
 

 



 

 پیش گفتار نگارنده :

موتور جستجوی گوگل ، همه  یزه ی ت هه مه  مهی  تراهر ز تمهن ا نه    تاه           

 موتور جستجو نسزیری تا مسب   میرهی نینو  می شون  .

مر نزستن  مسب   میرهیای مه  ههن یه   ترنه  تا  ه ی   هنی همهز  موتهور         

 جستجو ت ه .

ن  عقز ه نگیرنه ه ، موتورههیی جسهتجو یزه ی جه  رکهیاه مهیرننت  تا نتهیا          

 ن    ه آم ه نمی خوتهن  ، یو  تنههی منعهد  رآمه  آنههی تعتمهی  مهیرننت  نه        

رتع  نن ی نتیا    نمیاش نهتهنا  ای هب نه  جسهتجوی آنههی ت هه . هم نهز         

 ر  یلهیی تخزن نی ازشهنته ههیای مه   ر خ هود اهن تاع ت وعهیش   ههوع        

م نوعی نوجو  آمه ه ت هه ، تق هب  ر ن  هه آ ر   نتهیا  نهی تن  ر نتهیا         

جستجو تقناعی غزنممک    اهی ممکه  نهنتی امهی  موتهیهی شه ه ت هه . اه          

ز  می همزش  نهزن   یای  یاه   محتهوت نهنتی مهیرنن مهی نیشه    عقزه ه       تو 

  ترار هزچ ر ع  اگنی ننتی ر ز   ن  نتیا   لخوته منی ب نخوته  نو  .

عیمهل مرهن م مهودن  ر  هاو  هیاه نه  تمدهزل آمه ه          200 ر متیب ازش ر  

 ت ه    ر اک موم ، نزشتن آنهی نی ه م ج ب رکیاه میرنن می نیشن  .

ز  مهوتر  مرن هه   ر تاه  متهیب نهن ت هیت ج اه تنا  آاه اه تلگهوراتر          م 

 گوگل نن ار ینی ش ه   میمو یینل ت تی  می نیشن  .

 

مهور    200تو ز  نن ه تا  ت ه م  نی نگهیه مشهن نهوف تمکهن گوگهل نه  تاه         

 نگیه منز  تی نتوتنز   ر آان ه اک گوگ ن هنت  تی شوا .

  

 اسماعیل نورمحمدی

 ترسالممدیر وبمس
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 تنسهتز  مه  گوگهل نهنتی تهن هه رتعه  ننه ی         منزر یعل تا تاه  مهی   تکن می

 من ... عیمل ت تمی ه می 200خو ع تا 

 تمی تا  عوتمل ی  یز هیای هستن ؟

 ر متیب ازش ر   اهک لزسهه میمهل    هو نی  ر خ هود مرنتهی تمهیم تاه          
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 تار . من ه
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 . ننخی نسزیر نحث ننتنگز تن 
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 عوامل مربوط دامنه
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گیل اایارک زنیکه زیه     بایسی  در اییخ وصیوه بیه گمتیه می  زیات  ا  گو        می   عمر دامنه: -1

هیا بیا عمیر ییل سیان ننزنیا   ییاد         میاک ت دامنیه   6هیا بیا عمیر     بیکخ دامنیه   تمیات  "گویید   م 

 "نکس 

زنییدا امییا ا  اهمکیی   یییادی  عبییارت  گوگییل ا  عمییر دامنییه بییرای رتبییه بنییدی اسییتمادک میی بییه 

 برووردار نکس .

تیا  در دامنیه    اینکیه مهیه تیریخ ز میه ز کیدی سیای       حضور کلمه کلیدی  در دامنده:    -2

تجییود دااییته بااییدا دزکییل اریی ایخ زییارای  ناواهیید بییود امییا تجییود ز مییه ز کییدی در دامنییه  

 اود. یل سکگنان مربوط به رتبه بندی اناوته م هنو  هه به عنوا  

ای زیه بیا ز میا  ز کیدی میورد       دامنیه اصلی ترین کلمه کلیی ، اولدین کلمده دامنده:     -3

هییای  اسیی  زییه ز مییه ز کییدی اییا  در ابتییدا دامنییه نکسیی   نظییر اییرتد اییودا برتییر ا  سییای 

هیا هیک     دامنیه ن  )یعن  ز مه ز کیدی در تسیی ییا انتهیای دامنیه تجیود دارد( ت ییا  تی  در         

 بااد. وبری ا  ز مه ز کدی نم 

 دامنه: باقیمانیه زمان تمییی -4

گردنید امیا    های ار ایمند ت مریرتد اب یر بیرای سنید سیان ر رت ایدک ت ورییداری می           دامنه"

ایوند ت بیه    های بی  ار ش ت نامریرتد بکریتر بیرای ییل سیان ت ییا زمتیر ورییداری می            دامنه

زننید. بنیابرایخ تیاریا  زیه ییل       بیرای بیکخ ا  ییل سیان ر رت می      های  را  ندر  سنکخ دامنه

توانید بیه عنیوا  ییل عامیل مهیه در مریرتعک          دامنه در نینیدک بیه اتمیاو وواهید رسیکدا می       

 "دامنه ا  نظر گوگل بااد.

اعیمو   MOZ: زاراناسیا  متاصی    Subdomainکلمه کلیدی  در زیدر دامنده یدا      -5

گکییردا باعییز اریی ایخ رتبییه بنییدی   قییرار میی  Subdomainای زییه در  زردنیید زییه ز کییدتا ک

 اود. م 
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هیای  زیه  ییاد دسی  بیه       سای  بیا مازککی  ریرار ت ییا بیه عبیارت  دامنیه       تاریخچه دامنه:  -6

ایوندا ورییرا   ییادی دارنید. ایییخ دامنیه هیا ممکیخ اسیی  ا  قبیل دسیار م ییا ا           دسی  می   

ای اسییتمادک زنکییدا ا تمییا   گوگییل قییرار گررتییه بااییند ت در  ییورت  زییه اییما ا  سنییکخ دامنییه

 ایخ م ا ا  گریبا  گکر سای  اما هه برود.

7- EMD    :  زمی    زیاربرد اییخ دامنیه هیا ممکیخ اسی  هنیو         )دامنه هدا  تادابد دقیدد

)بیه   ییل سیای  دارای زکمکی  ییایکخ باایدا نسیکر یی.یر اسی .         EMDدااته بااند امیا اگیر   

 اس .(yahoo.comا  دامنه  EMDیل  yahooo.comعنوا  مثان دامنه 

رعاییی   ییریه ااصیی  ت  میی  ا معییا  ا    خصوصددی: عمددومی واطالعددا  حفدد   -8

بایسیی  رعاییی  اییود ت در  ییور   دیییدگاک گوگییل یکیی  ا  مهییه تییریخ عییوام   اسیی  زییه میی  

عییدو رعاییی  گوگییل در وصییوه مییوارد مربییوط بییه ا معییا  وصو یی  زییاربرا ا سییای  بییا    

 م ا ا  های سنگکخ مواجه وواهد اد.

اگییر گوگییل سییایت  زییه متع ییا بییه ااصیی  اسیی  را بییه عنییوا   یمدده کددردن مالدد :جر -9

زنید تیا مرمعیخ     اسپه اناسای  زندا ارتد بیه بررسی  زیرد  دیگیر سیای  هیای تی نکی  می         

 ها اسپه نکستند. اود ن 

توانید در رتبیه بنیدی     داایتخ دامیکخ بیا زید زریور مربیوط می         دامین با کدی کودور:   -10

ار  یییادی دااییته باایید امییا ایییخ زییار اییما را در سییر  جهییان  مح یی  سییای  اییما تییاثکر بسییک

 زند. زم  محدتدتر م 
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اگرسییه وییود عنییوا  بییه انییدا ک زییه قییبم مهییه بییودا کلمدده کلیددی  در تددن عنددوان:  -11

ش را در سیکگنان سی و  می  زیردک     ازنو  مهیه نکسی  امیا تیو عنیوا  همزنیا  ار ش ویود       

 بااد. مهه م اس  ت بسکار 

 

بیر  سیر اعیمو زاراناسیا  میو ا تیو       شروع شین تن عندوان بدا کلمده کلیدی :      -12

عنوان  زه با ز میه ز کیدی ایرتد ایودا بسیکار مهیه تیر ت بهتیر ا  تیو عنیوان  اسی  زیه در             

 بااد. ن  ز مه ز کدی در تسی یا انتها م 

عنییوا  یییل تییو توحییکحا  بییه متییا گوگییل ا  : توضددیتا  کلمدده کلیددی  در تددن -13

زنییدا بییا ایییخ  ییان تییو متییای  زییه اییما      سییکگنان رتبییه بنییدی مسییتاکه اسییتمادک نمیی    

تیوا  بیر مکی ا  ز کیل تیاثکر بگی.ارد زیه اییخ عیام   مهیه بیرای رتبیه بنیدی               نویسکدا می   م 

 اود. محسوب م 

بیه عنیوا  تیو عنیوا  دتو      H1تیو هیای    :H1ظاهر شین کلما  کلیدی  در تدن    -14

سیر مرازعیا  همبسیتگ  گوگیل عیمتک بیر تیو عنیوا  ایما ا  تیو           ایوند. بیر     اناوته م 

H1  زند.  به عنوا  یل سکگنان مربو ه استمادک م 
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15- TF-IDF:    :ساییدر یییل ز مییه وییاه در یییل سییند      "یییل راک رییانت ی بییرای گمییتخ

زنید زیه  میان  زیه ییل ز میه ز کیدی در ییل          گوگل اینگونیه تصیور می     "اود؟  استمادک م 

اسی . گوگیل   نگیارش ایدک   ایودا ن   یمحه بیرای ن  ز میه مهیه       ادک می   محه مکیررا اسیتم  

