری اولیه صفحه را کاهش می دهد، اما تاثیری بر محتوا حلی است که 
 ندارد.

LAZY LOADING بارگذاری تنبل( چیست؟( 

LAZY LOADING  رگذاری تنبل یک تکنیک است که بارگذاری منابع غیر ضروری را در یا با
ری در زمان نیاز زمان بارگذاری صفحه به تعویق می بع غیر ضرو وض، این منا اندازد. در ع

با بارگذاری می ی در اغلب موارد مترادف   خارج از»شوند. در مورد تصاویر، غیر ضرور
باشید و برخی از ویژگی Lighthouseاست. اگر تا به حال از « صفحه های استفاده کرده 

باشید، ممکن است راهنمایی کار گرفته  ورد به شکل موجود در آن را به  ین م یی در ا ها
باشد: ن آشنا  اختن تصاویر خارج از صفحه برایتا  حسابرسی به تعویق اند

 
:بل را دیدهبه احتمال زیاد، در عمل بارگذاری تن  اید و عملکرد آن این گونه است

 ک صفحه می  کنید.شوید و با اسکرول کردن محتوای آن را مطالعه میشما وارد ی

 نمایش را اسکرول می .در همین حال، شما یک تصویر پلیس هولدر در صفحه   کنید

 ر نهایی جایگزین می  شود.تصویر پلیس هولدر یکدفعه با تصوی

بل تصویر را میمثالی از بارگذاری ت که در  Mediumار محبوب توان در پلتفرم انتشن یافت 
ری صفحه، بارگذاری می شوند و هنگام آن تصاویر پلیس هولدر کم حجم در زمان بارگذا

یی جایگزیناسکرول صفحه نمایش آن نها  شوند.می ها با تصاویر 
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کاگر با بارگذاری تنبل آشنایی ندارید، ممکن است این سوال برایت ین تکنی آید که ا پیش   ان 

چه اندازه  موثر است و مزایای آن چه هستند. تا 

وها استفاده کرد؟ و ویدئ بل تصاویر   چرا باید از بارگذاری تن
واردی را بارگذاری  ین سوال بسیار ساده است. زیرا این امکان وجود دارد که شما م پاسخ ا

:مشکلکنید که کاربر هیچگاه نبیند. این به چند دلیل   ساز است

 رود. در اتصاالت ارزیابی نشده، این بدترین اتفاق نیست )اگرچه شما داده هدر می
به طور قطع می ند برای دانلود منابع دیگری استفاده کنید که  با پهنای  توانید از آن 

واهند شد(. با این وجود، در برنامه کاربر مشاهده خ اده، توسط  های محدود د
نبیند میبارگذاری مواردی که م  تواند هدر دادن پول باشد. مکن است کاربر هیچ گاه 

 که یک منبع زمان پردازش، باتری و سایر منابع سیستم را هدر می دهد. پس از این 
، مرورگر باید آن را رمزگشایی کرده و محتوای آن را به ای دانلود میرسانه شود

. ر رندر کند  نمایشگ
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کاهش زمان بارگذاری اولیه صفحه، وزن اولیه بارگذاری تنبل تصاویر و ویدئوها  موجب 
.صفحه و میزان استفاده از منابع سیستم می بر عملکرد دارند  شود که همگی اثرات مثبتی 

 اجرای بارگذاری تنبل
عددی برای اجرا و پیادهروش با های مت ود دارد. انتخاب راه حل باید  بارگذاری تنبل وج سازی 

یی ک کنید و همچنین مواردی که مد نظر بارگذاری ه استفاده میدر نظر گرفتن مرورگرها
ود.   تنبل هستند، انجام ش

طح مرورگر را اجرا می ری تنبل س توان آن را با استفاده از کنند که میمروگرهای مدرن بارگذا
بارگذاری بر تصاویر و اتریبیوت به مiframeهای  یجاد سازگاری با ها فعال کرد.  نظور ا

اجرای بارگذاری تنبل بر روی المانیمرورگرهای قدیم یا  هایی بدون ویژگی بارگذاری تنبل تر 
یادی داخلی، شما می پت خود اجرا کنید. عالوه بر این، تعداد ز توانید روشی را با جاوا اسکری

ستند. به این امر در دسترس ه   کتابخانه برای کمک 

اری تنبل و م واردی که هنگام اجرای آن باید همچنین، ما فهرستی از مشکالت احتمالی بارگذ
د را تهیه کرده .در نظر داشته باشی  ایم

 گیرینتیجه

با دقت اجرا شود، بارگذاری تنبل تصاویر و ویدئوها  تواند به طور جدی میدر صورتی که 
یت شما شود. کاربران، هزینهموجب کاهش زمان اولیه بارگذاری و پی لود صفحه های ی سا

ع رسانه های غیر ضروریفعالیت ای که ممکن است هرگز نبینند را شبکه و پردازش مناب
توانند به آن منابع دسترسی داشته متحمل نخواهند شد، اما در صورت تمایل همچنان می

.  باشند

یی که به تکنیک بل جای بحث ندارد. اگر تا جا های بهبود عملکرد مرتبط است، بارگذاری تن
ر روی سایتتصاویر این ین زیادی ب ود دارید، بارگذاری تنبل ی ال ش بسیار خوب برای خ ک رو

کاهش دانلود موارد غیر ضروری است. کاربران شما و ذینفعان پروژه هر دو از آن استقبال 
 خواهند کرد!
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Content delivery networks (CDNs)  چه دردی می  خورد؟چیست و به 
برای (CDN) های توزیع محتواشبکه بکه توزیع شده سرورها  بع به  با استفاده از ش توزیع منا

سرور را کاهش   CDNبخشند. کاربران، عملکرد سایت را بهبود می بار سرور و هزینه 
چگونگی کاردهد و برای مدیریمی است. این مقاله  ها را  CDN  ت افزایش ترافیک مناسب 

ییمورد بحث قرار می بهینه سازی دهد و راهنما های الزم را برای انتخاب، پیکربندی و 
 .دهدارائه می CDN نصب

 هاCDN  بررسی اجمالی چگونگی کار

کاربران شبکه توزیع محتوا شامل شبکه یع محتوا به  است که برای توزیع سر ای از سرورها 
شتر به دلیل ارائه محتوای حافظه پنهان CDN  بهینه شده است. اگرچه مسلما ها بی

بخشند. اند، اما همچنین میشناخته شده بل دسترسی را بهبود  توانند انتقال محتوای غیر قا
یت شما توسط  .توزیع شود، بهتر است CDN به طور کلی، اگر سا

باال، مزایای عملکرد ی CDN در سطح  ناشی می شود. سرورها نسبت به  CDN از چند اصل 
یکتر به کاربران قرار دارند و بنابراین تاخیر کمتری نسبت به زمان رفتس و  رورهای مبدا نزد

بهدارند. بهینه سازی (RTT) برگشت بکه  تر محتوا را دهد تا سریعها امکان میCDN  های ش
 توزیع کنند تا اینکه محتوا "مستقیما" از سرور مبدا بارگیری شود. سرانجام، حافظه پنهان

CDN ل به سرور مبدا را نداردنی  .ازی به درخواست انتقا

 هاCDN توزیع منابع در چگونگی کار

چگونگی کار ها این گزینه غیر ممکن به نظر برسد، اما CDN  اگرچه ممکن است در زمینه 
تر از این برای ارائه منابع )حتی منابع غیر قابل دسترس( معموال سریع  CDN استفاده از

م" از سرورهای شما بارگذاری کنداست که کاربر منبع   .را "مستقی

یع منابع از مبدا استفاده می CDN وقتی از شود، ارتباط جدیدی بین سرویس برای توز
باقی مانده فرآیند به عبارت دیگر، انتقال نزدیک برقرار می  CDN گیرنده و سرور شود. 

بکه CDN ها بین سرورداده اغلب افتد،اتفاق می CDN و مبدا از طریق ش شامل  که 
جدید ت ین امر دو برابر است. خاتمه اتصال  و موجود با مبدا است. مزایای ا ا اتصاالت مداوم 

برد )برقراری اندازی اتصال را از بین میهای غیرضروری راهحد ممکن برای کاربر که هزینه
صاالت اتصال جدید گران است و به چندین دور رفت و برگشت نیاز دارد( با استفاده از ات

با حداکثر توان ممکن منتقل شوندها میقبلی، داده بالفاصله   .توانند 
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ین سرور CDN  برخی از از طریق چند سیریابی ترافیک به مبدا  با م که در اینترنت  CDN ها 
ت بین سرورهایحتی بیشتر می شوند، این مسئله راپخش می ش از  CDN کنند. اتصاال بی

وسط پروتک یق مسیرهای  Border Gateway (BGP) لمسیرهای تعیین شده ت از طر
نجام می ورت صپروتکل مسیریابی اینترنت به   BGP شود. اگرچهمطمئن و بسیار بهینه ا

واقعی است، اما تصمیمات مسیریابی آن همیشه عملکرد محور نیستند. بنابراین، 
وسط به مسیرهای دقیق  BGP مسیرهای تعیین شده ت احتماال عملکرد کمتری نسبت 

 .دارند CDN تنظیم شده بین سرورهای

 هاCDN ذخیره منابع در چگونگی کار

کار چگونگی  شتر  پردازیم. ذخیره ها به توضیح درباره ذخیره منابع میCDN برای توضیح بی
برای رفتن به مبدا برای سرویسCDN  منابع در سرورهای دهی را از ، نیازی به درخواست 

وزیع میبرد. در نتیجه، منبع با بین می شود. این مورد همچنین باعث سرعت بیشتری ت
ا می بار در سرور مبد  .شودکاهش 

 افزودن منابع به حافظه پنهان

ششی CDN های پنهانآوری حافظهترین روش جمعمتداول در  CDN "داشتن منابع "ک
ا" شناخته می شش مبد شود. اولین بار که یک منبع صورت نیاز است، این به عنوان "ک

درخواست میخاص ا کند و آن را از سرور مبدا درخواست می CDNشود، ز حافظه پنهان 
با درخواست پاسخ را پنهان می ن با گذشت زمان و  نها به این ترتیب، محتویات حافظه  کند. 

 .شوندمنابع غیر مستقیم اضافی، جمع می

 حذف منابع از حافظه پنهان

CDNظه پنهان برای حذف دوره حاف ی منابع نه چندان مفید از حافظه پنهان اها از تخلیه 
یت میکنند. عالوه استفاده می سازی برای حذف صریح بر این، دارندگان سا توانند از پاک

 .منابع استفاده کنند

 تخلیه حافظه نهان

حافظه پنهان به ظرفیت خود ها ظرفیت ذخیره سیستم سازی محدودی دارند. هنگامی که 
به آنشود، با از بین نزدیک می که اخیرا  یا فضای بردن منابعی  نکرده و  پیدا  ها دسترسی 

جدید فراهم میزیادی را اشغال می ، فضای الزم برای منابع  کارکنند نگی  ود. در روند چگو  ش
CDNبه عنوان تخلیه حافظه پنهان شناخته می ین فرآیند  عی که از یک ها  ا ود. منب ش
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خارج می بیرون راندن آن از همه حافظه پنهان در یک شود لزوما به معنای حافظه پنهان 
ست. CDN شبکه   نی

 پاکسازی

نوان "عدم اعتبار شود( سنجی حافظه پنهان" شناخته میپاکسازی )همچنین به ع
نیسمی برای حذف منبعی از حافظه پنهان به منتظر بودن برای انقضا  CDN مکا بدون نیاز 

وال از طریق س اجرا می  API یا تخلیه آن است. معم شود. پاکسازی در شرایطی که نیاز به پ
یا اخبار نادرست  باهات  گرفتن محتوا است بسیار مهم است )به عنوان مثال، تصحیح اشت

یت داشته مقاله(. عالوه بر این، همچنین می تواند نقش مهمی در استراتژی ذخیره سا
 .باشد

وری پشتیبانی می CDN اگر به عنوان مکانیزمی برای  توان از پاکسازیکند، میاز پاکسازی ف
ای پویای حافظه پنهان را با استفاده از یت ذخیره محتوای پویا استفاده کرد. محتو  مدیر

TTL  به روز شد منبع را پاک کنید. به این ترتیب که منبع  د، هر زمان  طوالنی ذخیره کنی
رغم اینسازی یک منبع پوتوان مدت زمان ذخیرهمی بل یا را به حداکثر رساند، علی  که از ق

بع تغییر مینمی ین روش گاهی ادانید چه زمانی من به عنوان کند. ا سازی ذخیره»وقات 
 .شودنیز شناخته می «حدی

پاکسازی در مقیاس استفاده می مفهومی شناخته هنگامی که از  با  شود، معموال همراه 
ینای حافظه پنهان کلیده»یا  «های حافظه پنهانبرچسب»شود که به عنوان می یگز  «جا

یت این امکان را میشناخته می به دارندگان سا یک یا چند شود. این مکانیزم  دهد تا 
عضا  شده مرتبط  شوند( را با یک منبع ذخیرهنامیده می «برچسب ها»شناسه اضافی )که ب

ها برای انجام تصفیه گرانول استفاده کرد. به عنوان توان از این برچسبکنند. سپس می
ک برچسب یمثال، شما م وبالگ( که حاوی  به تمام منابع )به عنوان مثال «پاورقی»توانید ی

به خود دستور دهید  CDN پاورقی سایت شما است اضافه کنید. وقتی پاورقی به روز شد، 
کند. «پاورقی»همه منابع مرتبط با برچسب    را پاک 

 منابع قابل ذخیره

به عمومی  بع باید پنهان شود  بت یا پویا اینکه چگونه یک من وصی بودن منبع یا ثا یا خص
 .بودن محتوا آن بستگی دارد
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 اده :منابع خصوصی خصوصی حاوی د هایی هستند که برای یک کاربر در نظر منابع 
و بنابراین نباید توسطگرفته شده ی با عنوانمذخیره شوند.  CDN اند  خصوص  نابع 

Cache-Control: private شوندمی نشان داده. 
  ومی شامل اطالعات خاص کاربر نیستند و بنابراین توسط عمومی:منابع  منابع عم

CDN قابل ذخیره هستند. اگر منبعی دارای Cache-Control: no-store ای 
Cache-Control: private شد، ممک حفظ در نظر  CDN ن است توسطبا قابل 

به میزان تغییر دارایی ب  .ستگی داردگرفته شود. مدت زمان ذخیره یک منبع عمومی 

 محتوای پویا و ثابت

 با تغییر می پاسخمحتوای پویا: محتوای پویا محتوایی است که مرت  و API کند. 
اینکه این صفحه اصلی فروشگاه نمونه هایی از این نوع محتوا هستند. با این حال، 

شود. در طول کند لزوما مانع از پنهان شدن آن نمیمحتوا به طور مکرر تغییر می
به عنوان ای پرترافیک، ذخیره این پاسخهدوره ر کوتاهی ) ت زمان بسیا ها برای مد

کاهش دهد، در ثانیه( می 5مثال  تواند بار در سرور مبدا را به میزان قابل توجهی 
حداقل تاثیر روی پویایی داده  .ها داردحالی که 

 ندرت تغییر می و ها کند. تصاویر، فیلممحتوای ثابت: محتوای استاتیک، به 
سخهکتابخانه که محتوای ای نمونههای ن هایی از این نوع محتوا هستند. از آنجا 

ذخیره شود، به عنوان  (TTL) کند، باید با مدت زمان طوالنیاستاتیک تغییر نمی
 .سال 1ماه یا  6مثال 

   CDN انتخاب یک
به طور معمول در انتخاب حال،  CDN عملکرد  با این  موارد مهم است.  سایر یکی از 

ی کهویژگی های امنیتی و تجزیه و تحلیل( و دهد )به عنوان مثال، ویژگیارائه می CDN های
ی و پردازشهمچنین قیمت ورد توجه قرار م CDN همه در انتخاب CDN گذاری، پشتیبان

 .گیرندمی

 CDNعملکرد 

باال، می عامله بین به حداق CDN توان استراتژی عملکرددر سطح  ل رساندن را با توجه به م
، در نظر گرفت.  ظه نهان ندن نسبت حاف ها با نقاط حضور CDNتاخیر و به حداکثر رسا

اما ممکن است در نتیجه تقسیم ترافیک می (PoPs) زیاد توانند تاخیر کمتری ایجاد کنند 
ظه کمتر، نسبت ضبط حافظه پنهان کمتری را تجربه کنند. برعکس، در حاف های پنهان 
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CDNها با PoP ممکن است از نظر جغرافیایی فاصله بیشتری با کاربران داشته  کمتر
بتباشند، اما می  .های باالتر کشش را به دست آورندتوانند نس

بادله، برخی ین م سازی بندی شده برای ذخیرهها از یک روش طبقهCDN  در نتیجه ا
بPoP کنند.استفاده می کاربران قرار دارند )همچنین  یکی  افظه ه عنوان "حهایی که در نزد

حافظه پنهان بیشتری داPoP شوند( باپنهان" نیز شناخته می رند های مرکزی که نسبت 
ی حافظه پنتکمیل می بع را نتواند پیدا کند، به یکشود. وقت ن یک من مرکزی برای  PoP ها

عه می شتری را ایجاد میمنبع مراج خیر کمی بی ین روش تا احتمال بیشتری کند. ا کند تا 
که منبع از حافظه پنهانوجود   .قابل ارائه باشد CDN داشته باشد 

ظه نهان یک طیف  حاف ن نسبت  قل رساند به حدا رساندن تاخیر و  حداقل  مبادله بین به 
با توجه به ماهیت  حال،  نی بهتر نیست. با این  است. هیچ رویکرد خاصی از نظر جها

یگاه کاربری آن، ممکن است دریابید که یکی از  ها عملکرد به مراتب این روشسایت و پا
 .بهتری نسبت به روش دیگر دارد

به ذکر است که عملکرد با توجه به جغرافیا، زمان روز و حتی وقایع  CDN همچنین الزم 
شه انجام تحقیقات خود درباره کنونی می اگرچه همی چشمگیری داشته باشد.  تواند تفاوت 

پیش CDN عملکرد  خواهید گرفت CDN عملکردی که ازبینی دقیق ایده خوبی است، اما 
 .دشوار است

 های اضافیویژگی

CDNها معموال عالوه بر ارائه اصلی  CDNوعی را نیز ارائه می، ویژگی دهند. های متن
توازن بار، بهینهویژگی سازی تصویر، پخش ویدئو، های معمول ارائه شده عبارت هستند از: 

امنیتی  .محاسبات و محصوالت 

 CDN  ازی و پیکربندیاندنحوه راه

لت ایدهCDN  در ادامه توضیح درباره چگونگی کار باید بگوییم در حا  آل شما باید ازها 
CDN اندازی دهی به کل سایت خود استفاده کنید. در سطح باال، فرایند راهبرای سرویس

بت  CNAME سانی رکورد، سپس به روزر CDN  دهندهنام در یک ارائهاین امر شامل ث
DNS  ود برای اشاره به ارائه  برای CNAME است. به عنوان مثال، رکورد CDN دهندهخ

www.example.com ممکن است به example.my-cdn.com  شاره داشته باشد. در ا
یت شما از طریقDNS  نتیجه این تغییر یت می CDN ، ترافیک سا  .شودهدا
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ک برای سرویس CDN اگر استفاده از ی به تمام منابع ی ،ده را  CDN توانیدمی گزینه نیست
وعه از منابع سرویس دهد، به عنوان مثال فقط  به یک زیر مجم کنید تا فقط  پیکربندی 

کار را می یجاد یک رکمنابع استاتیک. این  که  CNAME ورد جداگانهتوانید با ا انجام دهید 
. CDN شود که باید توسطفقط برای منابعی استفاده می  ارائه شود

است یک رکوردبه عنوان   ایجاد کنید که به  static.example.com CNAME مثال، ممکن 
زیر دامنه  my-cdn.com.مثال یجاد  static.example.com اشاره دارد. برای اشاره به  که ا
که توسطURL  اید، بایدکرده  .نویسیدبدر حال ارائه هستند را دوباره  CDN های منابعی 

ظیمات شما ناکارآمدی اندازی میاهشما در این مرحله ر  CDN اگرچه شود، اما احتماال در تن
یب وجود دارد. در دو بخش بعدی این مقاله توضیح داده می چگونه با افزایش ضر شود که 

عال کردن ویژگی نهان و ف ود بیشترین بهره را  CDN های عملکرد، ازحافظه   .بریدبخ

  بهبود نسبت حافظه نهان

کار نگی  تا آنجا که ممکن است از حافظه پنهان استفاده شود. این ها باید CDN در چگو
ظه نهان ری می (CHR) معموال با ضریب حاف بت ضریب کشش، تعداد اندازه گی شود. نس

نهان تقسیم بر تعداد کل درخواست بازه زمانی مشخص بازدیدهای حافظه  ها در یک 
 .شودتعریف می

شروع شده دارای نهان تازه  ن حافظه نهان با منابع،  CHR 0 یک حافظه  است اما با پر شد
 دهندهها هدف خوبی است. ارائهبرای اکثر سایت CHR 90٪یابد. این مورد افزایش می

CDN شما باید تجزیه و تحلیل و گزارش در مورد CHR شما را ارائه دهد. 

