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 گوگل یک نرده بان است که باید از آن باال بروید. اگر این باال رفتن را بنابه 
هردلیلی به تاخیر بیاندازید، کار خود را برای رسیدن به پله های باالیی نرده بان 
سخت تر و سخت تر کرده اید. البته نرده بان گوگل با بقیه نرده بان ها یک تفاوت 
گوگل(  جستجوهای  اول  )نتیجه  پله  باالترین  به  وقتی  حتی  شما  دارد؛  عمده 
به  »رسیدن  ساده  بیان  به  کنید.  تالش  همواره  ماندن  باال  برای  باید  می رسید 

باالترین پله گوگل، تضمین کننده ماندن روی آن نیست.

 چرا گوگل مهم است؟ وقتی می شنوید یک گروه تروریستی به یک مکان عمومی 
حمله کرده است، شما و دوستانتان هم مستقیم به گوگل حمله می کنید تا اخبار 
و تصاویر این حادثه را ببینید. وقتی در یک سفر خارجی می خواهید دالرهایتان 
می خواهید  وقتی  می روید.  گوگل  سراغ  کنید،  تبدیل  کشور  آن  رایج  پول  به  را 
گنده گویی های رفیق حراّف تان را در یک مهمانی راستی آزمایی کنید، ادعاهای آن 
را گوگل می کنید. وقتی می خواهید قیمت روز گوشی موبایل مورد عالقه تان را 
بدانید، از گوگل کمک می گیرید. وقتی می خواهید نقد دیگران در مورد یک فیلم یا 
کتاب را بخوانید، به گوگل تکیه می کنید. وقتی می خواهید با هتلی که قرار است 
در آن اقامت کنید، آشنا شوید، نام آن را در گوگل جستجو می کنید. وقتی در هر 
جای این کره خاکی حس می کنید، گم شده اید بدون هراس گوگل را باز می کنید 
تا موقعیت شما را روی نقشه مشخص کند. حتی وقتی دیکته صحیح یک کلمه 

مقدمه
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را نمی دانید دور از چشم بقیه آن کلمه را گوگل می کنید تا ببینید آیا جناب گوگل 
گوگل  در  و  است  مهم  گوگل  دالیل  این  همه  به  خیر.  یا  می گیرد  را  غلط شما 

حضوری موثر داشتن بسیار مهم تر.

 گوگل در مقایسه با سایر برندهای قدرتمند جهان یک مجموعه جوان است 
اما در مدت زمان کوتاه فعالیتش بر کسب و کار اکثر آنها تاثیر گذاشته است. 
در چند سال اخیر همه برندهای بزرگ و کوچک دنیا برای رسیدن به صفحه اول 
گوگل رقابت می کنند. آنها سهم قابل توجهی از بودجه تبلیغات و بازاریابی خود را 
به حضور موفق و موثر در گوگل اختصاص می دهند و سعی می کنند با استخدام 
متخصصان مختلف سهم بیشتری از نتایج جستجوهای گوگل را به خود اختصاص 
دهند. آنها به خوبی می دانند در دنیای امروز آدمها به عنوان خریداران محصوالت 
و خدمات، روز به روز به اینترنت وابسته تر می شوند و رشد چشمگیر تلفن های 
همراه هوشمند، این وابستگی را به حد اعتیاد کشانده است. در چنین دنیایی اگر 
یک برند در میان نتایج اول جستجوهای گوگل حضور نداشته باشند، نمی تواند 

ادعا کند که در فضای بازار برند موفقی است. 

 همه فرآیندها و استانداردهای سخت گیرانه ای که گوگل در موتور جستجوی 
خود به کار می گیرد برای رسیدن به این دو هدف است: »هدایت کاربر به سمت 
از این هدایت«. همه ماجرا به  بهترین جواب« و »ارزیابی میزان رضایت کاربر 
همین سادگی است و تمام تالش های گوگل خالصه می شود در مفهوم »تجربه 

کاربر«.
اعتبار گوگل در این است که پاسخ های مفید و صحیح به کاربرانش بدهد. اگر 
نتایج جستجوهای کاربران مفید نباشد و آنها احساس کنند پیشنهادهای گوگل 
کاربردی نیست، از این موتور جستجوگر مأیوس می شوند. به همین دلیل گوگل 
یا  فرد  هر  با  و  بدهد  کاربرانش  را  پاسخ  بهترین  تا  می کند  را  خود  همه سعی 
سایتی که او را گمراه کند و روی پاسخ های آن تاثیر منفی بگذارد بی هیچ تعارفی 
برخورد می کند. به همین خاطر اصال با گوگل شوخی نکنید و برای باال رفتن از 

5



این نرده بان، فریب مشاوران متقلبی که مدعی هستند شما را یک شبه به اوج 
می رسانند نخورید.

