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CDN چیست؟
ترجمه و نگارش: محمدرضا عابدینی، تیم تحریریه

محتوا  توزیع  برای  شبکه ای  معنی  به   Content Delivery Network CDN مخفف 

این  قرار دارند.  از سرورها هستند که در نقاط مختلف جهان  CDN گروهی  است. 

سرورها به طور شبکه ای باهم در ارتباط بوده و کار آن رساندن سریع محتوا اینترنتی 

است؛ یعنی درخواست های کاربران را در سریع ترین زمان سمت مرورگر کاربر ارسال 

می کند.

فایل های   ،HTML صفحه های  شامل  که  اینترنتی  محتواهای   CDN سرورهای 

Javascript، فایل های CSS، تصاویر و فیلم ها باشد را ذخیره و جابجا می کنند. یکی 

از دالیلی که سایت ها از CDN استفاده می کنند این است که سرعت لود شدن سایت 

بهبود می یابد. 

به همین دلیل است که محبوبیت آن ها هرروز بیشتر و بیشتر می شود. سایت های 
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از  را  ترافیک خود  امروزه بیشترین  آمازون و نت فلیکس  بزرگی مانند فیس بوک، 

سمت CDN دارند.

یکی دیگر از مزایای بسیار خوب استفاده از CDN این است که سایت را در برابر 

رایج ترین آن ها  از  DDOS یکی  ایمن نگه می دارد. حمالت  برخی حمالت مخرب 

است که سرورهای CDN به خوبی می توانند در برابر آن بایستند و مانع نفوذ شوند.

بعد از اتصال سایت به CDN چه اتفاقی می افتد؟
اطالعات سایت داخل سرورهای CDN ذخیره می شوند و این اطالعات در شبکه 

CDN قرار می گیرد و زمانی که درخواستی از هرجایی به سایت داده می شود توسط 

نزدیک ترین سرور، برای کاربر نمایش داده می شود.

اطالعات  کند،  وارد  مرورگر  در  را  سایت  آدرس  فرانسه،  کشور  از  کاربری  اگر  مثال 

سایت از نزدیک ترین سرورهای CDN در فرانسه دریافت می شود؛ بنابراین سایت 

برایش خیلی سریع  باز می شود و این اتفاق برای همه کاربران به همین شکل است 

و محتوای سایت را از نزدیک ترین سرور CDN به خود دریافت می کنند؛ بنابراین 

داده  نمایش  برایش  دارد  کاربر حضور  که  محلی  نزدیک ترین  از  سایت  محتوای 

می شود.
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CDN نحوه عملکرد
همان طور که گفتیم CDN سرورهایی هستند که به صورت شبکه ای به هم متصل 

بوده و محتواهای سایت را در سریع ترین زمان در شرایط ایمن، مطمئن و پایدار 

ذخیره و منتقل می کنند. به منظور بهبود سرعت انتقال اطالعات، سرورها را در نقاط 

گوناگون در کشورهای مختلف قرار می دهند. این نقاط، به شکل بسیار به هم پیوسته 

باهم در ارتباط هستند و همین به هم پیوستگی باعث می شود با کمترین هزینه، 

باالترین امنیت، اطالعات را جابجا کنند. در تصویر زیر عملکرد انتقال اطالعات با 

CDN و بدون CDN را مشاهده کنید.

این تصویر نشان می دهد که تا حد بسیار زیادی فشار روی سرور اصلی کاهش 

می یابد و توزیع شبکه ای اطالعات عامل این اتفاق است. پس در اولین گام می بینید 

که استفاده از CDN چقدر می تواند مفید باشد.

CDN مزایای استفاده از
اما  از شبکه توزیع اطالعات برای سایت ها متفاوت است  اگرچه مزایای استفاده 

به طورکلی می تواند آن را به 4 بخش تقسیم کرد.
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1. مدت زمان لود شدن سایت کاهش می یابد
سایت را به CDN متصل می کنیم برای اینکه فاصله بین کاربران و اطالعات سایت 

را کاهش دهیم. بر همین اساس کاربران برای مشاهده اطالعات به نزدیک ترین 

برای دریافت اطالعات  زمان کمتری  این یعنی  سرور مکان خود وصل می شوند. 

سپری می شود. بنابراین سرعت باز شدن سایت افزایش می یابد.

فناوری سخت افزاری و نرم افزاری سرورهای CDN مدرن و توسعه یافته هستند و 

عاملی است برای انتقال سریع تر اطالعات به کاربران.

 CSS CDN دارد کاهش فایل های HTML ، JS و  قابلیت هایی که  از  یکی دیگر 

است. هرچقدر حجم این فایل ها کمتر شوند، سرعت بارگذاری افزایش می یابد و 

سایت سریع تر لود می شود.