که تمام منابع قCHR  سازیهنگام بهینه یید شود این است  ابل ، اولین چیزی که باید تأ
شوند. این یک ارزیابی ذخیره برای مدت زمان صحیح در حافظه پنهان شده و ذخیره می

یت باید توسط همه سا  .ها انجام شودساده است که 

بهینه ظیماتCHR  سازیسطح بعدی  ق تن ظیم دقی شما است تا  CDN ، به طور کلی، تن
که پاسخ ن حاصل کنید  نمیذهای سرور معادل جداگانه اطمینا شوند. این یک خیره 

ناکارآمدی رایج است که به دلیل تأثیر عواملی مانند جستجوی پارامتر و عناوین درخواست 
 .دهدسازی رخ میدر ذخیره
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 حسابرسی اولیه

ن را ارائه میCDN  بیشتر حافظه پنها یه و تحلیل  ین، از ابزارهایی بردهند. عالوهها تجز ا
ان برای تأیید سریع پنهان شدن تمام ینیز م Lighthouse و WebPageTest مانند تو

بررسی عناوین  ر با  استفاده کرد. این ام منابع ثابت یک صفحه برای مدت زمان درست 
حاصل می HTTP حافظه پنهان شود. ذخیره یک منبع با استفاده از حداکثر زمان هر منبع 

جلوگیری از وصله (TTL) مناسب را  CHR بنابراینشود و نده میهای غیرضروری در آیباعث 
 .دهدافزایش می

بعی توسط ید یکی از این موارد تنظیم شود تا من  :ذخیره شود CDN حداقل با

Cache-Control: max-age= 

Cache-Control: s-maxage= 

چگونه منبعی توسط بر اینکه یا  شود، ندارد، روش ذخیره می CDN به عالوه، اگرچه تأثیری 
که دستورالعمل ظیم ک Cache-Control: immutable خوبی است  -Cache نیدرا نیز تن

Control: پذیری یک منبع را نشان می دهد. در نتیجه، مرورگر هنگام ارائه منبع از تغییر نا
اهد داشت و در نتیجه درخواست غیرضروری سرور  حافظه پنهان مرورگر، اعتبار مجدد نخو

نه، این دستورالعمل فرا از بین می پشتیبانی  Safari و Firefox قط توسطبرد. متأسفا
بانی نمی Chromium شود و توسط مرورگرهای مبتنی برمی شتی . این موضوع پ شود

دار کند. ستارهرا دنبال می تغییرناپذیری Cache-Control را برای Chromium پشتیبانی
سئله می یت از این ویژگی ککردن این م  .مک کندتواند به حما

شتر در مورد ش جلوگیری از درخواستHTTP  حافظه پنهان برای توضیح بی های ، به بخ
حافظه پنهان  .مراجعه کنید HTTP شبکه غیر ضروری با 

 تنظیم دقیق

کار درباره چگونگی  پنهانCDN یک توضیح کمی ساده  این  CDN ها و حوزه کار حافظه 
تفاده یک منبع به عنوان کلید ذخیره و بازیابی منبع از حافظه پنهان اس URL است که از

ین  ر مواردی مانند عناو به دلیل تأثی ال درست است، اما  می شود. در عمل، این هنوز هم کام
پارامترهای پرس و جو کمی پیچیده است. در نتیجه، بازنویسی  URL درخواست و 

و همچنین اطمینان از ارائه  CHR درخواست یک روش مهم برای به حداکثر رساندن
کاربران است.  نهمحتوای صحیح به  عادل صحیح بین  CDN یک نمو با پیکربندی صحیح ت



141 
نتوریکس core web vitalsجامع آموزش   | آژانس دیجیتال مارکتینگ م

ش از حد گرانول حافظه پنهان ناکافی  (رساندآسیب می CHR که به) حافظه پنهان بی و 
که منجر به پاسخایجاد می به کاربران میکند )  .شود(های نادرست 

 جووپارامترهای پرس

یک منبع، CDNبه طور پیش فرض،  ستجو را در نظر ها در هنگام ذخیره  پارامترهای ج
ک در دست زدن به پرسمی نظیمات اند اند تأثیر قابل جو می و گیرند. با این حال، ت تو

باشد. مثال CHR توجهی در  :داشته 

 های جستجوی غیر ضروریپارامتر

؟ example.com/blog و CDN example.com/blog به طور پیش فرض، یک
referral_id=2zjk  باشد. ذخیره می را  جداگانه کند، حتی اگر احتماال همان منبع اساسی 

یده گرفتن پارامتر پرس و  CDN این با تنظیم پیکربندی  .شودجو رفع میبرای ناد

 جووسفارش پارامتر پرس

CDN به صورت جداگانه از  example.com/blog؟query=dogs&id=123 
example.com/blog؟id=123&query=dogs   یتمیپنهان ها، ترتیب کند. برای اکثر سا

زی پارامترهای برای مرتب CDN جو اهمیتی ندارد، بنابراین پیکربندیوپارامتر پرس سا
باعث  مورد استفاده برای پنهان کردن پاسخ سرور URL در نتیجه عادی سازی) جووپرس

 .شودمی CHR افزایش

Vary  

وجه خاص با ت URL خ سرور مربوط به یکدهد که پاسبه حافظه پنهان اطالع می Vary هر
ت درخواست، متفاوت است. به عنوان مثال، پاسخ ظیما -Accept های متفاوتبه تن

Language یا Accept-Encoding) به را  Vary دهد که اینستور مید CDN در نتیجه، 
کند وسطبه طور گسترده Vary جداگانه ذخیره  ی نمی CDN ای ت شود و ممکن پشتیبان

به عدم ارائه منبع قابل ذخیرهاست  از حافظه پنهان شمنجر   .ودسازی 

رساند. آسیب می CHR ، اما استفاده نامناسب بهتواند ابزاری مفید باشدمی Vary اگرچه
ین، اگر از  CHR ت به بهبوددرخواس Vary سازیکنید، عادیاستفاده می Vary عالوه بر ا

ین دسکند. به عنوان مثال، بدون عادیکمک می  :Accept-Language رخواستازی عناو
en-US و Accept-Language: en-US  ،en؛ q = 0.9  نهان به دو ورودی حافظه  منجر 

یات آنجداگانه می اگر محتو سان باشدشود، حتی   .ها یک
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 هاکوکی

ظیم میکوکی وکی تن ها از طریق شوند. آنها بر اساس درخواست از طریق فرآیند ک
شوند. با توجه به اینکه حافظه پنهان ها تنظیم میروی پاسخ  Set-Cookie سرصفحه

ست، ذخیره نمی سخ سرور را که حاوی این ه د ر ا کند، از استفاده غیر ضروری از معموال پا
 .خودداری شود Set-Cookie ه د ر

 های عملکردویژگی

بخشی از محصوالت عنوا ها بهCDN های عملکردی را که معموال توسطاین بخش ویژگی ن 
ود، مورد بحث قرار میها ارائه میاصلی آن که ها فراموش میدهد. بسیاری از سایتش کنند 

 .کنندند، بنابراین در نتیجه عملکرد آسان، ضرر میها را فعال کناین ویژگی

 سازیفشرده

باتمام پاسخ باید  اب دارید، د. اگر حق انتخفشرده شون Brotli یا gzip های مبتنی بر متن 
Brotli جای وریتم فشرده Brotli .انتخاب کنید gzip را به  و در الگ یدتری است  سازی جد

سه با ور های فشردهتواند نسبتمی gzip مقای زی باالتری را به دست آ  .دسا

و  "Brotli from origin" :وجود دارد CDN دو نوع پشتیبانی Brotli سازیبرای فشرده
کار"فشرده  ."Brotli سازی خود

Brotli from origin 

Brotli from origin  زمانی است که CDN توسط مبدأ فشرده منابعی را تأمین می کند که 
به نظر میاند. اگرچه این ویژگبوده  Brotli شده توسط خارج CDN  رسد که همهی  ها باید 

که تواند چندین نسخه CDN از آن را پشتیبانی کنند، اما نیاز است  بارت ب دیگر  به ع
افظه پنهان را حمنبع مربوط به   Brotli سازیو فشرده gzip های فشرده شده بانسخه

کند  .ذخیره 

 Brotli  سازی خودکارفشرده

که منابع توسط Brotli سازی اتوماتیکفشرده CDN  شوند.فشرده می CDN زمانی است 
بل توانند منابع قابل ذخیها می  .ذخیره را فشرده کنندره و غیر قا

با استفاده از فشردهاولین باری که یک منبع درخواست می شود، به سازی ارائه میشود 
و هم سایر منابع  cache سازی هم در منابع قابلاین نوع فشرده  Brotli-5عنوان مثال، 

 .قابل اجرا است
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عی قابل ذخیره باشد،  برای فشرده  CDNدر همین حال، اگر منب سازی از پردازش آفالین 
طح فشردهمن کند، به عنوان سازی قدرتمندتر اما بسیار کندتر استفاده میبع در یک س

س از اتمام این فشرده  Brotli-11مثال،  شده ذخیره شده و برای سازی، نسخه فشرده پ
 .شودهای بعدی استفاده میدرخواست

 سازیهای فشردهبهترین روش

یت بهایی که میسا باید از فشردهخواهند عملکرد را به حداکثر  هم در  Brotli سازیرسانند 
نابعی در مبدا، اندازه انتقال م Brotli سازیاستفاده کنند. فشرده CDN سرور مبدا و هم در

 رساند. ائه داد، به حداقل میتوان از حافظه پنهان ار را که نمی

یا را با استفا ح ده از یک سطبرای جلوگیری از تأخیر در ارائه درخواست، منبع باید منابع پو
ً محافظه کارانفشرده به عنوان مثال، سازی کامال اتیک را منابع است  Brotli-4ه فشرده کند، 

نمی Brotli گر یک منبع ازفشرده کرد. ا  Brotli-11 توان با استفاده ازمی شتیبانی  کند، پ
استفاده کرد. ازبرای فشرده gzip-6 توان ازمی بع پویا  ن برای توامی gzip-9 سازی منا

 .سازی منابع استاتیک استفاده کردفشرده

TLS 1.3 

TLS 1.3 جدیدترین نسخه Transport Layer Security (TLS)  است، پروتکل رمزنگاری
سه با HTTPS. TLS 1.3 شده مورد استفاده حریم خصوصی و عملکرد  TLS 1.2 در مقای

 .دهدبهتری را ارائه می

TLS 1.3 ،TLS  وتاه می را از دو مسیر رفت و برای اتصاالت با برگشت به یک دیگر ک کند. 
سیر رفت و برگشت به  TLS ، کوتاه شدن HTTP / 2  یا   HTTP / 1  استفاده از به یک م

 .دهد٪ کاهش می33اندازی اتصال را طور موثری زمان راه

HTTP / 2   و HTTP / 3 

HTTP / 2  و HTTP / 3 نسبت به دارند. از این دو،  HTTP / 1 هر دو مزایای عملکردی 
HTTP / 3  .باالتری دارد کامال استاندارد نشده اس  HTTP / 3مزایای بالقوه عملکرد  ت، هنوز 

به طور گسترده پشتیبانی می  .شوداما با بروز این امر 

HTTP / 2 

به طور پیش فرض CDN اگر آن را روشن کنید. HTTP / 2 شما  باید  نکرده است،   را فعال 
HTTP / 2 عددی نسبت به کند و توسط همه فراهم می HTTP / 1 مزایای عملکردی مت
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رت هستند از:  HTTP / 2 های عملکردیشود. ویژگیمرورگرهای اصلی پشتیبانی می عبا
 .سازی ه د ربندی جریان، فشار سرور و فشردهپلکس، اولویتمالتی

 پلکسینگمالتی

ن اتصال است. مالتی HTTP / 2 پلکس مهمترین ویژگیمسلما مالتی پلکسینگ امکا
پاسخ فراهم می TCP همزمان سربار تنظیمات را برای چندین درخواست  کار  کند. با این 

رگر میغیرضروری اتصال از بین می که مرو تواند در یک رود. با توجه به اینکه تعداد اتصالی 
شخص باز کند، محدود است، این به آن معنی است که مرورگر اکنو به ن میزمان م تواند 

کند. مالتی نگ از نظر تئوری طور موازی منابع بیشتری از یک صفحه را درخواست  پلکسی
بهینه سازی کند، با این مانند صفحات اتصال و اسپریت را برطرف می HTTP / 1 نیاز به 

به فشرده جه  ندهحال، در عمل، با تو بهتر پرو د ها همچنان مهم خواهنها، این تکنیکسازی 
 .بود

 بندی جریاناولویت

بندی جریان رابطی کند. اولویتپذیر میپلکسینگ چندین جریان همزمان را امکانمالتی
کند. این به سرور ها فراهم میبرای برقراری ارتباط اولویت نسبی هر یک از این جریان

ع را ابتدا ارسال کند، حتی اگر آنکمک می رخواست نشکند تا مهمترین مناب ده ها ابتدا د
 .باشند

شود و صرفا یک عبارت بندی جریان توسط مرورگر از طریق یک وابستگی بیان میاولویت
ظر گرفتن( اولویت یت )یا حتی در ن به رعا ظف  رت دیگر، سرور مو های ترجیحی است: به عبا

ریان زمانی موثرتر میارائه شده توسط مرورگر نیست. اولویت یت بندی ج ود که سا ش
 .ارائه شود CDN بیشتری از طریق

یی شبسیار متفاوت است. برای  HTTP / 2 بندی منابعاز اولویت CDN سازیپیاده ناسا
لویت CDN اینکه آیا نی پشتیبا HTTP / 2 بندی منابعشما به طور کامل و صحیح از او

یامی است؟ HTTP / 2 کند، بررسی کنید آ  هنوز سریع 

به CDN اگرچه تغییر نمونه مربوط به دور زدن سوئیچ است، مهم  عمدتا HTTP / 2 شما 
یش کنید عال کردن این تغییر، کامال آزما از همان  HTTP / 2 و HTTP / 1 .است که قبل از ف

پاسخ اسقراردادها برای سرصفحه ی به  HTTP / 2 کنند، اماتفاده میهای درخواست و  وقت
سیار عالی است.این کنوانسیون بند نباشید، ب  ها پای
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با فعال کردندر نتیجه، ممک  ر اختصاصی مانند درج   HTTP / 2  ن است  موارد غی
طا شود. اگر این اتفاق بیفتد، تال ASCII های غیرنویسه های شدر ه د رها باعث ایجاد خ

سمت "شبکه الش بارگیری ناموفق در ق  "مرورگر برای بارگیری منبع ناموفق است. ت
DevTools  شاهده است. عالوه بر این، پیام  خطایقابل م

"ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR" شوددر کنسول نمایش داده می. 