تا  کند  کمک  ایرانی  کارهای  و  کسب  به  دارد  قصد  گوگل«  قله  فتح  »اسرار   
حضوری موثرتر در فضای وب داشته باشند. این کتاب البته به هیچ وجه مدعی 
نیست که شما را از راهنمایی متخصصان سئو )SEO( بی نیاز می کند؛ چراکه گوگل 
برای بهینه کردن نتایجی که به کاربران ارایه می دهد، به صورت مداوم الگوریتم ها 
و فرآیندهایش را بهبود می بخشد و الزم است یک مشاور یا متخصص همواره 
در کنار کسب و کار شما حضور داشته باشد. در این کتاب شما با نکات کلیدی، 
مهم ترین پارامترها، روندها و الگوهای اساسی گوگل آشنا می شوید تا بتوانید با  
یک ادبیات و نگاه مشترک با متخصصان صحبت کنید. اگر شما منطق حاکم بر 
گوگل را بدانید و کلیدی ترین معیارهای آن را بشناسید، توصیه ها و راهکارهایی که 
مشاوران تان به شما می دهند را بهتر درک می کنید. همچنین با آگاهی از الگوهای 
بهینه سازی  تیم های  از فعالیت های  ارزیابی کیفی تری  محوری گوگل، می توانید 

سایت و تولید محتوای خود داشته باشید. 

 تاچارا قصد دارد هر سال نسخه  به روزشده »اسرار فتح قله گوگل« را منتشر 
کند. با توجه به تغییراتی که گوگل به صورت مداوم در فرآیندها و استاندارهای 
خود ایجاد می کند، ضرورت دارد دستورالعمل های جدید گوگل در چاپ های بعد به 
این کتاب افزوده شود. از این رو از کارشناسان سئو دعوت می شود تا به تیم تولید 
این کتاب بپیوندند تا با استفاده از ایده ها و راه حل های آنها، نسخه های بعدی با 

کیفیتی بهتر و اطالعاتی به  روزتر منتشر شود.
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درصد مشتریان پیش از خرید
یک محصول نام آن را در گوگل 

جستجو می کنند.

درصد کاربران گوشی های هوشمند در 
زمانی که مشغول جستجو در گوگل 
هستند، با خدمات و محصوالت جدید 

آشنا می شوند.

درصد بازاریابان بر این باورند که ارتقاء 
سئو، یک اولویت در بازاریابی درونگرا 

محسوب می شود.

81 

51

61
درصد بازاریابان تولید محتوای مناسب 
را یکی از تکنیک های اثرگذار در ارتقاء 

سئو می دانند.

درصد جستجوهای گوگل بر روی 
گوشی های هوشمند اندرویدی 

جستجوی صوتی است.

72

20
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درصد جستجوها در فضای وب در سال 
2017، از طریق گوگل، 7.27 درصد از 

طریق بینگ، 6.55 درصد از طریق بایدو و 
5.06 درصد از طریق یاهو انجام شد.

79 
هزار موضوع در هر ثانیه در گوگل 

جستجو  می شود.

درصد افزایش جستجوی صوتی گوگل در 
سال 2017 نسبت به سال گذشته اتفاق 

افتاده است.

 درصد شرکت ها تا سال 2020 بودجه 
بازاریابی خود را به سمت بازاریابی آنالین سوق 

می دهند.

درصد از کل جمعیت جهان تا سال 2020 
به اینترنت دسترسی خواهند داشت.

67

100

45

53/7
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سن دامنه 1
گوگل چطور متوجه عمر یک دامنه می شود؟ یا بهتر است سوال خود را این گونه 
برای گوگل  ایندکس شدن یک وب سایت چقدر  تاریخ  طرح کنیم که نخستین 
اهمیت دارد؟ پیش از هر چیزی به خاطر داشته باشید که اطالعات مربوط به 
هویت یک وب سایت حتی در صورت ایندکس شدن در دسترس گوگل نیست؛ 
ولی با این حال روش های متنوعی برای حدس زدن زمان تولد یک دامنه وجود دارد. 
به عنوان نمونه، مقدار داده های موجود در یک دامنه می تواند به عنوان معیاری 
برای تخمین سن آن  لحاظ شود. با این حال نخستین لینکی که در یک دامنه 
به اشتراک گذاشته شده است، بهترین معیار شناخته شده برای تخمین سن آن 
است. اما این فاکتور تا چه حد برای اعتبار وب سایت شما اهمیت دارد؟ پاسخ 
کوتاه این است که الزم نیست زیاد نگران سن دامنه خود باشید. واقعیت این 
دامنه یک ساله  یک  با  ماهه  دامنه شش  یک  میان  تفاوت چندانی  که  است 
وجود ندارد. همین که چندین ماه از حضور دامنه شما در بستر آنالین گذشته 
باشد کافی است تا امتیاز الزم برای گذر از این مرحله را دریافت کند. بنابراین 
اگر وب سایت شما متولد دهه نود میالدی نیست، هیچ جای نگرانی از بابت این 

