هیکٌینّیچتأثیشیسٍیسئًَذاسد؟
چشاهحتَاّبییکِتَلیذ 

یکی اس ثخصّبی هْن در سئَ ٍ ثْیٌِ سبسی سبیت ،تَلیذ هحتَا است .اهب هٌظَر هب اس تَلیذ هحتَا فقظ صفحِ
پز کزدى ٍ گَل سدى گَگل ًیست .ایي کِ ثخَاّیذ فقظ صفحِّبی سبیت خَد را سیبد کٌیذ فقظ خَدتبى را
گَل سدُایذ ٍ ٍقت خَدتبى را تلف کزدُایذ.
ّز سبیتی را هطبّذُ کٌیذ پز ضذُ اس هغبلجی کِ یب کپی ّستٌذ یب ارسش خَاًذى ًذارًذ .ثِ خبعز ایٌکِ ّیچ
ًکتِ یب هغلجی کِ هطکل ضوب را حل کٌذ یب ثِ ضوب اًگیشُ ثذّذ در آى ٍجَد ًذارد .هطکل اصلی ایي استّ :وِ
هیًَیسٌذًِثشایهخبطجیي.
فقطثشایگَگل 
ًبدیذُ گزفتي هخبعجیي در تَلیذ هحتَا ًتیجِاش ایي هی ضَد کِ در جستجَی گَگل ّن رتجِی خَثی ثِ
دست ًخَاّیذ آٍرد .اگز هْبرت ًَضتي در تَلیذ هحتَا را داریذ ثبیذ سعی کٌیذ ثزای هخبعجیي خَد ثٌَیسیذ ،ثِ
عَری کِ گَگل ّن ثِ ضوب اعتوبد کٌذ ٍ ایي رفبقت ثیي ضوب ٍ گَگل است کِ هخبعجیي را ثِ سوت سبیت
ضوب هیکطبًذ.
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چطَسثیيخَدٍگَگلدٍستیثشقشاسکٌین؟
دٍستی ثب گَگل کبهالً سبدُ ٍ راحت است .اگز قصذ گَل سدى آى را ّن داضتِ ثبضیذ هغوئي ثبضیذ کِ گَگل اس
ّوِی هب سرًگتز ٍ صذ الجتِ ثی رحنتز است.
ثزای دٍستی فقظ کبفیست کِ هغبلجی جذاة ،گیزا ،کبرثز پسٌذ ٍ اس ّوِ هْوتز گَگل پسٌذ تَلیذ کٌین.
هغبلجی کِ ثِ ّیچ عٌَاى کپی ًجبضذ ٍ ثِ گًَِای ثبضذ کِ کبرثز را ثِ خَدش جلت کٌذ.
تین "کبفِ ًیبس" در ایي هقبلِ چٌذ ًکتِی کبرثزدی در هَرد تَلیذ هحتَایی کِ ثیي ضوب ٍ گَگل دٍستی ثزقزار
کٌذ ثیبى خَاّذ کزد .ایي ًکبت در عیي سبدگی ثسیبر کبرثزدی است.
ثبهبّوشاُثبضیذ....

ً .1شخفشاسکبسثشساکبّصدّیذ

هحتَای تَلیذ ضذُ سهبًی ضبًس هغبلعِ خَاّذ داضت کِ ثِ ّوبى اًذاسُ کِ گیزا ٍ جذاة است ثبیستی دارای
هعٌی ٍ هفَْم ّن ثبضذ .اگز قصذ ضوب ایي است کِ ثبًس ریت یب ًزخ فزار کبرثز ( )Bounce Rateرا کبّص
دّیذ ثبیستی رٍی هحتَایی کِ تَلیذ هیکٌیذ ثِ خَثی فکز کٌیذ .تَلیذ هحتَا ثذٍى فکز ًتیجِاش چیشی ثِ جش
کبّص ثبًس ریت ًخَاّذ داضت.
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هحتَای ضوب ثبیذ سبدُ ٍ رٍاى ثبضذ .عَری ثٌَیسیذ کِ اگز یک ثچِ ّن آى را ثخَاًذ هتَجِ ضَد .خیلی کالس
ثبال ًٌَیسیذ کِ فقظ خَدتبى هتَجِ ثطَیذ.
هحتَایتبى ثبیذ دارای سبختبری هٌظن ثبضذ ٍ ثزای ایي هٌظَر هیتَاًیذ اس ًکتِّبی سیز استفبدُ کٌیذ:
ّ شجبکِالصماستپبساگشافثٌذیکٌیذ.
کلوِّبساثبفًَتیبسًگدیگشثٌَیسیذ.
 جبّبییکِالصماست 
 اصلیٌکثیلذیٌگثیيتوبمهحتَاّبیتبىاستفبدُکٌیذ.
 هتيخَدسادٍثبسثبصًَیسیکٌیذ.یعٌییکثبسثٌَیسیذٍیکثبسٍیشایصکٌیذ.
ثشًبهِیٍیشاستیبس

