ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻌﺮﻓ ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ،ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﯾﺎ ﻫﺎﻧ ﻣﻮن ﮔﻮﮔﻞ

ﻣﺪﯾﺮان وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮﻓ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﻮﮔﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ از اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ از اﯾﻦ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ آﮔﺎﻫ دارﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و

روش ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﺗ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت واﺿﺢ ،دﻗﯿﻖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ

ای ﻫﺪف ﺧﺎﺻ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﻪ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﺗﺤﻠﯿﻞ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺗﺒﻪ ﻣ دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن رﯾﺎﺿ ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻫﺮ روز ﻫﺰاران وﺑﺴﺎﯾﺖ و داﻣﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻘﻠﺐ ﺑﻮده و ﺳﻌ در ﻓﺮﯾﺐ
ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ دارﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑ

ﮐﯿﻔﯿﺖ از اﺑﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﺪ.

ﯾ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ  sandboxاﺳﺖ در واﻗﻊ ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻪ ﻋﻤﺮ داﻣﻨﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺮﯾﻌﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﯿ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه ،ﻣﺪت زﻣﺎن اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺷﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دادﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻤﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ روی
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ اﻋﻤﺎل ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﺧ ﻟﻐﺎت

ﮐﻠﯿﺪی و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و
ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺗﻠﻘ ﻣ ﺷﻮد.
در واﻗﻊ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻌ دارد ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ را از ﺳﺎﯾﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑ ارزش و ﺑ ﻓﺎﯾﺪه
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد و ﮔﺎﻫ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از
ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﺑﺸﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﺘ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻮﮔﻞ دارد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮرﺳ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در
ﭼﻪ اﻟﻮﻫﺎی زﻣﺎﻧ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻠﯿ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪ روزاﻧﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺘﻮای آن

ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﭙﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ آن وﺑﺴﺎﯾﺖ اﺳﭙﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺳﭙﻢ ﻧﺒﻮدن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﺳﺎﯾﺮ
وب ﺳــﺎﯾﺖ ﻫــﺎ ﮐﭙــ ﻧﺸــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ و در ﻣــﺪﺗ ﮐــﻪ در ﺣــﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿــﻖ ﻗــﺮار دارﯾــﺪ از ﺧﺮﯾــﺪ و ﻓــﺮوش ﻟﯿﻨــ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﯾ دﯾﺮ از راه ﻫﺎی رﻫﺎﯾ از ﺗﻌﻠﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را
در ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ وﺟﻮد ﺑ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻃ روزﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی و ﻧﻪ در ﻃ ﯾ روز ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﻄﻘ ﺑ ﻟﯿﻨ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﮔﻮﮔﻞ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺷﺎﻻت وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در
ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن ﺑﻮﺷﯿﺪ.
ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻣﯿﻦ ﺷﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در آن ﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در دﻧﯿﺎی وب،
ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﻫﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ﻧﻮﭘﺎ اﻋﻤﺎل ﻣ ﺷﻮد .در ﺑﺪو ورود ﯾ

وﺑﺴﺎﯾﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ آن را در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻨ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ ﭼﯿﺴﺖ؟

از ﻃﺮﻓ ﺑﺮﺧ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻋﻤﺎل ﻣ ﺷﻮد ﺑﻠﻪ اﯾﻦ
ﺗﻌﻠﯿﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﮐﻠ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﻣ ﺷﻮد.
از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ از ﺳﺎل  2004ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 2004
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺣﺘ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ

ادوردز و ﮔﻮﮔﻞ ادﺳﻨﺲ ﻧﯿﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زودﺗﺮ از ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺎ ﺗﺮاﻓﯿ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ راه ﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﻨﺪ ﺑﺎﮐﺲ وﺟﻮد دارد :ﻣ ﺗﻮان داﻣﻨﻪ ای را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻓﻌﺎل
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ،ﯾﺎ از ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ و ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ
ﺳﻨﺪ ﺑﺎﮐﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ آدرس داﻣﻨﻪ ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮچ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨ
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺮده اﺳﺖ و اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺎزﺧﻮرد ﺿﻌﯿﻔ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺘ ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 Google honymoonﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮔﺎﻫ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻋﺲ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ .وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗ در ﺻﻔﺤﺎت
ﻧﺨﺴﺖ و رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ از واﮐﻨﺶ ﻫﺎی

ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯿ ﻫﺎ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
آن رﺗﺒﻪ ﻣ دﻫﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ دوﺑﺎره وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدد.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻮﮔﻞ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ و اﻟﻮرﯾﺘﻤ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺮده اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺎم اﻟﻮی ﺗﺠﺮﺑ
را ﻣ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺌﻮﮐﺎران از ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن
را ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ در روزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻮارد ﺳﺌﻮ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺑﻼﺧﺮه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﻣﺮی اﻧﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎزون ،ﯾﺎﻫﻮ ،ﺑﯿﻨ و  ..ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از راه ﻫﺎی دﯾﺮی ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺌﻮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧ رﺗﺒﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ اﮔﺮ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﯿﻨ ﻫﺎﯾ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻃﺮاﺣ و راه
اﻧﺪازی وﺑﺴﺎﯾﺖ دارﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی در ﺳﻨﺪﺑﺎﮐﺲ
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .در ﭘﺮوﺳﻪ راه اﻧﺪازی ﯾ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش و ﺻﺒﺮ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﻪ
ﻣﺮور زﻣﺎن ﺧﻮد را آﺷﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

