ایهثبيرَبیاشتجبٌدرمًردسئًراديرثریزیذ 

سئَ ٍ ثْیٌِ سبزی سبیت یکی راّکبرّبی اداهِ دار ٍ هذاٍم ثرای ثْتر دیذُ شذى سبیت شوب در هَتَرّبی
جستجَ است .سئَ اگر ثِ ثْتریي شکل هوکي اًجبم شَد در جستجَی گَگل ًتبیج فَق الؼبدُ ای را ثذست
خَاّیذ آٍرد.
سئَ ٍ ثْیٌِ سبزی سبیت یک ًَع ػلن در حبل پیشرفت است کِ ّر رٍز تَسط گَگل ،الگَریتن ٍ لبًَىّبی
خبصی ثِ آى اضبفِ هیشَد .اگر ثِ درستی از ایي لَاًیي استفبدُ ًکٌیذ ثِ طَر یمیي تَسط گَگل جریوِ
خَاّیذ شذ .جریوِای کِ ججراى کردى آى هذتّب زهبى هیثرد .پس در استفبدُ از ایي لَاًیي ثبیذ دلت کرد.
اهب در حبل حبضر ثرخی از سبیتّب ٍ ٍثالگّب هَاردی را در هَرد سئَ اػالم هیکٌٌذ کِ ثِ ّیچ ػٌَاى صحت
ًذارد ٍ دًجبل آى را گرفتي شوب را از سئَ ٍ ثْیٌِ سبزی سبیت دٍر هیکٌذ.
تین "کبفِ ًیبز" در ایي همبلِ ً 3کتِی هْن را در اختیبر شوب لرار هیدّذ .ایي ًکبت ّوبى اشتجبّبتی ّستٌذ کِ
ثرخی از اشخبص کِ سئَ اًجبم هیدٌّذ ،هرتکت هیشًَذ.
ثبمبَمراٌثبشیذ ....
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رتجٍیصفحٍسبیت
 .1ثبالثردن 

رتجِی صفحِی سبیت ثِ ( Page Rankپیج رًک) هشَْر ّستٌذ .پیج رًک در اصطالح ّوبى اهتیبز گَگل ثِ
سبیت شوب ثِ ازای ثک لیٌکّبی ٍرٍدی ثِ سبیت ّستٌذ ٍ ػذدی ثیي صفر تب  01است ٍ ّر چِ ایي اػذاد
ثسرگتر ثبشذ ثِ طَر یمیي رتجِی ثْتری ًسد گَگل دریبفت خَاّیذ کرد.
اهب در حبل حبضر استفبدُ از پیج رًک دیگر کبرثردی ًذارد ٍ الگَریتنّب ٍ لَاًیي جذیذی تَسط گَگل ٍضغ
شذُ است .ثِ جبی آى هیتَاًیذ از لَاًیي سبیت  Moz.comاستفبدُ کٌیذ کِ ثرای گَگل ّن اّویت فراٍاًی
دارد ٍ لذرت داهٌِ یب اػتجبر صفحِی سبیت شوب را ثبال هیثرد.
در اصطالح ثِ لذرت داهٌِ  ٍ Domain Authorityاػتجبر صفحبت داخلی سبیت ثِ Page Authority
هشَْر ّستٌذ.
از ایي ثِ ثؼذ ایي هَارد ثرای گَگل اّویت فراٍاًی دارد ٍ ثْتریي ًتیجِ را رٍی سئَ سبیت شوب هتحول هیشَد.
اّویت ایي هَارد تب جبیی است کِ حتی ثک لیٌکّبی ٍرٍدی را ًیس هَرد شبهل هیشَد .ثِ ایي طریك کِ اگر
سبیتی کِ ثِ شوب ثک لیٌک دادُ از لذرت داهٌِ ٍ اػتجبر صفحِی پبییٌی ثرخَردار ثبشذ ثِ طَر حتن رٍی سئَ
سبیت شوب تأثیر هٌفی دارد.
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 .2ثرایکستدرآمذتبجبیممکهتجلیغبتاوجبمدَیذ

