
 

 چیست؟ CDN شبکه تحویل محتوا یا

دهند. کنند به سرعت و امنیت سایت خود بسیار اهمیت میفعالیت می گسترهصاحبان کسب و کار اینترنتی و کسانی که در این 

شود اما باید فاصله شما با سرور کم باشد تا از نهایت سرعت استفاده بسیاری از این مسائل توسط سرور سایت شما حل می

گذارد سایت شما تاثیر می دهند اما بحث فاصله بر روی سرعتکنید. بیشتر سرورهای خارجی خدمات بسیار خوبی را ارائه می

 .پردازممیشود که در این مقاله به بررسی کامل آن یا شبکه تحویل محتوا حل می cdn و این مشکل با

امروزه کاربران فضای وب دیگر صبر و حوصله سابق را ندارند و به همین دلیل اگر سرعت سایتی پايين باشد، خیلی زود از آن 
ها باید از چه نند. حال با توجه به عجله باالی کاربران برای دسترسی به محتوا، مدیران سایتکشود و آن را رها میزده می

یا شبکه تحویل محتوا  CDN جاست که اهمیتابزارهایی استفاده کنند تا بتوانند سرعت سایت خود را باال نگه دارند؟ این

أثیر آن را به صورت کامل بیان کنم و همچنین به ، روش کار و تCDN  شود. در این مقاله تصمیم دارم اهمیتمشخص می

به دنبال  نچیست؟ بنابراین اگر شما هم مثل م CDN بررسی این موضوع بپردازم که دلیل استفاده وبمستران و متخصصان از

 .حفظ کاربران فعلی سایت خود و جذب کاربران جدید هستید، بیاييد تا پایان این مقاله با هم همراه شویم

 

 Content Delivery Networkیا CDN چیست؟ 

CDN در واقع مخفف عبارت «Content Delivery Network»  به معنای شبکه تحویل محتوا است. حال اگر بخواهم تعریف

را توضیح دهم تا در نهایت به یک » محتوا«و » تحویل«، »شبکه«روان و خوبی از شبکه تحویل محتوا ارائه دهم باید سه کلمه 

 .ندی کامل و درجه یک از شبکه تحویل محتوا برسیمبجمع

ای از سرورهای مختلف است که در نقاط مختلف جهان (به لحاظ جغرافیایی) پراکنده مقصود از شبکه، مجموعه  :شبکه .1

 .اند. این سرورها با هدف ارائه و تحویل سریع محتوای اینترنتی با یکدیگر همکاری دارندشده

شود، شبکه تحویل محتوا وظیفه دارد که محتوای از یک نقطه خاص از دنیا وارد سایت شما می وقتی یک کاربر  :تحویل .2

ل (ارائه) دهد. با این کار محتوا با سرعت خیلی بیشتری به دست یترین سرور ممکن به او تحومورد نظر کاربر را از سریع
 .رسدکاربر می

هایی است که در سایت شما وجود دارد. اگر بخواهم خیلی برنامهمقصود از محتوا در واقع تمامی مطالب و   :محتوا .3

 .شودساده بگویم، محتوا همان سایتی است که کاربر از یک نقطه مشخص از جهان وارد آن می

اند. این سرورها محتوای ای از سرورها است که در نقاط مختلف جهان پراکنده شدهبنابراین شبکه تحویل محتوا، مجموعه

ترین سرور به کاربر، محتوای مورد نظر کاربر را به شود، نزدیککنند و وقتی یک کاربر وارد سایت میدر خود ذخیره می سایت را

 در آن خیلی پررنگ است. » فاصله«یا » نزدیک بودن«بیندازید، مفهوم  CDN دهد. اگر نگاهی دقیق به تعریفاو نمایش می

 

 

 



 

 چیست؟ CDN وظیفه

گیرید تماس می» ج«قرار دارد. شما با پیتزا فروشی » ج«هستید و یک پیتزا فروشی در خیابان » الف« فرض کنید که در خیابان

دهید. زمان آماده شدن و تحویل این پیتزا به شما، یک ساعت است. جالب است بدانید که این پیتزا و یک پیتزا سفارش می

وشی رین شعبه به منزل شما خیلی نزدیک است. بنابراین پیتزا فدارد. اتفاقًا ا» ب«فروشی معروف است و یک شعبه در خیابان 

خواهد که پیتزای مورد نظر را به شما تحویل دهند تا در زمان و هزینه سوخت ها میگیرد و از آنتماس می» ب«با شعبه » ج«

