ﺑــﺎﻻ آوردن ﺳــﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔــﻞ ﺑــﻪ راﺣﺘــ ﺑــﺎ ۱۰
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺳﺌﻮ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰاران وﺑﻤﺴﺘﺮ و اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای وﺑﺴﺎﯾﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاﻓﺸﻮن داﺷﺘﻦ

رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾ در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﻮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺪم ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ رو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی زﯾﺎدی رو در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ وﻟ ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎ

ﺧﯿﻠ ﺿﺮورت دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎ رو ﺑﺮاﺗﻮن ﻣﻌﺮﻓ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﭼﻮﻧﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ؟

روش ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻤ ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ  ۱۰ﻣﺮﺣﻠﻪ از

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ رو ﺑﺮاﺗﻮن ﺷﺮح ﻣﯿﺪﯾﻢ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را ﭼ ﮐﻨﯿﺪ

از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ و در اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻻن دارﯾﻦ رو ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﯾﻮﻧﯿ و اورﺟﯿﻨﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺗﻮن ﯾﺎ ﺗﯿﻤﻮﺗﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﭙ ﮐﺮدن و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد ﯾ ﻣﻄﻠﺐ از وﺑﺴﺎﯾﺖ دﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎراﯾ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖ
اون ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺌﻮ ﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻨﺎم اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﺑﯿﻨ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
آﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﺎرﺑﺮ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﯾﺘﺘﻮن رو ﺑﺮآورده ﮐﺮده اﯾﺪ؟

ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾ ﮐﻪ در وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﻫﺪف ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ
رﺿﺎﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﯾ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾ ﺳﻮال رو ﺗﻮ ﺟﻌﺒﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی  Googleﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اول ﯾﺎ ﻫﻤﻮن ﺻﻔﺤﻪ اول ﺑﻪ او ﯾ ﭘﺎﺳﺦ دﻗﯿﻖ ﯾﺎ راه ﺣﻞ ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
آﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﯾ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮب ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ

دﯾﺮ ﻫﺴﺖ؟
ﻟﻄﻔﺎ :در ارزﯾﺎﺑ ﺧﻮد ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
در ﻫﻨﺎم ارزﯾﺎﺑ ﺧﻮد ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
آﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم آن ﻣﻘﺎﻟﻪ را درک ﮐﻨﻨﺪ؟

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺎﺑﺮاﻧﺘﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از
ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رو ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ رﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﺑﺎت ﻫﺎی
دﯾﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای اون ﺻﻔﺤﻪ رو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از اون درک ﮐﻨﻨﺪ اون
ﻣﺤﺘﻮا در ﭼﻪ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺰﻧﺪه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن رﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آن ﻫﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻨﺎل ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺌﻮ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارﺳﺎل ﻣﯿﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﻢ دﯾﺮ در ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﺪ؟

ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﺮ ﮐﻪ اون ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اون ﺣﻮزه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ دارﯾﺪ.

ﮔﻮﮔـﻞ در آﺧﺮﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻟـﻮرﯾﺘﻢ رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪی ﺧـﻮد ،ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در وب ﺳـﺎﯾﺖ ﻫـﺎﯾ ﮐـﻪ در

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی رﺗﺒﻪ دارﻧﺪ دوﺳﺖ دارد اﻗﺘﺪار آﻧﻬﺎ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻨﯿﺪ و ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن
ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺘﻮای زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾ ﻣﻮﺿﻮع را دارد.
اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ دﯾﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺧﺎص در ﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎرو ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ درک ﮐﻨﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ
ﺷﻮد و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺘﻮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺑـﻮدن ﺳﺎﺧﺘـﺎر داﺧﻠـ ﺳـﺎﯾﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺳـﺌﻮ ﺧـﺎرﺟ ﻣـ ﺗﻮاﻧـﺪ واﻗﻌـﺎ وب ﺳـﺎﯾﺖ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻦ داﻣﻨﻪ :داﻣﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻻﯾ رو ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﯿﺮه ﭼﻮن
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ و از روی ﺗﺠﺮﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻦ ﺣﺪود ﺳﻪ اﻟ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﻮ ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ وﻟ اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﻣﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای اون ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻋﺘﻤﺎد
ﺳﺎزی دارد.
ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازی ﮐﺎﻓ ﻃﻮﻻﻧ ﻫﺴﺖ؟

ﻃﻮل ﯾ ﭘﺴﺖ وﺑﻼگ ﯾ از ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت در اﻟﻮرﯾﺘﻢ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪارد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖ و
واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻏﻨ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺖ و ﻃﻮﻻﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ در
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ دارد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺗﻮ ﺷﺒﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ دارد.
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮای ﯾ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ وﻟ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱.۵۰۰ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﻓﺮﺻﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ را در ﺳﺮچ ﮔﻮﮔﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﺮران دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ را ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎرﻧﺪ ﭼﯿﺰی اراﺋﻪ ﻧﺪﻫﯿﺪ وﻟ ﭘﺎﺳﺦ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی ﺑﻪ ﭘﺮس و ﺟﻮ

آن ﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ از اون ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻠﺸﺎن رﻓﻊ ﮔﺮدد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ

ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨ دﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﻮﻧﺪ ،ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺬارد.