موضوع وجود ندارد.
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عنوان وب سایت در دامنه سطح باال 2
دامنه سطح باال که  TLD نیز نامیده می شود، باالترین سطح دامنه اینترنتی است 
و بقیه دامنه های ثبت شده زیردامنه این دامنه ها محسوب می شوند. به عنوان 
نمونه www.example.com زیردامنه com. محسوب می شود. نهادی که این 
دامنه ها را ثبت و تنظیم می کند، آیکان  نام دارد. دامنه های سطح باال به سه 
دسته شامل دامنه کشورها، سطح ها و ارگان ها تقسیم بندی می شوند. مهم ترین 
با  آنها  محتوای  بودن  مرتبط  باشند،  پایبند  بدان  باید  وب سایت ها  که  نکته ای 
کلیدواژه ای است که مخاطبان به دنبال آن هستند. اگر عنوان وب سایت شما با 
محتوای آن مغایرت داشته باشد، پاسخگوی کاربران نخواهد بود و وب سایتی که 
پاسخگوی نیاز کاربران نباشد در رتبه بندی گوگل شکست خواهد خورد. هرچند 
انتخاب دامنه سطح باالی مناسب یکی از فاکتورهای دخیل در الگوریتم گوگل 

است، ولی میزان اثرگذاری آن نسبت به گذشته کاهش یافته است.

1. Top Level Domain
2. Internet Corporation for

1

2

com. برای کاربردهای تجاری مناسب است.

net.   برای زیربناهای شبکه استفاده می شود.

org.   برای سازمان هایی که در موضوع دامنه های سطح                                

باالی عمومی دیگر جای نمی گیرند استفاده می شود.
info.  مناسب سایت هایی با موضوعات اطالع رسانی است.
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استفاده از پسوند کشور در دامنه سطح باال 3
 cn،. قرار دادن پسوند کشوری که وب سایت شما در آن فعالیت می کند )مانند
ارتقای رتبه شما در جستجوهای کاربرانی  .ca( می تواند باعث  pt، .us، .ir. و 
باشد که در آن کشور زندگی می کنند. البته توجه داشته باشید که این موضوع 
برای کسب وکارهای بین المللی باعث محدودیت می شود؛ چراکه، منجر به افت 
رتبه شما در نتایج جستجوی آن دسته از کاربران می شود که خارج از منطقه 

فعالیت وب سایتتان درباره کسب و کار شما جستجو کرده اند.
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انتخاب کلیدواژه به عنوان واژه نخست دامنه 4

 تاریخ ثبت دامنه5

دامنه ای که در آن از کلیدواژه مورد توجه جامعه مخاطبان هدف استفاده شده 
باشد، شانس بیشتری در رتبه بندی گوگل خواهد داشت. حتی مطالعات نشان 
ایده آل ترین  نیز اهمیت دارد.  می دهند که مکان کلیدواژه به کاررفته در دامنه 

حالت زمانی خواهد بود که کلیدواژه در ابتدای نام دامنه قرار گرفته باشد.

تایید  به صورت رسمی(  )حداقل  موتور جستجویی  این است که هیچ  واقعیت 
نکرده است که از تاریخ ثبت دامنه به عنوان فاکتوری برای ارزیابی میزان اعتبار 
یک وب سایت استفاده می کند. با این حال، صحبت های ضد و نقیضی در رابطه 
مهم،  را خیلی  فاکتور  این  برخی  دامنه شنیده می شود.  ثبت  تاریخ  اهمیت  با 
برخی کم اهمیت و برخی دیگر بی اهمیت می دانند. به هر روی، تاریخ ثبت یک 
دامنه به سه دلیل مهم نمی تواند معیار خوبی برای سنجش کیفیت و اعتبار یک 
وب سایت باشد: 1. ممکن است یک دامنه ثبت نام شده؛ ولی هرگز استفاده 
و استفاده  تغییر دامنه  باشد. 2. ممکن است یک شرکت معتبر قصد  نشده 
از یک دامنه جدید را داشته باشد و 3. ممکن است از یک دامنه برای سال ها 
استفاده های غیرقانونی شود و پس از چند سال بدون تغییر تاریخ ثبت نام جدید 
به فرد یا شرکتی دیگر فروخته شود. برخی دیگر بر این باورند که تاریخ انقضای 
یک دامنه معیار بهتری برای ارزیابی اعتبار آن است. آنها می گویند که دامنه های 
قانونی معموال برای سال ها استفاده می شوند، ولی دامنه های غیرقانونی به ندرت 

بیشتر از یک سال مورداستفاده قرار می گیرند.
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Country Name

1            .aeامارات متحده عربيUnited Arab Emirates

2.afافغانستانAfghanistan

3.plلهستانPoland

4.qaقطرQatar

5.saعربستان سعوديSaudi Arabia

6.ptپرتغالPortugal

7.arآرژانتينArgentina

8.atاتريشAustria

9.auاسترالياAustralia

10.azآذربايجانAzerbaijan

11.seسوئدSweden

12.beبلژيكBelgium

13.bgبلغارستانBulgaria

14.sgسنگاپورSingapore

15.brبرزيلBrazil

16.syسوريهSyria

17.caكاناداCanada

18.ch  سوئيسSwitzerland

19.thتايلندThailand

20.cmكامرونCameroon

21.cnچينChina

22.cuكوباCuba

23.tjتاجيكستانTajikstan

24.twتايوانTaiwan

25.deآلمانGermany

26.dkدانماركDenmark

27.tmتركمنستانTurkmenistan

28.egمصرEgypt

فهرست پسوندهای كشورهای جهان

نام كشورپرچمدامنهرديف
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Country Name