هیتَاًیذاص
گزاسیّبساثِصَستصحیحاًجبمدّیذ.ثشایایيکبس 

ً طبًِ
هیکٌذ.
ثشًبهِیwordکبس 

استفبدُکٌیذکِسٍیخَد
 سعی کٌیذ توبم هتي سا ثٌَیسیذ ٍ دس آخش کبس ٍیشایص کٌیذ .هذام ثِ عقت ثشًگشدیذ ٍ
ٍیشایصکٌیذ.
ثشًبهِّبی تشجوِ

هیکٌیذ تب جبی هوکي ثِ 
سبیتّبی خبسجی ثشداضت  

 هحتَاّبیی کِ اص 
خَدکبسًسپبسیذیباگشایيکبسساکشدیذآىساٍیشایص ٍثِصثبًیسبدُسٍاىثشگشداًیذ.حتی
االهکبىاگشخَدتبىثِتشجوِهسلطّستیذایيکبسسااًجبمدّیذ.
رعبیت ایي هَارد ثِ راحتی هیتَاًذ ّن ًزخ فزار کبرثز را کبّص دّذ ٍ ّن افشایص ثبسدیذ را ثزای ضوب ثِ ّوزاُ
خَاّذ داضت ٍ ّوچٌیي در جستجَّبی گَگل ثْتزیي رتجِ را ثذست خَاّیذ آٍرد.
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 .2ثبتَلیذهحتَااعتوبدهخبطجیيخَدساجلتکٌیذ

ثذست آٍردى اعتوبد کبرثزاى در ثعضی هَاقع سخت است ثِ خصَظ اگز در کست ٍ کبرّبی ایٌتزًتی ثبضذ.
سبیتی کِ ًتَاًذ ایي اعتوبد را ثِ دست ثیبٍرد رٍس ثِ رٍس ثبسدیذ کٌٌذگبى خَد را اس دست خَاّذ داد.
اعتوبد ثیي کبرثزاى سهبًی ثِ ٍجَد هیآیذ کِ اٍالً تَلیذ هحتَای سبیتتبى کپی ثزداری ًجبضذ ٍ ثبًیبً ثِ صَرت
هذاٍم تَلیذ هحتَا کٌیذ .سعی کٌیذ هغبلجتبى ثذٍى غلظّبی اهالیی ثبضذ ٍ اس هثبلّبی ٍاقعی در هَرد هَفق
تزیي اًسبى ّب در هغبلجتبى استفبدُ کٌیذ.
اگز ایي ًکبت را رعبیت کٌیذ هخبعجیي ثِ راحتی ثِ ضوب اعتوبد هیکٌٌذ ٍ ثبس ّن ثزای هغبلعِی هغبلت ثِ
سبیت ضوب ثبس خَاٌّذ گطت ٍ ایي یعٌی افشایص آهبر ثبسدیذ سبیت.
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ضجکِّبیاجتوبعیساثِهخبطجیيخَدثسپبسیذ

 .3کبساضتشاکگزاسیدس

ًَضتي هحتَاّبی جذاة ٍ گیزا ٍ ثِ اضتزاک گذاری آى در ضجکِّبی اجتوبعی ًتیجِاش ایي هیضَد کِ خَد
هخبعجیي کبر اضتزاک گذاری در دیگز ضجکِّب را ثز عْذُ هیگیزًذ .ثِ ضزط آًکِ ارسش اضتزاک گذاری را
داضتِ ثبضذ.

