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لسييرعة تحميييل صييفحات موقعييك اللكييتروني تييأثير ل يسييتهان بييه علييى تجربيية زائيير الموقييع و ترتيييب

لمييل صييفحاته وكمييا قلييت .موقعك في محركات البحث فل أحد يريد زيارة موقييع يحتيياج إلييى البييد ليح .

للما تراجع ترتيبه في محرك البحث وبالتالي من المهم العمل على تسييريع تحميييل .الزيارات للموقع، ك

.صييفحات موقعييك اللكييتروني فيمييا يلييي أسييتعرض أمييامكم ثلث طييرق تسيياعد فييي تسييريع تحميييل

:صفحات موقع الويب

ضغط الصور قبل الرفع
اا يمكن تقليييل حجييم الصييور بضييغطها قبييل .تحتاج الصور وقت أكبر للتحميل بسبب حجمها الكبير نسبي

.الرفع

يمكييين معرفييية نسيييبة تسيييريع الموقيييع فيييي حييا ل قميييت بضيييغط الصيييور مييين خل ل أداة المحليييل فيييي

لل إدخا ل عنوان موقعك، وثم النقر على Tinypn موقع Analyze . ما عليك إ Page

ممقلل إذا تم ضغط صور موقع الويب أداة لمعرفة مقدار الوقت ال

https://tinypng.com/analyzer


لقد قمت باختبار أحد مواقعي الذي يعتمد في محتواه على الصور بشييكل أساسييي، وكييانت النتيجيية

:كما يلي

ممقلل في حالة قمت بضغط صور موقعك مقدار الوقت ال

 وإذا قمت بضغط صييور الموقييع جميعهييا،.موقع الحكم المترجمة صورة في 37:كما نلحظ هنالك 

لمل صفحاته بمقدار  . ثانية أسرع0.05ستح

كيفية ضغط صور موقع الويب
اا أقييوم .هنالييك الكييثير ميين الدوات أونلييين الييتي تتيييح لييك ضييغط صييور موقعييك اللكييتروني شخصييي

: لضغط الصور دون فقدان جودتها بإتباع الخطوات التالية Tinypngباستخدام موقع 

اة يجييب رفييع الصييور الييتي تريييد ضييغطها كمييا يبييدو فييي الصييورة التالييية ثييم يجييب تنزيييل الصييور .بداييي

.downloadالمضغوطة بالنقر على 

.وثم رفعها لموقعك بعد الضغط

https://tinypng.com/
http://vivekananda.learnwithnaw.com/


كيفية ضغط صور موقع الويب أونلين

تفعيل ضغط المحتوى
. لتقليل زمن تحميل صفحات الموقع اللكترونيتقنية ضغط المحتوى يمكن استخدام

تعمل هذه الطريقة على ضغط كل ملفات الموقع اللكييتروني قبييل إرسيياله إلييى متصييفح الزائيير فييي

.حا ل طلبه، مما يقلل حجم البيانات المنقولة وبالتالي زمن أقل لتحميلها

كيفية تفعيل ضغط المحتوى

:هنالك طريقتين لتفعيل ضغط المحتوى

.تفعيل ضغط المحتوى من خلل السي بانل.1

http://wiki.learnwithnaw.com/doku.php?id=%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8:%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89
http://wiki.learnwithnaw.com/doku.php?id=%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8:%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89


.htaccess  تفعيل ضغط المحتوى من خلل التعديل على ملف .2

كيفية التأكد من تفعيل ضغط المحتوى
لعل على الموقع أو لهذه الاداةيمكن استخدام  ممف . لمعرفة إذا كان ضغط المحتوى 

ال إدخا ل إدخا ل عنوان الموقع اللكتروني في المستطيل المبين في الصورة التالية :يجب أو

ممراد اختبار تفعيل تقنية ضغط المحتوى عليه إدخا ل عنوان الموقع اللكتروني ال

لعل على الموقع التالي ممف .يبدو أن ضغط المحتوى 

https://checkgzipcompression.com/
http://wiki.learnwithnaw.com/doku.php?id=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9:%D9%85%D9%84%D9%81_htaccess:%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89


لعل على هذا الموقع ممف ضغط المحتوى 

تفعيل التخزين المؤقت
بعد تفعيل التخزين المؤقت لملفات الموقع اللكتروني، سيتم حفظ هذه الملفات في متصفح الزائر

.لفترة معينة

لرع تحميييل الموقييع لن يحتاج الزائر خل ل هذه الفترة إلى تحميل ملفييات الموقييع عنييد زيييارته، ممييا يسيي

.اللكتروني

ممفصل يمكنك معرفة المزيد حول التخزين المؤقت وكيفية تفعيله من خلل هذا الشرح ال

www.LearnWithNaw.com:ابق على تواصل معي من خل ل موقع المدونة والتشات المباشر

http://wiki.learnwithnaw.com/doku.php?id=%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8:%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA
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