29.esاسپانياSpain

30.fiفنالندFinland

31.frفرانسهFrance

32.ukانگليسEngland

33.grيونانGreece

34.hkهنگ كنگHong Kong

35.huمجارستانHungary

36.idاندونزيIndonesia

37.ieايرلندIreland

38.inهندIndia

39.iqعراقIraq

40.irايرانIran

41.isايسلندIceland

42.itايتالياItaly

43.jpژاپنJapan

44.krكره جنوبيSouth Korea

45.kwكويتKuwait

46.luلوكزامبورگLuxembourg

47.maمراكشMorocco

48.mtمالتاMalta

49.muموريتسMauritius

50.mvمالديوMaldives

51mxمكزيكMexico

52myمالزيMalaysia

53.nlهلندNetherlands

54.noنروژNorway

55.nzنيوزيلندNew Zealand

56.omعمانOman

57.pkپاكستانPakistan

نام كشورپرچمدامنهرديف

اسرار فتح قله گوگل14



کلیدواژه های دامنه فرعی 6
در سلسله  مراتب نام دامنه، یک زیردامنه یا دامنه فرعی بخشی از یک دامنه 
به عنوان  تنها دامنه ای که زیردامنه نیست، دامنه ریشه است.  بزرگ تر است. 
نمونه، www.mail.example.com زیردامنه www.example.com  است. اگر 
میزان تاثیر کلیدواژه های سطوح مختلف دامنه در رتبه بندی وب سایت ها را از یک 
)بدون تاثیر مستقیم( تا ده )تاثیر خیلی قوی( تقسیم بندی کنیم، بیشترین امتیاز 
)نزدیک به شش( به دامنه هایی می رسد که نام آنها کامال مطابق با کلیدواژه های 
آن کسب وکار است. پس از آن با بیش از پنج امتیاز دامنه هایی هستند که کامال 
مطابق با کلیدواژه نیستند، ولی کلیدواژه کسب وکار بخشی از نام دامنه است. 
دامنه های مرتبط با کلیدواژه با چهار امتیاز در جایگاه سوم و کلیدواژه هایی که در 
دامنه فرعی استفاده شده اند با بیش از سه امتیاز در جایگاه چهارم قرار می گیرند. 
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پیشینه دامنه7
گاهی گوگل تاریخچه وب سایتی که تحت مالکیت های مختلف قرار گرفته است 
را بازنشانی می کند. همچنین لینک هایی که این سایت را نشانه رفته اند را نادیده 
می گیرد. بنابراین، هنگامی که قصد خرید یک دامنه استفاده شده از فرد یا شرکت 
دیگری را دارید، الزم است به پیشینه آن دقت کنید. بدین منظور پیش از هر 
کافی  کنید.  مورد نظر جستجو  دامنه  درباره  اینترنتی  به صورت  کاری می توانید 
در گوگل جستجو   site:domain.com به صورت را  نظر  مورد  دامنه  نام  است 
این یک نشانه بد است. در  اگر جستجوی شما هیچ نتیجه ای نداشت،  کنید. 
وهله دوم می توانید نام دامنه مورد نظرتان را بدون com. جستجو کنید. شاید 
در این مرحله موفق شوید تا اطالعاتی درباره آن پیدا کنید. شاید یک نفر حرفی 
درباره آن زده باشد. اگر با اشاره های منفی زیادی در مقایسه با اشاره های مثبت 
روبه رو شدید، به احتمال زیاد باید درباره تصمیم خود تجدید نظر کنید. گزینه 
سوم استفاده از وب سایت archive.com است. می توانید وارد این وب سایت 
شده و نام دامنه خود را در آن جستجو کنید. این وب سایت به شما نشان می دهد 
که دامنه مورد نظر شما چه پیشینه ای داشته است. روش آخر درخواست از 

صاحب قبلی وب سایت برای ارائه اطالعات پیشین وب سایت است.