  زند. استمادک م  TF-IDFا تما  برای ایخ مس  ه ا  یل نساه یکرررته 

Term Frequency  – Infrequent Document Frequency 

تیری را یوایخ    تواننید گسیترک تسیک     محتواها بیا تعیداد ز میا  بکریتر می      طول متتوا:  -16

تییر ت سییرح ا تییرجک  دادک    دهنیید ت در ازگییوریته گوگییل در ماایسییه بییا ماییا   زوتییاک      

اوند. در تاقی   ی  مرازعیا  اوکیر مریا  اید زیه  یون ماازیه تیاثکر بسی ای  در رتبیه              م 

 د.همبستگ  دار SERPبندی ن  دارد ت عمتک بر ایخ با 
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توانید بیه گوگیل زمیل زنید       اسیتمادک ا  جیدتن محتوییا  میرتبی می      فهرست ماالب:  -17

 اود. sitelinksتواند من ربه  تا محتوای  محه اما را بهتر درک زند. همزنکخ م 

 

بایسیی   ایییخ نکتییه یکیی  ا  مهییه تییریخ عییوام   اسیی  زییه میی  تددراکک کلمدده کلیددی : -18

رهمانید زیه  یمحه میورد نظیر را       رعای  زنکد. مکی ا  اسیتاندارد ز میه ز کیدی بیه گوگیل می        
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باید بیا ن  ز میه ز کیدی برناسید ت ا   رری  در  یورت  زیه بکریتر ا   ید اسیتاندارد ا  اییخ            

د زییرد. ییی   یید اسییتاندارد  اسییتمادک زنکییدا زرمییه  یییادی بییه سیی و ن   ییمحه تارد وواهکیی  

 استمادک ا  ترازه ز مه ز کدی را همکره رعای  نمایکد.

بییه موتییور هییای   LSIز مییا  ز کییدی  : LSIدر متتددوا ) مددرت   کلمددا  کلیددی   -19

زننید تیا معنی  مراصی  را ا  تا ک هیای  زیه بیکخ ا  ییل معنی  دارنیدا            جست و زمیل می   

یییل سییکگنان مهییه زکمکیی  محتییوا نیی د  بییه عنییوا   LSIدرک زنیید. تجییود ت یییا عییدو تجییود  

 اود. گوگل محسوب م 

درسی  ماننید محتیوای    : توضدیتا  عندوان و   هدا   متا تدن  در LSIکلما  کلیی   -20

در  ییمحا  متییا بییه گوگییل در ترییاک  ز مییا  بییا معنیی    LSI ییمحه تبا ز مییا  ز کییدی 

توانید بیه عنیوا  ییل سیکگنان مربیوط        زنید. همزنیکخ می     بازاوک سندگانیه زمیل ایایان  می     

 عمل زند. به هر  ان گویا تاثکر نسبتا با ی  در رتبه بندی دارد.

بیکخ عمیا یوایخ موحیود ت رتبیه بنیدی گوگیل        : عمیدد صفته شدام  موضدوعا     -21

دهنید بیا  یمحات      ود دارد. بنیابرایخ  یمحات  زیه  تاییای مات یپ را یوایخ می        ارتبا   تجی 

 دهندا متمات  هستند. زه  ررا موحود را به  ور  ج ئ  یواخ م 
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هییر دت موتییور جسییت وگر گوگییل ت بکنییو   :HTMLسددرعت بارادد ار  صددفته بددا   -22

نترنید. ربیا     سرع  بارگ.اری  محه را بیه عنیوا  ییل عامیل مهیه در رتبیه بنیدی بریمار می          

 HTMLتواننیید سییرع  بارگیی.اری سییای  را بییر اسییا  زیید   هییای و نییدک موتییور جسییت و میی 

 برنترد زنند.

هیای زیاربرا     گوگیل ممکیخ اسی  ا  دادک    سرعت بارا ار  صفته بدا اواد  کدرو :    -23

ا   ریییا زییرتو اسییتمادک زنیید تییا بررسیی  زامییل تییری ا  سییرع  بارگیی.اری  ییمحا  دااییته    

توانید بررسی  زنید زیه ییل  یمحه تاقعیا بیرای ییل زیاربرد در سنید             بااد. بنابرایخ گوگل م 

 اود. ثانکه بارگ.اری م 

رتبیه بنیدی گوگیل نکسی  امیا      اییخ مسی  ه ییل عامیل مسیتاکه در       :AMPاستفاده از  -24

 Google Carouselتوانیید یییل ازیی او بییرای رتبییه بنییدی  ییمحا  در نسییاه موبایییل     میی 

 بااد.

ن  اسی ؟ بیه عبیارت  محتیوا      "ماهکی  "نییا محتیوای  یمحه منربیا بیر       تاابد وجود: -25

انید؟ اگیر    جیا نمیدک    محه هما  سک ی اسی  زیه زیاربرا  بیا جسیت و بیرای مرازعیه ن  بیه ن         

 کخ باادا  محه مورد نظر در رتبه بندی تاوی  وواهد اد.ایخ سن

اییخ تیککیر ازگیوریته بیه گوگیل زمیل زیرد تیا ییا          الگوریتک مرغ مگس خوار اواد :   -26

را رراتر ا  ز ما  ز کدی بگی.ارد. گوگیل بیا تککیه بیر ازگیوریته میرو مکی  ویوار ویودش هیه            

 د.تواند موحود یل  محه را بهتر ت عمکا تر درک زن ازنو  م 
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محتییوای یکسییا  در یییل  ییمحه ) تیی  محتییوای تیککییر یارتییه(  متتددوا  تاددرار :   -27

 تواند تاثکر بسکار منم  رتی رتبه بندی سای  اما در موتورجست و دااته بااد. م 

28- Rel=Canonical :     مییان  زییه ا  ایییخ تییو بییه درسییت  اسییتمادک اییودا ممکییخ اسیی 

 بود  محتوا اود.مان  ا  ج ر نظر گوگل در وصوه تکراری 

موتیور هیای جسیت و    سیکگنان هیای میرتبی مهیه را بیه      تصیاتیرا   بهینه ساز  تصدویر:  -29

هییا ایییخ زییار را ا   ریییا نییاو رایییلا عنییوا ا اییرا ت تییو تصییویر ان ییاو   زننیید. ن  ارسییان میی 

 دهند. م 

برت رسییان  گوگییل زییار کخ ا  مرازییر جدییید ت یییا مرییازب  زییه جدیییدا  متتددوا  تددازه: -30

ان  اییدک انییدا ماصو ییا بییرای جسییت و هییای  سییا  بییه  مییا  یرییتکبان  بکرییتری   برت رسیی

زنیید. بییا توجییه بییه اهمکیی  ایییخ موحییود گوگییل تییاریر اوییریخ ایییدی  را بییرای  ییمحا     میی 

 دهد.  سا  به  ما  نرا  م 
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بایسی   یرات  زیار  داایته بااید. اییخ  یرات          محتیوا ایما می    بروزرسانی متتدوا:   -31

ایود. احیاره زیرد  سنید بایخ ییا  ی.          تیککر به محتیوای ایما دادک می    ا  تیککر تیرایخ ت 

 زرد  باخ های احاره بسکار مهه تر ا  زار زرد  رتی س و ز ما  در  محا  اس .

سنید بیار  یمحه در  یون  میا  بیرت  ایدک اسی ؟ رت انیها          تاریخ بروزرسانی صدفته:   -32

نکی  نایخ مهمی  در  یرات      همتگ ا سیا نه ییا هیر سنید سیان؟ ررزیان  برت رسیان   یمحه         

  محه دارد.

اییود  ز مییه اتن محتییوا باعییز میی  100 ضییور ز مییه ز کییدی در  کلیددیوا ه برجهددته: -33

زییه گوگییل بییه اهمکیی  ن  ییی  ببییرد ت ایییخ مسیی  ه باعییز بهبییود رتبییه در موتورجسییت و       

 اود. م 

اسییتمادک زییرد  ا  ز مییه ز کییدی در تییو    :H3و  H2  هددا کلمدده کلیددی  در تددن -34

یکیی  دیگییر ا  عوامییل مهییه در ترییاک  ز مییه توسییی   H3ت  H2ر م موعییه ماننیید هییای  ییی

 گوید: گوگل اس . در ایخ وصوه جا  موزر ا  گوگل م 

زنید   بیه میا زمیل می      HTMLدرتاق  ایخ تیو هیای عنیوا  در     "

 "تا ساوتار  محه را بهتر درک زنکه

داد  زکنیل   زننید زیه   بسیکاری ا  زاراناسیا  سی و رکیر می       کیفیت لین  خروجدی:  -35

ورتجیی  بییه سییای  هییای مهییه ت معتبییر ا  دیییدگاک گوگییل باعییز اریی ایخ اعتمییاد گوگییل بییه   

 اود. سای  اما م 

ا گوگییل ا تمییا  ا   Hillopبییا توجییه بییه ازگییوریته  موضددوع لیندد  هددا  خروجددی: -36

محتوای  یمحا  ایما بیه عنیوا  ییل سیکگنان مربو یه اسیتمادک زنید. بیه عنیوا  مثیان اگیر              

اییما یییل  ییمحه در وصییوه مااییکخ دارییید ت بییه  ییمحات  در وصییوه مسییتند زکنییل      

ایود گوگیل رکیر زنید زیه محتیوای زیار ایما درتاقی  ماایکخ هیای             ورتج  بدهکدا باعز م 

 ها!زاروانه جا  اس  نه اتومبکل 

رعاییی  زییرد  قواعیید ت امییمل  ییحک  ز مییا  یییل سییکگنان قواعددی و امددالی صددتی :  -37

ازبتیه اییخ قضیکه ننایدر هیه اهمکتی  در  بیا  رارسی           زکمک  بیرای گوگیل محسیوب مکریود.    