 .شودفروشی می دائمی آن پیتزا جویی شود. وقتی پیتزا در زمان کمتر و با کیفیت باال به دست مشتری برسد، حتماً مشتریصرفه

خواهد هم همین ویژگی را دارد. فرض کنید سرور سایت شما در آلمان است. یک کاربر از ایران می CDN شبکه تحویل محتوا یا

استفاده کند، محتوای  CDN وارد سایت شما شود. بنابراین محتوای سایت باید از آلمان به دست او برسد. وقتی سایت شما از

شود که سرعت تحویل محتوا به شود. این کار باعث میترین سرور (مثالً سرور ترکیه) به او نمایش داده میاز نزدیک سایت

 .کاربر به شکل قابل توجهی افزایش یابد و کاربر به خاطر سرعت پايين، از سایت شما زده یا ناراحت نشود

 

 به چه شکل است؟ CDN روش کار

سایت راه اندازی کنید. برای راه اندازی سایت، نیاز به یک هاست دارید که این هاست نیاز به  فرض کنید که قصد دارید یک
خواهد وارد سایت شما شود، درخواست کاربر از کشور مبدأ (مثالً ایران) برای سرور (مثالً در آلمان) یک سرور دارد. وقتی کاربر می

آلمان را طی کند تا اطالعات به کاربر نمایش داده شود. حال اگر هاست  شود. این درخواست باید مسیر بین ایران تاارسال می

دهد، در سراسر جهان سرور ارائه می CDN افتد. شرکتی کهراه اندازی شود، اتفاق دیگری می CDN روی شبکه تحویل محتوا یا

دهد. ر اختیار کاربران سایت شما قرار میکند و این سرورها را ددارد. این شرکت محتوای سایت شما را در تمامی سرورها کپی می

شود و سپس محتوای سایت از حال اگر کاربری بخواهد از هر جای جهان وارد سایت شود، ابتدا موقعیت مکانی او بررسی می

 .شودگیرد یا اصطالحًا به او تحویل داده میترین سرور ممکن در اختیار او قرار مینزدیک

 است.  Cloudflare ها شرکتدهند که یکی از مشهورترین آنارائه می CDN هان وجود دارند کههای زیادی در سراسر جشرکت

 

 CDN  انواع

 گذارد اما بهترین نوعخیلی مهم است؛ زیرا روی شیوه تحویل محتوای سایت شما به کاربر تأثیر می CDN انتخاب درست نوع

CDN  چیست؟ به طور کلی دو نوع شبکه تحویل محتوا وجود دارد که هر کدام ویژگی خاص خود را دارند. انتخاب هر کدام به
نوع ترافیک سایت شما و همچنین به هدف شما از راه اندازی سایت بستگی دارد. هیچ کدام از این دو نوع، از نوع دیگر بهتر 

 :بپردازیم CDN تر به بررسی این دو نوعدارد. حال بیاييم کمی دقیق نیست؛ زیرا هر کدام مخاطب هدف خاص خودش را

 

 

 

 

https://www.cloudflare.com/


 

Push CDN 

 شود. در این روش باید محتوای سایت برایمعنی می» ارسال کردن«به معنای هل دادن است در اینجا،  push در انگیسی
CDN دهندهرهای شرکت ارائهسایت باید اطالعات و محتوای سایت را به صورت دستی روی سروارسال شود. مالک وب CDN 

 .است CDN سایت بر محتوای موجود دربر بودن آن و مزیت آن، کنترل کامل صاحب وببارگذاری کند. عیب این روش، زمان

 

Pull CDN 

شود و در نتیجه نیازی به معنای کشیدن است. در این روش، اطالعات به صورت خودکار برای سرور ارسال می Pull در انگلیسی

سایت این کار را به صورت دستی انجام دهد. در واقع شبکه تحویل محتوا به صورت خودکار اطالعات را نیست که صاحب وب

سایت از بابت بارگذاری اطالعات که خیال صاحب مالک وبکند. مزیت این روش این است به سمت سرورهای خود هدایت می

شود که باعث می Pull CDN شود و نیازی نیست برای این کار وقت بگذارد ولی این روش یک عیب هم دارد. روشراحت می
 .سایت از فرآیند بارگذاری دور بماندمالک وب

 

 چه مزایایی دارد؟ CDN استفاده از

های کوچک با که سایت اعتقاد دارنتوان گفت هیچ معایبی ندارد. بعضی از افراد ت است و میتماما مزی cdn استفاده از