اسرار فتح قله گوگل16



مطابقت کامل با دامنه 8
عبارت  یک  با  کامال  آن  نام  که  است  دامنه ای   )EMD( مطابق  کامال  دامنه 
که  کنید  فرض  نمونه،  به عنوان  دارد.  مطابقت  گوگل  در  جستجوشده  متداول 
شما نام وب سایت خود را www.BuyCheapJeansOnline.com گذاشته اید. 
عبارت  باشد،   فروش شلوار جین  با  مرتبط  اگر کسب وکار شما  این صورت  در 
»buy cheap jeans« که بارها در موتورهای جستجو تکرار شده است، یک عبارت 
سودآور برای کسب وکار شما خواهد بود. درواقع، استفاده از این نام به عنوان نام 
وب سایت، یک میانبر عالی برای قرار گرفتن نام وب سایت شما در صدر نتایج 

تمام جستجوهای مربوط به »خرید شلوار جین )به انگلیسی(« خواهد شد.
تا پیش از سال EMD ،2012ها به عنوان یک استراتژی ناجوانمردانه در فرایند سئو 
محسوب می شدند. شرکت های کم تجربه و نه چندان قوی تنها با انتخاب یک نام 
مناسب برای دامنه خود می توانستند گوی رقابت را از حریفانی که سال ها مشغول 
تولید محتوای جذاب و منسجم بودند، بربایند. ولی در سال 2012 تغییراتی در 
الگوریتم گوگل ایجاد شد تا تاثیر EMDها در نتایج جستجوی گوگل تعدیل شود.

3. Exact Match Domain

3

17



هوئیز عمومی یا هوئیز خصوصی 9
هوئیز که به صورت WhoIs نوشته می شود و به عبارت who is به معنای چه 
کسی اشاره دارد، یک پرسش و پاسخ پروتکلی است که به صورت گسترده برای 
پرس وجوی پایگاه های داده کاربران ثبت  شده یا نمایندگان منابع اینترنت به کار 
می رود. نام دامنه، آدرس پروتکل اینترنتی یا سامانه مستقل همگی مثال هایی از 
اطالعات هوئیز یک دامنه هستند. هوئیزهای خصوصی این نکته را به مخاطبان 
دارد.  داشتن  نگه  پنهان  برای  اطالعاتی  دامنه  مالک  شاید  که  می کنند  القا 
کارشناسان سئو می گویند که اگر وب سایت شما فعالیت غیرقانونی ندارد، نیازی 
به پنهان کردن اطالعات دامنه خود ندارید. امروزه ثابت شده است که خصوصی 
نگه داشتن هوئیز تنها باعث می شود که موتورهای جستجو اعتماد کمتری به 
موتورهای جستجو،  اعتماد  جلب  برای  بنابراین  باشند.  داشته  شما  وب سایت 
مطمئن  می دهید،  قرار  عموم  اختیار  در  را  خود  هوئیز  اطالعات  آنکه  بر  عالوه 
شوید که این اطالعات مطابق با اطالعات تماس و همچنین سیاست های حریم 
شخصی وب سایت شما است. قرار دادن اطالعات هوئیز در حالت خصوصی 
شاید به  تنهایی تاثیر منفی زیادی روی رتبه وب سایت شما نداشته باشد، ولی 
در  قابل توجهی  تاثیر  می گیرند،  قرار  یکدیگر  کنار  در  وقتی  کوچک  عوامل  این 

نتیجه نهایی خواهند داشت.

اطالعات مالک متخلف در هوئیز10
تمام  کند،  اینترنت شناسایی  بستر  در  اسپم  یک  به عنوان  را  فردی  گوگل  اگر 

سایت های دیگری که در مالکیت این فرد قرار دارند را تنبیه خواهد کرد.

اسرار فتح قله گوگل18



گوگل از محتوای صفحاتی که محتوای شما به آنها لینک داده است برای تشخیص 
بهتر موضوع جستجوها استفاده می کند. به عنوان نمونه فرض کنید که محتوای 
شما  وب سایت  صفحات  از  یکی 
به  آن  در  و  است  اتومبیل ها  درباره 
صفحه ای لینک داده شده که موضوع 
فعالیت آن در رابطه  با فیلم ها است. 
خواهد  حدس  گوگل  زیاد  به احتمال 
دررابطه  شما  صفحه  محتوای  که  زد 
از  است.  اتومبیل ها  درباره  فیلمی  با 
این الگوریتم با عنوان »هیلتاپ«  نیز 

یاد می شود.

گوگل:
»تعداد و کیفیت لینک های خارجی، 

راهی مناسب برای تعیین اعتبار صفحات 
لینک های خروجی وب است؛ اما تفاوت 

اصلی هیلتاپ با سایر الگوریتم ها این 
است که در این الگوریتم تنها صفحات و 
منابع تخصصی در نظر گرفته می شوند. 

صفحاتی که هدف از آن ها هدایت 
کاربران به سمت منابع ارزشمند است.«

به  صفحه  یک  از  دادن  لینک  که  باورند  این  بر  سئو  کارشناسان  از  برخی 
مفید  صفحه  آن  به  گوگل  اعتماد  جلب  در  می تواند  معتبر  وب سایت های 
باشد. در یک مطالعه ده صفحه اینترنتی جدید با ویژگی های سئوی مشابه و 
کلیدواژه های هدف مشترک ایجاد شد. تنها تفاوت میان آنها این بود که در پنج 
مورد از صفحات به وب سایت های بسیار معتبر لینک داده شده بود. پس از پنج 
ماه با جستجوی کلیدواژه ها معلوم شد گوگل صفحاتی را که به وب سایت های 

معتبر لینک داده بودند بر سایر صفحات ترجیح می دهد.