ﮔﺰارش آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑ ﻟﯿﻨ در ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ semrush
ﻟﯿﻨ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺌﻮ ﺧﺎرﺟ ﯾ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد و اون ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ درک ﻣﯿﺸﻪ ﻟﯿﻨ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﻣ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ رای دادن ﺑﻪ ﯾ ﻓﺮد اﺻﻠﺢ
ﻫﺴﺖ و اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣ دﻫﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ
آن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﻨﯿﺪ ﻧﯿﺰ آﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد و ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺌﻮ داﺧﻠ رو آن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﻣﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘ ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺌﻮ داﺧﻠ در ﯾ ﺻﻔﺤﻪ
ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺌﻮ ﻓﺮﻧﺪﻟ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﻮﮔﻞ را دارد از ﺳﺎﯾﺘ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣ دﻫﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :ﻟﯿﻨ ﻫﺎی داﺧﻠ را ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ارﺟﺎع ﺑﺪﯾﻦ

ﻣﻨﻈﻮر از ﻟﯿﻨ داﺧﻠ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ای از ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﻪ اون ﺻﻔﺤﻪ
ﻟﯿﻨ دﻫﯿﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﯿﻨ ﺳﺎزی در ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿ روی اون ﻟﯿﻨ
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ای دﯾﺮ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﯿﻨ ﺳﺎزی داﺧﻠ ﺳﺎﯾﺖ
ﻟﯿﻨ ﻫﺎی داﺧﻠ ﯾ راﻫﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ در ﻣﻮرد ﯾ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺤﻔﺎت ﺟﺪﯾﺪ را در ﻫﻤﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﯿﺮه ی ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺮای ردﯾﺎﺑ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
ﯾ ﻟﯿﻨ داﺧﻠ ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮ ﺗﺴﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻒ اون ﺻﻔﺤﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﺴﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺮرﺳ ﻓﻨ و ﺗﻨﯿﺎل ﺳﺎﯾﺖ

ﺗﻮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮ ﺳﺌﻮ ﺗﻨﯿﺎل ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﻮارد ﺳﺌﻮ ﺗﻨﯿﺎل را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻨﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔ ﺑﺮ روی دﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﻮ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺰارد ﺣﺘ اﮔﺮ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
اوﻧﻬﺎرو ﭘﯿﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺻﯿﺢ ﻣ ﺷﻮد ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﻮارد ﺗﻨﯿﺎل ﺳﺎﯾﺘﺘﻮن رو ﭼ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ۱۱ :ﺗﻨﯿ ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ رو در ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮ آورده اﯾﻢ:
ﮔﺰارش اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺻﻔﺤﺎت در ﮐﻨﺴﻮل وﺑﻤﺴﺘﺮ ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺮرﺳ ﻓﺎﯾﻞ robots.txt
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از  canonicalﺗﻮ آدرس ﺻﻔﺤﺎﺗﺘﻮن
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﺻﺤﻔﺎت

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﭗ  htmlﯾﺎ xml
ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﺷﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺼﯿﺢ ﺻﺤﻔﺎت ۴۰۴
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ :ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪﯾﻦ

درﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از ﺳﺌﻮ ﻫﺴﺖ وﻟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎرﮔﺰاری ﺳﺎﯾﺘ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎﯾ ﻃﻮل ﺑﺸﺪ
اﺻﻼ ﺳﺌﻮ ﻓﺮﻧﺪﻟ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻟﻮد ﺷﻮد.
ﺳﺮﻋﺖ ﯾ ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺮ دﯾﺮی ﻧﯿﺰ دارد.

ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎﻧﺲ رﯾﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺮخ ﺧﺮوج
ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﯾﻊ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارد ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن
ﮐﻪ در ﻧﺮخ ﺑﺎﻧﺲ رﯾﺖ ﺳﺎﯾﺘﺘﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدﺗﻮن ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﯾﺘ رو ﺑﺎز ﻣﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
راﺣﺘ و ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎﺗﺶ ﺑﺮدﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ رو ﺗﺮک ﻣﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ از اون ﺳﺎﯾﺘ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﻟﻮد ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ازش ﺑﺎﯾﺪ ده دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﺑﺰارﯾﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ :اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ رﯾﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮﻧﺪﻟ ﻫﺴﺖ

ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ در  Googleاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪادی از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﺻﺎﺣﺒﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از دﺳﺘﺎپ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﯿﺲ اﺳﺘﺎدی ﮔﻮﮔﻞ :ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﯾﺖ
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اوﻣﺪن ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ را در ﮔﻮﮔﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺎﯾﺘﺘﻮن رو ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎﯾ را
آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺸﺘﻢ :آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ  httpsو ﮔﻮاﻫ ssl اﻣﻦ ﮐﻨﯿﺪ

از ﺳﺎل  ۲۰۱۴اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧ اﻣﻦ  httpsﯾ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﯿﻨﻈﻮر ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ
ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﯾ از راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎﻧﺎﺗ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ روی ﺳﺎﯾﺘﺘﻮن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ رﻗﯿﺒﺘﺎن از اﯾﻦ
اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯿﻨﺪ ﺷﻤﺎ از آن ﭘﯿﺸ ﺑﯿﺮﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،از ﺟﻮﻻی  ۲۰۱۸ﻣﺮورﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ  httpsرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﯾﺖ اﻣﻦ
ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دور ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﻢ :ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺖ

ﮐﻨﺴﻮل وﺑﻤﺴﺘﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﭼﻄﻮر ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﭼﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در
ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
اﺑﺰار وب ﻣﺴﺘﺮ در ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮ ،راﻫ ﻋﺎﻟ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻮرد وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﭽﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣ داﻧﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدی وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﻣـ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ در اﺑـﺰار  Webmasterﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧـﻮع آدرس دﻫـ ﺳـﺎﯾﺘﺘﻮن،
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﯾﺪ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﻏﯿﺮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼ ﻣﺘﻌﺪدی
ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻓﺘﭻ از ﮔﻮﮔﻞ)درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ دﺳﺘ «(و »ﺗﺴﺘﺮ ﻓﺎﯾﻞ  «robots.txtاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻫﻢ :از ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﻘــﺶ رﺳــﺎﻧﻪ ﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋ در رﺗﺒــﻪ ﺑﻨــﺪی ﮔﻮﮔــﻞ اﻫﻤﯿــﺖ ﺑــﺎﻻﯾ در ﻣﯿــﺎن ﻣــﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾــﺎﺑ دﯾﺠﯿﺘــﺎل و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎ دارد.
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ روی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ
اﻧﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻠﻪ ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﻫﺎﯾ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ در ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای
وﯾﺮوﺳ ﻣﺰاﯾﺎﯾ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺌﻮ رو ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.

ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪوﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﯾ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ أﯾﺪ و ﯾﻪ
ﺟﻮراﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪام ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺗﻮن رو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾ اﺷﺎره ﻣﯿﻨﯿﻢ

ﯾ ﺻﻔﺤﻪ وب وﻗﺘ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اول ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﻧﯿﺰه و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ رو ﺑﺮای اداﻣﻪ اﯾﻦ
راه دﺷﻮار اﻣﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ رو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
#رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﯿﺸﺘﺮ – اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وﻗﺘ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﺑﯿﺮﯾﺪ
ﺗﺮاﻓﯿ ارﮔﺎﻧﯿ ﺑﯿﺸﺘﺮی رو روزاﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری 5 ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اول ،اﮐﺜﺮ ﺗﺮاﻓﯿ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﯿﺶ از  ٪60درﯾﺎﻓﺖ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ.
#اﯾﻦ ﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ – ﯾ از دﻻﯾﻠ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮔﻮﮔﻞ رو ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪوﻧﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وارد ﺑﻨﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ رو ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻔﺮض ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﯿﺶ از  ۲۵۵ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﺳﯿﻨﺎل را ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی و  ۱۸ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻟﻮرﺗﯿﻢ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم
داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻪ دارد.
ﻫﻨـﺎﻣ ﮐـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮان وب ﺳـﺎﯾﺖ ﺷﻤـﺎ را در ﺻـﻔﺤﺎت اول ﮔﻮﮔـﻞ ﭘﯿـﺪا ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣـ داﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﯾـ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد دارد و در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.
#ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ در ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻻﯾ و ﺷﯿﺮ و ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣ ﮔﯿﺮد – ﺳﺎﯾﺘ ﮐﻪ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻟﯿﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻻ در ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺒﻮب ﻣ
ﺷﻮد.
#رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑ در دﯾﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ – ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ،

اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾ از ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ دارای ﻗﻮاﻧﯿﻦ  SEOﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺖ و ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻮب ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻮﺑ در

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾ

ﮔﻮﮔﻞ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد ﺑﻪ

ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻫﺴﺖ.

ﯾ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ آﯾﺪ و اﯾﻦ ﻫﺪف آن ﻫﺎﺳﺖ.
ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ وب ﻣﺴﺘﺮ ،اﯾﺠﺎد ﯾ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش واﻗﻌ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻫﻢ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻻ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ

ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.