 ندارد سرا زه گوگل در وصوه ایخ  با  هنو  بسکار حعکپ اس .
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اییخ محتیوا زپی  بااید     نییا محتیوا در  یمحه ا ی   اسی ؟ اگیر        :کپدی شدیه    متتوا -38

ا تمییا  باعییز سییاوط سییای  اییما وواهیید ایید ت در اینییدز  ایید  هییه مرییکل بییه تجییود  

 وواهد نمد.

اییناوته  Mobilegeddonایییخ مسیی  ه اب ییر بییه عنییوا      بروزرسددانی موبایدد :  -39

بررسیی  اییودا ایییخ برت رسییان   ییمحا  سییای  را بییرای نمییایخ در گوایی  هییای موبایییل   میی 

 .اما ریسپانسکو نباادا به مرکل ب رگ  بر وواهکد وورد م  زند ت اگر تب سای 

تب سییای  هییای  زییه زییاربرا  ت مییخ همییراک در  تلفددن همددراه:  درقابلیددت اسددتفاده  -40

ها بسیکار را ی  هسیتند ا تمیا  در نتیایه رتبیه بنیدی گوگیل نسیب  بیه            استمادک زرد  ا  ن 

 سایر سای  ها اتزوی  دارند.

در دسییتگاک هییای ت مییخ همییراک ممکییخ  ایییخ نییود محتییوا :در موبایدد  متتددوا  مخفددی -41

اسیی  بییه  ییور  رهرسیی  بنییدی دربرابییر محتییوای زییامم قابییل مرییاهدک باایید. بییا  ایییخ  ییان 

یل گوگ ر اوکرا ادعا زردک اسی  زیه محتیوای ینهیا  ویوب اسی ! در عیکخ  یان گمتیه اسی            

 بایس  قابل رتی  بااد. اگر محتوا تیدیوی  باادا م 

ا Google Rater بییا یییل سییند عمییوم  محتییوای    یلددی مفیددی:متتددوا  تام -42

بیه عنیوا  مثیان ا احیاره زیرد  تبیدیل        محتوای احار  ممکیدا ایاو  زکمکی   یمحه اسی .     

 ار  به مااکخ  ساب .

بایسی  رتی   نییا زیاربرا  بیرای مرازعیه محتیوای  می        هدا:  متتوا  مخفی پوت براده  -43

سنیکخ اسی ا گوگیل اعیمو زیردک اسی  زیه        یل برگه ز کل زنند تیا نمیایخ دادک ایود؟ اگیر     

 ا تما  سنکخ محتواهای  ایندز  ناواهند اد.

توانید باعیز    می   یکونیدهای ورتجی    بیکخ ا   ید   تعیداد   تعیاد پیونی ها  خروجدی:  -44

زییاهخ اییدید یییکه رنییل اییود ت در نهاییی  باعییز نسییکر رسییکد  بییه رتبییه بنییدی  ییمحا   

 اود. م 

ت دیگیر عنا یر میوزت  میدیا ممکیخ اسی  بیه عنیوا  ییل          هیا   تصاتیرا رک همولتی مییا:  -45

بیرای مثیان: ییل تحاکیا  ینعت  ارتبیاط مکیا  میوزت           سکگنان زکمکی  محتیوا عمیل زننید.    

 مدیا ت رتبه بندی را یکدا زرد:
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تعیداد زکنیل هیای داو ی  بیه      تعیاد لین  ها  داخلی اشداره کنندیه بده صدفته:      -46

 دهد. نرا  م   محه اهمک  ن  را نسب  به مابا   محا 

زکنییل هییای داو یی  ا  کیفیددت لیندد  هددا  داخلددی اشدداره کننددیه بدده صددفته:  -47

 محا  معتبر در دامنیه اثیر قیوی تیری نسیب  بیه  یمحا  بیا رتبیه ییایکخ ت ییکه رنیل زیه              

 دارند.

دااییتخ زکنییل هییای اکسییته بییکخ ا   یید در یییل  ییمحه   لیندد  هددا  شاهددته:  -48

ت بکررعیان بااید!  بیا دسیتورازعمل گوگیل راتیر        تواند نرا  دهندک ییل سیای  رهیا ایدک     م 

 اود. ا  زکنل های اکسته برای ار یاب  زکمک   محه ا    استمادک م 

در  اییک  نکسیی  زییه گوگییل سییر  مرازعییه  ییمحا  تب را   :کدداربر سددا  ماالعدده -49

 دهد: م  مابه را زند. درتاق  گوگل ا  نمار سر  مرازعه  برنترد م  وصوه زاربرا 
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دهیدا بحیز برانگکی  اسی .      زیه گوگیل بیا در دسی  داایتخ اییخ ا معیا  ان یاو می           اما ننزه

زنید زییه رتبیه بنیدی سییای  را     گوینیید سیر  ابتیدای  مرازعییه بیه ایما زمییل می       بروی  می   

 .موارا ایخ نظر نکستندارراد مناسر اس . اما برو  دیگر  بکرتربهتر زنکدا  یرا برای 

ی تابسیته بیه تنهیای  بیه رتبیه بنیدی سیای         ا تمیا  زکنیل هیا   لین  هدا  وابهدته:    -50

رساند. اما اگیر نمیار اییخ زکنیل هیا اری ایخ یابیدا ازگیوریته گوگیل سیراو سیایر             اما نسکر نم 

سکگنان های سای  اما وواهد رر  تیا مرمعیخ ایود زیه بیا ییل سیای  حیعکپ ت بید  یر            

 نکس .

ت برنامییه نویسیی  ب ییی ا     HTMLااییتباها   :W3C/ اعت ددار HTMLاشددت اها   -51

دیییدگاک گوگییل نرییا  دهنییدک یییل سییای  بییا زکمکیی  یییایکخ اسیی . بسییکاری ا  زاراناسییا     

معتادند زه یل  محه بیا زکمکی  بیا ی زید نویسی  سیکگنان زکمکی  را بیرای گوگیل ارسیان           

 زند. م 

دامیکخ   در سیایت  بیا  میه سکی  برابیر اسی ا ییل  یمحه        میان  زیه ه  : دامین اتدوریتی  -52

میی   بهتییری رتبییه بنییدی  دامییکخ اتییوریت  زمتییربییا سییایت  بییا تر ا  یییل  ییمحه در   اتییوریت

 اود.

 

زیامم میرتبی نکسی . امیا  یمحا  قدرتمنید بیا ییکه رنیل مر یوب            پیج رن  صدفته:  -53

  د در  د برای رتبه بندی ا   محا  حعکپ با یکه رنل بد نمادک تر هستند.
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  ا  دیییدگاک موتییور هییای جسییت و یییل هییای بسییکار  ییو ن  ا تمییا URL :URLطددول  -54

یییوئخ منمیی  محسییوب اییوند ت بییه رتبییه بنییدی  ییمحه اییما نسییکر ب ننیید. در تاقیی  سنییدیخ  

هیای زوتیاک عیمتک بیر تیاثکر مثبی  بیر موتیور هیای جسیت و            URLتحاکا نرا  دادک اس  زه 

 هیا ا   بیا   URL)تو یکه می  گیردد در     برای زیاربرا  نکی  بسیکار بهتیر ت مر یوب تیر هسیتند.       

 رارس  استمادک نگردد.(

 

یییل  ییمحه ن دیییل بییه  ییمحه ا یی   بییرای رتبییه گییررتخ بهتییر  :URL سدداختار یدد   -55

بسییکار ج ییوتر ا  یییل  ییمحه در اعمییا. سییای  اسیی . ازبتییه ایییخ بییدا  معنیی  نکسیی  زییه      

 توانند به رتبه های برتر گوگل برسند.  محا   یر م موعه نم 

یکییدک نرییدک اسیی ا گوگییل یییل  ییا اوتییراد را اگرسییه هرگیی  تاویراسددتاران انهددانی:  -56

 تاثکر بگ.ارند. SERpدهد بر رتی  ثب  زردک اس  زه به تیرایرگرهای انسان  اجا ک م 

ییل سیکگنان میرتبی بسیکار قیوی اسی .        دسیته بنیدی   یمحه  : دسدته بندی   صفته  -57

زنیید ت نرییا    ییمحه ای زییه تعییداد  یییادی ا   ییمحا  مییرتبی دیگییر را یییل جییا جمیی  میی   

 دهد. م 

 به ار تنه یواس : مراجعهبا  ها  وردپرس: برچهپ -58

تنهییا راک بهبییود تحییعک  جسییت وگرها مییرتبی زییرد   ییمحا  مات ییپ بییا اسییتمادک ا         "

 "ه  ور واه یل گرتک ا  یس  ها به یکدیگرها به یکدیگر ت ازبته ب برسسپ
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یکیی  زییککخ اسیی . مثبیی  ایییخ نکتییه یکیی  دیگییر ا  سییکگنان هییای  :URLکلیددیوا ه در  -59

ا  مییدیرا  گوگییل در همییکخ اتاوییر ایییخ مییورد را بییه عنییوا  یییل سییکگنان زوسییل گوگییل     

 معرر  زرد.

اییود ت  توسییی گوگییل ووانییدک میی    URLدسییته بنییدی هییا در راییته    :URLرشددته  -60

 ممکخ اس  یل سکگنان موحوع  در وصوه محتوای درت   محه ارسان زند.