کیفیت لینک های خروجی 35

موضوع لینک های خروجی36

8. Hilltop

8
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39

40

ندارند  آنها  بازدید  در  مشکلی  همراه  تلفن های  کاربران  که  وب سایت هایی 
نسبت به سایر وب سایت ها شانس بیشتری برای نمایش در صفحات نخست 

جستجوهای گوگل دارند.

را  همراه  تلفن های  در  شدن  ایندکس  قابلیت  پنهان  محتواهای  آنجایی که  از 
ندارند، هنگام وزن دهی برای نمایش در نتایج جستجوهای گوگل با مشکل روبه رو 
می شوند. با این حال تاثیر این فاکتور آنقدر کم است که نیاز نیست نگران آن 
باشید. با این حال تا جای ممکن مطمئن شوید که حداقل بخش های مهم محتوای 

صفحات شما کامال قابل رویت هستند.

راحتی استفاده در تلفن های همراه

محتوای پنهان در تلفن های همراه

اسرار فتح قله گوگل20



 انطباق با تلفن های همراه41
شده  انجام  »موبایل گدون«  نام  با  گوگل  الگوریتم  در  که  به روزرسانی  از  پس 
بهینه سازی  همراه  تلفن  دستگاه های  در  نمایش  برای  که  صفحاتی  است، 
این  دارند.  گوگل  جستجوی  نتایج  در  نمایش  برای  بیشتری  شانس  شده اند، 
به روزرسانی که در سال 2015 معرفی شده است هیچ تاثیری روی جستجوهایی 
که به واسطه رایانه ها انجام می شوند، ندارد. بر اساس نتایج پژوهشی که شرکت 
تلفن های  برای  انجام داده است، شانس صفحاتی که   BrightEdge بازاریابی
همراه بهینه سازی نشده اند برای قرار گرفتن در سه صفحه نخست جستجوهای 

گوگل پس از این به روزرسانی به طور میانگین 21 درصد کاهش می یابد.

موبایل گدون چه مواردی را 
بررسی می کند؟

 طراحی سايت به صورت ريسپانسيو يا 
واكنشگرا باشد.

 استفاده از متن به نوعی كه نياز به 
بزرگ نمايی نداشته و قابل خواندن 

باشد.
 قراردادن لينك ها با فاصله معقول به 
صورتی كه كاربر به راحتی بتواند لينك 

مورد نظر خود را انتخاب كند.
 استفاده از ابعاد مناسب جهت همخوانی 
با صفحه نمايش موبايل كاربر تا نيازی به 

بزرگ نمايی صفحه وجود نداشته باشد.

9. Mobilegeddon

9
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انباشت خطاهای کدنویسی در یک وب سایت می تواند نشانگر کیفیت پایین 
آن باشد. با این حال اثبات این موضوع نیاز به بررسی های بیشتری دارد.

HTML خطاهای موجود در کدهای 51

52
به نظر می رسد آن دسته از صفحات که از وب سایت های با رتبه های برتر به 

آنها لینک داده اند، نسبت به وب سایت های دیگر ارجحیت دارند. 

رتبه صفحه هایی که به آنها لینک شده است

اسرار فتح قله گوگل22



53
در شرایط کامال یکسان، صفحاتی که بر پایه یک دامنه معتبرتر استقرار یافته اند، 
پتانسیل بیشتری برای قرار گرفتن در صفحات نخست جستجوهای گوگل دارند. 
جالب است بدانید که اعتبار دامنه یک مقیاس لگاریتمی از صفر تا 100 است؛ 
بدین معنی که افزایش مقدار آن به مرور زمان دشوارتر می شود. به عبارت ساده تر، 
از 50  دامنه  اعتبار  افزایش  از  بسیار ساده تر  به 20   10 از  دامنه  اعتبار  افزایش 
فاکتورهای متنوعی همچون مجموع  از طریق محاسبه  امتیاز  این  به 60 است. 
لینک ها، شمار لینک ها به صفحه اصلی، مقیاس MozRank و MozTrust به 
دست می آید. برای تعیین اعتبار دامنه ها، از ربات های بسیار هوشمندی استفاده 
می شود که توانایی یادگیری الگوریتم های گوگل را دارند. نزدیک به 40 عامل روی 
تغییر  را  آنها  ثابت هم نیستند و همواره گوگل  تاثیر می گذارد که  اعتبار دامنه 
می دهد. می توانید برای اندازه گیری اعتبار دامنه خود از مرورگر Open Site یا از 
ابزار رایگان MozBar  استفاده کنید. برخالف دیگر معیارهای سئو، تاثیرگذاری 

روی اعتبار دامنه به طور مستقیم دشوار است.