HTTP / 3 

HTTP / 3  جانشین HTTP / 2  بر ، همه مرورگرهای اصلی پشتیبانی 2020است. از سپتام
یت ها از آن پشتیبانی میCDN  دارند و برخی  HTTP / 3 آزمایشی از کنند. عملکرد مز

بت به HTTP / 3 اصلی مسدود کردن   HTTP / 3است. به طور خاص،   HTTP / 2 نس
طح اتصال را از بین می شبرد و زمان راهخط در س  .دهدمی اندازی اتصال را کاه

 حذف مسدود کردن سر خط

HTTP / 2  دهد تا از یک اتصال واحد برای پلکس را معرفی کرد، این ویژگی اجازه میمالتی
اده استفاده شو جریان د ین  چند . با این وجود، با استفاده ازانتقال همزمان  ، HTTP / 2  د

یدههای اتصال را مسدود مییک بسته همه جریان ان مسدود کننده کند )پد ای که به عنو
ک جریان را مسدود میHTTP / 3 شود(. باخط اصلی شناخته می بسته فقط ی کند. ، یک 

از  UDP از HTTP / 3) است  UDP با استفاده از HTTP / 3 این پیشرفت عمدتا نتیجه
را به ویژه برای انتقال  HTTP / 3 این امر .TCP به جای (کنداستفاده می QUIC طریق

بکهداده  .کندهای متراکم مفید میها از طریق ش

 اندازی اتصال کاهش یافته استزمان راه

HTTP / 3  از TLS 1.3 ین مزایای عملکرد آن را با هم تقاستفاده می و بنابرا سیم کند 
ر رفت و برگشت تنها نیاز دارد و از سرگیری می سی ط به یک م کند. برقراری اتصال جدید فق

به هیچ رفت و برگشتی احتیاج ندارد  .اتصال موجود 

HTTP / 3   بکه بر روی کاربران خواهد گذاشت. نه ین تأثیر را در ارتباطات ضعیف ش بیشتر
ین دلیل که بسته HTTP / 3 تنها به ا های قبلی خود است، ها بهتر از نسخهاز دست دادن 

نابلکه به دلیل صرفه یی در زمان مطلق  از راهجو خواهد   RTT-1یا  RTT-0اندازی اتصال شی 
 .بود
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 سازی تصویربهینه
بهینه ویرخدمات  ی متمرکز هستند سازیمعموال بر روی بهینه CDN سازی تص های تصویر

کاهش اندازه انتقالکه می یر به توانند به منظور  اعمال شوند. به عنوان  تصو طور خودکار 
به فرمت، استفاده از فشردهEXIF هایمثال سلب داده زی، و تبدیل تصاویر  های فایل سا

ز بایت 50تصاویر  ( WebPبه عنوان مثال ) جدیدتر سط را ~ ا ب متو های انتقال در صفحه و
اندازه صفحه را به میزان قابل تواند سازی تصاویر میدهند، بنابراین بهینهتشکیل می

. ش دهد کاه  توجهی 

 کوچک کردن
ی غیر ضروری را ازکوچک کردن نویسه کند. می حذف HTML و  JavaScript  ،CSS ها

ود به جایترجیح داده می بان سایت ، در سرور مبدا کوچکCDN  ش شود. صاح سازی انجام 
باید کوچک شود، زمینه بیشتری دارند و  اغلب مینسبت به کدی که  توانند از بنابراین 

ی تهاجمیهای کوچکتکنیک ی که درساز کنند، استفاده کنند. استفاده می CDN تر از کسان
خوبی نیست، کوچک بدا گزینه  زی توسطبا این حال، اگر کوچک کردن کد در م  CDN سا

 .گزینه خوبی است

 هاCDN چگونگی کار گیرینتیجه
توزیع میها CDN  استفاده کنید: CDN از ع را سریع  کنند، بار سرور مبدا را کاهش مناب

با افزایش ترافمی  .یک مفید هستنددهند و برای مقابله 

محتوای حافظه پنهان تا آنجا که ممکن است ذخیره شود. هر دو محتوای استاتیک و پویا 
ورهمی زمان متفاوت. به طور د ود را  ای سایتتوانند و باید ذخیره شوند، البته برای مدت  خ

 .دهیدسازی محتوا را انجام میبررسی کنید تا مطمئن شوید بهینه

یی مانندرا فعال کنید. ویژگی CDN های عملکردویژگی  و Brotli  ،TLS 1.3  ،HTTP / 2 ها
HTTP / 3 بخشندعملکرد را بیشتر بهبود می. 
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( را Third-party JavaScript performanceعملکرد جاوا اسکریپت شخص ثالث )چگونه 
 بهبود ببخشیم؟

پت شخص ثالث می یت شما تأثیرگذار باشدتواند بر عچطور جاوا اسکری ا ب ؟ملکرد وبسا
خت این تأثیر می نمایید. در وهله اول شنا ود جلوگیری  انید از کاهش سرعت وبسایت خ تو

ست؟  لث چی پت شخص ثا پاسخ دهیم که جاوا اسکری ین سؤال   باید به ا

 جاوا اسکریپت شخص ثالث 
 باشید؛ اسکریپت ایجاد نکرده  یی که شما   ها

 یی که از طرف سرورهای شخاسکریپت لث ارائه شوند. ها  ص ثا

یت  کنند: های برای این موارد از جاوا اسکریپت شخص ثالث استفاده میمعموالً وبسا

  گزینهShareبکه  های اجتماعی؛ در ش

  ؛ یدئو پلیر یمبد و  کدهای ا

  چت آنالین؛  خدمات 

 Iframe  غاتی؛ بلی  های ت

 های آنالیتیکس؛ اسکریپت 

 های اسکریپتA/B Testing  یت؛  برای آزمودن عملکرد وبسا

 خانه کتابHelper نه بخا نند کتا گ،هما نکشنال. انیمیشن و ف های فرمتین  ا

https://storage.googleapis.com/web-dev-
uploads/video/tcFciHGuF3MxnTr1y5ue01OGLBn2/uLXJ72jZAlzK56ctPwXd.mp4 

ص ثالث میاسکریپت باشند؛ اما این تمام های شخ بسیار قدرتمندی داشته  توانند عملکرد 
ست. این نوع اسکریپت یت ها میداستان نی به ایمنی، حریم شخصی و رفتار وبسا توانند 

کاهش عملکرد سائل منجر به  یت تمامی این م یت شما  شما آسیب وارد کنند. در نها وبسا
 خواهد شد. 

 

 

 

https://storage.googleapis.com/web-dev-uploads/video/tcFciHGuF3MxnTr1y5ue01OGLBn2/uLXJ72jZAlzK56ctPwXd.mp4
https://storage.googleapis.com/web-dev-uploads/video/tcFciHGuF3MxnTr1y5ue01OGLBn2/uLXJ72jZAlzK56ctPwXd.mp4
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 عملکرد 

وچک، می پت شخص ثالث، هرقدر هم ک  تواند به عملکرد وبسایت شما لطمههر نوع اسکری
سکریپت ً کنترل ا عموال های شخص ثالث از وارد کند و سرعت آن را کاهش دهد؛ اما م

خاطر باید از روش یگر استفاده کرد. دسترس شما خارج است. به همین  ین د  های جایگز

 شبکه 

شن های بر است. از طرف دیگر ارسال درخواستیار زمانهای مختلف بسایجاد کانک
کاهش سرعت می ر نیز باعث  ین سرو چند یا متفاوت به  شن امن  ی که از کانک شود. زمان

و تردد  DNS Lookup ،Redirectخاطر استفاده شود، به Secure Connectionهمان 
خاطالعات و درخواست بین سرور هم خواهد یر افزایش بیشتری های مختلف، زمان تأ

 داشت. 

ستفاده می شخص ثالث مقدم بر شبکه ا پت  از یک اسکری که به همین خاطر معموالً  کنند 
 وظایف زیر را انجام دهد: 

 شبکه را از بین ببرد؛ درخواست  های اضافی 

 بهینه  سازی نشده را متوقف کند؛ تصاویر و ویدئوهای 

  کش فی نباشد، فتچ HTTPدر زمانی که حافظه  جاد را از منبع شبکه ای های مکررکا
 کند؛ 

 کافی سرور را انجام دهفشرده  د؛ سازی منابع نا

 ( نه و فریمورک ( FrameWorkاز کدهای مختلف ایمبد شخص ثالث در کتابخا
 مختلف استفاده کند. 

 رندرینگ 

نحوه بارگذاری جاوا اسکریپت شخص ثالث بسیار مهم است. اگر بارگذاری این جاوا 
های ضروری انجام شود، باعث بروز تعویق و ن با مسیر رندرینگ فایلزماها هماسکریپت

که اسکریپت جاوای شما دارای  حال تصور کنید  یت خواهد شد.  کاهش سرعت در وبسا
 مشکالت سرور باشد و در هنگام بارگذاری با خطا مواجه شود. 



150 
نتوریکس core web vitalsجامع آموزش   | آژانس دیجیتال مارکتینگ م

پت تایم  اسکری که درخواست  شود. جام نمیوت شود، انا –به این ترتیب رندرنیگ تا زمانی 
ا با کمک ر توانید این مشکل برد. شما میثانیه زمان می 80تا  10اوت درخواست بین  –تایم 

 سازی کنید. . شبیهWebPageTest Single-Point-of-Failure testsتست 

ست  نکته: پت ت ر در رندرینگ می A/Bاسکری عموالً باعث بروز تأخی شود. اکثر این نیز م
که فرآیند بارگذاری آنها تا زمااسکریپت یش محتوای تصویری نی  مل نشود، جلوی نما کا ها 

حتی زمانی که این اسکریپت بهرا می اتفاق  صورت غیرهزمان گیرد. جالب است بدانید این 
 با کدهای ضروری اجرا شود هم بروز پیدا خواهد کرد.

 راه حل این مشکل چیست؟ 

پت شخص ثالث می شکالتی که اجرای جاوا اسکری تواند خب تا به اینجای کار شما را با م
وهله  اما واقعاً چه راهکاری برای حل این مسئله وجود دارد؟ در  کند، آشنا کردیم؛  ول اایجاد 

پت جاوا اسکری ل اجتناب هستند. با وجود باید بدانید استفاده از  های شخص ثالث، غیر قاب
ن کاهش دهید: ها را تا حد امهای زیر، تأثیر منفی آنید با کمک روشتواناین می  کا

 لث می ص ثا رسد، منابعی را زمانی که نوبت به انتخاب ریسورس یا همان منابع شخ
و عملکرد برای وبسایت شما  لیت  حداقل میزان کد را در حین فعا که  انتخاب کنید 

 کند.؛ ارسال می

  از استراتژیerformance budgets  بعی که یک استفاده کنید تا همواره میزان منا
 کند را بررسی نمایید؛ محتوای شخص ثالث استفاده می

  که از  2از ست  نکنید. قطعاً نیازی نی یک کار استفاده  تگ  2وندور برای انجام 
 پلتفرم آنالیتیکس استفاده کنید؛  2منیجر یا 

 به اضافی شخص ثای اسکریپتصورت دورهمرتباً و  الث را پیدا کرده و حذف های 
 کنید. 

د را پیدا کنیم؟ پت شخص ثالث کن جاوا اسکری  چگونه 
کاهش سرعت و عملکرد  جاوا اسکریپت کند، همان جاوا اسکریپتی است که باعث 

بهوبسایت شما می عهشود. شما  ر جاوا عنوان یک توس دهنده و کدنویس، هیچ کنترلی ب
ید بهاسکریپت ود، حتماً با یت خ رد وبسا ص ثالث ندارید. برای بهبود عملک دنبال های شخ

سازی، باید همانند یک شید. پیش از شروع بهینهسازی محتوای شخص ثالث خود بابهینه
یت شما میکارآگاه خبره، به واملی بگردید که باعث کاهش سرعت وبسا  شوند. دنبال ع
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تفاده کنید اس Chrome DevToolsو  LightHouseآموزید که چطور از در این مقاله می
که باعث بروز کاهش سرعت می لثی  با یک  دامهکنید. در اشوند را پیدا تا منابع شخص ثا

ین زمان ممکن، تکنیک بسیار عالی آشنا خواهید شد که به شما کمک می کند در کمتر
یت خود را بهینه  سازی کنید. عملکرد وبسا

 ای برای یافتن اسکریپت کند دقیقه 5روش 

ین به شما کمک می Lighthouseدر  Performance auditبخش   کمتر بتوانید در  کند تا 
خود را افزایش دهید. در قسمت  زمان مم سایت  کن، سرعت بارگذاری صفحه وب

Diagnostics  واقع درReduce JavaScript execution time  وAvoid enormous 
network payloads پتمی جاوا اسکری ص ثالثی که باعث بروز کاهش توانید  های شخ

ند را پیدا کنید. عملکرد می  شو

ظارت پتبرای اینکه از سیستم ن ها را تشخیص دهید، باید این ی استفاده کنید و این اسکری
ارید:  بگذ  مراحل را پشت سر 

دوز از کلید ترکیبی  .1 استفاده کنید  CMD+OPT+Jو در مک از  CTRL+Shift+Jدر وین
شبورد اصلی  ؛  DevToolsتا دا  برای شما باز شود

 کلیک کنید؛  Lighthouseبر روی تب  .2

 مایید؛ کلیک ن Mobileحاال بر روی  .3

بخش را بزنید. بهتر است تیک مابقی گزینه Performanceتیک  .4  Auditsها را در 
 بردارید. 

 . کلیک کنید. Simulated Fast 3G, 4x CPU Slowdownبر روی  .5

ک  .6  را بزنید.  Clear Storageحاال تی

ک کنید.  Run Auditبر روی گزینه  .7  کلی
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 Third-party usageبخش  

کنندگان ما لیستی از تأمینشبه  Third-party usageدر بخش  Lighthouseاین ابزار 
کنند. این بررسی اجمالی دهد که از منابع صفحه شما استفاده میشخص ثالث را ارائه می

ود داشته کند تا درک بهتری از کدبه شما کمک می اضافی شخص ثالث صفحه خ های 
ین ابزار در افزونه  و به زودی به م Lighthouseباشید. ا است   77در کروم Devtoolsوجود 

 نیز اضافه خواهد شد. 

 

 زمان اجرای جاوا اسکریپت را کاهش دهید 

پت Reduce JavaScript execution timeبخش  که هایی را نشان میبه شما اسکری دهد 
یه و تحلیل، اجرا و ارزیابی آن ر همین بخش میها میزمان زیادی صرف تجز توانید شود. د

یی که بها بزنید تا اسکریپتر  Show 3rd-party resourcesتیک گزینه   شدت از ها
 کنند را هم شناسایی کنید. استفاده می CPUظرفیت 
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 بیش از حد شبکه جلوگیری کنید لود  –از پی 

مک  Lighthouseابزار  ک ، تمام  Avoid enormous network payloadsبا 
) شامل درخواستدرخواست بکه  های شخص ثالث( را که باعث کاهش زمان های ش

شبکه شما بیش از ل –دهد. زمانی که پی شوند را تشخیص میبارگذاری صفحه شما می ود 
باشد، 4،000 طار خواهد داد.  کیلوبایت   سیستم به شما اخ



155 
نتوریکس core web vitalsجامع آموزش   | آژانس دیجیتال مارکتینگ م

 
 

 ، بالک کنید Chrome DevToolsدرخواست شبکه را در 

دهد تا به شما اجازه می Chrome DevToolsابزار  network request blockingبخش  
یت خاص، استایلواکنش صفحه وبسا پت  که منابع یک اسکری شیت و تان تحت شرایطی 

ک  ی که ش پت شخص ثالث ست، را مشاهده کنید. بعد از اینکه جاوا اسکری غیره موجود نی
بسایت بارگذاری صفحه و ود را پیدا کردید، میتان میداشتید باعث کاهش سرعت  توانید ش

بارگذاری بخش اندازهاز این  ین اسکریپت مزاحم، سرعت  ک کردن ا گیری کنید که با بال
.صفحه شما تا چه حدی افزایش پیدا می  کند

: سازی درخواست انسدابرای فعال بگذارید زیر را پشت سر  باید مراحل   د 

دوز از کلید ترکیبی  .1 استفاده کنید  CMD+OPT+Jو در مک از  CTRL+Shift+Jدر وین
شبورد  برای شما باز شود؛  DevToolsاصلی ابزار  تا دا

 کلیک کنید؛  Networkبر روی تب  .2
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که می .3 کلیک راست کنید؛ بر روی هر درخواستی   خواهید بالک شود در همین پنل 

 کلیک کنید.  Block Request URLبر روی  .4

 

 

ظه یک منوی کشویی در ابزار  نید تواشود. از این پنجره میظاهر می DevToolsدر این لح
درخواست کدام  کنید که  ک شدهمشاهده   اند. ها بال

پت اسکری گیری کنید، باید مراحل های شخص ثالث مزاحم را اندازهبرای اینکه تأثیر منفی 
 زیر را انجام دهید: 

گیری زمانی که بارگذاری صفحه شما زمان توانید برای اندازهمی Networkاز پنل  .1
شرایط  برد، استفاده کنید. برای آنکهمی ست در  شگاهی و واین ت اقعی و نه آزمای

را انتخاب کنید.  CPU throttlingو  network throttlingایزوله انجام شود، باید 
که گاهی اثر اسکریپت باشید  های های شخص ثالث بر روی شبکهتوجه داشته 

نند دسکتاپ سیار ناچیز و قابل بسیار سریع و قدرتمند هما های پرسرعت، ب
پت را بر روی پوشچشم باعث تأثیر منفی اسکری چنین شرایطی حتماً  ی است. در 

؛موبایل نیز اندازه  گیری کنید
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2. URL یا دامین که احساس میها  یی  کنید مربوط به اسکریپت شخص ثالث ها
 مزاحم شما هستند را بالک کنید؛ 

پتل –صفحه را ری  .3 حضور جاوا اسکری ای هود کرده و زمان بارگذاری را حاال بدون 
زه  گیری کنید. مزاحم شخص ثالث اندا

رده باشد؛ اما در  شما افزایش پیدا ک بارگذاری وبسایت  ید سرعت  در این شرایط معموالً با
تاثیری که انتظارش را دارید، نداشته باشد. اگر  URLگاهی موارد ممکن است بالک کردن 

به های که بالک کرده URLبرای شما این اتفاق افتاد، لیست  یتاً  اید را کاهش دهید تا نها
کاهش سرعت صفحه شما می  شوند. تعداد محدودی برسید که باعث 

بهتر  پیدا کنید،  طلوب و قابل اطمینان دست  باشید برای اینکه به نتایج م توجه داشته 
ن بارگذاری را است اندازه ط را در نظ 3گیری زما ر بگیرید. بار انجام دهید و مقادیر متوس

که گاهی محتوای شخص ثالث در هر بار بارگذاری صفحه از منابع مختلفی  دلیل این است 
ر مجدد اندازهاستفاده می بت صحت اطالعات خود اطمینان گیری میکند. با تکرا انید از با تو

 Multipleتوانید از قابلیت می DevToolsابزار  Performanceحاصل کنید. در پنل 
Recordings  کار را تا حد بسیاری ید، فرآیند  در این راستا استفاده کنید. این قابلیت جد

 کند. تر میساده

م؟ پت شخص ثالث را به طور موثر بارگیری کنی جاوا اسکری  چگونه 
گان به اشتباه برای بهبود سرعت بارگذاری وبسایت خود، از بسیاری از توسعه دهند

عدد استفاده میاسکریپت ص ثالث مت است که خود این  کند. این در حالیهای شخ
طلوب وبسایت شما ها میاسکریپت بارگذاری و عملکرد نام کاهش سرعت  توانند باعث 

یپت استفاده میشوند. اگر شما از اسکر است از از این دو های شخص ثالث  بهتر  کنید، 
نمایید:   روش برای بهبود عملکرد وبسایت خود استفاده 

 یت شما ندارد، آن را حذف نمایید؛ اگر آن اسکریپت ارزش کاف  ی برای وبسا

 سازی کنید. فرآیند بارگذاری را بهینه 

بهینه سازی بارگذاری وبسایت در عین در این مقاله قصد داریم به شما درباره فرآیند 
پت های شخص ثالث صحبت کنیم. برای این کار باید مراحل زیر را به استفاده از اسکری

