
 اول پول نقد

تر برای تنها راه سریع -ها به مشتری در اولین لحظه ممکن از بارگیری صفحه هستیم از آنجایی که ما در حال ارسال داده

توانیم این کار را با ها نداشته باشید. ما مینیازی به دانلود یا فشار دادن دادهها به مشتری این است که اصالً دریافت داده

های فید قدیمی را در مدت زمان کوتاهی به استفاده از رویکرد اول کش انجام دهیم، اگرچه این بدان معناست که باید داده

الفاصله یک نسخه کش شده از فید قبلی و نوار شود، بکاربران نشان دهیم. با این رویکرد، هنگامی که صفحه بارگذاری می

 .کنیمهای جدید جایگزین میکنیم و پس از در دسترس قرار گرفتن آن را با دادهداستانی به کاربران ارائه می

کنیم، بنابراین در سطح باالیی روشی که آن را استفاده می instagram.com برای مدیریت وضعیت در Reduk ما از

شده نمایه DB خود را بر روی مشتری در یک جدول Reduk ای از فروشگاهردیم این بود که زیرمجموعهسازی کپیاده

ذخیره کنیم و سپس زمانی که صفحه برای اولین بار بارگیری شد، فروشگاه را آبرسانی کنیم. . با این حال، به دلیل ماهیت 

و تعامالت کاربر، ممکن است در هنگام تعامل کاربر با  ، بازیابی داده ها از سرور،DB ناهمزمان نمایه سازی دسترسی

حالت حافظه پنهان با مشکالتی مواجه شویم، اما پس از آن می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این تعامالت همچنان در 

 . .حالت جدید اعمال می شود. حالت هنگام ورود از سرور

ظه پنهان برخورد کنیم، ممکن است با مشکل زیر مواجه شویم: به عنوان مثال، اگر به روشی ساده و بی تکلف با حاف

همزمان بارگذاری را از کش و از شبکه شروع می کنیم و از آنجایی که فید ذخیره شده ابتدا آماده است، آن را به کاربر 

برگردانده می شود، نشان می دهیم. . سپس کاربر همچنان پست را دوست دارد، اما هنگامی که پاسخ آنالین برای آخرین فید 

 آن پست را با یک کپی جایگزین می کند که شامل عملکرد مشابهی نیست که کاربر روی کپی ذخیره شده اعمال کرده است

 