اعتبار دامنه

14.6 %

17.4%

18.6 %
22.8 %

26.6 %

كيفيت لينك
تعداد لينك ها
منشن های شبكه های اجتماعی

كدام فاكتورها بر اعتبار دامنه تاثير دارند؟

سن دامنه
ميزان جستجوی برند
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61
ارجاع دادن مطالب یک صفحه به منابع معتبر )مانند آنچه در مقاالت علمی 
انجام می شود( می تواند نشانه کیفیت محتوای آن صفحه باشد. دستورالعمل های 
گوگل به گونه ای طراحی شده اند که هنگام بازدید و بررسی صفحات به منابع 
آنها نیز توجه می کنند. این گونه ارجاعات معموال در قالب لینک های خروجی در 
دل محتوای یک صفحه قرار می گیرند، ولی گوگل ادعا می کند که از لینک های 
از شرکت  خروجی در فرایند رتبه بندی صفحات استفاده نمی کند. جان مولر  
گوگل می گوید: ارجاع محتوای صفحات به وب سایت های دیگر به صورت مستقیم 
تاثیری روی رتبه صفحه شما در نتایج جستجوی گوگل نخواهد گذاشت، ولی  

این لینک ها باعث می شوند تا کاربران 
وب سایت  محتوای  از  بهتری  درک 
یک  بتوان  شاید  باشند.  داشته  شما 
همبستگی میان لینک های خروجی یک 
صفحه و رتبه آن در نتایج جستجوی 
از  بنابراین صرف نظر  پیدا کرد.  گوگل 
صنعتی که مشغول کار در آن هستید، 
اگر ارجاع دادن به مراجع دیگر باعث 
در  می شود،  شما  کاربران  خوشحالی 

استفاده از آن شک نکنید.

منابع و مآخذ 

  جان مولر: وی تحلیلگر ارشد 
وبمسترها در شرکت گوگل است. 
نقش اصلی او ایجاد ارتباط موثر و 
کارآمد میان وبمسترها و مهندسان 
گوگل است. او یک شرکت کوچک 
نرم افزاری تاسیس کرد و از آن طریق 
موفق شد با تیم گوگل آشنا شود. 
مولر نزدیک به 11 سال است که با تیم 
گوگل همکاری می کند.
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10. Breadcrumb

بریدکرامب  که به فارسی به معنی خرده نان است، یک روش ساده و کاربرپسند 
موتورهای  دارد.  قرار  آن  در  کاربر  که  است  آدرس صفحاتی  دادن  نشان  برای 
مختلف  صفحات  مکان  و  آدرس  شناسایی  برای  قابلیت  این  از  نیز  جستجو 
سامانه  این  از  که  است  کرده  عنوان  گوگل  می کنند.  استفاده  وب سایت  یک 
نشانه گذاری برای درک بدنه کلی یک وب سایت و طبقه بندی صفحات مختلف 

در زیرشاخه های موضوعی متفاوت کمک می گیرد.

آدرس بریدکرامب  81
10
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موقعیت مکانی لینک در محتوا

لینک هایی که دامنه سطح باالی آنها به یک کشور خاص اشاره می کند )مانند 
.ir .de .cn .uk .us( می توانند رتبه باالتری در نتایج جستجوی گوگل  در همان 

کشورها داشته باشند.

دامنه سطح باالی کشورها 109

در  که  آنهایی  به  نسبت  گرفته اند،  قرار  محتوا  یک  ابتدای  در  که  لینک هایی 
در  بیشتری  سهم  جزئی(  )به مقدار  می گیرند،  قرار  محتوا  پایانی  بخش های 
رتبه بندی صفحه دارند. گوگل طی یک به روزرسانی تصمیم گرفت که از داده های 
رفتارهای انسان ها برای بهبود نتایج جستجوی خود استفاده کند. از آنجایی که 
ابتدای  ابتدای محتوا بیشتر بود، به نظر می رسد که لینک های  افراد به  توجه 

محتوا نیز ارزش بیشتری برای گوگل پیدا کرده اند.

110
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لینکدین  در شبکه  و مشهور یک صفحه رسمی  واقعی  بیشتر کسب وکارهای 
دارند. لینکدین به عنوان یک شبکه اجتماعی در زمینه معرفی شرکت ها فعالیت 
شرکتی  پروفایل  آن  در  عضویت  با  بنابراین  می کند. 
و  کارکنان  از  بعد  مرحله  در  و  کنید  کامل  را  خود 
همکاران خود بخواهید تا در این شبکه اجتماعی عضو 
شده و با لینک کردن صفحه رسمی شما به پروفایل 

شخصی خود به عنوان کارکنان آن معرفی شوند.

در ماه فوریه سال 2013، اریک اشمیت یکی از مدیران ارشد گوگل عنوان کرد 
که از میان نتایج جستجوهای گوگل، آن دسته از اطالعاتی که توسط افرادی با 
پروفایل های آنالین قوی و تاییدشده تولید شده اند نسبت به محتوای تولیدشده 
یا  کمترشناخته شده  افراد  توسط 
دارند.  بهتری  رتبه  شناخته نشده 
توسط  که  محتوایی  بهتر،  به عبارت 
یک نویسنده معروف نوشته می شود 
دارد.  باالتری  اعتبار  گوگل  نظر  از 
محتوای  روی  که  کلیک هایی  شمار 
یکی  می شود،  مختلف  نویسندگان 
برای  گوگل  معیارهای  مهم ترین  از 
و  معروف  نویسندگان  شناسایی 

معتبر است.

