اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ  mod_pagespeedﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای Apache

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ  mod_pagespeedﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای Apache
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ از دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎژول  mod_pagespeedﺑﺮای آﭘﺎﭼﯽ ) (Apacheﮐﺮدﻫﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺳﺮور ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺿﺮوری در ﻣﻮرد ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳﺮور و
ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﺮورﮔﺮ وب اﺳﺖ.ﭘﺲ از دو ﺳﺎل از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﻣﺎژول ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎژول
 mod_pagespeedﯾﮏ ﻣﺎژول ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه  HTTPآﭘﺎﭼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺮور ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ HTTP
ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ،ﮐﺪ  ،CSSﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ،زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎژول از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﻌﺮوف  Google Page Speedﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﺮ در
ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎﻣﻼً دﻗﯿﻖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر  mod_pagespeedﺑﻪ
ً
ﺣﺘﻤﺎ در
ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ ﺑﺎز و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﺳﺮور ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﺎژول  Apacheاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻬﻬﺎﯾﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺎژول را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ  http://www.modpagespeed.comاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎژول
ﺗﻤﺎﻣﯽ روش ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮان ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ آﺷﻨﺎ
ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻓﺎﯾﻞ  CSSﮐﻪ در ﺗﮓ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر @ importﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﮓ
ادﻏﺎم ﻓﺎﯾﻞ  CSSﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ CSS
اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  CSSﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﺪﻫﺎی ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ
ﭘﺎک ﺳﺎزی و ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی دﺳﺘﻮرات ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺎﯾﻞ  CSSﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن Minify CSS
ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎرﮔﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ) (Google Analyticsﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
ادﻏﺎم ﻓﺎﯾﻞ  JSو ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮی ﮐﺪﻫﺎی ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ
ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی و ﭘﺎک ﺳﺎزی ﮐﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ در ﻓﺎﯾﻞ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎی  CSSو ﯾﺎ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر از ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  Inlineدر ﮐﺪﻫﺎی HTML
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎرﮔﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت  HTMLﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﮐﺪ ﮔﺬاری ﻣﺠﺪد ،ﺣﺬف ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺿﺎﻓﯽ و ﺣﺘﯽ  inlineﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮدﮐﺎر در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺻﻔﺤﺎت
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اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن  widthو  heightﺑﻪ ﺗﮓ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ
اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ  mod_pagespeedاز ﻃﺮﯾﻖ آدرس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آنﻫﺎ در ﺳﺮور ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ HTTP
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی  JPGﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  progressiveآن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی  JPGﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ  webpدر ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ
ﭘﺎکﺳﺎزی  metadataذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آنﻫﺎ
ﭘﺎک ﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ) (Space Keyاﺿﺎﻓﯽ در ﮐﺪﻫﺎی HTML
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ در ﺗﮏ  imgﺑﺎ ﻋﺮض و ﻃﻮل ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮ وب ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ
ﭘﺎکﺳﺎزی ﻧﻈﺮات ) (Commentsﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﺪﻫﺎی  HTML، CSSو  JSﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن اﻧﻘﻀﺎء  Cacheﻓﺎﯾﻞ  CSS، JSو … اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎزی آدرس  URLدر ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺟﺮا و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ  JSدارﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرﮔﺬاری اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ
ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در ﻣﺮورﮔﺮ وب ﺧﻮد  Scrollﮐﺮده و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از  HTTPSو اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  SSLوﺟﻮد دارد
اﻣﮑﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از  Cacheاﺳﮑﺮﯾﭙﺖ و ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و … ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر  ModPagespeedDisallowدر ﻓﺎﯾﻞ
 htaccess.و ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت  Sprite Imageﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪﻫﺎی  CSSﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖ زﯾﺎد در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﺎت
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ  mod_pagespeedﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری آن در ﻣﺮورﮔﺮ وب ﺑﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص  Apacheﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺻﻔﺤﻪ  mod_pagespeed Filtersﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎژول
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻣﺎژول در  Apacheﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Puttyوارد  SSHﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺳﺮور ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮور
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  Debian/Ubuntuاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از دﺳﺘﻮرات زﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎب  Rootاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
dpkg -i mod-pagespeed-*.deb
apt-get -f install
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺳﺮور ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  CentOS/Fedoraاﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺘﻮرات زﯾﺮ در ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ  Rootاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
yum install at
rpm -U mod-pagespeed-*.rpm
ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻣﺎژول ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی آن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﺮور ﺧﻮد را  Restartﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از
ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ در ﺳﺮور ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ  mod_pagespeedﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا و راه اﻧﺪازی ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ وﺑﻼگ ﻣﺎﻧﻨﺪ وردﭘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ  ،Apache mod_pagespeedاﻓﺰوﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ. .
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎژول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ در ﻓﺎﯾﻞ  pagespeed.confوﺟﻮد دارد
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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