 ترتیب انجام دهید: 

 ز صفات اasync  وdefer  های بر روی تگ<script>  استفاده کنید؛ 
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 نکشن  ها استفاده کنید؛ جینتر برای اوریهایی مقدم و سریعدر مواقع لزوم، از کا

 LazyLoading ؛ 

 پت شخص ثالث خود را بهینه  سازی کنید. عملکرد اسکری

 . ی خواهیم کردصورت کامل معرفدر ادامه مقاله هر یک از این راهکارها را به

 < استفاده کنیدscriptهای >بر روی تگ  deferو  asyncاز صفات 

باعث تأخیر در ساختار های هماسکریپت شوند. به و همچنین رندرینگ می DOMزمان، 
پت خاطر شما باید همیشه از اسکری یا اینکه ها بههمین  صورت غیرهمزمان استفاده کنید، 

ود باسکریپت  ارگذاری شوند. ها پیش از آنکه صفحه رندر ش

ت  که ابتدا در حین اینکه اسکریپت را در به مرورگر اعالم می deferو  asyncصفا کند 
بارگذاپس د را بعد از  HTMLکند، ری میزمینه  ارگذاری کامل برا آنالیز کرده و سپس ک

پت باعث انسداد ساختار  به این طریق دانلود اسکری و همچنین  DOMصفحه، اجرا کند. 
یجه کاربر میرندرینگ صفحه نمی تواند پیش از آنکه بارگذاری تمامی شود. در نت

شاهده کنداسکریپت نمایش را م  . ها تمام شد، صفحه 

<script async src="script.js"> 
 

<script defer src="script.js"> 

که تفاوت بین  باشید  یپت deferو  asyncتوجه داشته  است. در  در زمان اجرای اسکر
شان خواهیم داد.  ین دو را به شما ن  ادامه تفاوت بین ا

 asyncبررسی 

پت با صفت  فرصت بعد از اینکه دانلود و اجرا شود، در اولین  asyncزمانی که یک اسکری
ی امکان دابارگذاری پنجره تمام شد، اجرا می که شود. این یعن با توجه به ترتیبی  asyncرد 

که امکان دارد  HTMLکه در کد  سئله بدان معناست  وجود دارد، اجرا نشود. همچنین این م
( م شود، سریعParsingاگر دانلود آن پیش از اتمام آنالیز  ث اختالل شده و باع تر اجرا( تما

 بشود.  DOMدر ساختار 
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  deferبررسی 

پت با صفت  صورت به HTMLاجرا شود، بعد از آنکه آنالیز  deferزمانی که یک اسکری
اجرا شود، اجرا خواهد شد. در DOMContentLoadedکامل تمام شد و قبل از آنکه 

ن را به ما می deferحقیقت  ی که در کد این اطمینا قرار دارد اجرا  HTMLدهد به ترتیب
و بهمی باعث انسداد هیچشود   یا همان فرآیند آنالیز نخواهد شد.  Parserوجه 

 
  ازasync  بارگذاری که احتمال دارد اسکریپت زودتر از فرآیند  زمانی استفاده کنید 

 اجرا شود؛ 

  ازdefer بهزمانی استفاده کنید تا از منابع ضروری کمتری استفاده می . عنوان شود
که در بخش پایین صفحه شما قرار دارد می پلیر  تواند مثالی خوبی مثال یک ویدئو 

 از این مورد باشد. 

ت میاستفاد  به شکل چشمه از این صفحا گیری باعث افزایش سرعت بارگذاری تواند 
به نوان مثال وبسایت شما شود.  پت Telegraphع ها را به تأخیر به تازگی تمام اسکری

انسته تا سرعت اندازد. این شامل تمام تبلیغات و آنالیتیکس میمی شود. با همین کار تو
 فزایش دهد. ثانیه ا 4بارگذاری وبسایت خود را 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events/DOMContentLoaded
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پت ً سریعکهای آنالیتینکته: اسکری پتس معموال از مابقی اسکری ین ها اجرا میتر  شوند. به ا
ک می ای را برای تجزیه و تحلیل از دست ندهید. کند تا هیچگونه دادهطریق به شما کم

باعث می وهایی وجود دارند که  پتخوشبختانه الگ ین تأشوند تا این اسکری ه خیر را بها کمتر
س حین استفاده از این نوع اسکریپت، به دنبال کاهش زمان تأخیر آن نیز وجود بیاورند. پ

.  باشید

 ها استفاده کنیدتر برای اوریجینهایی مقدم و سریعدر مواقع لزوم، از کانکشن 

یجاد شما می پت Early Connectionتوانید با ا  500تا  100های مهم و ضروری، برای اسکری
 جویی کنید. را صرفه میلی ثانیه

 توانند مفید واقع شوند: می >link<در این باره دو 

 Preconnect 

 preconnect 

 

 Preconnectبررسی 

<link rel="preconnectبه مرورگر اطالع می خواهد یک دهد که صفحه شما می"< 
یجاد کند و می یگر ا ریجین د ید با یک او شن جد خواهید این فرآیند به سرعت انجام کانک

یجین پری  که درخواست یک منبع از یک اور به  –شود. زمانی  وجود بیاید، دانلود  کانکتد به 
 شود. سرعت انجام می

<link rel="preconnect" href="https://cdn.example.com"> 

سریعتر استفاده می Criticalکانکتد به دامین  –توجه: فقط پری  شن  کند. دلیل از کاکنک
شی که در عرض  که مرورگر هر کاکنک ثانیه مورد استفاده قرار نگیرد را از بین  10این است 

که در می باعث به تأخیر انکتینگ استفاده کنیدک –واقع غیرضروری از پری مبرد. زمانی   ،
اد دامین ود را محدود کنید و  –های پری افتادن منابع خود خواهید شد. پس تعد کانکتد خ

بر عملکرد وبسایت خود، از تستبرای بررسی تأثیر آن .نمربوطه استفاده  ها  یید  ما

  dns-prefetchبررسی  

<link rel="dns-prefetch> بخشی از یت <"link rel="preconnect>در حقیقت  را مدیر
نکشن جدید شامل می یجاد یک کا  TCP Handshakeو همچنین  DNS LookUpکند. ا

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/link
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ر ضمن این فرآیند برای یک اوریجین می نیز  TLS Negotiation، شامل Secureشود. د
یک دامین خاص  DNSدهد که مرورگر فقط چنین دستور می dns-prefetchخواهد شد. 

به ود را ریزالور )  صورت واضح ورا قبل از اینکه   ( کند. Resolveکامل درخواست ش

رد بسیار مفید است و در مو Criticalهای ضروری و برای کاکنکش Preconnectروش 
ری دارند میضهای شخص ثالثی که دامین -dnsتوانید از روش رورت و ارزش کمت

prefetch  .استفاده کنید 

<link rel="dns-prefetch" href="http://example.com"> 

 

که از  شتیبانی می dns-prefetchالزم به ذکر است مرورگرهایی  با مرورگرهایی که پ کنند، 
بانی می Preconnectاز  کمی تفپشتی گفت که از اوت دارند. پس میکنند،  -dnsتوان 

prefetch ه از کبک مرورگری  –عنوان فال توانید بهمیPreconnect کند یپشتیبانی نم
اساستفاده کنید. برای این کار می  تفاده نمایید: توانید از کد زیر 

<link rel="preconnect" href="http://example.com"> 
<link rel="dns-prefetch" href="http://example.com"> 

 

 Lazy-load third-party resourcesبررسی 

به توانند باعث کاهش ین منابع میانید، خوبی از منابع شخص ثالث استفاده نکزمانی که 
ری صفحه شما شوند. اگر منابع شما خیلی حیاتی و ضروری چشم گیر سرعت بارگذا

ارند و مخاطب باید برای دیدن آن ها نیستند یا اینکه در نیمه دوم صفحه شما قرار د
ید تا استفاده کن lazy-loadingتوانید از روش سمت پایین بکشد، میصفحه را به

خص سرعت صفحه شما افزایش پیدا کند. به این طریق بخش مهم  Paintستاندارد ا و شا
اده میصفحه شما که در نیمه اول صفحه نمایش قرار دارد سریع به این تر نمایش د شود و 

یت شی خواهد داشت. ترتیب کاربر تجربه رضا  بخ
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ین است که محتوای یکی از روش لث را lazy-loadهای موثر ا بعد از بارگذاری  شخص ثا
بلیغاتی یک کاندیدای مناسب برای این روش  محتوای صفحه اصلی قرار دهیم. محتوای ت

غاتی یکی از مهم ین منابع درآمد برای بسیاری از وبسایتهستند. محتوای تبلی به تر ها 
یت شما حساب می ت به وبسا یافت محتوای اصلی و نه تبلیغا آیند؛ اما کاربران شما برای در

توانید محتوای اصلی سایت را ابتدا به ، شما میlazy-loadکنند. با کمک روش عه میمراج
بهتر دیده شدن تبلیغات نیز شوید. به باعث  ود برسانید و به این شکل  طب خ عنوان مخا

یت  ل وبسا ،  lazy-loadبا استفاده از روش  MediaVineمثا سرعت  %200ا تبرای تبلیغات
 زایش داد. بارگذاری وبسایت خود را اف

وان از به شکلی دیگر نیز می ی lazy-loadت توای بخش دوم استفاده کرد. در ا ن روش، مح
به یت خود را  توای نیمه دوم اجرا می lazy-loadصورت صفحه وبسا کنید. این یعنی مح

شد را  بک ید صفحه را به پایین  که کاربر برای دیدن آن با  lazy-loadصفحه وبسایت خود 
طب ابتدا با آن تعامل دارد، ساده کنید. به زبان یی سایت که مخا تر، با این کار بخش باال

کاربر تجربه های سایت بارگذاری میتر از مابقی بخشسریع شود. به این ترتیب 
 بخشی را از وبسایت شما خواهد داشت. رضایت
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Intersection Observer  یکAPI  که ابزاری مناسب برای اجرای این روش به است 
که مرورگر را بررسی کنید و تمام المان ViewPortقادر است  APIآید. این حساب می هایی 

نه به ویوپورت وارد شده یا از آن خارج می بخا این، کتا شوند را تشخیص دهد. عالوه بر 
Lazysizes نیز یک اسکریپت محبوب برای بارگذاری تصاویر و iframe صورت ها بهLazy-

load نه از ویجتمحسوب می بخا کند ها و ایمبدهای یوتیوب نیز پشتیبانی میشود. این کتا
 و دارای پشتیبانی  مناسب است. 

بع خودتان هنگام استفاده از روش  -Lazyتوجه: مراقب میزان مصرف جاوا اسکریپت از منا
Loadng اج صورت کامل را نشود، منابع شما بهباشد. اگر جاوا اسکریپت به هر دلیل 

.می flaky networkبارگذاری نخواهند شد. شرایط  شکلی شود  تواند باعث بروز چنین م

به روش شما می به جای loadingاز صفت  Loading-Lazyتوانید برای بارگذاری تصاویر 
پت استفاده کنید. این قابلیت در جاوا ا رد.   Chrome 76سکری ود دا  نیز وج

پت شخص ثالث خود را بهینه  سازی کنیدعملکرد اسکری

 شخص ثالث  CNDبررسی هاستینگ 
پت بر روی URLارائه  ا اسکری یل جاو لثی که آن را ارائه  CDNهای فا ندور شخص ثا توسط و

یت این روش این می توانید به سرعت و فقط ه شما میکاست دهد، بسیار رایج است. مز
پیست کردن  بهURLبا کپی و  دهنده عنوان یک توسعه، به نتیجه برسید. شما برای این کار 

وندور آپدیت  ظیمات از سمت سرور و  نیازی نیست کاری انجام دهید. تمام کارها و تن
 شوند. می

بقی من که ما رها با اورجینی  این وندو یجین منابع  روی آن قرار دارداما خب اور ، ابع شما بر 
بارگذاری فایل به همین خاطر  یجاد هزین CDNها از یک یکسان نیست.  ه عمومی باعث ا

ک  DNS Lookupشبکه برای شما خواهد شد. به این ترتیب مرورگر باید  نجام دهد تا ی ا
شن جدید  کند. اگر اورجین  HTTPکانک رست  باشد، باید اورجین با سرور وندور  Secureد

 انجام دهد.  SSL Handshakeیک 

ظه کش زمانی که از فایل کنترلی بر حاف لث استفاده کنید، هیچ  یک سرور شخص ثا های 
خاطر باید به استراتژی کش یک فرد دیگر متکی باشید. این  آن نخواهید داشت. به همین 

باعث ری  بکه شود. چ غیرضروری اف –استراتژی ممکن است  پت از ش  سکری

https://web.dev/browser-level-image-lazy-loading/
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 Self-host third-partyهای اسکریپت
پت دهد که کنترل امکان را می به شما این Self-hostهای شخص ثالث استفاده از اسکری

 توانید: ما میش Self-hostingبیشتری بر روند بارگذاری اسکریپت داشته باشد. با کمک 

  زمانDNS Lookup  وRound-Trip  ش دهید؛  را کاه

  هدرHTTP Caching  بخشید؛  را بهبود ب

  از مزایای سرویسHTTP/2 Server Push مند شوید.بهره 

کمک به ثانیه زمان  A/B Testing ،1.7سکریپت ا Self-Hostingعنوان مثال کسپر با 
گ یک ایراد بسیار بزرگ  باید بدانید سلف هاستین ود را کاهش داد. البته  بارگذاری سایت خ

ح ریپتدارد. در این  لت بهالت اسک خارج میها از حا صورت خودکار شوند و بهروز 
است.  APIشوند. البته یک بروزرسانی نمی شکل طراحی شده  ین م  برای حل ا

عه اخطار:  به روز رسانی دستی اسکریپت باعث بروز مشکالت بسیاری در فرآیند توس
و امکان دارد بروزرساوبسایت شما می ف را از دست دهید. از طر های بسیار مهمی نیشوند 

نکنید،  CDN Hostingدیگر از  بع خود استفاده  را از دست  edge-cachingبرای تمام منا
 سازی کنید. سازی سرور خود را بهینهخواهید داد و باید فشرده

پت از سرورهای شخص ثالث  Service Workerاستفاده از   برای کش اسکری
بر روند کش داشته اعث مییک روش دیگر برای سلف هاستینگ که ب بیشتری  کنترل  شود 

شوید، استفاده از شخص ثالث بهره CDNباشید و در عین حال از مزایای استفاده از  مند 
Service Worker  کار باعث پت از سرورهای شخص ثالث است. این  ها برای کش اسکری

بیشترمی کنترل  پتف –ی بر روند ری شود تا  بکه دتج شدن اسکری باشید. ها از ش اشته 
یجاد یک استراتژی عالی می ژی شما میهمچنین این کار باعث ا ر این استرات تواند شود. د

ود میدرخواست یک منبع غیرضروری شخص ثالث به وج که از  نی که هایی  ید را تا زما آ
ظه کلیدی برسد، محدود می به لح ز کند. در ضمن شما میصفحه   Preconnectتوانید ا

حد امکان کاهش پیدا برای ایجاد یک ک بکه شما تا  کنش سریع استفاده کنید تا هزینه ش ا
 کند.
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را کاهش دهیم؟ نت وب   چگونه سایز فو

ال بسیار مهم است.  نت وب برای طراحی خوب، طراحی تجربه کاربری و عملکرد با سایز فو
نت وب بخشی مهم بهینه استراتژی عملکرد سازی سایز فو وب میماز کل  شود. هر حس

ها ممکن است جلوی ارائه متن را بگیرند، فقط فونت یک منبع اضافی دارد و برخی از فونت
بارگیری صفحه را کندتر می نتبه این دلیل که استفاده از این فونت  های کند. برعکس، فو

و کاربرد روی صفحه،  نطقی برای نحوه بارگیریشده، همراه با یک استراتژی مبهینه
ود زمان ارائه صفحه کمک کنند.توانند به کاهش امی زه کل صفحه و بهب  ندا

 آناتومی فونت وب

وعه ک فونت وب مجم ری است که ی ر حروف یک شکل بردا ای از حروف گلیف است و ه
ص را تعیین حرف یا نماد را توصیف می کند. در نتیجه، دو متغیر ساده اندازه یک فونت خا

اد حروف یک فونت می ک از حروف کوچک و تعد گی مسیرهای برداری هر ی کنند. پیچید
یOpen Sansخاص. به عنوان مثال  نتکی از محبوب، که  ین وب فو ها است، شامل تر

.حروف چسبیده است که شامل حروف التین، یونانی و سیریلیک می 897  شود

 
 

کدام مجموعه  بگیرید  نت وب، مهم است که در نظر  هنگام انتخاب فونت و سایز فو
خواهید محتوای صفحه خود را به چند زبان شوند. اگر میکاراکترها پشتیبانی می

ز فونتی استفاده کنید که میسمحلی تواند ظاهر و تجربه ثابت را به ازی کنید، باید ا
به عنوان مثال، خانواده قلم  های جهان گوگل از همه زبان Notoکاربران خود ارائه دهد. 
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ازه کل پشتیبانی می ر به ، با تمام زبانNotoکند. اما توجه داشته باشید که اند ها، منج
 شود.می ZIPی + گیگابایت 1.1بارگیری 

چگونه می که  ست خواهید فهمید  .در این پ ود را کاهش دهید نت وب خ  توانید سایز فو

 های فونت وبقالب

نت وب در حال استفاده است:  امروزه چهار قالب فو

• EOT 

• TTF 

• WOFF 

• WOFF2 

WOFF  وWOFF 2.0 ی برخوردار هستند، با این حال برای سازگاری از گسترده ترین پشتیبان
لب یمی ممکن است الزم باشد قا :با مرورگرهای قد یگری را نیز اضافه کنید  های د

پشتیبانی می WOFF 2.0نسخه •  .کنند، ارائه میبرای مرورگرهایی که از آن   شود

.برای اکثر مرورگرها ارائه می WOFFنوع •   شود

یمی اندروید )زیر  TTFنوع •  .( ارائه می4.4را به مرورگرهای قد  شود

یمی  EOTنوع •  ارائه میIE9)زیر  IEبرای مرورگرهای قد  ).  شود

نت  ود دارد، قالب فو هرگز از آن پشتیبانی  Firefoxو  IE، اما SVGیک قالب دیگر نیز وج
به همین ترتیب، کاربرد محدودی دارد و در  نکردند و اکنون در کروم منسوخ شده است. 