171

صفحه رسمی شرکت در لینکدین170

مولفان شناخته شده

دکتر اریک امرسون اشمیت 
رئیس هیئت مدیره هلدینگ 

الفابت است. او با دو مرد دیگر 
گوگل، لری پیچ و سرگئی برین 
مدیریت گوگل را تا سال 2024 

بر عهده دارد.
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172
دو حساب مختلف در یک شبکه اجتماعی را فرض کنید که هر دو دارای بیش 
تنها دو پست  تفاوت که در حساب نخست  این  با  کاربر هستند.  10 هزار  از 
به اشتراک گذاشته شده است، ولی در حساب دوم انبوهی از تعامالت میان 
کاربران و صاحب حساب دیده می شود. بی شک در شرایط یکسان حساب دوم 
مستحق رتبه باالتری در نتایج جستجوهای گوگل خواهد بود. حال این پرسش 
به ذهن می رسد که گوگل چگونه به این اطالعات دسترسی پیدا می کند؟ گوگل 
ادعا می کند که در سال 2013 یک پتنت مخصوص برای شناسایی حساب های 
در  است.  رسانده  ثبت  به  جعلی  حساب های  از  اجتماعی  شبکه های  واقعی 
به ویژه  آنالین  اجتماعی  شبکه های  به  آن  دسترسی  به  پتنت  این  توضیحات 
فیسبوک، توئیتر، لینکدین، گوگل پالس، دیگ )Digg(، توئنتی )Tuenti( و غیره 

اشاره شده است.

مشروعیت حساب های موجود در 
شبکه های اجتماعی
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برندهای واقعا بزرگ معموال در صدر اخبار و زیر ذره بین خبرنگاران و تولیدکنندگان 
به سختی  بیندازیم،  روزمره  اتفاقات  و  اخبار  به  نگاهی  اگر  دارند.  قرار  محتوا 
آنها  برندینگ در  از غول های بزرگ دنیای  پیدا کرد که خبری  را  می توان روزی 
و وب سایت های خبری مخصوص  منابع  بزرگ  برندهای  از  برخی  نباشد. حتی 
را  سازمانشان  و  به شرکت  مربوط  اخبار  نیز  آنها  از  برخی  و  دارند  را  خود  به 
برای  این منشن ها  از  قرار می دهند. گوگل  در صفحه نخست وب سایت خود 

رتبه بندی برندها استفاده می کند.

منشن یک برند در اخبار برتر  173
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21. Content farms

وب سایت های دارای محتوای با کیفیت پایین، به ویژه مطالب به اصطالح دیمی  
نمایش  برای  پایینی  بسیار  شانس  پاندا،  الگوریتم  توسط  شناسایی  درصورت 
در نتایج جستجوی گوگل خواهند داشت. در دنیای اینترنت مطالب دیمی )یا 
مزرعه محتوا یا آسیاب محتوا( یکی از روش های اسپم برای تولید محتوای زیاد 
و بی کیفیت است. در این روش شرکت ها تعداد زیادی فریلنسر را که اطالعات 
کافی از فرایند تولید محتوا ندارند به استخدام خود درمی آورند و از آنها می خواهد 
تا شروع به تولید محتوای تکراری و بی کیفیت برای موتورهای جستجو کنند. چند 
داده اند؟ صفحاتی  اصلی تشکیل  را محتوای  از صفحات وب سایت شما  درصد 
باالیی  پتانسیل  پر شده اند،  تبلیغات  و  جانبی  با محتوای  آنها  عمده  که بخش 
برای جریمه شدن توسط الگوریتم پاندا دارند. حتی در برخی از مواقع انبوهی از 
صفحات خالی در یک وب سایت دیده می شود که هیچ محتوایی در آنها وجود 
ندارد. وب سایت هایی که در صفحات مختلف آنها محتوای تکراری یا محتوایی با 
همپوشانی باال به اشتراک گذاشته شده است، مظنون هایی هستند که الگوریتم 
پاندا به دنبال آنها است. صفحات مملو از لینک های وابسته و محتوای خودکار 

)محتوایی که توسط ماشین ها تولید می شوند( مظنون های بعدی پاندا هستند.

پنالتی پاندا 176

از  را  خود  نام  پاندا  الگوریتم 
به  گوگل  مهندسان  از  یکی 

نام ناونیت پاندا گرفت. در اوایل 
سال 2011 وارد صحنه شد و هدف اصلی 
آن کاهش سایت های بی کیفیتی بود. در 

الگوریتم  این  تأثیرات   ۱۳۹۱ ماه  فروردین 
سایت ها  مدیران  توسط  پارسی  زبان  روی 

شناسایی شد.

21
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