 

ارجییاد داد   ییمحا  بییه منییاب  یعتهریی  ت ع میی  نرییا  دهنییدک     ارجدداع و من دد : -61

زنیید زییه در هنگییاو  زکمکی  بییا ی محتییوا اسیی . دسیتورازعمل هییای زکمکیی  گوگییل بکیا  میی    

بایسی  ا  منیاب   یحک  مر ی  ایوند. دقکایا در سنیکخ         برا  می  زیار با دید ا   یمحا  ویاه   

ارایر  مناب  بسکار مهیه هسیتندا بیا اییخ  یان گوگیل انکیار زیردک اسی  زیه ا  زکنیل هیای             

 زند. وارج  برای رتبه بندی استمادک م 

رهرسی  هیای ایمارک گی.اری ایدک بیه ت  ییه ت        فهرست ها  شماره اد ار  شدیه:    -62

زنیید ت ایییخ یعنیی  زاربریسییند ایید  محتییوا     دگا  زمییل میی تح کییل محتییوا بییرای وواننیی 

ا تما  گوگل با هر سکی ی زیه زیاربرا  بپسیندند مواریا اسی  ت اییخ میورد هیه جی ل همیکخ            

 اود. زاربر یسندی محسوب م 

اتزویییی  ییییل  یییمحه ا   رییییا راییییل   اولویدددت صدددفته در نیوددده سدددایت:  -63

sitemap.xml  تواند رتی رتبه بندی تاثکر بگ.ارد. م 

 ارتباط مستاکه با زکمک   محه دارند.لین  ها  خروجی بیش از حی:  -64

اگر ارائه زکنیل هیای ویارج  ا  اسیتانداردها ویار  ایود ممکیخ اسی  باعیز  یوا  یرتی              "

زییاربرا  ت  تیی  ربییا  هییای موتورهییای جسییت و اییود زییه در نهاییی  من ربییه اوبییار وییوب    

 "برای رتبه بندی اما ناواهد اد.

بیه  اگیر گوگیل بیرای سنید ز میه دیگیر هیه         ما  کلیی  بدرا  پدیج رند :   تعیاد کل -65

 بااد. ا ممکخ اس  سکگنان زکمک  ت رحای  گوگلیل  محه رتبه دهد 
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دهید امیا ییل  یمحه قیدیم        اگر سه گوگیل مرازیر جدیید را تیرجک  می       عمر صفته: -66

 اود ممکخ اس  در نظر گوگل محبوب تر بااد. تر زه مرتبا برت رسان  م 

 با ااارک م دد به دستورازعمل های م دد گوگل  طرح کاربر پهنی: -67

 "زند  را  محه در  محا  با زکمک  با تر محتوای ا    را بمرا  ه قابل رتی  م "

گوگییل باعییز زییاهخ  2011برت رسییان  دسییامبر سییان  :پددارش شددیهدامندده هددا   -68

 .یارک ادک گردیددامنه های  دربا دید 

همیانرور زیه قیبم اایارک زیردیه گوگیل ا تمیا  بیکخ زکمکی  ت ممکید            :مفیدی   متتوا -69

 بود  محتوا تمای  قائل وواهد اد.

  

http://www.webmastersalam.com/


(2018 ) نگارش گوگل همه عوامل موثر در رتبه بندی سایتها در  

18  www.webmastersalam.com 
وبمسترسالم مجاز می باشد .#در تنها کپی و فر وش این فایل   

 

 

 

 

 

 

 سایتمربوط به عوامل 

  

http://www.webmastersalam.com/


(2018 ) نگارش گوگل همه عوامل موثر در رتبه بندی سایتها در  

19  www.webmastersalam.com 
وبمسترسالم مجاز می باشد .#در تنها کپی و فر وش این فایل   

 

گوگییل اعییمو زییردک  کنددی: متتددوا ارزو و اطالعددا  منتصددربفرد را فددراهک مددی  -70

اسیی  زییه ا  جریمییه زییرد  سییای  هییای  زییه هییک  سکیی  جدییید ت یییا ممکییدی را عرحییه        

 اود. زنندا به تیعک سای  های  با ارتباط حعکپا بسکار ورسند م  نم 

گوگیل اعیمو زیردک اسی  زیه سیای  هیای  زیه راک هیای ارتبیا             صفته تماس بامدا:   -71

 دهد. دهندا در ازوی  قرار م  انرا  قرار م مناسر ت سری  را در اوتکار با دیدزنندگ

اعتمییاد  رتبییهبسییکاری ا  زاراناسییا  معتادنیید زییه   : Trust Rank) اعتمدداد رت دده -72

رت ده  "یل عامل بسیکار مهیه در رتبیه بنیدی اسی . ت ثبی  اوتیراد جدیید گوگیل بیا عنیوا             

 زند. به ووب  مس  ه را تایکد م  "بنی  نتایج جهتجو بر اساس اعتماد

 

زنید تیا محتیوای ایما      سیاوتار سیای  بیه ویوب  بیه گوگیل زمیل می          ساختار سایت: -73

را مرتییر سییا د. عییمتک بییر ایییخا سییاوتار سییای  بییه دسترسیی  گوگییل بییا  ت رهرسیی  تمییاو    

 زند.  محا  اما زمل م 

سیای  بیه   رسیان    بسیکاری ا  زاراناسیا  معتادنید زیه بیه رت       به روز رسدانی سدایت:   -74

زنکیدا ییل عامیل مهیه ت نونترانیه در       تیوای جدیید بیه سیای  احیاره می       تیعک هنگام  زیه مح 

رتبییه بنییدی سییای  اییما اسیی . اگییر سییه گوگییل تجییود ایییخ ازگییوریته زییه ا  سییکگنان انترییار  

 انکار زردک اس .زند را  استمادک م 

زنید تیا    ییل ناریه سیای  بیه موتیور هیای جسیت و زمیل می          وجود نیوده سدایت:    -75

 د بررس  قرار دهد. محا  اما را به دق  مور
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مسییائل مربییوط بییه نگهییداری  ماننیید بسییکاری ا  ورابیی  هییا  :آپ تددایک هاسددتزمددان  -76

 سای  یا سرتر ممکخ اس   ساب  رتبه بندی سای  اما را وراب زنند.

بییر موقعکیی  سییرتر سییای  اییما بییر رتی منییا ا مات ییپ جیرارکییای   سددرور: موقعیددت -77

بسیکار مهیه اسی ا بیه      سی وی مح ی   گی.ارد. اگیر بیرای ایما      تیاثکر می   رتی س و مح   ایما  

 ایخ مر ر بکرتر توجه زنکد.

بییه عنییوا  یییل سییکگنان رتبییه  HTTPSگوگییل تایکیید زییردک اسیی  زییه ا   :SSLاددواهی  -78

 زند. بندی استمادک م 

 

 زند. رای به عنوا  یل زرا  زکل عمل م  HTTPSبه گمته گوگل با ایخ  انا 

معتبیر بیود  سیای  را    اییخ دت ایرط    خدیما  و حدریک شخصدی صدفتا :    شرای   -79

 زنند. م  اعمو به گوگل
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ا معیا  متیا سیای  ایما      اسیتمادک تکیراری ا    اطالعا  متا  تادرار  رو  سدایت:   -80

ا تما  با دیید سیای  ایما را زیاهخ وواهید داد. ازبتیه اگیر ایما بیکخ ا   ید در اییخ رتنید             

 ما اورار وواهد داد.عمل زنکدا زنسون جست و به ا
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ایییخ سییبل نییوع   را یی  زییاربر یسییند سییای  اسیی  زییه بییه  :نددوار راه ددر  سددایت  -81

اییوند در زییداو قسییم  ا  سییای   تاسییره ن  زییاربرا  ت ازبتییه موتورهییای جسییت و متوجییه میی 

  ضور دارند.

 

 

 

ا  ن  جییای  زییه بییکخ ا  نکمیی  ا  جسییت وها در موتییور      بهیندده سدداز  موبایدد :   -82

وواهید بدانید    گکیردا گوگیل می     جست وگر گوگیل توسیی گوای  هیای هوایمند  یور  می        

زه سای  اما برای زاربرا  ت میخ همیراک بهکنیه ایدک اسی  ییا وکیر؟ در تاقی  در  یان  احیر           

 زند.  گوگل سای  های  را زه برای ت مخ های همراک بهکنه نبااندا م ا ا  م
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اییخ نکسی  زیه ریک ه هیای یوتکیوب در نتیایه جسیت و بیه سیایتهای           ایک  در  یوتیوب:  -83

 اوند. )ا تما  به وا ر اینکه مازل ن  گوگل اس ( ترجک  دادک م دیگر 

 

متوجیه اید زیه ترارکیل یوتکیوب یی         Land یدر تاق  بیا اییخ رتنید گوگیل ا موتورجسیت و     

 به اکل اگرر  ار ایخ یارته اس .گوگل یاندا برت رسان  ازگوریته ا  

ییل سیای  زیه رابیی زیاربری ن  بیرای اسیتمادک ت ییا گیردش در          سدایت:   راب  کاربر : 84

تواند بیه  یور بکیر مسیتاکه بیا زیاهخ  میا   ضیور زیاربرا  درت  سیای             ن  داوار باادا م 

 نسکر ب ند. ن   به مک ا  با ده

زننید بیا نصیر     بروی  رکیر می     کنهدول: : استفاده از اواد  آندالیو و اواد  سدر      85

هییا بییرای سییای ا ممکییخ اسیی  اینییدز  سییای   ار تنییه هییای ایییخ دت ابیی ار ت یییا اسییتمادک ا  ن 

تواننیید بییه  ییور مسییتاکه بییا داد  ا معییا  بکرییتر بییه  هییا میی  اییما بهبییود یابیید. همزنییکخ ن 

تیه می  ایود    گوگل برای زارا بیه  یور مسیتاکه بیر رتبیه بنیدی ایما تیاثکر بگ.ارنید. ازبتیه گم          

 گوگل ایخ مس  ه را تایکد نکردک اس .

بییه  Yelp.comاییهر  سییای  در سییای  هییای  ماننیید   سددایت: برنددیکاربر/ نظددرا  -86

 .د ناخ مهم  در ازگوریته گوگل داردا تمان  یا
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دامنیه هیای قیدیم  ا تمیا       گررتیه ایدک ا   زکنیل هیای   بیل   سن لین  ها  دامنده:  -87

 ها ا  دامنه های جدید هستند. بسکار زارنمدتر ا  زکنل

تعیداد دامنیه هیای  زیه بیه       :تعیاد دامنه هایی که به سدایت شدما لیند  داده اندی     -88

 سای  اما ارجاد دادک اند یک  ا  مهه تریخ عوامل رتبه بندی در گوگل اس .