برای افزایش سرعت سایت در حالت CDN توصیه می شود که SSL سایت را فعال 

کنید.

2. پهنای باند کمتری استفاده می شود
کردن  کش  می دهند  انجام  اطالعات  توزیع  شبکه های  این  که  کارهایی  از  یکی 

اطالعات سایت است. وقتی کاربری برای اولین بار سایت شما را باز می کند، بخشی 

از اطالعات سایت، داخل حافظه نهان )Cache( ذخیره می شود. در نوبت بعدی 

را در مرورگر وارد می کند، اطالعات کش شده  زمانی که کاربر آدرس سایت شما 

 CDN دوباره برای کاربران بارگذاری نمی شود و از حافظه نهان یا کش موجود در

می خواند. این کار باعث می شود پهنای باند کمتری استفاده شود.

کش )Cache( چیست؟
مجموعه ای از اطالعات ذخیره شده موقت در مرورگر کاربران که سایت ها می توانند 
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دسترسی سریعی به آن ها داشته باشند. زمانی  که نشانی وب سایتی در مرورگر وارد 

می شود چند فرآیند اجرا می شود تا سایت به طور کامل در صفحه مرورگر به کاربر 

نمایش داده شود. اگر ما برخی از این فرآیند ها را در مرورگر کاربران ذخیره کنیم 

سرعت باز شدن سایت بسیار افزایش می یابد. این اطالعات معموال در حافظه نهان 

مرورگرها ذخیره می شود که آن  را کش می نامند.

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای پویا است یعنی هربار که کاربری از سایت 

شما بازدید می کند، وب سایت شما، اطالعات را از جایی به نام پایگاه داده )دیتابیس( 

می خواند و برای اینکه اطالعات داخل دیتابیس را به شما نمایش دهد فرآیند ها 

البته آن  فرآیند ها را شما نمی بینید. اگر  دیگری نیز سمت سرور اجرا می شود که 

تمامی این فرآیند های برای تک تک کاربران تکرار شود، سرعت سایت وردپرسی 

کند می شود. برای رفع این مشکل، برخی از این مراحل را با استفاده از کش کردن، 

کمتری سمت سرور  بعدی درخواست های  مرتبه  در  تا  مرورگر ذخیره می کنند  در 

ارسال شود و سایت خیلی سریع تر باز شود.

3. سایت همیشه در دسترس است
 HTML با توجه به اینکه بخشی از محتوای  سایت مانند تصاویر، فیلم ها، فایل های

توزیع   CDN در سرورهای  اطالعات  این  و  CDN ذخیره می شود  در   JS و   ،CSS

که  عواملی  هستند.  دسترس  در  همیشه  اطالعات  این  گفت  می توان  می شوند، 

باعث می شوند دسترسی همیشگی باشد به شرح زیر است.

ایجاد تعادل در بارگذاری اطالعات توسط CDN باعث می شود ترافیک شبکه به طور 

مساوی در چندین سرور توزیع شود و همین امر باعث همیشه در دسترس بودن 

اطالعات خواهد شد.

سرورهای CDN دارای دستگاه های هوشمند تشخیص خرابی هستند و به محض 
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اینکه سروری دچار مشکل شود، خیلی سریع بار ترافیک آن را روی دیگر سرورها 

توزیع می کند و اجازه نمی دهد این خرابی روند بارگذاری سایت را مختل کند.

یکی از ویژگی هایی که CDN دارد Anycast است که درواقع یک مدل ارتباطی بین 

دیتاسنترها است. این مدل ارتباطی تشخیص می دهد که کاربر را به نزدیک ترین 

سرور وصل کند. 

 Anycast ،حاال اگر به هر دلیلی، سرور نزدیک به کاربر به طور کامل مسدود شود

وارد عمل می شوند و یک کانال ارتباطی دیگر برای کاربر ایجاد می کنند تا سایت را 

در دسترس نگاه دارند.

CDN 4. افزایش امنیت سایت با
با اتصال سایت به CDN می توانید امنیت سایت را افزایش دهید. همان طور که 

 TLS می تواند از برخی از حمالت جلوگیری کند و این کار را با پروتکل CDN گفتیم

در سه بخش انجام می دهد.