.  این راهنما عمدا از آن صرف نظر شده است

 سازی سایز فونت وب را کاهش دهیدبا فشرده

وعه )فونت مجم راکترای از حروف گلیف  ک کا افزار در نرم در واقع همان ظاهری است که ی
وعهگیردطراحی به خود می کدام مجم وصیف فرم حروف ( است که هر  ای از مسیرها برای ت

ستند که است. گلیف مشابه ه حاوی بسیاری از اطالعات  های مختلف متفاوت هستند، اما 
: GZIPمی توانند با   فشرده شوند
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حاصلفرض فشرده نمیبه طور پیش TTFو  EOTهای قالب•  که  شوند. اطمینان  کنید 
لبای پیکربندی شدهسرورهای شما به گونه که هنگام تحویل این قا سازی ها از فشردهاند 

GZIP استفاده می.  کنند

 •WOFF ن حاصل کفشرده شما از تنظیمات  WOFFنید که سازی داخلی دارد. اطمینا
.فشرده  سازی بهینه استفاده کرده است

 •WOFF2 رشی، فشرده های پیش پردازش وبا استفاده از الگوریتم ~ کاهش  30سازی سفا
به سایر فرمت دهد. برای اطالعات بیشتر، به گزارش ها ارائه میاندازه فایل را نسبت 

. WOFF 2.0ارزیابی   مراجعه کنید

لب ستند، مانند در آخر، الزم به ذکر است که برخی از قا های فونت دارای فراداده دیگری ه
، که بهینهعاملسیستم اطالعات فونت که ممکن است در برخی از سازی ها الزم نباشد

سازی با سرور اصلی مشورت کنید و اگر این مسیر های بهینهبیشتر انجام شود. برای گزینه
ش و تحویل این  خت مناسب برای آزمای حاصل کنید که زیر سا را طی کردید، اطمینان 

نوع  30وگل فونت بیش از ر مرورگر دارید. به عنوان مثال، گههای بهینه شده را برای فونت
کار نوع بهینه را برای هر سیستم عامل و  بهینه شده برای هر فونت دارد و به طور خود

یی و ارائه می .مرورگر شناسا  کند

ی را برای قالب Zopfliسازی استفاده از فشرده ید. در نظر بگیر WOFFو  EOT  ،TTFها
Zopfli  یک فایل سازگار باzlib  که .~ کاهش اندازه فایل را ارائه می 5است   دهد

 یک مجموعه فونت تعریف کنید font-faceبا فونت @ 

فونت خاص، به شما امکان می CSS @ font-faceقانون حاوی  دهد مکان یک منبع 
ک آن و نقاط رمزگذاری ویژگی ود، تعیین ی آنرا که باید برا Unicodeهای سب ها استفاده ش

واده فونت" میکنید. برای س  font-faceبی از این قبیل موارد @ توان از ترکیاختن "خان
استفاده کرد که مرورگر برای ارزیابی اینکه کدام منابع فونت باید بارگیری و برای صفحه 

 فعلی اعمال شوند، استفاده خواهد کرد.

 یک فونت و سایز فونت وب متغیر را در نظر بگیرید

غیر میفونت نت در مواردی که به چندین نسخه از فونت نیاز دارید،  توانندهای مت سایز فو
های معمولی، شما را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. به جای بارگذاری سبک وب
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باشد. فونتمی د را بارگذاری کنید که شامل تمام اطالعات  یل واح های متغیر توانید یک فا
نی می شتیبا .شاکنون توسط همه مرورگرهای مدرن پ  وند

 

 قالب مناسب را انتخاب کنید

نت را ارائه می font-faceهر مورد @  خانواده فو یک گروه از چندین نام  دهد، که به عنوان 
شش فونت، ویژگی کند، که عمل می srcتوصیفگر  وهای فونت مانند سبک، وزن و ک

ص میهای اولویتلیستی از مکان .بندی شده برای فونت را مشخ  کند

@font-face { 
  font-family: 'Awesome Font'; 

  font-style: normal; 
  font-weight: 400; 

  src: local('Awesome Font'), 
        url('/fonts/awesome.woff2') format('woff2'), 

        url('/fonts/awesome.woff') format('woff'), 
        url('/fonts/awesome.ttf') format('truetype'), 

        url('/fonts/awesome.eot') format('embedded-opentype'); 
} 

 
@font-face { 

  font-family: 'Awesome Font'; 
  font-style: italic; 

  font-weight: 400; 
  src: local('Awesome Font Italic'), 

        url('/fonts/awesome-i.woff2') format('woff2'), 
        url('/fonts/awesome-i.woff') format('woff'), 

        url('/fonts/awesome-i.ttf') format('truetype'), 
        url('/fonts/awesome-i.eot') format('embedded-opentype'); 

} 
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و سبک )عادی و ابتدا توجه داشته باشید که مثال ی را با د باال یک خانواده فونت عال های 
وعه متفاوتی از منابع قلم اشاره دارد. به نوبه ورب( تعریف میم ک به مجم که هر ی کنند 

وصیفگر  ک لیست اولویت srcخود، هر ت :شامل ی  بندی شده است

ین امکان را می•  نصبدهد تا از فونتدستورالعمل محلی به شما ا شده محلی، مرجع، های 
.  بارگیری و استفاده کنید

نتبه شما اجازه می urlدستورالعمل •  های خارجی را بارگیری کنید و مجاز است دهد تا فو
باشد که نشان نت است کحاوی یک فرم اختیاری  ارائه شده  URLه توسط دهنده قالب فو

.ارجاع می  شود

ونت یکی از ف به  نی که  درت پیش میهای پیشتا زما ن آید فرض سیستم ارجاع ندهید، به 
. به ویژه در دستگاه که کاربر بتواند آن را به کند های تلفن همراه، که صورت محلی نصب 

یک ورودی محلی در آن نصب "فونت ید با  های اضافی" غیر ممکن است. شما همیشه با
. urlهای "برای هر مورد" شروع کنید و سپس لیستی از ورودی  ارائه دهید

ق لیست منابع ارائه است، از طری دهد که فونتی مورد نیازهنگامی که مرورگر تشخیص می
ص سعی می شخ به ترتیب م به شده  نوان مثال،  به ع بع مناسب را بارگیری کند.  کند من

:  دنبال مثال باال

فونت برای ارائه دهد و تعیین می. مرورگر چیدمان صفحه را انجام می1 ام نوع  که کد کند 
.  متن مشخص شده در صفحه مورد نیاز است

کند که آیا قلم به صورت محلی در دسترس ورگر بررسی می. برای هر فونت مورد نیاز، مر 2
.  است یا خیر

ی استفاده می3 د، مرورگر از منابع خارج :. اگر فونت به صورت محلی در دسترس نباش  کند

شد، مرورگر قبل از شروع بارگیری بررسی می که از اگر نکاتی در قالب وجود داشته با کند 
شتیبانی می نکند، مرورگرکند. اگر مرواین نکات پ به مورد بعدی  رگر از این نکته پشتیبانی 

 مراجعه خواهد کرد.

 کندای وجود نداشته باشد، مرورگر منبع را بارگیری میاگر هیچ نکته

لب مناسب به شما این ترکیبی از دستورالعمل نکات مربوط به قا ی با  های محلی و خارج
ود را مشخدهد تمام قالبامکان را می ص کرده و به مرورگر اجازه دهید که های قلم موج
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بع مورد نیاز است و قالب بقیه موارد را مدیریت کند. مرورگر مشخص می کند که کدام منا
 کند.مطلوب را انتخاب می

پشتیبانی خود را  نواع فونت مهم است. مرورگر اولین فرمت مورد  شخص شدن ا ترتیب م
استفاده کنند،  WOFF 2.0رهای جدیدتر از خواهید مرورگکند. بنابراین ، اگر میانتخاب می

. WOFFرا باالتر از  WOFF 2.0پس باید اعالمیه   قرار دهید

 زیر مجموعه محدوده کد

کشش،عالوه بر ویژگی امکان  @ به شما font-faceقانون  های فونت مانند سبک، وزن و 
وسط Unicodeری ای از نقاط رمزگذادهد مجموعهمی که ت هر منبع  را پشتیبانی کنید 

امکان را برای شما فراهم میپشتیبانی می کند که یک مجموعه کد را به زیر شود. این 
وعه  چکتر تقسیم کنید )به عنوان مثال، زیر مجموعهمجم یلیک و ای کو های التین، سیر

. غوی مورد نیاز برای ارائه متن را در یک صفحه خاص بارگیری کنید  یونانی( و فقط حروف ل

وعه  به شما امکان میزیر مجم دهد لیستی از مقادیر محدود شده را تعیین کنید، که هر کد 
 تواند به یکی از سه شکل مختلف باشد:ها مییک از آن

 (U + 416تک رمز )به عنوان مثال ، • 

وان مثال، •  اری شروع و پایان یک (: نشانگرهای رمزگذU + 400-4ffمحدوده فاصله )به عن
.  محدوده است

به عنوان مثال  Wildcardدامنه •  (U + 4 ؟ هر رقم هگزادسیمال را نشان می:)؟؟.  دهد

های التین وعهخود را به زیر مجم Font Awesomeتوانید خانواده به عنوان مثال، شما می
بر اساس نیاز بارگیری میو ژاپنی تقسیم کنید، مرورگر هر یک از آن :ها را   کند

@font-face { 
  font-family: 'Awesome Font'; 

  font-style: normal; 
  font-weight: 400; 

  src: local('Awesome Font'), 
        url('/fonts/awesome-l.woff2') format('woff2'), 

        url('/fonts/awesome-l.woff') format('woff'), 
        url('/fonts/awesome-l.ttf') format('truetype'), 
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        url('/fonts/awesome-l.eot') format('embedded-opentype'); 
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} 
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وعه کد برای زبان ای برخوردار است، جایی که تعداد های آسیایی از اهمیت ویژهزیر مجم
به جای دهحروف بسیار زیاد از زبان ک فونت معمولی اغلب  ها های غربی است و ی

یت در مگابایت اندازه گیری می  شود.کیلوبا

نو فایل Unicodeهای دامنه استفاده از زیر مجموعه هر نوع سبک فونت  ه برایهای جداگا
که هم بارگیری سریعبه شما امکان می بی را تعریف کنید  نت ترکی یک خانواده فو تر و دهد 

وعه نواع و زیر مجم گان فقط ا های مورد نیاز خود را هم کارآمدتر داشته باشد. بازدیدکنند
وربارگیری می که ممکن اسهایی نمیبه بارگیری زیر مجموعه کنند و مجب ت هرگز در شوند 

نکنند.  صفحه مشاهده یا استفاده 

ز  کنند. برای سازگاری با مرورگرهای پشتیبانی می unicode-rangeاکنون بیشتر مرورگرها ا
به  باید  حالت شما  وعه دستی" برگردید. در این  به "زیرمجم قدیمی ممکن است الزم باشد 

که شامل تمام زیر مجموعه برگردید و بقیه موارد را از های الزم است، تهیه یک منبع فونت 
کند، پس مرورگر مخفی کنید. به عنوان مثال، اگر صفحه فقط از حروف التین استفاده می
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یک منبع مستقل در می خاص را به عنوان  وعه  توانید حروف دیگر را لغو کرده و آن زیر مجم
.  نظر بگیرید

زیر مجموعه مورد نیاز است:1 کدام  کنید که   . تعیین 

کند، آنگ unicode-rangeر از زیر مجموعه اگر مرورگ شتیبانی  اه به طور خودکار زیر پ
وعه مناسب را انتخاب می باید فایلمجم ین صفحه فقط  وعه را ارائه کند. ا های زیر مجم

شخص ک font-faceمناسب را در قوانین @  unicodeهای دهد و دامنه  ند.م

شتیبا unicode-rangeاگر مرورگر از زیر مجموعه  نمیپ کند، صفحه باید همه زیر نی 
وعه سعه مجم کند. یعنی تو های مورد نیاز دهنده باید زیر مجموعههای غیرضروری را پنهان 

.  را مشخص کند

 های فونت:. تولید زیر مجموعه2

بهینه نتبرای زیر مجموعه و  از ابزار سازی فو منبع باز استفاده  pyftsubsetهای خود 
.  کنید

جستجوی سفارشی سرویسبرخی از  وعه دستی را از طریق پارامترهای  ونت زیر مجم های ف
ز برای صفحه خود کنند، که میپذیر میامکان توانید برای تعیین دستی زیر مجموعه مورد نیا

 استفاده کنید.

 انتخاب و ترکیب فونت

هر سبک ای های متعدد بر هر خانواده فونت از چندین سبک )منظم، پررنگ، مورب( و وزن
حاوی اشکال گلیف تشکیل شده است، که هر یک از آن ها، به نوبه خود، ممکن است 

. ازه یا شکل متفاوت  به عنوان مثال، فاصله، اند باشد،   بسیار متفاوتی 

 
 

فوق خانواده دهد که سه وزن مختلف پر ها را نشان میای از فونتبه عنوان مثال، نمودار 
)پررنگ بیشتر(. همه انواع دیگر بین  900)پررنگ( و  700( ، )منظم 400دهد: رنگ ارائه می
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ستری نشان داده شده اند( توسط مرورگر به طور خودکار به نزدیکترین نوع )که با رنگ خاک
.ترسیم می  شوند

ش آن وجود نداشته باشد، از شکل  ود که شکلی برای نمای وقتی وزنی مشخص ش
وزنکشود. به طور ترین وزن استفاده مینزدیک ی با های پررنگ برای نمایش فونتلی  های

ی کمتر و وزنوزن سنگین با وزن سبکرنگ برای نمایش فونتها .تر استفاده میهایی   شود

 CSSالگوریتم تطبیق قلم 

به در انواع اریب استفاده می شود. طراح فونت انواع مختلفی را که تولید کرده منطقی مشا
کنید. از آنجا که هر که در صفحه استفاده می کنید کنترل میکنترل و شما انواع مختلفی را 

اد انواع آن را کم نگه دارید. به عنوان مثال بهتر است تعد ، نوع یک بارگیری جداگانه است، 
:ت Awesome Fontتوانید دو نوع پررنگ برای خانواده می  عریف کنید

@font-face { 
  font-family: 'Awesome Font'; 

  font-style: normal; 
  font-weight: 400; 

  src: local('Awesome Font'), 
        url('/fonts/awesome-l.woff2') format('woff2'), 

        url('/fonts/awesome-l.woff') format('woff'), 
        url('/fonts/awesome-l.ttf') format('truetype'), 

        url('/fonts/awesome-l.eot') format('embedded-opentype'); 
  unicode-range: U+000-5FF; /* Latin glyphs */ 

} 
 

@font-face { 
  font-family: 'Awesome Font'; 

  font-style: normal; 
  font-weight: 700; 

  src: local('Awesome Font'), 
        url('/fonts/awesome-l-700.woff2') format('woff2'), 

        url('/fonts/awesome-l-700.woff') format('woff'), 
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        url('/fonts/awesome-l-700.ttf') format('truetype'), 
        url('/fonts/awesome-l-700.eot') format('embedded-opentype'); 

  unicode-range: U+000-5FF; /* Latin glyphs */ 
} 

 

خانواده  شکیل شده است که را نشان می Awesomeفونت مثال فوق  دهد که از دو منبع ت
وعه ن را پوشش می (U + 000-5FFای از حروف گلیفی التین )مجم دهند اما دارای دو یکسا

ستند: طبیعی ) )400"وزن" متفاوت ه  CSS(. با این حال، اگر یکی از قوانین 700( و پررنگ 
ی را تعیین کند یا  حالت مورب تنظیم کند، شما وزن فونت متفاوت ویژگی سبک فونت را به 

 افتد؟چه اتفاقی می

 کنداگر مطابقت دقیق فونت وجود ندارد، مرورگر نزدیکترین گزینه را جایگزین می
 

ی یافت نشود )به عنوان مثال، هیچ نمونه مورب در مثال باال اعالم  بک اگر هیچ تطابق س
.مینشده است(، مرورگر نوع قلم  را خود انتخاب   کند
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 هشدار

که روش  مکن است برای متنتوجه داشته باشید  یلیک، که های ترکیبی م هایی مانند سیر
باشند. برای انتخاب مناسب شکل یب از نظر ظاهر بسیار متفاوت هستند، مناسب ن های ار

پت .در آن اسکری یک قلم اریب استفاده کنید  ها، از 

یج واقعی فونت در مقابل فونت ترکیب را  Open Sansشده برای  مثال باال تفاوت بین نتا
اع ترکیبنشان می ونت  دهد. تمام انو شوند. همان طور وزنی تولید می 400شده از یک ف

انواع پررنگ و که می بینید، تفاوت محسوسی در نتایج وجود دارد. جزئیات نحوه تولید 
یج از مرورگر به مرورگر دیگر متفاوت است و  مورب مشخص نشده است. بنابراین، نتا

 ارد.بسیار به فونت بستگی د

اعتماد نکنید. در عوض،  ین ثبات و نتایج بصری، به ترکیب فونت  بهتر بی به  برای دستیا
ین تعداد انواع فونت استفاده شده را به حداقل برسانید و مکان آن ها را مشخص کنید، به ا

د. یا استفاده از تواند آنترتیب که هنگام استفاده از صفحه، مرورگر می ها را بارگیری کن
ود، در برخی موارد یک نوع ترکیبتغیر را انتخاب کنید. گفته میفونت م تواند شده می ش

بی باشد، اما در استفاده از انواع ترکیب   شده احتیاط کنید.گزینه مناس

 سازی سایز فونت وبچک لیست بهینه

نت در صفحات خود  یادی فو کنترل کنید. از تعداد ز نت خود را ممیزی و  استفاده از فو
برسانید. این امر استفاد حداقل  و برای هر فونت تعداد انواع استفاده شده را به  نکنید  ه 

 ایجاد کنید. تری برای کاربران خودازگارتر و سریعکند تا تجربه سکمک می

وعه قرار دهید: بسیاری از فونت ود را زیر مجم ان زیر مجموعه قرار ها را میمنابع فونت خ تو
به چند مجموعه کد ت ک صفحه خاص را داد، یا  حروف لغوی مورد نیاز ی قسیم کرد تا فقط 

بع می بارگیری من باعث کاهش اندازه فایل و سرعت  حال، ارائه دهد. این امر  شود. با این 
یف زیرمجموعه باشید که برای استفاده مجدد از فونت بهینههنگام تعر سازی ها، مراقب 

نی را در هر صفحه اوت اما همپوهای متفای از فونتکنید. به عنوان مثال، مجموعه شا
: به عنوان مثال، بارگیری نکنید. یک روش خوب زیر مجموعه گیری بر اساس خط است

.  التین و سیریلیک

نت را با فرمتهای فونت بهینه ارائه قالب به هر مرورگر: هر فو ی شده  ،  WOFF 2.0ها
WOFF  ،EOT  وTTF که فشرده را بر روی  GZIPسازی ارائه دهید. اطمینان حاصل کنید 

 اند.فرض فشرده نشدهاعمال کنید، زیرا به طور پیش TTFو  EOTهای قالب
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'( ابتدا Font Nameست محلی )'های محلی اولویت دهید: لیخود به فونت srcدر لیست 
ون HTTPهای کند که درخواستشما را تضمین می srcدر لیست  که از قبل تبرای ف هایی 

 Lighthouseسازی متن از ه نشده است. برای آزمایش فشردهاند ساختنصب شده
 استفاده کنید.