 

 IP زکنییل هییای  ا  سییایتهای  بییا :C کددالس هددا  جیاااندده IPتعددیاد لیندد  هددا از  -89

زکنیل دادک  دهیدا گسیترک دامنیه سیای  هیای  زیه بیه ایما          نریا  می   متمیات    C زم  های

 تواند به رتبه بندی زمل زند. ایخ عامل م  اند  یاد اس  ت

تعیداد زییل زکنییل هیا  تیی  زکنیل هییای  زیه ا  یییل دامنییه     : هددا لیندد  کدد  تعدیاد   -90

 ه بندی تاثکر دارند.زنکدا در رتب دریار  م 

همییانرور زییه در ایییخ توحییکحا  ا   بدد  لیندد :  Anchor text)مددتن لنگددر  -91

 ازگوریته ا    گوگل ذزر ادک اس :

 "دهد. ارائه م   محا  ودواب ر تو کپ دقکا تر  محا  تب را ا  متخ زنگر "

زمتییر ا  قبییل اهمکیی  دارد )امییا  مییان  زییه بییکخ ا   یید بهکنییه مییتخ زنگییر بییدیه  اسیی  زییه 

بیا   Anchor Textزنید( بیه هیر  یان      ادک اسی  بیه عنیوا  ییل سیکگنان سیای  عمیل می         
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ز ما  ز کیدی بنی  هنیو  هیه بیه عنیوا  ییل سیکگنان قیوی در دت هیای زوسیل محسیوب             

 اود. م 

بییرای تصییاتیر عمییل   زنگییربییه عنییوا  مییتخ   ALTمییتخ : ویرا)بددرا  تصدد ALTتددن  -92

 زند. م 

می  زیات  اعیمو زیردک اسی  زیه تیاثکر بیل         : govو  eduلین  هدا از دامنده هدا      -93

. بییا ایییخ  ییان زکنییل هییا بییه نییود دامنییه سییایت  زییه ا  ن  گررتییه اییدک اسیی  ربریی  نییدارد  

ت  guvهییای  بییل زکنییلهمزنییا  زاراناسییا  سیی و معتادنیید زییه موقعکیی  هییای تیییعک ای در 

edu .تجود دارد 

( اتییوریت قییدر  )یییکه  :اتددوریتی صددفته ا  کدده از آن بدد  لیندد  ارفتدده ایددی  -94

 محه ارجاد ادکا یک  ا  مهیه تیریخ عوامیل رتبیه بنیدی گوگیل ا   میا  ایرتد بیه زیار اییخ            

 موتورجست و بودک ت همزنا  هس .

 

زکنییل  ار شدر  مهمیی ناییخ بییل زکنییل ا  دامییکخ اتییوریت  بییا تر ا : دامددین اتددوریتی -95

 .دارد

 SERPزکنییل گییررتخ ا   ییمحا  دیگییر رتبییه بنییدی در همییا  لیندد  هددایی از رق ددا:  -96

 ممکخ اس  برای رتبه بندی  محا  برای ز مه ز کدی مورد نظر ار امندتر بااد.

بسیکاری ا  زاراناسیا  معتادنید زیه گوگیل بیه        لین  از سایت هدا  مدورد انتظدار:     -97

زیه سنیدتا ا  سیای  هیای میورد اعتمیاد گوگیل        تب سای  اما اعتماد ناواهید زیرد تیا  میان      

 در  نع  اماا به سای  اما زکنل بدهند.

زکنیل گیررتخ ا  سیای  هیای  بیا دامنیه هیای حیعکپ         لین  ها از موقعیت هدا  بدی:    -98

 ت یا موقعک  های بد در سای  ها ممکخ اس  به سای  اما نسکر ب ند.
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اییوند  همییا  دریاریی  میی هرسنیید زکنییل هییای  زییه ا   ریییا یسیی  م پهددت مهمددان: -99

مناسییر  نویسییندک همییا  سییای  زکنییل هییای   انییدا کبییه همزنییا  زمیی  ار ش دارنیید امییا   

برویی  ا  یسیی  هییای مهمییا  ممکییخ اسیی  بییه ایید  بییه سییای  اییما حییربه  ییی  نکسییتند. )

 ب نند.(

 بییا گمتییه گوگییل زکنییل هییای دریییارت  ا  تب کیییا       لیندد  هددا از ت لی ددا :  -100

تمیان اییخ هیه تجیود دارد زیه گوگیل قیادر بیه تریاک  داد  ت          بایسی  نوریازو باایند. ا     م 

 رک تر زرد  زکنل ها ا  تب کیا  بااد.

 ا ی    داد  زکنیل هیای ارجیاد بیه  یمحات  زیه بیه  یمحه         صفته اصدلی: اتوریتی  -101

اهمکیی  تیییعک ای دااییته  درجییهممکییخ اسیی  در ار یییاب  یییل سییای   اییما زکنییل دادک انیید ا

 بااند.

تعرییپ   اییخ میورد یکی  ا  مسیائل بحیز برانگکی  در سی و اسی .         نوفدالو: لین  هدا    -102

 گوگل در وصوه ایخ زکنل ها ایخ اس :

 "زنکه. به  ور ز   ما ایخ زکنل ها را دنبان نم "

بایسیی  ا  ایییخ زکنییل هییا بییه ماییدار محییدتد اسییتمادک زنکیید. در ییورت  زییه سگییاز   ازبتییه میی 

یخ یابییدا ا ییل  بکعیی  سییای  اییما را بییرهه اسییتمادک ا  ایییخ زکنییل هییا در سییای  اییما اریی ا

  ند. م 

داایتخ در ید بکر بکعی  ا  زکنیل هیای  زیه ایما ا  ییل          تنوع اندواع لیند  هدا:    -103

مرییکوک رعازکیی   توانیید نرییانه ای ا  گکریییدا میی  میی  منبیی  تا یید )ماننیید ان مییخا نظییرا  ت...(

و گیررتخ زکنیل ا    بااید. زیه  ییاد بیرای گوگیل جازیر نکسی ! امیا ا  ن  سی         مدیرا  تب سای  

 ای ا  یل سای   بکع  ت زارنمد برای گوگل وواهد بود. مناب  مات پ نرانه

ز مییات  ماننیید  لیندد  هددا  ت لی دداتی و یددا سددایر کلمددا  در حددوزه لیندد :  -104

ممکیخ اسی  ار ش زکنیل     "زکنیل هیای  مایی  ایدک    "ت  "زکنیل  تبیادن "ا  " امکا  میاز  "

 را زاهخ دهند.

زکنیل هییای جاسیا ی اییدک درت  محتیوای  ییمحها قدرتمنییدتر     لیند  هددا  متنددی:  -105

 ا  زکنل های موجود در  محا  واز  یا در موقعک  های دیگر  محه هستند.
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در اسییتمادک زییرد  ا  تکنکییل تیککییر مسییکر  :301 ریددیایرکتوجددود بددیش از حددی  -106

سییر سییا   یمحها تعییادن را رعاییی  نمایکییدا اسیتمادک بیی  رتیییه ا  ایییخ قضیکه ممکییخ اسیی  درد   

 اود.

داو ی  یکی  دیگیر ا  سیکگنان      هیای  زکنیل  انکیر تکسی    :متن لنگدر لیند  داخلدی   -107

اسی . اگیر سیه ا تمیا  زکنیل هیای داو ی  ار ش بسیکار زمتیری ا  زکنیل هیای             مرتبیهای 

 وارج  دارند.

مییورد  توانیید بییه عنییوا  یییل سییکگنان حییعکپ عنییوا  زکنییل هییه میی عنددوان لیندد :  -108

 گکرد( رتی زکنل قرار م  titleتح  عنوا  تو )متن  زه  استمادک قرار بگکرد.

109- TLD     زریوری    دامنیه هیای   دریاری  زکنیل هیا ا     :دریدافتی کوور در لیند  هدا

ت... ممکیخ اسیی  بییه ایما در رتبییه بنییدی بهتیر ن  زرییور زمییل     coا  irا  denماننیید  ویاه 

 زند.

اییوند  هییای  زییه در ابتییدای یییل محتییوا دادک میی   زکنییل متتددوا: در متدد  لیندد  -110

اییوند  نسییب  بییه زکنییل هییای  زییه در انتهییای یییل محتییوا دادک میی    بکرییتریا تمییا  ار ش 

 دارند.
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ایودا   اینکیه ییل زکنیل ا  ز یا در ییل  یمحه ییاهر می          مت  لیند  در صدفته:   -111

بسییکار مهییه اسیی . بییه  ییور ز یی  زکنکیی  زییه در محتییوای  ییمحه جاسییا ی اییدک اسیی ا       

 .سایدبارها م  باادقدرتمندتر ا  یل زکنل در قسم  روتر یا 

گیررتخ ییل زکنیل ا  ییل سیای  زیه        :ت  مدر  سایت بدا متتدوا   لین  ارفتن از  -112

دهید بیه مراتیر ار ایمندتر ا  گیررتخ زکنیل ا  ییل سییای          ان یاو می    مریابه رعازکی  ایما را   

 بکر مرتبی اس .