احراز هویت و اعتبارسنجی درخواست هایی که سمت سرور ارسال می شود

رمزگذاری روی اطالعاتی که قرار است از یک سرور به سرور دیگر منتقل شود

یکپارچگی و توانایی تشخیص جعل و دست کاری

 

آیا لزوما استفاده از CDN تاثیری بر سئو دارد؟

آن  از  استفاده  و  می کند  کار  چگونه  چیست،   CDN که  دادیم  توضیح  اینجا  تا 

می تواند چه مزیت هایی داشته باشد. اگر سئو سایت برای شما اهمیت دارد بیایید 
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تاثیرات منفی و مثبت CDN روی سئو را بررسی کنیم و درنهایت به این جمع بندی 

برسیم که آیا استفاده از CDN برای سئو خوب است یا خیر؟

1. سرعت سایت یک عامل مثبت در سئو
باز شدن سریع صفحات سایت حس خوب را به کاربران منتقل می کند و آن ها هم 

صفحات بیشتری را در سایت شما باز می کنند چون پیمایش در صفحات بدون 

تاخیر است و منجر به افزایش نرخ ماندگاری کاربران می شود.

مت کاتس، رئیس سابق Webspam گوگل
و  داشت  خواهند  بیشتری  رضایت  کاربران  باشد،  بیشتر  سایت  سرعت  چه  هر 

صفحات سایت را خیلی سریع باز می کنند و این یک امتیاز حساب می شود چرا که 

سرعت بارگذاری صفحات برای رتبه بندی سایت یک معیار است.

در سال 2010 گوگل اعالم کرد سرعت سایت یک معیار برای رتبه بندی سایت است. 

البته گوگل هرگز نگفته که چند درصد از رتبه بندی سایت مربوط به سرعت سایت 

خواهد بود اما توجه داشته باشید رضایت کاربران در سایت رابطه مستقیمی با باز 

شدن سریع صفحات دارد.

کاهش حجم فایل ها گاهی موجب کاهش سرعت سایت می شوند
 Javascript فایل های  می تواند   CDN گفتیم،  مقاله  این  شروع  در  که  همان طور 

فایل  این کوچک کردن  کنید که گاهی  اما دقت  کند؛  بهینه  و  را کوچک   CSS و 

توسط CDN نتیجه عکس می دهد و باعث کندی سایت شما می شود. سعی کنید 

فایل های Javascript و CSS را خودتان با روش های موجود، سبک و بهینه کنید 

و تعریف کنید که برای این مدل فایل ها بهینه سازی توسط CDN انجام نشود.
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HTTPS .2  یک عامل رتبه بندی سایت است
با پیشرفت پروتکل HTTPS دیگر سرعت بارگذاری سایت نسبت به HTTP مثل 

گذشته کند نیست. بررسی که گروه HttpWhatch انجام داده است، این افزایش 

از  بسیاری  می شود؟  برقرار   CDN با  ارتباط  این  چگونه  است.  درصد   20 سرعت 

ارائه دهندگان CDN هستند که این امکان را فراهم می کنند؛ یعنی شما می توانید 

HTTPS را به صورت رایگان روی CDN فعال کنید.

بنابراین با توجه به افزایش سرعت سایت روی پروتکل HTTPS و پشتیبانی آن 

توسط CDN می توانیم امتیاز خوبی برای سایت توسط گوگل دریافت کنیم درنتیجه 

 HTTP عامل مثبتی برای رتبه بندی سایت شود. اگر هنوز سایت شما روی پروتکل

است، پیشنهاد می کنیم هرچه سریع تر به HTTPS کوچ کنید.

SERPs 3. افزایش بازدید سایت با ایندکس شدن تصاویر سایت در
یکی از کمک هایی که CDN می کند این است که تصاویر موجود در سایت شما 

را سریع تر در SERPs ایندکس می کند. یعنی تصاویر سایت خیلی سریع به گوگل 

معرفی می شوند. طبق گزارش Brafton Marketing حدود 63 درصد از جستجوهای 

بخش تصویر گوگل منجر به کلیک و ورود به سایت اصلی می شود.

Search Engine Results Pages است که همان صفحه  SERPs مخفف کلمه 

جستجوی گوگل است.

توجه: استفاده از CDN برای سئو می تواند خوب باشد اما اگر تنظیمات مربوط به 

آن را اشتباه انجام دهید می توانید ضربات شدیدی به سایت وارد کند. بنابراین 

در انتخاب CDN دقت کنید و اگر تسلط بر آن را ندارید، اقدامی نکنید و کار را به 

اهل فن بسپارید.
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CDN معرفی یک هاست خوب ایرانی با زیرساخت
خبر خوب این است که سرویس  ایرانی هم برای ارائه این خدمات وجود دارد که با 

زیرساخت بسیار پیشرفته قدرت سایت شما را افزایش خواهد داد. شرکت میزبان  

فا هم اکنون سرویس ابری خود را پیش فروش کرده است و به زودی آن را رونمایی 

می کند. اگر می خواهید اطالعات جامع از این سرویس را مشاهده کنید، پیشنهاد 

میزبان فا،  سایت  به  ورود  کنید.  مشاهده  را  آن  توضیحات  و  ویدیوها  می کنیم 

سرویس ابری
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