یت را برای  نت وب سا یم؟ CORE WEB VITALSچگونه فو بخش  بهبود ب
یل –یک وب  ها شود. از این استایلهای غیرضروری میهای و گلیففونت کامل شامل استا

ود را بهها شاید هیچ استفادهو گلیف حجم دانل حال  مراتب افزایش ای نشود، ولی در عین 
له قصد داریم تا درباره بهینهمی ها با شما ونتف –سازی بارگذاری وب دهند. در این مقا

شاهده میصحبت کنیم. به  کند را دانلود خواهد این طریق کاربر فقط همان فونتی که م
 کرد. 

که وب  حجیم باشد، میف –در مواقعی  خیلی   font-face@با نام  CSSتوان از کد ونت شما 
کمک این روش می وعه منابع استفاده کرد. با  ک سری مجم توانید خانواده فونت را به ی

کنیم. به  Style Variantsو  Unicodeشما به دو دسته  فونت –عنوان مثال وب تقسیم 
ط آن دستهتقسیم می ای که نیاز است را دانلود کرده و رندر شوند. با این کار مرورگر فق

باشید تا باعث تأخیر در می کند. البته در هنگام استفاده از این روش باید دقت داشته 
نت نشوید.   بارگذاری نوشته و فو

 شنا شوید فرض آبا عملکرد پیش

ک روش رنLazy Loadingلودینگ )  –روش لیزی  درینگ نوشته همراه با تأخیر است. ( ی
کند. این نمودار در این روش، مرورگر ابتدا یک نمودار درختی برای رندرینگ ایجاد می

کند وابسته است. مرورگر از این نمودار استفاده می CSSOMو DOMهای درختی به درخت
ش از آنکه  ام فونت استفاده تا پی شود که آن نوشته از کد یک نوشته را رندر کند، متوجه 

خاص تا بارگذاری منابع ضروری به تأخیر میمی افتد. کند. در نتیجه درخواست یک فونت 
که منابع فچ شوند، مسدود به همین خاطر مرورگر تمام رندرینگ های نوشته را تا زمانی 

 کند. می
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 کند. را درخواست میHTMLمرورگر اطالعات  .1

 کند. را ایجاد می DOMکرده و  HTMLهای مرورگر شروع به آنالیز پاسخ .2

،  CSSهای تمام دیسپچ ها، مرورگر درخواست .3  کند؛ ع را پیدا میها و سایر منابJSها

توای  .4 یافت شد،  CSSمرورگر بعد از اینکه مح آن را با را می CSSOMدر زد و  سا
کند.  کند تاترکیب می DOMدرخت  را ایجاد   درخت رندرینگ 

 د. گیرد که کدام محتوا را نشان دهمرورگر تصمیم می .5

رگذاری فونت انجام می لت، محتوای اصلی صفحه پیش از با خاطر در این حا شود. به همین 
شکل  شوید. در چنین وضعیتی، مرورگر صفحه  Blank Text Problemامکان دارد شاهد م
 font-displayتوانید از د. برای جلوگیری از بروز این مشکل میکنرا بدون متن بارگذاری می

نت ر نحوه عملکرد مرورگر را در زمانی که فو کا بل دسترسی استفاده کنید. با این  ها قا
شکل  کرد. به این طریق هم م کنترل خواهید  شود و هم از حل می Blank Textنباشند، 

گهانی پوسته جلوگیری خواهد شد.   تغییرات نا

 لود کنید  –فونت خود را پری  –ابع وب من

یاد صفحه شما از یک فونتی استفاده میاگر از قبل می به احتمال ز کند که در یک دانید که 
بارگذاری شده است، باید از اولویت بندی منابع کمک بگیرید. با کمک کد آدرس دیگر 

<link rel="preload"> سی ب فونت را در اولویت م ک و ر رندرینگ شما درخواست ی
ظار،  اد. به این طریق بدون انت  شود. ساخته می  CSSOMضروری قرار خواهید د
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 سازی کنید تأخیر رندرینگ متن را شخصی

حتمال در دسترس بودن وب لودینگ باعث می –پری  که محتوای  –شود که ا زمانی  فونت 
رد. در این شرایط پیج رندر می ر باشد؛ اما هیچ تضمینی در این مسئله وجود ندا شت شود، بی

-fontکند، با استفاده از باز هم شما باید عملکرد مرورگر را زمانی که متن را رندر می
familyکنیم که از د. در این مقاله به شما توصیه میدر نظر بگیریInvisible Text  اجتناب

توانید بخواهید که عملکردی می display-fontکنید. هرچند از مرورگرهای مدرن با کمک 
شابه تایم  مشابه داشته باشد. دقیقا -fontاوت فونت برخی از مرورگرها، کد  –م

displayود فونت را به سه بخش مختلف تقسیم می  کند: الیف تایم دانل

اری نشود،  –بازه اول بازه فونت  .1 بازه اگر ظاهر فونت بارگذ الک است. در مدت این  ب
یگر، باید  الش د رف دیگر رندر شود. از ط invisible fallback font faceبه جا هر ت

نت  ین مدت بارگذاری شد، فو نت در ا به –اگر ظاهر فو صورت نرمال استفاده فیس 
 شود. می

عد از فونت  Font Swapبازه دوم، بازه  .2 ست. این اتفاق دقیقاً ب دهد. بالک رخ می –ا
بازه اگر فونت  با یک فال  –در طول این  شد، باید  ، فونت  –فیس بارگذاری ن بک

بارگذاری  Swapآمیز در بازه صورت موفقیتنت فیس بهفیس رندر شود. اگر فو
به  شود. صورت نرمال استفاده میشد، از فونت فیس 

عد از بازه  Font Failureبازه سوم، بازه  .3 ست. این بازه دقیقاً ب اجرا  Font Swapا
نت فیس بارگذاری نشده باشد، این را می که این بازه آغاز شود، فو شود. اگر تا زمانی 

بارگذاری لحاظ میعنبه طا در  شود. در بک نرمال می –کند و باعث فونت فال وان خ
استفاده غیر این صورت، از فونت فیس به  واهد شد. خصورت نرمال 

بازه شما می بگیرید ستفاده کنید تا تصمیما font-displayتوانید از با درک کامل این سه 
یا اینک باشد  که دانلود شده  چطور بارگذاری فونت شما در زمانی  باشد،  ه دانلود نشده 

کنید: font-face@باید  font-displayشود. برای کار با   را به کد خود اضافه 

@font-face { 
  font-family: 'Awesome Font'; 

  font-style: normal; 
  font-weight: 400; 

  font-display: auto; /* or block, swap, fallback, optional */ 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@font-face/font-display
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  src: local('Awesome Font'), 
       url('/fonts/awesome-l.woff2') format('woff2'), /* will be preloaded */ 

       url('/fonts/awesome-l.woff') format('woff'), 
       url('/fonts/awesome-l.ttf') format('truetype'), 

       url('/fonts/awesome-l.eot') format('embedded-opentype'); 
  unicode-range: U+000-5FF; /* Latin glyphs */ 

} 

 یر استفاده کنید: زتوانید از مقادیر می Font Displayدر استفاده از 

 Auto 

 Block 

 Swap 

 Fallback  

 Optional 

 Font Loading APIبررسی 

شما  font-displayمخصوص این کار یعنی  CSS"< و کد link rel="preloadبا استفاده >
ود داشته باشید؛ اما اگر می کنترل بسیار مناسبی بر بارگذاری و رندرینگ فونت خ توانید 
زی بیشتری انجام دهید، میخواهید شخصیمی پت استفاده سا جاوا اسکری توانید از یک 

کمک می Font Loading APIکنید.  نت فیس به شما  را دستکاری کنید،  CSSکند تا فو
پیشروند دان ی کنید و عملکرد  تغییر دهید.  Lazyloadفرض آن را در لود آن را پیگیر

خاص فونت نیاز است، میبه به یک استایل  ستید که  توانید آن را عنوان مثال اگر مطمئن ه
 تعریف کنید تا مرورگر به سرعت منبع فونت را فچ کند: 

var font = new FontFace("Awesome Font", "url(/fonts/awesome.woff2)", { 
  style: 'normal', unicodeRange: 'U+000-5FF', weight: '400' 

}); 
 

// don't wait for the render tree, initiate an immediate fetch! 
font.load().then(function() { 
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  // apply the font (which may re-render text and cause a page reflow) 
  // after the font has finished downloading 

  document.fonts.add(font); 
  document.body.style.fontFamily = "Awesome Font, serif"; 

 
  // OR... by default the content is hidden, 

  // and it's rendered after the font is available 
  var content = document.getElementById("content"); 

  content.style.visibility = "visible"; 
 

  // OR... apply your own render strategy here... 
}); 

 

 به یک استراتژی کش مناسب نیاز خواهید داشت 

بع استاتیک هستند و آپدیت فراوانی نیاز ندارند. به همین خاطر ا ز منابع فونت معموالً منا
نید وده خاطر هستید و میبابت انقضاء منابع آس و  conditional ETag headerتوا

optimal Cache-Control policy  شخص کنید. اگر کاربر ر نت م ا برای  تمامی منابع فو
 – Cacheاستفاده کند، ارائه منابع فونت با یک استراتژی  Service Workerشما از یک 

first  باشیمی جه داشته  باشد. تو نت را با استفاده از د که نتواند مناسب  ید فو با
localStorage  یاIndexedDB  ر کدام از اینها دارای مشکالت عملکرد ذخیره کنید. ه

ش بهمنحصر حافظه ک ین مکانیزم برای رساندن منابع  مرورگر HTTPفرد هستند.  بهتر
وب می  شود. فونت به مرورگر محس

 چک لیست نهایی برای بارگذاری وب فونت 

 با استفاده از <link rel="preload ،>"font-display  یاthe Font Loading API ،:
فرض رد پیشسازی کنید: عملکبارگذاری و رندرینگ فونت خود را شخصی

Lazyloading خیر در رندرینگ نوشته می های وب به شما شود. این پلتفرمباعث تأ
خاص تغییر دهید و ا برای فونتر کند تا این عملکرد کمک می  –ی تایم استراتژهای 

 سازی کنید. اوت و رندرینگ را برای محتواهای مختلف پیج خود شخصی
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 Revalidation شخص کرده و سیاست ش را لحاظ کنید: های بهینهرا م سازی ک
آپدیت می و به ندرت  ی استاتیک هستند  به همین خاطر منابع فونت همگ شوند. 

و توکن  long-lived max-age timestampتوانید مطمئن شوید که سرورها از می
revalidation های کنند. این دو سیاست اجازه استفاده مجدد از فونتاستفاده می

تفاده اس Service Workerکند. اگر از یک خاص را بین صفحات مختلف صادر می
 تواند مناسب باشد. می Cache-firstکنید، استراتژی می

 اندازه وب فونت را کاهش دهید 

ول رافی یکی از روشتایپوگ های عالی برای طراحی، برندینگ، خوانایی و قابلیت وص
کمک وب فونتمحسوب می بهرهها میشود. با  مند توانید از تمامی مزایای نام برده شده 

طابق  ل بزرگنمایی و دارای قابلیت ت بل جستجو، قاب پیج قابل انتخاب، قا بل در  شود. متن قا
ر نظر گرفتن رزولوشن و اندازه تصویر، همواره شارپ و است و همچنین بدون د DPIبا 

به نظر می کرد مناسب و عمل UXها برای یک طراحی عالی، ونترسد. استفاده از وب فعالی 
خاطر بهینه نتاست. به همین  یت سازی وب فو کلی وبسا ها نقش مهمی در بهبود عملکرد 

ونت شودمی کند. هر فونت یک منبع اضافی محسوبرا ایفا می ها شاید باعث و برخی از ف
که همیشه حضور وب فونت شوند؛ اما اینطور نیست  ها باعث انسداد رندرینگ متن 

با کمک های بهینهصورت عکس، فونتکاهش سرعت رندرینگ شوند. بلکه به زی شده  سا
حجم بارگذاری صفحه کمک کنند یک استراتژی مناسب برای بارگذاری، می توانند به کاهش 

ینگ پیج را کاهش دهند. پس میو در  که در کنار روشنتیجه زمان رندر گفت  های توان 
ی عملکرد فونتبهینه های دیگر برایتوانید از روشباال، می  ها استفاده کنید. ساز

 ساختار یک وب فونت 

کتور است که حرف ای از گلیفیک وب فونت مجموعه به شکل یک و ها است و هر گلیف 
یک فایل فونت نشان مییا یک عالمت را  دهد. در نتیجه از دو متغیر برای تعیین اندازه 

نت. استفاده می عداد گلیف در هر فو ر وکتور هر گلیف و دوماً ت ود: اوالً پیچیدگی مسی ش
یکی از معروف Sansعنوان مثال به که  شود. این ها محسوب میترین وب فونترا باز کنید 

89وب فونت شامل  که ش 7 ک میگلیف است  کاراکترهای سیریلی  شود. امل التین، یونانی و 
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ید زمانی که یک فونت را انتخاب می حتماً با ر نظر داشته باشید که کدام مجموعه دکنید، 
کند. اگر باید از چند زبان در وبسایت خود استفاده کنید، باید از یک کاراکتر را ساپورت می

ن باشد. به از نظر ظاهری برای کاربر یکسا  Googleعنوان مثال فونت استفاده کنید که 
Noto Font Family جهان را پتمام زبان ا تمام ب Notoکند. البته اندازه شتیبانی میهای 

حدود زبان یت است.  1.1ها   گیگابا

 ها فرمت وب فونت

ل چهار نوع فرمت میصورت کلی وب فونتبه  شوند: ها شام

 EOT 

 TTF 

 WOFF 

 WOFF2 

با  WOFFو  WOFF2در این میان،  وسعی دارند. البته این فرمت  مرورگرهای پشتیبانی 
ز فرمتقدیمی تطابق ندارد. پس باید در کنار آن  اده کنید. های دیگر نیز استفها، ا

  ازWOFF2 کند؛ جایی استفاده کنید که مرورگر از آن پشتیبانی می 

  ازWOFF کنند؛ اکثر مرورگرها پشتیبانی می 

 TFF  مناسب است؛  4.4برای اندروید کمتر از 

 EOT  برای مرورگرهایIE  کمتر از  مناسب است.  9نسخه 
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 سازی کاهش دهید اندازه فونت را با فشرده

ها شود. هر کدام از اینهای مختلف میهمان طور که اشاره کردیم، یک فونت شامل گلیف
شوند تا یک حرف را شکل دهند. هر گلیف با دیگری متفاوت یک سری مسیر را شامل می

شابه میها شامل اطالعاست؛ اما همه آن یا سایر  GZIPها را با توان آنشوند که میات م
 کرد: ها، فشرده سازفشرده

 های فرمتEOT  وTFF شوند. مطمئن شوید سازی نمیفرض فشردهصورت پیشبه
باشید؛  GZIPساز که پیکربندی مناسب را برای استفاده از فشرده  لحاظ کرده 

  فرمتWOFF شرده که ساز پیشدارای ف حتماً از  WOFFفرض است. مطمئن شوید 
 کند؛ سازی بهینه استفاده میفشرده

  فرمتWOFF2 حجم ارای الگوریتم خاص فشردهد زی و پیش پردازش است تا  سا
 درصد کاهش دهد.  30فایل را تا 

نت ید فو نظر بگیر ر را در  اندازه فایل فونت های متغیر مییک فونت متغیی توانند به شدت 
یل های مختلف یک فونت نیاز دارید، کاهش دهند. در این روش به را زمانی که به استا

ک، بولد و رگوالر استفاده کنید، میبسیاری برای استایل جای آنکه از بار توانید از های ایتالی
اطالعات را شامل می که تمامی این   شود استفاده نمایید. یک فایل 

 فرمت درست را انتخاب کنید 

نت را ارائه می font-faceهر @ یک خانواده فو و بهنام  عنوان یک گروه منطقی از یک دهد 
زن، کشش و سری اطالعات هم خواص فونت، استایل، و نند  نگهداری  src descriptorا

ست اولویتکند. این اطالعات میمی بندی شده از مکان منابع هر کدام از توانند یک لی
 ها ایجاد کنند: فونت

@font-face { 
  font-family: 'Awesome Font'; 

  font-style: normal; 
  font-weight: 400; 

  src: local('Awesome Font'), 
        url('/fonts/awesome.woff2') format('woff2'), 

        url('/fonts/awesome.woff') format('woff'), 
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        url('/fonts/awesome.ttf') format('truetype'), 
        url('/fonts/awesome.eot') format('embedded-opentype'); 

} 
 

@font-face { 
  font-family: 'Awesome Font'; 

  font-style: italic; 
  font-weight: 400; 

  src: local('Awesome Font Italic'), 
        url('/fonts/awesome-i.woff2') format('woff2'), 

        url('/fonts/awesome-i.woff') format('woff'), 
        url('/fonts/awesome-i.ttf') format('truetype'), 

        url('/fonts/awesome-i.eot') format('embedded-opentype'); 
} 

یل نرمال و ایتالی Awsome Fontدر مثال باال، یک خانواده فونت با نام  و استا با د ک همراه 
نت مختلف هستند. از تعریف شده است و هر کدام از آن بع فو ها دارای یکی سری منا

ست اولویت src descriptorطرف دیگر هر  کاما آن را شامل یک لی بندی شده است که با 
 اند: از لیست منابع جدا کرده

  دستورlocalاجازه می به شما  نت)(  بارگذاری دهد تا فو های نصب شده محلی را 
 عنوان مرجع استفاده نمایید؛ ها بهکرده و از آن

  دستورurlزه می به شما اجا نت)(  ا بارگذاری کنید و به سترنال ر های اکدهد تا فو
( اختیارformatدهد تا شامل ها اجازه میآن ی باشند. این فرمت اختیاری نشان )

 عنوان مرجع قرار داده شده است. به URLدهنده فرمت فونتی است که توسط 

از ابتدا آغاز  ست را دوباره  ز است، لی که به یک فونت نیا شخیص دهد  وقتی مرورگر ت
وند به این شکل ترتیب بار مد نظر را بارگذاری کند. به عنوان مثال در کد باال ر  کند تا بهمی

 شود: انجام می

شخیص میمرورگر پوسته صفحه را بارگذاری می .1 استایل کند و ت دهد که به کدام 
 فونت برای رندر یک متن خاص بر روی صفحه نیاز است؛ 
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، مرورگر چک می .2 بهبرای هر فونت مورد نیاز که آیا فونت  صورت محلی موجود کند 
 است یا نه؛ 

 گیرد: صورت محلی موجود نباشد، مرورگر کد را به این شکل از سر میاگر فونت به .3

  شد، مرورگر پیش از شروع دانلود چک می –اگر فرمت کند هینت موجود با
کند یا نه. اگر از این هینت که آیا مرورگر از این هینت پشتیبانی می

عدی می ی نکند، به سراغ هینت ب  رود. پشتیبان

  ی را دانلود میه –اگر هیچ فرمت شد، مرورگر منبع اصل  کند. ینتی موجود نبا

با فرمت هینتترکیب دستورهای  به شما کمک میمحلی و اکسترنال  کند تا از های مناسب 
نتتمام فرمت بقی مراحل را به های فو شخص کنید و مرورگر ما های قابل دسترس را م

شخیص می بگیرد. مرورگر ت کدام فرمت برای او عهده  بع نیاز دارد و  ام من به کد که  دهد 
 مناسب است. 