سبیتّب ثرای کست درآهذ دست ثِ ّر کبری هیزًٌذ ٍ ثِ ایي ًکتِ تَجِ ًویکٌٌذ کِ اهکبى دارد ایي هَرد
رٍی سئَ سبیت آًْب تأثیر هٌفی داشتِ ثبشذ.
یکی از هَارد کست درآهذ آًْب ثِ ایي شکل است کِ سبیت خَد را ثِ هکبًی هٌبست ثرای تجلیغ دیگر اشخبص ٍ
سبیتّب لرار هیدٌّذ .ایي سبیتّب ثْتریي لسوت سبیت خَد کِ ّوبى ثبالی سبیت است را ثِ هکبًی تجلیغبتی
تجذیل هیکٌٌذ.
هتأسفبًِ ّیچ چیس از چشن گَگل دٍر ًویهبًذّ .ر کبری رٍی سبیت خَد اًجبم دّیذ گَگل هتَجِ خَاّذ شذ.
گَگل هتَجِ هیشَد کِ سبیت شوب ثیشتر یک هکبى تجلیغبتی است تب ایٌکِ ثخَاّیذ تَلیذ هحتَا کٌیذ ٍ از ًظر
ٍی ایي سبیتّب ،سبیتّبیی ثی کیفیت از ًظر تَلیذ هحتَا ّستٌذ ٍ لطؼبً جریوِ شبهل حبل آًْب خَاّذ شذ.

راٌحلچیست؟ 
راُ حل ایي هَضَع ایي است کِ ثِ ازای تجلیغبتی کِ اًجبم هیدّیذ هحتَای کبرثر پسٌذ ٍ گَگل پسٌذ ّن
تَلیذ کٌیذ.
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ثِ جبی ایٌکِ ثب ایي تجلیغبت کبرثر را فراری دّیذ ثبیذ ثب تَلیذ هحتَای ًبة کبرثر را در سبیت خَد ًگِ دارد .ثِ
ایي ػول ثبًس ریت ) (Bounce Rateگفتِ هیشَد کِ از ًظر گَگل فَق الؼبدُ هْن است.
ّر چِ ًرخ فرار از سبیت کوتر ثبشذ از ًظر گَگل سبیت شوب یک سبیت هحجَة است ٍ افسایش رتجِی سبیت را
در ًتبیج گَگل ثِ ّوراُ دارد.

کلمٍیکلیذیدرتًلجبرمًتًرَبیجستجً
 .3ثٍکبرثردن 

تَلجبر یب ّوبى  URLهکبًی است کِ آدرس سبیت را ٍارد هیکٌیذ ٍ تب هذتّب ثِ کبر ثردى کلوبت کلیذی در
ایي لسوت از ًظر گَگل اّویت فراٍاى ٍ رٍی سئَ تأثیر زیبد داشت.
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اهب ثب تَجِ ثِ ایٌکِ الگَریتنّب ٍ لبًَىّبی گَگل ثِ صَرت هذاٍم ثِ رٍز رسبًی هیشَد ایي هَرد ّن جسٍ
هَاردی است کِ از ایي لَاًیي پیرٍی هیکٌذ ٍ دیگر اّویتی ثرای گَگل ًذارد ٍ ّیچ سبیتی ّن دیگر از آى
استفبدُ ًویکٌذ.
ثِ جبی ایٌکِ کلوِی کلیذی را در تَلجبر استفبدُ کٌیذ سؼی کٌیذ ٍلت خَد را ّذر ًذّیذ ٍ کلوِی کلیذی را
در هکبىّبیی کِ ثیشتر رٍی سئَ تأثیر دارد استفبدُ کٌیذ.

سخهآخر 
اشتجبّبت در ّوِ جب ثِ خصَص در هَرد سئَ ٍ ثْیٌِ سبزی سبیت ٍجَد دارد .ثبیذ سؼی کٌیذ اشتجبّبتی را
هرتکت ًشَیذ کِ هججَر ثبشیذ از صفر شرٍع کٌیذ.
سئَ ػولی زهبى ثر است .اگر اشتجبّی هرتکت شَیذ اهکبى دارد ججراى کردى آى هبُّب طَل ثکشذ .پس سؼی
کٌیذ ایي اشتجبّبت رایجی کِ ثرخی سئَکبراى اًجبم هی دٌّذ را هرتکت ًشَیذ.

مبرادرشجکٍَبیاجتمبعیدوجبلکىیذ
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