ار ش  بییا محتییوای مییرتبی یییل زکنییل ا  یییل  ییمحه   صددفته:  ارت ددا  سددا  -113

 .بکرتری نسب  به یل زکنل ا   محه ای بکر مرتبی دارد

گوگییل عااییا زکنییل هییای  اسیی  زییه ا   ییمحات  گررتییه     کلیددیوا ه در عنددوان: -114

 ها ز کدتا ک مورد نظر  ضور دارد. وند زه در عنوا  ن ا م 

راید بیل زکنیل     بیا نیرم مثبی    سیایت    :هدا  لیند  ب   میوان رشیسرعت مث ت  -115

 ا  ییرا نریا  دهنیدک راید    در نتایه جسیت و راید قابیل مم ظیه ای وواهید داای       معمو   ها

 اس .ن  سای  
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بیه   هیا  زکنیل راید بیل   سیرع  منمی     :هدا  لیند  رشی میوان بد   سرعت منفی  -116

 تواند رتبه بندی سای  اما را با زاهخ مواجه سا د.  ور قابل توجه  م 

زییه گییررتخ زکنییل  نرییا  مکدهیید Hilltopازگییوریته  :HUB صددفتا  لیندد  هددا از -117

در یییل موحییود وییاه تییاثکر ییی.یر تییر    بییل زکنییل هییای  یییادی دارنیید ا     زییها   ییمحات

 هستند.

زکنیل گیررتخ ا  ییل سیای  زیه ا  نظیر        قیرتمندی:  لین  ادرفتن از سدایت هدا     -118

ایود قرعیا تیاثکر بکریتری نسیب  بیه زکنیل گیررتخ          گوگل یل سیای  قدرتمنید ایناوته می     

 ا  سای  های حعکپ ت زوسل دارد.

بیا تجیود اینکیه گیررتخ زکنیل ا  اییخ        لین  ارفتن از قهمت منداب  ویادی پدییا:    -119

زننید در  یور  دریاری  زکنیل      ری رکیر می   قسم  ها ن  سنا  ار ای  هیه نیدارد امیا بسیکا     

 اود. ا  قسم  مناب  تیک  یدیاا سای  اما قدرتمندتر ت تاثکرگ.ارتر دیدک م 

هییا زکنییل بییه یییل  : ز مییات  زییه بییا ن ز مییا  زکنییل اییدک مییرتبی بییا موحییود  ییمحه -120

اییودا بییه گوگییل مکمهمانیید زییه ن   ییمحه در وصییوه سییه سکیی ی اسیی  ت    ییمحه دادک میی 

 سک ی ن  را برناسد.باید با سه 
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  بیا ییل گییواه  ثبی  اوتیراد گوگیلا زکنیل هیای قیدیم  تییر         سدن بد  لیند :    -121

 تر دارند.دقدر  بکرتری نسب  به زکنل های جدی

بیا توجیه بیه گسیترش ایبکه      لین  از سایت هدا  واقعدی در میابد  وبدال: هدا:       -122

گوگیل ا تمیا  بیرای زکنیل هیای  زیه ا  سیای  هیای تاقعی  گررتیه            هیا(  PBN) های تبمگ 

اوندا اهمک  بکرتری نسیب  بیه تبیما هیای متعیدد جع ی  زیه وودتیا  مکسیا یدا قائیل            م 

متوجییه  اهییا ا تمییا  ا  عمئییه ت ییاری ت رتابییی بییا زییاربرا  تمییات  بییکخ ایییخ دت ر اییود. ن  میی 

 اوند. م 

گییررتخ زکنییل ا  یییل یرترایییل  بکعیی  زییه   اددرفتن لیندد  از پروفایدد  ط یعددی: -123

برت رسییان  مییداتو دارد بسییکار ممکییدتر ا  گییررتخ زکنییل ا  سییای  هییای  زییه ا  تررنییدهای      

 زنند. زمک سکاک برای راد استمادک م 

باییخ زکنییل  ییمحا  گوگییل زکسییت  را بییرای ج ییوگکری ا    لیندد  هددا  متیابدد : -124

 زند. تبادن بکخ ا   د زکنل ارائه م 

محتیوای توزکید   توانید   گوگیل می      ها  متتدوا تولیدی شدیه توسد  کداربر:     لین -125

را در ماابیل محتیوای منتریر ایدک توسیی مازیل سیای  تاقعی  اناسیای  زنید.            ادک ماا ر

http://www.webmastersalam.com/


(2018 ) نگارش گوگل همه عوامل موثر در رتبه بندی سایتها در  

32  www.webmastersalam.com 
وبمسترسالم مجاز می باشد .#در تنها کپی و فر وش این فایل   

 

 WordPress.comاییود زییه یییل زکنییل ا  تبییما رسییم   بییرای مثییان گوگییل متوجییه میی 

 س .بسکار متمات  ا besttoasterreviews.wordpress.comنسب  به 

دریاریی   301زکنییل هییای  زییه ا  تیککییر مسییکر  :301 بددا ریددیایرکت هددا لیندد   -126

زنکید زیه ار ش تیر هسیتند      زنکد نسب  به زکنل های  زیه بیه  یور مسیتاکه دریاری  می        م 

بیه انیدا ک زکنیل هیای مسیتاکه       301گویید زیه زکنیل هیای      با ایخ  ان م  زات  ا  گوگل می  

 ار امندند.

زننیید   ییمحات  زییه ا  مککرتررمیی  یرییتکبان  میی     :Schema.org اسددتفاده از  -127

زننییدا قییرار بگکرنیید.  ا تمییا  در رتبییه بییا تری نسییب  بییه  ییمحات  زییه ا  ن  یرییتکبان  نمیی 

ز کییل وییور بکرییتری در نتییایه ایییخ نرییا  دهنییدک ایییخ اسیی  زییه  ییمحا  بییا مککرتررمیی   

 دارند: جست وی گوگل

 

اعتمیاد سیایت  زیه بیه      عیدد رتبیه   :یند  میگیریدی  ی که از آن لسایترت ه اعتماد  -128

 اعتماد به اما انتاان وواهد یار . رتبهزند زه سادر  دهد تعککخ م  اما زکنل م 

رتبییه بنییدی یییکه رنییل بسییکار محییدتد  تعددیاد لیندد  هددا  خروجددی در صددفته: -129

اسیی   گییررتخ یییل زکنییل ا  یییل  ییمحه زییه در ن  تعییداد انگریی  اییماری زکنییل ورتجیی   

دارد بسییکار بییا ار ش تییر ا  گییررتخ یییل زکنییل ا   ییمحه ای اسیی  زییه در ن  تعییداد    تجییود 

 زکنل های ورتج  بسکار با  اس .

بیه دزکیل اینکیه در  یان  احیر اییخ نیود بیل زکنیل گیررتخ بیه             لین  ها  انجمن: -130

اییودا امکییا  دارد گوگییل   ایید  رایییه اییدک اسیی  ت سییول اسییتمادک هییای  یییادی ا  ن  میی    

 ل های  را  ت  به  مر برساند.ار ش سنکخ زکن
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گیررتخ زکنیل ا  ییل     :ارفتده ایدی   بد  لیند    کده از آن  ییتعیاد کلما  متتوا -131

ز مییه  250ای بسییکار بییا ار ش تییر ا  گییررتخ زکنییل ا  یییل محتییوای    ز مییه 1000 یمحتییوا

 ای اس .

گیررتخ زکنیل ا     :ارفتده ایدی   بد  لیند   صدفته ا  کده از آن   کیفیت متتوا   -132

زه بسکار ویوب ت ا یوز  نگیارش ایدک اسی  بسیکار بیا ار ش تیر ا  گیررتخ زکنیل ا            محتوای  

 محتوای  اس  زه ا  نظر نگارش سر  یایکن  دارد.

سییا ی  جییامیی  زییات  تایکیید زییردک اسیی  زییه زکنییل هییای  :Sitewide لیندد  هددا  -133

 اوند. سای  به عنوا  یل زکنل تا د محسوب م در قازر ادک 
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 تعامل کاربرعوامل مربوط به 
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گوگییل اسیی . بسییکاری معتادنیید  هییوش مصیینوع رنییل بییریخ ازگییوریته  رندد  بددرین: -134

زییه هیید  ا یی   ن  انییدا ک گکییری ایییخ اسیی  زییه سگونییه زییاربرا  بییا نتییایه جسییت و وییود    

 ارتباط برقرار زنند.

بیه گمتیه گوگیل    ارزیابی کلی  از طریدد ندرا اراانید  بدرا  ید  کلیدی وا ه:        -135

بییرای ز مییه  رتبییهاییوند ممکییخ اسیی  اریی ایخ   بکرییتر ز کییل میی   CTR ییمحات  زییه در 

 ز کدی وا   را به همراک دااته بااند.

 

 بدرا  تمدا  کلمدا  کلیدی :      CTRدر نتدایج جهدتجو )   نرا کلی  اراانید    -136

CTR           ایودا   ارگانکل سای  زه بیرای همیه ز میا  ز کیدی در رتبیه بنیدی در نظیر گررتیه می

 اود. ا تما  یل سکگنان انسان  تعامل زاربر محسوب م 

نییرم یییرش همییه زاراناسییا  سیی و اهمکیی  مسیی  ه  : Bounce Rateنددرا پددرو ) -137

وییوب بییرای سیی و در وصییوه بررسیی    سیین هرا قبییون ندارنیید امییا ا تمییا  ایییخ مییورد یییل  

بییکخ  SEMRushزکمکیی  مرازییر در  اییدک باایید. همزنییکخ یییل تحاکییا اوکییرا ا   ییر    

 ت رتبه بندی گوگل همبستگ  یکدا زردک اس .نرم یرش 
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تایکیید اییدک اسیی  زییه گوگییل ا  دادک هییای گوگییل زییرتو بییرای   :مهددتییک ترافیدد  -138

زنید. سیای  هیای  بیا تعیداد ترارکیل بیا  ا          تعککخ تعداد با دیدزننیدگا  سیای  اسیتمادک می     

دید گوگیل ا تمیا  سیای  هیای بیا زکمکی  تیری نسیب  بیه سیای  هیای  بیا تعیداد ترارکیل               

مرییا  ایید زییه بییکخ ترارکییل سییای  ت رتبییه     SEMRushزمتییر هسییتند.  یی  تحاکییا  

 بندی ن  ارتباط مستاکه تجود دارد.