Unicode-range subsetting 

نت همانند استایل، وزن و استرج، دستور @عالو ه شما اجازه ب font-faceه بر خواص فو
سری کد می وسط هر منبع پشتیبانی می Unicodeپوینت  –دهدتا یک  شود را نیز که ت

ک می فونت بزرگ را به  Unicodeکند تا یک تعریف کنید. این مسئله به شما کم
یلیک و یونانی تقسیم کرده و حین رندرینگ ن، سیرتر همانند التیهای کوچکزیرمجموعه

به آن نیاز است را دانلود نمایید.  که   متن بر روی یک صفحه خاص، فقط گلیفی 

unicode-range descriptor ست زه میبه شما اجا  comma-delimitedدهد تا یک لی
ص کنید. این لیست می یر رنج را مشخ ند به سه شکاز مقاد باشد: توا  ل مختلف 

 پوینت همانند  –کد  سینگلU+416 

 فاصله که این بخش نشان  U+400-4ffعنوان مثال دار. بهرنج اینتروال یا همان 
ن کد پوینت است؛  یا  دهنده رنج شروع و پا

 به ر ؟ نشان دهنده هر عد??U+4عنوان مثال رنج وایلد کارت )  د ( : کاراکت
 هگزادسیمال است. 

انید خانوادعنوان مثال شما میبه نت ه تو را به زیرمجموعه ژاپنی و التین  Awesomeفو
کدام از آن لود متقسیم کنید. هر   شوند: یها بر اساس نیاز دان
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@font-face { 
  font-family: 'Awesome Font'; 

  font-style: normal; 
  font-weight: 400; 

  src: local('Awesome Font'), 
        url('/fonts/awesome-l.woff2') format('woff2'), 

        url('/fonts/awesome-l.woff') format('woff'), 
        url('/fonts/awesome-l.ttf') format('truetype'), 

        url('/fonts/awesome-l.eot') format('embedded-opentype'); 
  unicode-range: U+000-5FF; /* Latin glyphs */ 

} 
 

@font-face { 
  font-family: 'Awesome Font'; 

  font-style: normal; 
  font-weight: 400; 

  src: local('Awesome Font'), 
        url('/fonts/awesome-jp.woff2') format('woff2'), 

        url('/fonts/awesome-jp.woff') format('woff'), 
        url('/fonts/awesome-jp.ttf') format('truetype'), 

        url('/fonts/awesome-jp.eot') format('embedded-opentype'); 
  unicode-range: U+3000-9FFF, U+ff??; /* Japanese glyphs */ 

} 

رنج یونی وعه  های تفکیک شده برای هر استایل به شما اجازه کد و فایل-استفاده از زیرمجم
نمی بهتر دانلود میت را تعریف کنید که سریعدهد تا یک مجموعه از خانواده فو شوند. تر و 

انلود میبه این ترتیب کاربران فقط همان زیرمجموعه که نیاز داشته باشند را د کنند و ای 
وعه یند تا بتوانند از صفحه استفاده کنند. اثکر نیازی نیست تا همه زیرمجم ود نما ها را دانل

کنند. برای اینکه با مرورگرهای قدیمی سازگاری پشتیبانی می Unicode-rangeمرورگرها از 
باشید، می به  –توانید از یک فال داشته  استفاده کنید. به این  Manual Subsettingبک 

وعه تکی تعریف می وعهترتیب شما یک زیرمجم های ضروری کنید که شامل تمام زیرمجم
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بقی را از مرورگر مخفی میمی گر صفحه شما از کاراکتر التین عنوان مثال اکنید. بهشود و ما
وعهتوانید گلیفکند، شما میاستفاده می یگر را حذف کنید و فقط زیرمجم ی را  های د اساس

طب ارائه دهید.   به مخا

چه زیرمجموعه .1 به  ص دهید که   ای نیاز است تشخی

  اگر مرورگر ازunicode-range subsetting شتیبانی می کند، پس پ
وعه صحیح استفاده میبه حالت فقط صورت خودکار از زیرمجم کند. در این 

 font-faceها را به پیج ارائه دهید و با کمک دستور @باید تمام زیرمجموعه
 مناسب است.  Unicode-rangeبه آن بگویید که کدام 

  اگر مرورگر ازUnicode-range subsetting  ی نکند، پس باید تمام شتیبان پ
های غیرضروری را از کاربر مخفی کنید و دولوپر باید در این زیرمجموعه

وعه اصلی برای مرورگر تعریف کنید. ای را بهمواقع، زیرمجم وعه   عنوان زیرمجم

 یک سری زیر مجموعه فونت ایجاد کنید  .2

  سورس   -با کمک ابزار اپنpyftsubset سری زیرمجموعه ف نت یک  و
 سازی کنید؛ ها را بهینهبسازید و آن

 فونت به شما اجازه میبعضی از سرویس ک پارامترهای های  دهند تا با کم
بهشخصی صورت دستی زیرمجموعه سازی را سازی شده کوئری، خودتان 

ین روش شما می توانید از روش دستی استفاده کنید تا یک انجام دهید. در ا
وعه برای پیج خ ید با ارائهسری زیرمجم یجاد کنید. برای این کار با دهنده ود ا

یت خود مشورت کنید. فونت  های وبسا

 ترکیب و انتخاب فونت 

یل مل بولد، ایتالیک و رگوالر و همچنین هر خانواده فونت از یک سری استا های مختلف شا
کدام اانواع وزنه شکیل شده است. حال تصور کنید هر  ز های مختلف برای هر استایل ت

هایی با فاصله عنوان مثال گلیفهای مختلف شوند. بهها ممکن است شامل گلیفآن
یکدیگر قرار دارند.  ف یا اشکال مختلف همگی در کنار   مختلف، با اندازه مختل
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ال یک خانواده فونت با سه وزن مختلف بولد   900) بولد( و  700)رگوالر(  400در مثال با
یل)اکسترا بولد( نشان داده شد های بین این سه وزن را به ه است. مرورگر تمام استا

یل مپ مینزدیک برای ایتالیک نیز استفاده میترین استا شود. کند. از همین منطق 
ی که تولید میتوانند استایلطراحان فونت می کنند را کنترل کنند و همچنین این های

یل در پ یند که شما از کدام استا کند. هر استایل یج استفاده میمسئله را نیز کنترل نما
یلصورت جداگانه دانلود میبه طر بهتر است تعداد استا به همین خا ها را تا حد شود. 

کاهش دهیم. به نت امکان  عنوان مثال در اینجا شما دو استایل بولد را برای خانواده فو
Awesome کنید: تعریف می 

@font-face { 
  font-family: 'Awesome Font'; 

  font-style: normal; 
  font-weight: 400; 

  src: local('Awesome Font'), 
        url('/fonts/awesome-l.woff2') format('woff2'), 

        url('/fonts/awesome-l.woff') format('woff'), 
        url('/fonts/awesome-l.ttf') format('truetype'), 

        url('/fonts/awesome-l.eot') format('embedded-opentype'); 
  unicode-range: U+000-5FF; /* Latin glyphs */ 

} 
 

@font-face { 
  font-family: 'Awesome Font'; 

  font-style: normal; 
  font-weight: 700; 

  src: local('Awesome Font'), 
        url('/fonts/awesome-l-700.woff2') format('woff2'), 
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        url('/fonts/awesome-l-700.woff') format('woff'), 
        url('/fonts/awesome-l-700.ttf') format('truetype'), 

        url('/fonts/awesome-l-700.eot') format('embedded-opentype'); 
  unicode-range: U+000-5FF; /* Latin glyphs */ 

} 

 

وق می در مثال خانواده فونت ف ببینید که  ز دو منبع مختلف ساخته ا Awesomeتوانید 
وعه گلیف التین ) می که یک مجم کدام دارای ( را پوشش میU+000-5FFشود  دهند؛ اما هر 

ین اگر یک دستور 700)نرمال( و  400یک وزنه مختلف  از  CSS) بولد( هستند. با وجود ا
Weight ونت استایل د چه اتفاقی مییا یک سری ف کند،   افتد؟ یگر برای ایتالیک استفاده 

  نزدیک به شت، مرورگر از یک جایگزین  ود ندا نت دقیقاً وج با همان فو اگر تطابقی 
 کند؛ آن استفاده می

  پس مرورگر از فونت ترکیبی خودش ود نداشت،  اگر هیچ شباهتی از نظر استایل وج
 کند.استفاده می

 

بی برای گروتوانید شادر جدول فوق می ت بین اندازه واقی و اندازه ترکی ه فونت هد تفاو
Open Sans از یک فونت باشید. تمامی استایل ساخته  single 400-weightهای ترکیبی 

مشابه میشده چشماند. همان طور که  گیری در نتایج وجود دارد. البته کنید، تفاوت 
ک استایل بولد و ایتالیک ساخت نشده است. جزئیات اینکه چطور ی شخص  ه شود، م

ت خواهد بود. ایناز  رو نتایج در بین مرورگرهای مختلف، متفاو
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 ها سازی اندازه وب فونتچک لیست بهینه

 های فراوانی در پیج خود استفاده نکنید و کاربر فونت خود را بررسی کنید: از فونت
ی آنتا حد امکان، استایل باعث میها شود تا سرعت ها را کاهش دهید. این مسئله 

یت شما افزایش پیدا کند.   عملکرد وبسا

 توان به ها را میاز زیرمجموعه منابع فونت خود استفاده کنید.: بسیاری از فونت
سیم کرد. به این ی کوچکها Unicode-Rangeهای مختلف یا زیرمجموعه تر تق

ص برای یک صفحه استفاده می شود. با کمک این طریق فقط از یک سری گلیف خا
کروش می یل دانلود راه  ش دهیدتوانید اندازه فا و سرعت بارگذاری را بیشتر  اه

نت را نیز در  یف زیرمجموعه، باید استفاده مجدد از یک فو کنید. البته هنگام تعر
ست اگر در یک صفحه دو بار از یک فونت نظر داشته باشید. به نوان مثال الزم نی ع

بار دانلود کنید.   استفاده شد، آن را دو

 های د: باید از فرمتنیکهای بهینه برای هر مرورگر استفاده از فرمتWOFF2 ،
WOFF ،EOT  وTFF  که از  GZIPبرای هر فونت استفاده کنید. توجه داشته باشید 

. این دو فرمت دارای فشرده TFFو  EOTهای برای فرمت ستفاده کنید سازی حتماً ا
 فرض نیستند. پیش

  در لیستSRC  ود به  local('Fontخود،  SRCاولویت دهید: در لیست  ()Localخ
Name') ش ابتدایی قرار دهید تا مطمئن شوید که درخواست  HTTPهای را در بخ

نصب شدهبرای فونت ی که  یجاد نمیهای  شوند. اند ا

  ازLighthouse فاده کنید. سازی متن خود استبرای تست کردن فشرده 

 اجتناب کنید  invisible textاز 

یلفونت عموالً فا اریها م ستند و بارگذ های قبلی، بر است. در بخشها زمانآن های حجیم ه
ورهای مختلف روش کمک زیرمجموعه یا دست های مختلفی را به شما معرفی کردیم تا با 

نند  نت را افزایش دهید. در این بخش قصد داریم Lazyloadهما ، سرعت بارگذاری منابع فو
ا تا زمانی که فونت با شما صحبت کنیم. برخی از مرورگرها متن ر  invisible textتا درباره 

شود. اگر شما گفته می invisible textکنند. به این مسئله بارگذاری شود، مخفی می
ستید، باید از "به " اجتناب flash of invisible textدنبال افزایش عملکرد وبسایت خود ه

کمک فونت و با  "، متن را بدون flash of unstyled textهای سیستمی یا همان "کنید 
 فوت وقت به کاربر خود نشان دهید. 
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 متن را بدون فوت وقت نشان دهید 

ش برای نشان دادن متن بدون فوت وقت استفاده می کنیم. روش در این مقاله از دو رو
ی نمی کمی اول خیلی ساده است اما همه مرورگرهای از آن پشتیبان ش دوم  کنند. رو

بانی میتر است اما بیشتر مرورگرهسخت  کنند. ا از آن پشتی

 font-displayروش اول: استفاده از 

Before After 

@font-face { font-family: 
Helvetica; } 

@font-face { font-family: Helvetica; font-
display: swap; } 

ک  Font-Displayکد  نت است. برای نشان دادن استراتژی خاص نمایش ف APIی  swapو
نت استفاده میبه مرورگر شما می به سرعت با استفاده گوید که متن از این فو باید  کند و 

ی که فونت شخصی ستمی آن را نشان دهد. زمان باشد، فونت از فونت سی سازی شده آماده 
ین خواهسیستمی با فونت شخصی یگز  font-displayد شد. اگر مرورگر از سازی شده جا

ی نکند، مرورگر ا ود برای بارگذاری فونت استفاده میز عملکرد پیشپشتیبان کند. فرض خ
پیش ارد: عملکرد   فرض هر مرورگر با دیگری تفاوت د

  مرورگرEdgeنت : از فونت سیستمی استفاده می کند و پس از بارگذاری فو
ین میشخصی  کند. سازی شده، آن را جایگز

  دت آماده در طول این م کند و اگر فونتثانیه مخفی می 3کروم: متن را به مدت
ی نشان می دهد و پس از بارگذاری فونت اصلی، آن را نشد، متن را با فونت سیستم

ین می .جایگز  کند

  دت ت ثانیه مخفی می 3فایرفاکس: متن را به م ین مد کند و اگر فونت در طول ا
نت سیستمی نشان می شد، متن را با فو پس از بارگذاری فونت اصلی، آماده ن دهد و 

 کند.را جایگزین می آن

 کند. سافاری: متن را تا زمانی که فونت آماده باشد، مخفی می 

 ها استفاده کنید های کاستوم بارگذاری شوند و از آنروش دوم: منتظر بمانید تا فونت

کار بیشتر، می انید از عملکرد یکسان برای تمام مرورگرها استفاده کنید. با کمی   تو
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شکیل میصورت کلی این روش به  شود: از سه بخش مختلف ت

  ین مسئله باعث بارگذاری استفاده نکنید. ا از یک فونت کاستوم در صفحه اصلی 
با فونتشود تا مرورگر ممی  های سیستمی نشان دهد. تن را بالفاصله 

  پت و اسکری کد جاوا  خط  با دو  کاستوم خود را تشخیص دهید.  زمان بارگذاری فونت 
سئله را ممی FontFaceObserverکمک   توجه شوید؛ توانید این م

  .پدیت کنید  استایلینگ پیج را با استفاده از فونت کاستوم آ

نویسی خود انجام دهید:   برای اجرای این روش، باید این تغییرات را در کد

 CSS  رگذاری، از فونت کاستوم استفاده ی با کنید تا در صفحه ابتدای ود را رفکتور  خ
 نکند؛ 

 ین اسکریپت تشخیص می یک اسکریپت به دهد که صفحه خودتان اضافه کنید. ا
وم بارگذاری می کاست س از آن استایلینگ صفحه را تغییر چه زمانی فونت  پ شود و 

 دهد. می

 تست کردن نتیجه نهایی 

کمک شما می ست کنید که آیا صفحه شما ازّ  Lighthouseتوانید با   :Font-displayت
swap پشت سر برای نمایش متن استفاده می کند یا نه. برای این کار مراحل زیر را 

 بگذارید: 

یا  CTRL+SHIFT+Jهای ترکیبی کلید .1 هید درا در مک فشار  CMD+OPT+Jدر ویندوز 
 باز شود؛ DevToolsتا 

 کلیک کنید؛ Lighthouseبر روی تب  .2

که تیک  .3 ست  Performanceمطمئن شوید   رده باشد؛ خو Categoriesدر لی

 کلیک کنید.  Generate Reportبر روی  .4

نمیتواند مطمئن شویدر اینجا می  شود. د که متن شما حین بارگذاری مخفی 
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 CSSبهینه سازی فصل نهم: 
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 را کوچک کنیم؟ CSSچگونه 
فضاهای  ها(،توانند حاوی کاراکترهای غیرضروری مانند نظرات )کامنتمی CSSهای فایل

ی باشند. در تولید، این کاراکترها را می توان بدون ایجاد هیچ مشکلی حذف خالی و تورفتگ
یلکرد و اندازه نگی پردازش استا یل را بدون تاثیرگذاری بر چگو های مختلف توسط ی فا

ک ک اد. این تکنی خالصهوچکمرورگر کاهش د  سازی نام دارد. سازی یا 

 کوچک نشده CSSبارگذاری 

: CSSبه بلوک  نگاهی بیاندازید  زیر 

 
ز حد الزم، سخواندن این محتوا در ازای تولید فایلی بزرگ :تر ا  اده است

 کند و شامل نظراتی است که توسط آن از فضاها برای اهداف تورفتگی استفاده می
.توان آن، میاند. بنابراینشدهمرورگر نادیده گرفته   ها را حذف کرد

 های المان<h1>  و<h2> به که آناستایل یا سبک مشا ها را ای دارند: به جای این 
بیان  {...}h1, h2ها را به صورت توان آنمی {...} h1 {...} h2جداگانه بیان کنید: 

 کرد.

