ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ ) (on-pageدر اﯾﺮان ﭼﻘﺪر رﻋﺎﯾﺖ
ﻣ ﺷﻮد
ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ ﯾ از روش ﻫﺎی ﺑﻮﻣ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤ ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و
رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .اﯾـﻦ روش ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ اﻟـﻮرﯾﺘﻢ ﻫـﺎی ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘ دارد .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ را در ﺧﺼﻮص
ﺳﺌﻮ داﺧﻠ (on-page) در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻗﺮار داده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ
روش در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر  ،رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﺮد ﯾ ﺳﺎﯾﺖ در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ،
ﺗﺤﺖ ﯾ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ ) (on – pageاﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد .ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺌﻮ ) ( SEOﻣﺨﻔﻒ
ﻋﺒﺎرت  Search Engine Optimizationاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻣﺎﻧﺒﺮ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﺴﺮی ﻗﻮاﻋﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﯾ از آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ۱۱ :ﺗﻨﯿ ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ
در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮد ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه ای از اﻧﻮاع ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ در
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣ داد؛ اﻣﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و
ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻓﺰوده ﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻟﯿﺴﺘ از اﻧﻮاع ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﻟ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را رﺗﺒﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﺷ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ) ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی –  ( uxﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از وارد ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺎﮐﺲ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ … ﻟﯿﺴﺘ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺻﻔﺤﻪ

اول ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد.

در واﻗﻊ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان از آن ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺗﻨﯿ ﻫﺎ و روش ﻫﺎی دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ

ﺟﺎﯾﺎه و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺳﺎﯾﺖ در ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﯿ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺌﻮ آن ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﺗﻨﯿﺎل ،ﻟﯿﻨ
ﺳﺎزی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻣﺤﺘﻮاﯾ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﮔﻮاﻫ اﻣﻨﯿﺘ) SSL ﻣﺨﻔﻒ  (Layer Secure Socketsو ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾ
ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ در رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای آن ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﺮام ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و… از

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮ روی ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

اﻧﻮاع ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺳﺎﯾﺖ ) ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ ( ﺑﺎ ﮐﻼه ﻫﺎی رﻧ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ ﺑﺎ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ

در اﯾﻦ روش ﻓﺮد ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اﺻﻮﻟ و ﻗﺎﻧﻮﻧ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺒﺮد

ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت ﭘﺮوژه ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮر و ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ ﺑﺎ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه

در اﯾﻦ روش ﻓﺮد ﺳﻌ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ ﭘﺸﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﻏﯿﺮ
اﺻﻮﻟ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﯾﻊ اﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ آن ﻫﺎ را دﭼﺎر
ﻣﺸﻞ و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﺮده و از ارزش ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ ﺑﺎ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی

ﯾ از روش ﻫﺎی ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﺮاﺣ و ارﺗﻘﺎ ﺳﺌﻮ اﯾﻦ ﭘﯿﺞ ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ روش ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺑﺰار ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز ) ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ ( ﺑﺮای ﯾ ﺳﺎﯾﺖ
در ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﺑﺮان و اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ از اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﺷﻮد :
اﺑﺰار آﻣﺎرﮔﯿﺮ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿ ﮔﻮﮔﻞ )(Google Analytics

ﯾ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﺑﺮان )ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ،
ﻣﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔ ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﯾﺖ و ،( .. .آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿ ﺳﺎﯾﺖ ،ﻧﺤﻮۀ
ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی و

… اﻃﻼﻋﺎﺗ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ؛ ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﺲ ﻧﺎم دارد.
اﺑﺰار ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ )(Google pagespeed insights

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت ﯾ ﺳﺎﯾﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺣﻀﻮر و ﻣﺎﻧﺪن ﮐﺎرﺑﺮان

در آن ﺳـﺎﯾﺖ از اﺑـﺰار ﺗﺴـﺖ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺑـﻮدن ﺳـﺮﻋﺖ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾ ﻧﻘـﺎط ﺿﻌـﻒ ﺳـﺎﯾﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ راﻫﺎرﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ
اﺑﺰار ﭼ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻮﮔﻞ )(Woorank

ﺳـﺎﯾﺖ ) (Woorankﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺑـﺰاری ﺑـﺮای ﺗﺸﺨﯿـﺺ وﺿﻌﯿـﺖ ﯾـ ﺳـﺎﯾﺖ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺴـﯿﺎری از
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻟﯿﻨ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻠ از
آﻧﺎﻟﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ در ﺳﻪ رﻧ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه و ﻫﺮ رﻧ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿ ﺑﺮ روی ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از راﻫﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ:
رﻧ ﺳﺒﺰ  :ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮب ﺳﺎﯾﺖ
رﻧ ﻧﺎرﻧﺠ : ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﯾﺖ
رﻧ ﻗﺮﻣﺰ  :ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺎﯾﺖ
اﺑﺰار درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ )(Google Webmaster Tools

ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ،وﺑﻤﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﺰ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﮔﺰارﺷﺎﺗ را در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد زﯾﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد :
ﻟﯿﻨ ﻫﺎی داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
ﻟﯿﻨ ﻫﺎی داﺧﻠ ﺳﺎﯾﺖ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺎﺷ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل
ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ رﯾﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮ ﺑﻮدن در ﮔﻮﺷ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎ
اﺑﺰار ﺑﺮرﺳ رﻧﯿﻨ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﯾﺖ

رﻧ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﯾﺖ را ﻣ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺼﺐ  2اﻓﺰوﻧﻪ زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار داد :
– اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﻮزﺑﺎر )(Mozbar

ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺮورﮔﺮ ﻫﺎﯾ ﭼﻮن ﮐﺮوم ﯾﺎ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﯾ ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗ درﺑﺎره اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ و ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ،ﻟﯿﻨﻫﺎی داﺧﻠ و
ﻟﯿﻨﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد.
– اﻓﺰوﻧﻪ اﻟﺴﺎ )(Alexa
اﻓﺰوﻧﻪ اﻟﺴﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻓﺰوﻧﻪ اﻟﺴﺎ ﺑﺮ روی ﻣﺮورﮔﺮ ،ﺗﺮاﻓﯿ ﺳﺎﯾﺖ و… را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺗﺒﻪ ای را

ﺑﺮای ان ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد
ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﻮدن ﯾ وب ﺳﺎﯾﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮ روی آن اﻗﺪام ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻟﯿﻨ ﺳﺎزی داﺧﻠ در ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس
راﻫﺎرﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺌﻮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻧﻈﯿﺮ  Google ، Bingو … اداره ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ اول اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ،ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص و ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه اﯾﻦ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ای زﯾﺎدی را ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺘﺸﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﯾﻦ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﯾ رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ
ﺧﺎص در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ ﮐﻤ ﺑﺰرﮔ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﺸﺪن و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ :
 .1اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﭙ ﻧﺸﺪه در ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ  :ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد،
ﻣﻔﯿﺪ  ،ﻣﺨﺘﺼﺮ  ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی
 .2ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻨﻮان اﺻﻠ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺮﻧﺪ و ﮐﻠﯿﺪ واژه اﺻﻠ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺳﺎﯾﺖ
 .3اﻧﺘﺨﺎب ﯾ ﻋﻨﻮان ﺻﺤﯿﺢ  ،ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﺸﺨﺺ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﯾﺖ
 .4اﯾﺠﺎد ﯾ ﺳﺎﺧﺘﺎر آدرس دﻫ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺳﺎﯾﺖ
 .5اﻓﺰودن ﻧﻮار  beard combﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل راﺣﺖ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت
 .6اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻨ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺧﻠ در ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت و درک
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ
 .7اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﯾﻨ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )  h1ﺗﺎ  (h6در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ
 .8اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺰ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺳﺎﯾﺖ
 .9ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۴۰۴اﺧﺘﺼﺎﺻ SEO ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻨﺎم ورود ﺑﻪ ﻟﯿﻨ ﺣﺬف ﺷﺪه
ﯾﺎ دارای ﻣﺸﻞ در ﺳﺎﯾﺖ و اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ در ﺑﺎب آن
 .10ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن اﺑﻌﺎد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﺳﺎﯾﺖ
 .11اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﮐﻤﺘﺮ از  4ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺗﺸﻮﯾﻖ او ﺑﻪ

ﻣﺎﻧﺪن و ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد در ﺳﺎﯾﺖ
 .12ﺳﺎﺧﺖ ﻟﯿﻨ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ و ﻫﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ
 .13ﺑ ﻟﯿﻨ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﺮ ) ﻟﯿﻨ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺳﺌﻮ ﺧﺎرﺟ ( ﺑﺮای
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ,اﻋﺘﺒﺎر آن ﺳﺎﯾﺖ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان

 .14ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ در ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﺷ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه،
راﯾﺎﻧﻪ ،ﻟﺐ ﺗﺎب  ،ﺗﺒﻠﺖ و …
 .15اﯾﺠﺎد ﯾ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس xml
 .16ﺑﺮوز رﺳﺎﻧ ﻣﺤﺘﻮای وب ﺳﺎﯾﺖ
 .17ﺑﺮرﺳ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﺷﺴﺘﻪ و ﻣﻨﻘﻀ ﺷﺪه
 .18اﺳﺘﻔﺎده از “‐” ﺑﻪ ﺟﺎی “_”ﺑﺮای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت آدرس
 .19اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺎرﮔﯿﺮی آدرس ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﻪ
 .20ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد در ﺷﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی آﻧﺎن از
ﺳﺎﯾﺖ
ﻧﺘﻪ  : 1ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾ از  20ﻧﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺘﻪ  : 2ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻧﺘﻪ ﺑ ﻟﯿﻨ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺰارن ﻟﯿﻨ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داده و از ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﻣ
ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺳﻄﺢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺬف ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی اﺳﭙﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻨ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺎﻧﺪا و ﭘﻨﻮﺋﻦ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﭘﻨﺎﻟﺘ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺟﻌﻠ ﻣ ﭘﺮدازد.

اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ
اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﯿﻠﺘﺎپ

اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﯿﻠﺘﺎپ ﯾﺎ ﺗﭙﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  2003ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ و داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻫﺎی
ﻣﻌﺘـﺒﺮ ﻫﻤﭽـﻮن ﯾـﺎﻫﻮ ،وﯾـ ﭘـﺪﯾﺎ و … ﺷـﻞ ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ از آن ﺑﺘـﻮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـ ﻓﺮﺻـﺖ ﺧـﻮب ﺑـﺮای
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﺶ در اﯾﻦ داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻗﺮار داﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮد .
اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺎﻧﺪا

اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺎﻧﺪا در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﮐﭙ ﺷﺪه ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺎ
اﺧﻄﺎر ﺑﺮوزرﺳﺎﻧ ﻣﺠﺪد ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ اﻣﺎن را ﺑﺮای آن ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﺎه رﺗﺒﻪ ﺧﻮد را در
ﮔﻮﮔﻞ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﻮﺋﻦ

اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﻮﺋﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﮔﻮﮔﻞ از ﺑ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی اﻧﺒﻮه ﺑ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻟﯿﻨ ﺳﺎزی اﺳﭙﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و آن ﺳﺎﯾﺖ را از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺣﺬف
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺮغ ﻣﺲ ﺧﻮار

اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺮغ ﻣﺲ ﺧﻮار ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﯾ ﮐﻠﻤﮥ ﮐﻠﯿﺪی ﺧﺎص ،واژهﻫﺎی ﻫﻢ ﻣﻌﻨ آن
را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻟﻮرﯾﺘﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ

ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤ را در زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻣﺤﺘﻮا اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .
اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺒﻮﺗﺮ

اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺮ روی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ و ﯾ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﺎﻟ و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود.
اﻟﻮرﯾﺘﻢ رﻧ ﺑﺮﯾﻦ

اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ رﻧ ﺑﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﻫﻢ ﻣﻌﻨ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﻮرﯾﺘﻢ
ﻣﺮغ ﻣﺲﺧﻮار ﺑﺎ ﮐﻤ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺎرﺑﺮی )) UXﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ و از
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آن ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺮخ ﭘﺮش ﺳﺎﯾﺖ ،ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺻﻔﺤﺎت ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرﺑﺮان در ﺻﻔﺤﺎت ،ﻧﺮخ ﮐﻠﯿ(CTR) در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ و … اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺮد

ﻓﺮِد ﻧﺎم ﯾ دﯾﺮ از اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل  2017اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮی ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺣﺠﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﯾ ﺳﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺘﻮای ﺑﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻟﯿﻨ ﺧﺎرﺟ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺎراﻓﺮﯾﺰﯾﻨ

اﯾـﻦ اﻟـﻮرﯾﺘﻢ در ﺳـﺎل  2018اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪ و در ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔـﻞ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺷﻔـﺖ اﻧﯿـﺰی در ﭘـ ﺧـﻮد دارد.
اﻟﻮرﯾﺘﻢ  Paraphrasingوﻇﯿﻔﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧ ﮐﻪ آن ﺟﺴﺘﺠﻮ را
در ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ در ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ وﻇﯿﻘﻪ اﺻﻠ ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ در ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ارزش ﯾ
ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺰد ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر و رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ ﺗﻨﯿﺎل ﺑﺎ ﭼ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻔﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ از راه ﺗﺒﻠﯿﻎ در
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ و اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺗﺒﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ
داده و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺖ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﮐﻤ
ﮐﻨﺪ.

اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮ آن ﭘﯿﺞ در اﯾﺮان
اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ و ارزش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﯿﻦ
ﺗﻤﺎﻣ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﮐﺜﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﯾﺮان
رﻋﺎﯾﺖ ﻣ ﺷﻮد .ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری را ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﯾ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ  .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑ ﺷﻤﺎر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ

در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد از اﻋﺘﺒﺎر و ارزش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮچ ﺳﺎده اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣ ﺷﻮد ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠ ﺑﺎﺑﺎ ،آﺳﺎن ﺳﻔﺮ  724و… اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ

ﺑﺪون ﺷ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﮐﭙ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻋﺲ ﻫﺎ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴ ﻣﺠﺪد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ
داﺷﺖ.