یکٌیذ ایياسصشساداسدکِ
حبالایيسؤال سااصخَدتبىثپشسیذ :آیبهطبلجیکِتَلیذه 
اصطشفهخبطجیيثِاضتشاکگزاضتِضَد؟
سعی کٌیذ هغبلجی کِ تَلیذ کزدُ ایذ را اس ثبال تب پبییي یک ثبر ثخَاًیذ.
آیبهطبلتتبىقبثلفْناست؟
آیبًکتِایخبظسادساختیبسکبسثشاىقشاسدادُایذ؟
آیبهطلتتبىاسصشصیبدیداسدکِدسضجکِّبیاجتوبعیثِاضتشاکثگزاسیذ؟
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اگز هحتَاّبی تَلیذ ضذُ اس عزف ضوب ضعیف ثبضذ ثِ عَر یقیي هخبعجیي اس اضتزاک گذاری آى خَدداری
خَاٌّذ کزد .اهب سهبًی هیتَاًیذ ثِ ارسش هحتَاّبی خَد پی ثجزیذ کِ تعذاد سیبدی کبهٌت ٍ الیک در ضجکِّبی
اجتوبعی ثِ پیج ضوب سزاسیز ضَد.
سهبًی کِ کبرثزاى اس ضوب تعزیف کٌٌذ ٍ پیج ضوب را ثب کبهٌت ّبیطبى ثوجبراى کٌٌذ ،ثِ عَر حتن اًگیشُتبى
سیبدتز هیضَدّ .ویي کبفی است تب ثبس ّن ثزای هخبعجیي خَد تَلیذ هحتَا کٌیذ.

 .4دسّشهطلجییکپیبمساثِهخبطجیيخَدهٌتقلکٌیذ

توبم هحتَاّبیی کِ در سغح ایٌتزًت تَلیذ هیضَد ّذفص ایي است کِ یک ًکتِ یب پیبم را ثِ هخبعجیي خَد
هٌتقل کٌذ .ثِ عَر هثبل اگز یک هغلت در هَرد "هذیزیت" تَلیذ کزدُایذ سعی کٌیذ یک ًکتِ یب پیبم جذیذ ثِ
هخبعجیي خَد آهَسش دّیذ.
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اگز قزار است کِ ّوبى هغبلت قذیوی کِ دیگزاى ارائِ دادُاًذ را ثِ خَرد هخبعجیي خَد ثذّیذ ّوبى ثْتز کِ
اصالً تَلیذ هحتَا ًکٌیذ چَى ایي کبر اعتوبد ثیي ضوب ٍ کبرثزاى را اس ثیي هیثزد ٍ ّوچٌیي ثبسدیذ کٌٌذُ
سبیتتبى را کبّص هیدّذ.

سخيآخش
سعی کٌیذ دلیل خَدتبى را اس تَلیذ هحتَا ثذاًیذ .اس خَدتبى ثپزسیذ:
هیکٌیذ؟
چشاتَلیذهحتَا 
ثِخبطشهخبطجیيیبثِخبطشگَگلیبثِخبطشّشدٍ؟
ثِ ًظز تین "کبفِ ًیبس" سعی کٌیذ حذٍد  09درصذ هغبلت سبیتتبى را ثزای هخبعجیي تَلیذ کٌیذ .در حبل
حبضز ارسش هخبعجیي اس گَگل ثیطتز است .سهبًی کِ کبرثزاى ٍ هخبعجیي ثِ سبیتتبى رفت ٍ آهذ هیکٌٌذ
گَگل ایي را هتَجِ هی ضَد ٍ ثِ سبیت ضوب ثْتزیي رتجِ را در جستجَّبیص ًسجت هیدّذ.
رعبیت ایي هَارد افشایص تزافیک سبیت ،کبّص ًزخ فزار ٍ در ًتیجِ افشایص اعتوبد ثیي کبرثزاى را ثزای ضوب ثِ
ّوزاُ خَاّذ داضت.

هبسادسضجکِّبیاجتوبعیدًجبلکٌیذ
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