  ،توان به صورت را می 000000#رنگ پس زمینه# .بیان  000  کرد
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تر از همان استایل در اختیار شما قرار ی فشردهپس از اعمال این تغییرات، یک نسخه
:  خواهد گرفت

 
نمی را این گونه بنویسید. در عوض، شما  CSSهای خواهید فایلبه احتمال زیاد شما 

یک مرحله  CSSتوانیدمی رت معمولی بنویسید و  زی ی کوچک را به صو به فرآیند  CSSسا
یاد می چگونه این کار را با استفاده ساخت خود اضافه کنید. در این راهنما، شما  که  گیرید 

 انجام دهید. webpackاز یک ابزار ساخت پرکاربرد و محبوب به نام 

 گیریاندازه

اعمال کن CSSتوانید کوچک سازی شما می رد ید که در راهنماهارا به سایتی  ی دیگر مو
نهFav Kittiesاستفاده قرار گرفته است:  یت از یک کتابخا نسخه از سا محلی:  CSSی . این 

animate.css کاربر به یک گربه رای برای متحرک کردن المان های مختلف صفحه وقتی 
 کند. دهد، استفاده میمی

 آورید را درکبه دست می CSSازی سی اول، شما باید آنچه که بعد از کوچک در مرحله
:  کنید

.ی اندازهصفحه .1  گیری را باز کنید

و بر  animated.glitch.me-kitties-https://favروبرو را وارد کنید:  URLآدرس  .2
 کلیک کنید.اجرای حسابرسی روی 

.مشاهده گزارش بر روی  .3  کلیک کنید

 بروید.ها فرصتکلیک کنید و به بخش  عملکردبر روی  .4

بایت را میک 16دهد که حداکثر گزارش حاصل نشان می یل یلو  animate.cssتوان از فا
 ذخیره کرد.

https://webpack.js.org/
https://fav-kitties-animated.glitch.me/
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: CSSحال، محتوای   را بررسی کنید

یت  .1 کمی زمان ببرد تا سرورهای  Fav Kittiesسا است  ر کروم باز کنید. )ممکن  را د
Glitch  ) بار پاسخ دهند  برای اولین 

ید )یا در مک،  DevTools ،Control+Shift+Jبرای باز کردن  .2 بگیر را 
Command+Option+J) 

.شبکه ی بر روی زبانه .3 یک کنید  کل

. CSSبر روی فیلتر  .4 ک کنید  کلی

.غیر فعال کردن حافظه نهان )کش( چک باکس  .5  را انتخاب کنید

6. . اری کنید شن را مجدد بارگذ  اپلیکی

 
یت و  9/1ی به اندازه CSSصفحه دو فایل  کیلوبایت را به ترتیب درخواست  2/76کیلوبا

.می  کند

. animate.cssبر روی  .1  کلیک کنید

شاهده .2 . پاسخی ی محتوای فایل بر روی زبانهبه منظور م  کلیک کنید

که استایل شیت )شیوه باشید  نامه( حاوی کاراکترهایی برای فضاهای خالی و توجه داشته 
:تورفتگی  ها است
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ک سازی  یل CSSسپس، به منظور کوچ را به  webpackهای زونهها باید برخی از افاین فا

. ود اضافه کنید  فرآیند ساخت خ

برای کوچک  animate.cssتنها  Lighthouseگزارش قبلی  توجه: را به عنوان فرصتی 
یت ذخیر  style.cssسازی کند. کوچکفهرست می CSSسازی  کند، اما ه مینیز چندین با

برای برای در نظر گرفتن یک ذخیره ین نکافی  Lighthouseسازی قابل توجه  یست. با ا
بهترین روش کلی است. بنابراین، منطقی است که تمام  CSSوجود، کوچک سازی 

ود را کوچک CSSهای فایل  سازی کنید.خ

 webpackبا  CSSکوچک سازی 

ک فرآیند برای بحث بهینهقبل از این که به  سازی بپردازیم، باید ابتدا چگونگی ایجاد ی
یت   را درک کنید: Fav Kittiesکارکرد سا
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سته کند شامل محتوای تولید می webpackحاصل که  JSی به صورت پیشفرض، ب
که ما می CSSهای فایل یلخواهد بود. از آنجایی  واهیم فا را به صورت مجزا نگه  CSSهای خ

 کنیم:ی مکمل استفاده میداریم، از دو افزونه

 ی افزونهmini-css-extract  یکی از مراحل فرآیند هر استایل شیت را به عنوان 
 ساخت به فایل خود استخراج خواهد کرد.

 Webpack-fix-style-only-entries  صالح یک مسئله در ابرایwebpack 4  مورد
از تولید یک فایل یاستفاده قرار م فهرست  CSSی هر فایل اضافی برا JSگیرد تا 

. webpack-config.jsشده در   اجتناب شود

: یجاد کنید که تغییراتی در پروژه ا  حال وقت آن است 

1. the Fav Kitties project in Glitch  .را باز کنید 

بر روی  منبع را .2 . View sourceمشاهده کرده و   کلیک کنید

ویرایش باشد بر روی  .3  کلیک کنید. Remix to editبرای این که پروژه قابل 

 کلیک کنید. Toolsبر روی  .4

 کلیک کنید. Logsبر روی  .5

. Consoleبر روی  .6 ک کنید  کلی

 assets-css-optimize-ی حاصل، شما باید از افزونه CSSبه منظور کوچک سازی 
plugin-webpack .  استفاده کنید

-Glitch  ،npm install --save-dev optimize-css-assetsدر کنسول  .1
webpack-plugin .  را اجرا کنید

2. Refresh یرایشگر را اجرا کنید. بنابراین، تغییرات با وGlitch .  همگام خواهند شد

یرایشگر ی بعدی، به در مرحله ، فایل  Glitchو را باز کنید و  webpack-config.jsبازگردید
 اصالحات زیر را بیابید:

 
:ای از افزونهسپس، یک نمونه از افزونه را به آرایه  ها انتقال دهید

https://glitch.com/~fav-kitties-animated
https://github.com/NMFR/optimize-css-assets-webpack-plugin
https://github.com/NMFR/optimize-css-assets-webpack-plugin
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غییرات، یک بازسازی از پروژه آماده خواهد شد.   webpack-config.jsفایل پس از اعمال ت

ود:  به صورت زیر خواهد ب

 
بهینه  ملکردی بررسی کنید. سازی را با ابزارهای عسپس، نتایج این 

 تایید

یت،  ر روی آیکون صفحه نمایش  View Appبرای پیش نمایش سا را فشار دهید. سپس ب
.کامل کلیک ک  نید

شده سخه لینکاید، بر این اگر هر یک از مراحل قبلی را به خوبی متوجه ن یک کنید تا ن ی کل
. یش درآید به نما  بهینه سایت برای شما 

:به منظور بررسی اندازه و محتوای فایل  ها

ید )یا در مک،  DevTools ،Control+Shift+Jبرای باز کردن  .1 بگیر را 
Command+Option+J) 

https://fav-kitties-animated-min.glitch.me/
https://fav-kitties-animated-min.glitch.me/
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.شبکه ی بر روی زبانه .2 یک کنید  کل

. CSSبر روی فیلتر  .3 ک کنید  کلی

.غیر فعال کردن حافظه نهان )کش( چک باکس  .4  را انتخاب کنید

5. . اری کنید شن را مجدد بارگذ  اپلیکی

 
نسخهتوانید این فایلشما می شاهده کنید که  ی کنید و م جدید ها را بررسی و بازبین های 

یل بسیار کوچک باشند. هر دو فا تر هستند. به طور خاص، فایل حاوی فضاهای خالی ن
animate.css  بایتی تبدیل شده است!20تر شده است و به یک فایل کوچک %26تا  کیلو

پایانی:به عنوان مرحله  ی 

 گیری را باز کنید. فحه اندازهص .1

.سایت بهینه URLآدرس  .2 یید  سازی شده را وارد نما

. View Reportبر روی  .3  کلیک کنید

. Opportunitiesکلیک کرده و بخش  Performanceبر روی  .4  را بیابید

نشان  Opportunityسازی شده را به عنوان یک کوچک CSSاین گزارش دیگر فایل 
 منتقل شده است:« های انجام شدهحسابرسی»دهد، بلکه به بخش نمی

 
یل زی CSSهای از آنجایی که فا کینگ هستند، اگر کوچک سا را بر روی  CSS، منابع رندر بال

یت یی را در استفاده می CSSهای بزرگ هایی که از فایلسا کنند انجام دهید، بهبودها
.  معیارهایی همچون اولین ترسیم محتوایی مشاهده خواهید کرد
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 مراحل بعدی و منابع

ک سازی  را آموزش دادیم، اما همین رویکرد را  webpackبا  CSSدر این راهنما، ما کوچ
با سایر ابزارهای ساخت مانند می contrib-grunt-یا  Gulpبرای  css-clean-gulpتوانید 

cssmin  برایGrunt .  به کار گیرید

ین، کوچک زی را میعالوه بر ا ت توان بر انواع دیگر فایلسا اعمال کرد. برای کسب اطالعا ها 
ی برای کوچکبیشتر در مورد ابز  برخی از تکنیک JSسازی ارهای های تکمیلی مانند و 

لهفشرده پی لودهای شبکه را مطالعه سازی و فشردهی راهنمای کوچکسازی، مقا سازی 
.  کنید

 کنیم؟ deferهای غیر مهم را CSSچگونه 
ستند. آن CSSهای پرونده کننده رندر ه باید قبل از ارائه مرورگر به منابع مسدود  ها 

ت وب که دارای سبک ی بزرگ و غیر صفحه، بارگیری و پردازش شوند. ارائه صفحا ها
. ت زمان بیشتری نیاز دارد  ضروری هستند مد

نه  یاد خواهید گرفت که چگو ف بهینهCSSدر این راهنما، شما   سازیهای غیر مهم را با هد
. First Contentful Paint (FCP)مسیر رندر و بهبود   به تعویق بیندازید

 به روشی غیر بهینه CSSبارگذاری 

که هر یک از آن پاراگراف مخفی است  ها با کالس مثال زیر شامل یک مرحله با سه 
الس  CSSاند: این صفحه یک پرونده متفاوتی طراحی شده شت ک ا درخواست ر با ه

.آنکند، اما همه می بل مشاهده" الزم نیستند  ها برای ارائه محتوای "قا

بهینه ین راهنما  های مهم به طور سازی این صفحه است، بنابراین فقط سبکهدف ا
پاراگرافهمزمان بارگیری می بقیه )مانند موارد اعمال شده بر  که  ند، در حالی  ( به شو ها

سدودروش غیر  .کننده بارگیری میم  شوند

 گیریاندازه

Lighthouse  ین گزارش اولین متریک را در صفحه اجرا کرده و به قسمت عملکرد بروید. ا
Pentful Contentful Paint " 1با مقدارsبع رندر مسدود کننده را با " و فرصت حذف منا

:نشان می style.cssاشاره به پرونده   دهد

https://www.npmjs.com/package/gulp-clean-css
https://gulpjs.com/
https://www.npmjs.com/package/grunt-contrib-cssmin
https://www.npmjs.com/package/grunt-contrib-cssmin
https://www.npmjs.com/package/grunt-contrib-cssmin
https://gruntjs.com/
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CSS یت آزمایشی استفاده می  CSSهای وندهست. اگر پر کنیم بسیار کم اکه ما برای این سا

ستند( و اگر بزرگتری را درخواست می کنید )که در سناریوهای تولید غیر معمول نی
Lighthouse  اقل شخیص دهد که یک صفحه حد یت از قوانین  2048ت که  CSSبا دارد 

هنگام ارائه موارد ذکر شده در باال از محتوای برابر استفاده نشده است، همچنین 
. Remove Unused CSSم پیشنهادی به نا اهید کرد  را دریافت خو

نه این   کند:رندر را مسدود می CSSبرای تجسم اینکه چگو

1.  . صفحه را در کروم باز کنید

 Command + Option)یا  Control + Shift + Jدکمه های  DevTools. برای باز کردن 2
+ J  را درMac. شار دهید  ( ف

 .کلیک کنید Performance. روی تب 3

نل عملکرد، بارگیری مجدد را کلیک کنید.د -4  ر پا



204 
نتوریکس core web vitalsجامع آموزش   | آژانس دیجیتال مارکتینگ م

شانگر  اری  FCPبه این ترتیب، خواهید دید که ن پس از اتمام بارگذ فاصله  قرار  CSSبال
:می  گیرد

 
سل روی صفحه منتظر بماند تا  یش یک پیک که مرورگر باید قبل از نما این به آن معنا است 

ازش شود. CSSتمام   بارگیری و پرد

 سازیبهینه

رد "مهم" محسوب میبهینه کدام موا وند. برای این کار سازی این صفحه، باید بدانید که  ش
: Coverageاز ابزار   استفاده خواهید کرد

شار دادن DevTools. در 1 ، Command + Shift + P Macیا  Control + Shift + P، با ف
. Commandمنوی  ز کنید  را با

2" .Coverageیپ ک . Show Coverageرده و " را تا  را انتخاب کنید

3. باره، روی دکمه بارگیری مجدد کلیک کنید  . برای بارگیری مجدد صفحه و شروع دو

 
:اند، روی گزابرای دیدن مواردی که با دو رنگ مشخص شده یک کنید  رش دوبار کل

که مرورگر برای ارائه محتوای قابل مشاهده )مانن•  د عنوان و سبز )مهم(: این مواردی است 
 ها نیاز دارد.زیرنویس( به آن
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سبک•  شاهده نیستند اعمال قرمز )غیر مهم(: این  ها برای محتوایی که بالفاصله قابل م
.می  شوند

اری های خود را بهینه کنید تا مرورگر بالفاصله پس از بارگذCSSبا استفاده از این اطالعات، 
ا به بعد های غیر مهم ر CSSلی که های مهم کند، در حاصفحه شروع به پردازش سبک

 موکول کنید:

گزارش به دست آمده از ابزار با رنگ سبز عالمت گذاری شده تعاریف موارد را که در 
:styleاستخراج کرده و آن موارد را در داخل یک بلوک >  < در باالی صفحه قرار دهید

<style type="text/css"> 
.accordion-btn {background-color: #ADD8E6;color: #444;cursor: 

pointer;padding: 18px;width: 100%;border: none;text-align: left;outline: 
none;font-size: 15px;transition: 0.4s;}.container {padding: 0 18px;display: 

none;background-color: white;overflow: hidden;}h1 {word-spacing: 
5px;color: blue;font- weight: bold;text-align: center;} 

</style> 

 

بارگیری کنید:  سپس، با استفاده از الگوی زیر، بقیه موارد را به صورت غیر هم زمان 

<link rel="preload" href="styles.css" as="style" 
onload="this.onload=null;this.rel='stylesheet'"> 

<noscript><link rel="stylesheet" href="styles.css"></noscript> 

 

بارگذاری  نجام کار آن در اینجا ذکر شده  CSSاین روش استاندارد  نیست. نحوه درست ا
 است:

link rel = "preload" as = "styleزمان درخواست نامه را به صورت غیر هم" این شیوه
پیشمی طبارگیری میکند. درباره راهنمای  پیشتوانید ا شتری در مورد  بارگیری العات بی

.  کسب کنید

ن پردازش  onloadویژگی  .هنگام اتمام بارگیری را فراهم می CSSدر پیوند امکا  کند
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كنترل باطل کردن"  كننده بارگذاري است و پس از استفاده به برخي مرورگرها كمك گزینه "
ض ويژگي مي  لفنی برقرار نکنند.كننده تماس ت، مجددا با كنترلrelكند تا با تعوي

ک  را  JavaScriptبه عنوان یک مرورگر برای مرورگرهایی که  noscriptمراجعه به صفحه ی
 کند.کنند، کار میاجرا نمی

اید. در یک سناریوی سازی استفاده کردهدر این راهنما، از کد وانیل برای اجرای این بهینه
تواند این رفتار را در خود جمع کرده ه میک loadCSSتولید واقعی، استفاده از توابعی مانند 

 و در مرورگرها به خوبی کار کند، روش خوبی است.

سخه قبلی به نظر می به دست آمده دقیقا مانند ن که صفحه  نند وقتی است  رسد، حتی ما
بارگیری میبیشتر سبک رت غیر هم زمان  شوند. در اینجا نحوه مشاهده ها به صو

 ود دارد:وج HTMLدر فایل  CSSست ناهمزمان از فایل های درخواستی و درخواسبک

 مانیتورینگ

یگر در صفحه بهینه   .استفاده کنید DevToolsشده، از برای اجرای ردیابی عملکرد د

که ظاهر می CSSقبل از درخواست صفحه از  FCPنشانگر  شود، این به آن معنا است 
بل از CSSمرورگر نیازی به صبر کردن برای بارگیری   ارائه صفحه ندارد: ق

 
. را در صفحه بهینه Lighthouseبه عنوان مرحله آخر،   شده اجرا کنید

.0با  FCPدر این گزارش خواهید دید که صفحه  2s ( : 20کاهش یافته است   درصد بهبود!(
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یگر تحت فرصت کننده د ون به بخش پیشنهاد حذف منابع مسدود  ست و اکن ها نی

 دارد:های گذرانده تعلق ممیزی

 
 مراحل و منابع

با استخراج دستی کد بالاستفاده در صفحه،  چگونه  که  گرفتید  یاد  در این راهنما، شما 
CSSها.  ی غیر مهم را به تعویق بیندازید
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 بندیجمع
 

کارها می کن  Core Web Vitalsدانید؟ دانستن حاال خودتان را جزء کدام دسته از سئو مم
ا  ، اما اگر کمی کار فنی کرده باشید یا بهتر بگویم ادبیات صحبت ب است کمی سخت باشد
ی  ر ست. این کتاب براساس اسناد انتشا تیم فنی را بلد باشید، آنقدرها هم سخت و پیچیده نی

. اگر جایی برای طالب گوگل تهیه و گردآوری شده است بهم است، سری به م گ تان م وبال
س شوید. منتوریک با این مفهوم بیشتر آشنا   بزنید تا 

 

 های دیجیتال مارکتینگ منتوریکسدوره

سئو را بهاگر عالقه های طوالنی و تکراری ی آموزشای بیاموزید و حوصلهصورت حرفهمندید 
رکتینگدورهی م حتما سری به صفحهکنیرا ندارید، پیشنهاد می منتوریکس  های دیجیتال ما

س دوره بزنید. عددیهای ما در منتوریک که ویدئویی و آنالین ارائه می صورترا به مت دهیم 
گ آماده می ر دیجیتال مارکتین .شما را برای ورود به بازا  کند

 

 های ارتباطی با ماراه

ر یک را معرفی می چند راه دارید که در ادامه ه  کنیم:برای ارتباط با ما 

  به شماره  02191006866واتس اپ بیزینس 
 س ریک ستاگرام منتو  صفحه این
 صفحه لینکدین منتوریکس 
 سوب یت منتوریک  سا
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