بسیار مناسب  cdn استفاده کنند اما در هر حالتی cdn های با بازدید باال باید ازنیاز ندارند و سایت cdn بازدید کم به استفاده از

باز هم امنیت و سرمایه شما مهم است و اینکه شما برای همیشه  است. شما چه سایت کوچک داشته باشید و چه سایت بزرگ،

 دهند. خواهید به عنوان یک سایت کوچک فعالیت کنید. مخاطبین شما به سرعت سایت شما اهمیت مینمی

 :شامل موارد زیر است cdn به طور کلی مزایای

 

 سرعت بارگذاری سایت را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد

دهد که کاربران بیش از پنج ثانیه برای بارگذاری سایت و محتوای آن صبر ندارند. امروزه کاربران با عطش ارقام نشان میآمار و 

های مختلف بمانند. باالیی به دنبال رسیدن به مقصود خود در فضای وب هستند و تحمل ندارند که منتظر بارگذاری سایت
کاربران فعلی خود را حفظ و کاربران جدید را بیشتر کند، باید سرعت بارگذاری صفحات سایت تمایل دارد که بنابراین اگر یک وب

ترین سرور ممکن است؛ زیرا از نزدیک افزایش سرعت سایت ها برایخود را باال ببرد. شبکه تحویل محتوا یکی از بهترین راه

رسد هایی که به دست کاربر میسایز و حجم فایل کنید،استفاده می CDN دهد. وقتی از سرویسمحتوا را به کاربر تحویل می

 .شودها بیشتر میشود کمتر باشد، سرعت بارگذاری آنهایی که منتقل مییابد. هر چه حجم فایلکاهش می

یکی از نکات دیگری که در مورد شبکه تحویل محتوا وجود دارد، استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای عالی برای ذخیره و 

 SSDهایکند که محتوای سایت را در حافظهدهنده شبکه تحویل محتوا تالش مییل محتوای سایت است. شرکت ارائهتحو

ها سرعت سایت را ها، سرعت باالیی است که در نقل و انتقال اطالعات دارند. این حافظهذخیره کند. ویژگی اصلی این حافظه

 .بردتا حد امکان باال می



 

 ایت را افزایش می دهدرضایت کاربران از س

Cdn شود تا مخاطبین سایت شما افزایش یابند و تنها علت آن نیز سرعت است. راه به صورت شگفت انگیزی باعث می
یعنی بهبود سرعت در تمامی نقاط جهان و این بدین معنی است که تمام کاربران شما در تمام نقاط جهان از سرعت   cdnاندازی

کند با کم کردن فاصله ارائه دهنده (هاست) و دریافت کننده (مخاطب) فراهم می cdn این امکان راسایت شما رضایت دارند. 

شود و هم تمایل دیگر سایت میباعث افزایش مخاطبین آن وب cdn که در نهایت با رضایت مشتری همراه است. این مزیت

 .دهدسایت به استفاده از این سرویس را افزایش میوب

 

CDN  تواند حمالتمی DDoS را خنثی کند 

DDoS افتد که ترافیک غیرواقعی با تعداد شده است. این حمله زمانی اتفاق میسازی از سرویس توزیعبه معنای حمله محروم

کند و با این کار باعث های زیادی بر روی سرور شما ارسال میباال برای سرور ارسال شود. در این حمالت فرد مهاجم درخواست
شود و در نهایت این ترافیک ورودی به سرورهای مختلف انتقال داده می CDN شود. اما با استفاده ازموش شدن سرور میخا

ها وارد های به تمام سایتو حمالت بسیار زیادی از جانب آن هستند ها بسیار مختلفDDoS . کنداین حمالت را خنثی می

را کنترل کنند اما اگر این حمالت به یک سایت زیاد شود و یا اینکه یک  نهاودی آتوانند تا حدها نیز میشود و اکثر سایتمی

شود که تمامی شود و باعث خاموش شدن سرور شما میموفق می DDoS تری به سایت شما حمله کند، در نهایتبات قوی

 .تقریبا غیرممکن است CDN اینها با استفاده از

 

 ارائه می دهد، مناسب استدر مقایسه با خدماتی که  CDN هزینه

های بسیار سنگینی سرورهای بسیار زیادی در تمام نقاط جهان دارد که این کار برای آن شرکت هزینه CDN دهندهشرکت ارائه

های زیادی در سراسر جهان سرورهای خود را در اختیار سایت CDN چیست؟ CDN کند. اما دلیل هزینه مناسبرا ایجاد می