  هییا بییا ترارکییل تکییراری سییای: )بازدیددی کننددیاان بازاوددتی  ترافیدد  تاددرار  -139

 ا تما  بهبود رتبه در گوگل وواهند داا .

140- Pogosticking: Pogosticking    ییییل نیییود ویییاه ا  دتر  د  در بیییا ار نتیییایه 

اسیی . در ایییخ مییورد زییاربر مرتبییا رتی مرازییر مات ییپ بییرای یکییدا زییرد  جییواب زامییل تییر   

 زند. سوان وود ز کل م 
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ارییراد بییه  ییور  مسییتاکه در رتبییه بنییدی سییای  اییما تییاثکر وواهیید       Pogostickنتییایه 

 گ.اا .

گوگیل اییخ تیعگی  را در زیرتو متوقیپ زیردک اسی . بیا         سایت ها  مهدیود شدیه:    -141

زنیدا بنییابرایخ   اییخ تجیود یانیدا ا  اییخ تیعگیی  بیه عنیوا  ییل سیکگنان زکمکیی  اسیتمادک می           

 گوگل ا تما  ا  ن  استمادک وواهد زرد.

دانیکه زیه گوگیل دادک هیای اسیتمادک ا  مرترگیر        میا می    ش مارکدت هدا  کدرو :   بو -142

اییوند  زنیید بنییابرایخ  ییمحات  زییه در زییرتو بییوک مارزیی  میی      زییرتو را جمیی  نتری میی  

 توانند ار ایخ رتبه دااته بااند. م 

ای ا  تعامیل بیا زیاربر ت     توانید نریانه    محات  بیا تعیداد نظیرا   ییاد می       تعیاد نظرا :-143

بیا ی محتیوا بااید. در تاقی  ییل گیوگ ر اعیمو زیردک اسی  زیه نظیرا  تیاثکر بسیکار               زکمکی  

  یادی در رتبه بندی دارند.

 

گوگییل بییه  مییا   ضییور زییاربرا  در سییای  اییما اهمکیی    زمددان حضددور کدداربران: -144

دهیدا بنیابرایخ  میا   ضیور  یو ن  تیر زیاربرا  در سیای  بیرای ایما رتبیه             بسکار  یادی می  

 نترد. را به ارمیا  م  های بهتری
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 گوگل های جدیدم قوانین الگوریت
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گوگییل  ییمحا  جدیییدتر را بییرای   برخددی صددفتا  سددواوار حمایددت ههددتنی:   -145

 زند. جست وهای وا   تاوی  م 

گوگیل ممکیخ اسی  بیه بروی   یمحا         بایهت متندوع شدونی:   برخی صفتا  می -146

 در جست و ز مات  را بکار اید.

اییما هییه ا تمییا  ایییخ مسیی  ه را متوجییه اییدک اییید زییه  تاریخچدده مددرور کدداربران: -147

 رتبیه بهتیری  ایید ت ییا جست وایا  زردیید بیرای ایما        هیا سیر دک   برو   محا  زه قبم به ن 

 دارند.

زنکییدا   مییان  زییه اییما یییل بییار مییوردی را بررسیی  میی  تاریخچدده جهددتجو کدداربر: -148

زنکیدا گ ینیه هیای قب ی  جسیت وتا  را       گوگل در سری بعید زیه همیا  میورد را جسیت و می       

 دهد. بکرتر نمایخ م 

ا گوگییل محتییوای SEMRushبراسییا  یییل مرازعییه   اسددنیپتس هددا  برجهددته:  -149

نییدی ت اسییتمادک ا   اسیینکپت  هییای تیییعک را براسییا  ترزکبیی  ا   ییون محتییواا قازییر ب       

HTTPS  زند. ها انتااب م 

سیرتر مح ی  ت    IPگوگیل در جسیت و اتزویی  را بیه سیای  هیا بیا ییل          :لوکال سدوو  -150

 دهد. توسعه دامنه واه زرور مورد نظرا م 

زنید   گوگیل مرازیر بیا عنیاتیخ  ای  ت نایسیند را زمتیر ییاهر می           جهتجو  ایمن: -151

نیو  ننایدر جیدی نکسی  امیا در  بیا  انگ کسی  بکریتر         ایخ مس  ه در  بیا  رارسی   یداقل از   

 اود. یکگکری م 

اگرسییه گوگییل یییم  اساسییا مییردک اسیی  امییا گوگییل  حلیدده هددا  اوادد  پددالس:  -152

 دهد. اتزوی  بکرتری به نویسندگا  ت سای  های رعان در گوگل یم  م 

ی بیییرای گوگیییل دارای اسیییتانداردهای زکمکییی  بیییا تر :YMYLکلمدددا  کلیدددی   -153

ت مرازیر میرتبی بیا سیممت  ت زسیر       اسی .  " نیدگ  ایما   " ییا  "ییون ایما  " ما  ز کدی ز

 درنمد را دتس  دارد .
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بییا اییکای  یییل توزکیید زننییدک محتییوا ا  اییما بییرای عییدو رعاییی    :DMCAشدداایت  -154

زپ  رایی  ت اثبیا  ن  ا  یمحه منتریر زننیدک ن  محتیوا ا  نتیایه گوگیل  ی.  وواهید اید            

 .سون یکام  مبن  بر  .  ن   محه ارسان م  گردد.()زه ازبته در سرچ زن

دامنییه هییای بکرییتری بییرای هییر  ییمحه     BigFootبرت رسییان  در  تنددوع دامندده:  -155

SERP . احاره ادک اس 

گوگیل گیاه  نتییایه جسیت و ز میا  ز کییدی مربیوط بیه ورییید        جهدتجو معددامال :  -156

 دهد. مانند جست و یرتا ها را نمایخ م 

 

را بییا تر  نارییهبییرای جسییت وهای مح یی  گوگییل اب ییر نتییایه  متلددی:جهددتجوها   -157

 دهد.  بکع  ن  نتکحه نمایخ م  SERPا  

 

 لییی  ییادیوییاها باعییز ا یدکییا  ز مییا  ز   برویی :بدداکس اخ ددار اوادد جع دده  -158

 اود:  در گوگل م دیباز  وبر جد

رتبیه داد   یی  ا  تیین  بیرت ا گوگیل ایرتد بیه       بدور::   برا  برندی هدا   اولویت  -159

 ب را برای برو  ز ما  ز کدی زردک اس . برندهای به
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گوگییل گییاه  نتییایه گوگییل اییایکنو را بییا تر ا  نتییایه دیگییر نمییایخ  نتددایج خریددی: -160

 دهد: م 

 

تصیاتیر گوگیل گیاه  در نتیایه جسیت و عیادی ت  بکعی  نریا  دادک          نتایج تصدویر:  -161

 اوند. م 

اسیی . بییه عنییوا    Easter Eggای دتا دک نتک ییه گوگییل دار :Easter Eggنتددایج  -162

در جسییت و تصییویری گوگییلا نتییایه    "Atari Breakout"مثییان هنگییاو جسییت و بییرای   

 اوند. گوگل تبدیل به یل با ی م 

ا  برنید در وصیوه ییل   ز میا  ز کیدی   : ید  برندی  نتایج ی  سایت تنهدا بدرا     -163

 دهد. جست و نمایخ م  نتایهدر  ک ه ا  سای  ن  برند رانت سندیخ
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 "برنی"نا  تجار  یا سیگنال ها  

ییل سیکگنان سیادک     بیل زکنیل بیا میتخ زنگیر برنیدا        :ب  لین  با متن لنگر برندی  -165

 اما بسکار قوی اس .

 

زننیید. اگرمییردو در   ارییراد در وصییوه برنییدها جسییت و میی      برنددی:  جهددتجو -166

وصییوه نییاو برنیید اییما در گوگییل جسییت و زننییدا ایییخ نرییا  دهنییدکا محبوبکیی  اییما نیی د   

 مردو برای گوگل اس .

 و در یییل ز مییه سییتنیییا ارییراد بییرای ج  برنددی ج جهددتجو در کلمددا  کلیددی :  -167

هدسی  تاقعکی  م یا ی      زننید؟ )بیه عنیوا  مثیان      د جسیت و می   نی ز کدی ویاه بیا نیاو بر   

دی یی  زییا  س هدسیی  تاقعکیی  م ییا ی دی یی  زییا ( اگییر اینگونییه اسیی  گوگییل در وصییوه  

ایودا بیه ایما رتبیه مر یوب تیری وواهید         جست وهای  زه در ن  ها نیاو برنید هیه ذزیر نمی      

 داد.

گوگییل بییرای  سددایت هددایی کدده دارا  صددفته فیهدد وش بددا طرفددیار ههددتنی: -168

ای اجتمییاع  بییه وصییوه رکسییبوک ا تییراو  یییادی قائییل   سییای  هییای رعییان در اییبکه هیی 

 اود. م 

عیمتک بیر رکسیبوک گوگیل بیه       سایت هدایی کده دارا  پروفاید  تدویتر ههدتنی:      -169

 دهد. تویکتر ت رعازک  در ن  نک  اهمک  م 

گوگییل بییه  ییمحا  رسییم  اییما در اییبکه هییای    صددفته رسددمی در لیناددیین:  -170

 دهد. دی م اجتماع  به وصوه زکنکدیخ اهمک   یا

مییدیر عامییل گوگییل اریییل ااییمک    2011در سییان  شددناخته شددیه: نویهددنیاان -171

 ادعا زرد:

بیدت    زیاربرا  ایناوته ایدکا   در نتایه جست وا ا معیا  میرتبی بیا یرتراییل هیای ننمییخ        "

 "گکرند. ال با تر ا  محتواهای دیگر قرار م 
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یییل  سییاب در اییبکه  موددروعیت حهدداب هددا در رسددانه هددا  اجتمدداعی:    -172

یسیی  تییاثکر زمتییری نسییب  بییه یییل  سییاب در   2بییا دک هیی ار دنبییان زننییدک ت  Xاجتمییاع  

هما  ابکه اجتمیاع  بیا دک هی ار دنبیان زننیدک ت تعیداد  ییادی یسی  ت تعامیل بیا  دارد. در           

 بااد.  اکا  با ایخ زار گوگل دنبان یکدا زرد   ساب های جع   ت تاقع  م 

همکرییه مرازییر برنییدهای بیی را در  در برتددرین هددا  جهددتجو:برنددیها  بددور:  -173

 زند: نید. ایخ در وصوه اوبار ت...  د. م  قسم  تاپ جست وها به نمایخ در م 

 

گوگیل ا  برنیدها بیه عنیوا  ییل سیکگنان اسیتمادک         برنی ها  ناموخص ذکدر شدیه:   -174

ا  را داریید هیه   ای  م  زند. ایخ رتیه برای برنیدهای نامراصی  زیه ایما قصید معرری  زیرد        

 زند.  د. م 

زسییر ت زارهییای تاقعیی  محییل سییکون  دارنییدا ا تمییا  گوگییل  اطالعددا  ارت دداطی: -175

 ا  دادک های محل سکون  برای تراک  ا از  زسر ت زار استمادک وواهد زرد.
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 فاکتورها  درون وب سایت

ا  م یا ا   سیای  هیای  بیا محتیوای زکمکی  ییایکخ در جسیت وها یی          پنالتی پانیا:  -176

 ینازت  یاندا زمتر قابل مراهدک وواهند بود.

زکنیل داد  بیه موقعکی  هیای بید ماننید سیای          لین  هایی به موقیعت هدا  بدی:   -177

 دهد. های اسپه ورر م ا ا  اد  توسی ازگوریته یاندا را ار ایخ م 

تیککییر مسییکر در  ازیی  عییادی هییک  مرییک   نییدارد امییا اگییر قصیید   ت ییددر مهددیرها: -178

 رریر گوگل را دااته بااکدا ا تما  م ا ا  وواهکد اد.

گوگیل رسیما اعیمو زیردک اسی  زیه بنرهیای         متتوا  منترف کنندیه )ت لی دا  :   -179

  یاد ت تب کیا  زاربرنایسند مستاکما نرا  دهندک زکمک  یایکخ یل سای  اس .

 گوگییل تب سییای  هییای  را زییه  ییمحا   :مخفددی و ریرقابدد  دسترسددی ظدداهر  -180

 زند. جریمه م ا دهند  نمایخ م  موبایلرا به زاربرا   یوااندک ادک با یاپ نپزامل 
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بیرای بهکنیه سیا ی     ب یه درسی  وواندیید  گوگیل اریراد را      بیش از حدی: بهینه ساز   -181

 نکنکد. طبکخ ا   د سای  هایرا  م ا ا  مککند. ی  در هک  سک  اررا

یییل گییواه  ثبیی  اوتییراد گوگییل  :سدداخته شددیه بددا کلمددا  تصددادفی متتددوا   -182

را تریاک    سیاوته ایدک توسیی ربیا     توانید محتیوای    دهید زیه گوگیل سگونیه می       نرا  م 

دهد ایخ سکسته بیرای رک تیر زیرد  محتیوای توزکید ایدک وودزیار ت ییا منحیر  بسیکار ممکید            

 اس .

ایودا   ا  نریا  دادک می   وواهید  یمحه ای زیه بیه زیاربر      گوگیل می    صفتا  دراداه:  -183

هما   محه ای بااد زه بیه گوگیل نریا  دادک ایدک اسی . اگیر  یمحه ایما اریراد را بیه ییل            

گوینیید. نکییا ی بییه گمییتخ  رما بییه ن   ییمحه درگییاک میی  یی ییمحه دیگییر هییدای  زننییدا بییه ا

 زنندا دتس  ندارد. نکس  زه گوگل سای  های  را زه ا  سنکخ  محات  استمادک م 

 Page Layout) ازگییوریته  ییرا بنییدی  ییمحه  آاهددی هددا  ریددر معمددول:    -184

Alghorithm)      سییای  هییای  را بییا تعییداد  یییادی نگهیی  )ت محتییوای بسییکار  یییاد( جریمییه

 زند. م 
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را بییه  ی اسیتمادک زییرد  ا  سنیکخ زکنییل هیا    پنهدان کددردن لیندد  هدا  وابهددته:   -185

زنییکه سییرا زییه جریمییه هییای سیینگکن  ا   ییر  گوگییل بییه همییراک وواهیید    ایید  منیی  میی 

 داا .

186- Google Fred :    2017زابیی  زییه بییه م موعییه برت رسییان  هییای گوگییل در سییان 

دادک ایید. توجییه موتییور جسییت و بییه ایییخ برت رسییان  هییا بییه سییای  هییای حییعکپ زییه          

 زندا معرو  اس . درنمدبا ی  را ای اد م 

 

یوایکدک نکسی  زیه     زی  هیک    بیرای اییخ مسی  ه    :زیرمجموعده ایدر   سایت ها   -187

زننید   نیید ت بسیکاری رکیر می      ای ووایخ نمی    سیای   یرم موعیه گکیری   گوگل ا م ا  هک  

زننید ا   یر  گوگیل میورد      سای  های  زه ا   ریا سکسیته هیای تابسیته زسیر درنمید می       

 گکرند. نظار  بکرتری قرار م 

گوگیل بیه اید  ا  سنیکخ محتیوای  متنمیر اسی .        : خته شدیه خودکدار  سامتتوا   -188

زنیدا ن  را  سیاب     اگر گوگل متوجیه ایود زیه سیای  ایما ا  سنیکخ محتیوای  اسیتمادک می          

 جریمه وواهد زرد.

اسیتمادک بیکخ ا   ید زکنیل هیای نوریازو بیرای زکنیل هیای           اثر افراطی پدیج رند :   -189

 سکسته برای گوگل بااد. ورتج  ممکخ اس  نرانه ای ا  رریر داد 

سیرتر سیای  ایما     IPاگیر ندر    بده عندوان هرزنامده:    IPعالمت اد ار  آدرس   -190

به عنیوا  هر نامیه عممی  گی.اری ایدک بااید ا تمیا  رتی تمیاو سیای  هیای متصیل بیه ن              

 سرتر تاثکر وواهد گ.اا .
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اگر گوگیل رکیر زنید زیه ایما بیا اری تد  ز میا  ز کیدی بیه تیو هیا              متا تن: کاسپ -191

 ت عناتیخ قصد با ی داد  سکسته ها را داریدا اما را م ا ا  وواهد زرد.
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 وب سایت یخارج اسپک در سوو فاکتورها 

ه یوو ناگهیان  زکنیل هیا بیه  یر  سیای  ایما          ریر ط یعدی لیند  هدا:    افوایش -192

 جع   بود  زکنل ها اس . یل نرانه مرمعخ برای گوگل ا 

سیای  هیای  زیه توسیی ازگیوریته گوگیل ینگیوئخ م یا ا  ایدک انید           پنالتی پنگوئن:  -193

زکنیل  ایوند. ازبتیه ینگیوئخ در  یان  احیر بکریتر بیر مبنیای          در نتایه بسکار زمتر دییدک می   

 زند. سای  ها را م ا ا  م  های بد

تاثیراد ار  بیودتر  نهد ت بدا کیفیدت      لین  پروفای  با کیفیت باال درصدی   -194

: بسییکاری ا  زکنییل هییا ا  منییاب  ناایینا  معمییو  بییرای گوگییل نرییانه ای ا     پددایین دارنددی

 تکنکل های زمک سکاک هستند.

 MicroSiteMasters.comیییل بررسیی  دقکییا توسییی   :لیندد  هددا  نددامربو   -195

کیر میرتبی بکریتر در    نرا  داد زه سیای  هیای  بیا مایدار بکر بکعی  زکنیل ا  سیای  هیای ب        

 معرض م ا ا  ینگوئخ هستند.

 

گوگییل ا   ریییا گوگییل سییرچ زنسییون   هوددیار بدده لیندد  هددا  ریددر ط یعددی:  -196

زنیید ایییخ  هیی ارا  یکییاو اورییار در وصییوه زکنییل هییای بکر بکعیی  بییرای اییما ارسییان میی   

 وورد. داستا  قبل ا  رتبه بندی بکرتر به سره م 
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(2018 ) نگارش گوگل همه عوامل موثر در رتبه بندی سایتها در  
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وبمسترسالم مجاز می باشد .#در تنها کپی و فر وش این فایل   

 

بییه گمتییه گوگییل زکنییل هییای زکمکیی   ور :لیندد  هددا  کیفیددت پددایین دایرکتدد -197

 تواند من ربه م ا ا  اود. یایکخ ا  دایرزتوری ها م 

گوگییل ا  زکنییل هییای  زییه بییه  ییور  وودزییار  مییان  توزکیید  :ابددوارشلیندد  هددا   -198

 زندا وواخ نمکاید. اوند زه زاربر تی ت  را نصب  م  م 

بکیر عیادی زکنیل هیا ا      دریاری  مایدار    :یاهدان  Cکدالس   آ  پدی  لین  هایی از -199

رسییاند زییه زکنییل هییای  سییرتر ا تمییا  ایییخ مضییمونرا بییه گوگییل میی  IPسییای  هییا در همییا  

 هستند. PBNدریارت  اما ا  یل 

دایرزتییوری هییا ت انترییارا  مربوعییات  بییه  لیندد  هددایی از میدداال  و ما وعددا : -200

ایید  مییورد سییول اسییتمادک قییرار گررتییه انیید بییرای همییکخ در  ییان  احییر گوگییل بسییکاری ا   

 "زکنییلرییی ی  ییرا "اسییتراتعی هییای مربییوط بییه گییررتخ زکنییل بییه ایییخ اییکل را بییه عنییوا  
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