در مقایسه با  CDN شود. از این جهت هزینههای مختلف توزیع میر نتیجه هزینه این سرورها بین سایتدهد و دقرار می

 .دهد، مناسب و منطقی استخدماتی که به سایت ارائه می

 

CDN باعث بهبود سئوی سایت می شود 

مله گوگل، سرعت آن سایت است. العاده مهم برای تعیین رتبه یک سایت در نتایج موتورهای جستجو از جیکی از عوامل فوق
استفاده کنید تا  CDN تر ازشود که هر چه سریعباال هستید، توصیه می و به دنبال فروش یداگر یک فروشگاه اینترنتی دار

 .، سئوی شما بیشتر شود و در نتیجه مشتریان بیشتری جذب کنیدافزایش سرعت سایت با

 

 

 



 

 بیشتر کنیدمی توانید امنیت سایت خود را  CDN با کمک

شده و افزایش امنیت محتوای سایت است؛ زیرا ارتباط کاربر با محتوای سایت به صورت محافظت CDN یکی از مزایای
، این محتوا روی سایر CDN  شود. محتوای اصلی سایت شما در سرور اصلی وجود دارد و با استفاده ازغیرمستقیم انجام می

افزایش امنیت  یابد. حتما برایال حمله به محتوای شما تا حد زیادی کاهش میشود. بنابراین احتمسرورها ذخیره می

 .استفاده کنید CDN خود از سایت

 

 همیشه به شبکه اینترنت بین المللی وصل باشید CDN به کمک

المللی اینترنت بیناین است که حتی وقتی دسترسی کاربران داخل کشور به شبکه  CDN یکی از مزایای مهم و اصلی استفاده از

تواند محتوای سایت شما را مشاهده کنند و هیچ محدودیتی در این زمینه نخواهند داشت. وقتی قطع باشد، کاربران باز هم می

ای که باید به آن توجه شود. نکتهشود، دسترسی به سرور اصلی سایت شما قطع میالمللی قطع میدسترسی به اینترنت بین
محتوای سایت شما روی سرورهای مختلفی ذخیره شده است و محتوای موجود در سایر سرورها (مانند سرور کنید این است که 

 .شودایران) به کاربران نمایش داده می

 

 با استفاده از شبکه تحویل محتوا، مصرف پهنای باند سایت را کاهش دهید

دهید. فرض کنید را به میزان قابل توجهی افزایش میکنید در واقع پهنای باند خود استفاده می CDN وقتی شما از سرویس

*  ۲۰  سرور استفاده کنید، پهنای باند شما به ۱۰با  CDN گیگابایت پهنای باند در اختیار شما قرار دهد. اگر از یک ۲۰سرور شما 

سایت شما بین العاده است. نکته دیگر این است که در شبکه تحویل محتوا، مطالب رسد و این فوقگیگابایت می ۱۰
کند. این کار در کاهش هزینه مربوط شود و با این کار هاست شما پهنای باند کمتری را مصرف میمختلف توزیع می یسرورها

 .به هاست موثر خواهد بود

 

 چیست؟ CDN با VPN تفاوت

دهد و سرورها افزایش میای از شبکه تحویل محتوا، سرعت تحویل اطالعات را با ارسال و ذخیره محتوای سایت در مجموعه

 .ترین سرور ممکن مشاهده کننددهد که این محتوا را از نزدیکبه بازدیدکنندگان سایت این امکان را می

VPN مخفف  Virtual Private Network و به معنای شبکه خصوصی مجازی است. این شبکه از هویت کاربر محافظت

های جغرافیایی که روی نوع خاصی رهای موجود در نقاط مختلف جهان، محدودیتکند که با استفاده از سروکند و تالش میمی

دهند و دسترسی کاربران به سایت را هر دو امنیت محتوا را افزایش می CDN و VPN از محتوا اعمال شده است را دور بزند

راهم کردن امکان دسترسی ف VPN افزایش سرعت و دسترسی و هدف CDN کنند ولی اهداف متفاوتی دارند. هدفراحت می

 .به محتوا است

 

 



 

CDN چگونه به آنالین نگه داشتن همیشگی سایت کمک می کند؟ 

دانید که آنالین بودن همیشگی سایت چقدر مهم است! در واقع کنید، حتماً میوکار آنالینی دارید و خدماتی ارائه میاگر کسب
شود، ممکن است ضرر بسیار سنگینی بدهد. دلیل آن هم این است  اگر یک سایت بزرگ تنها برای چند ساعت از دسترس خارج

شود تا شود. همین مسئله باعث میهای بزرگ، نظیر یک سایت فروشگاهی در هر ساعت هزاران سفارش ثبت میکه در سایت

نگه دارید؛ اما چگونه؟ کند تا بتوانید سایت خود را همیشه آنالین به شما کمک می CDN ضرر بزرگی را متحمل شوند. استفاده از

 :پردازممی CDN موضوع در مورد آنالین بودن همیشگی سایت با کمک ۳در این بخش از مقاله به بررسی 

 

 ایجاد تعادل در ترافیک

شود. دلیل آن هم استفاده نکنید، فشار زیادی به سرور وارد می CDN اگر سایت شما تنها بر روی یک سرور میزبانی شود و از

که در سایت پر بازدید ممکن است در هر لحظه هزاران کاربر وارد سایت شوند! ورود هر کاربر به سایت نیازمند رد و این است 
شوند؟ از طریق سرور. حال اگر بدل شدن اطالعات سایت با مرورگر کاربر است. این اطالعات از کجا به مرورگر کاربر ارسال می

ه باشد، سرور در حال ارسال اطالعات به تمام کاربران آنالین است و قطعًا فشار زیادی هزاران کاربر آنالین در سایت وجود داشت

 .شودبه آن وارد می

به  CDN شود! معموالً سرورهایاستفاده کنید، اطالعات از طریق چند سرور مختلف برای کاربران ارسال می CDN حال اگر از
کند تا بار ترافیکی سرور را اربران ندارند. همین مسئله به شما کمک میقدری قوی هستند که مشکلی در ارسال اطالعات برای ک

کم کنید و روی سرور اصلی فشار زیادی وارد نشود. همچنین با این کار سرعت ارسال اطالعات برای کاربران هم افزایش پیدا 

 .توانید میزبان کاربران بیشتری در سایت خود باشیدکند و میمی

 

 ت در صورت ایجاد مشکل سخت افزاری در سروردر دسترس بودن سای

افزاری تشکیل شده است. گاهی ممکن است سخت افزار سرور با کند، از قطعات سختسروری که سایت شما را میزبانی می

استفاده  CDN آید که ازمشکل مواجه شود و همین مسئله باعث بروز مشکل شود! البته این مشکل برای سایتی به وجود می
ها زمان نیاز شود و تعویض آن قطعه ساعتو تنها یک سرور اصلی دارد. در چنین شرایطی سایت از دسترس خارج می نکرده

 استفاده کنید، دیگر نگران از دسترس خارج شدن سایت نخواهید بود! در چنین شرایطی کاربران از طریق CDN دارد. حال اگر از

CDN  تا زمان درست شدن سرور هیچ مشکلی نخواهد بوداطالعات سایت شما را در دسترس دارند و. 

 

 در دسترس بودن سایت در صورت بروز مشکل فنی

افزاری نیست و ممکن است هر مشکل فنی دیگری به وجود بیاید! ممکن است دسترسی گاهی اوقات مشکل سرور سخت

اگر تنها یک سرور اصلی وجود داشته باشد، دیتاسنتر به اینترنت قطع شود یا هر مشکلی دیگری در آن رخ دهد. در این صورت 

استفاده کنید تا هیچ کاربری دسترسی به  CDN توانید ازشود. برای جلوگیری از چنین مشکلی میسایت از دسترس خارج می
ین کند تا بتوانید سایت خود را همیشه برای کاربران آنالبه شما کمک می CDN سایت را از دست ندهد. بنابراین استفاده از

 .نگه دارید



 

 استفاده کنیم یا خیر؟ CDN در کل از

های کنند که به کمک روشها تالش میترین عوامل برای جذب کاربران است. سایتامروزه سرعت بارگذاری محتوا، یکی از مهم
یا  CDN زهای افزایش سرعت سایت، استفاده امختلف سرعت بارگذاری محتوای خود را افزایش دهند. یکی از بهترین روش

بخشد و به همین دلیل از سوی متخصصان و شبکه تحویل محتوا است. شبکه تحویل محتوا، سئو و امنیت سایت را بهبود می

شود. به عالوه در صورت استفاده از شبکه تحویل محتوا در زمان قطع شدن دسترسی به اینترنت کارشناسان بسیاری توصیه می

 .دسترس کاربران خواهد بودالمللی، سایت شما باز هم در بین


