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 سخني با خوانندگان
 به هاوبمستر خصوص به و كاربران نياز گوگل، شدن تربزرگ با .است شدن تربزرگ حال در روز به روز گوگل

 . شودمي بيشتر شركت اين

 از نيمي از بيش گفت توانمي راحتي به و باشدمي جستجو موتورهاي طريق از هاوبسايت بازديد درصد 60 از بيش

 دنياي كاربران كل جستجوي درصد 80 از بيش گوگل حاضر حال در. است داده اختصاص خود به گوگل را آن

 بسياري كه حالي در است بوده رو به رو رشد با اخير هايماه در آمار اين و است داده اختصاص خود به را مجازي

 . شد خواهد افت دچار آمار اين بودند باور اين بر

 جوجست موتور اين اهميت و نياز ديگر طرف از. افزايندمي گوگل اهميت بر همه و همه ديگر داليل و موارد مذكور

 . نيست پنهان نيز هاوبسايت مديران ديدگاه از

 اتفاقاتي .كرد زده شوك را بسياري و نااميد را هاوبمستر از بسياري ،گوگل گوناگون هايسانيبروزر و اتفاقات

  .دست به انجام آن ها بزند گوگل روزي شايد كردمي تصور كسي كمتر كه رخ دادند گوگل درون

 پافشاري آن بر گوگلو ( مي ماند باقي بدون تغيير نكته يك هميشه هارساني روز به و تغييرات اين طول در

 كه شدمي متذكر اين را خود هايبروزرساني تمامي در گوگل. بود هاوبمستر راهنمايي بخش هم آن و )كردمي

 .كنند پيروي را هاآموزش اين در شده ذكر قوانين بايد هاآپديت اين خطرهاي از ماندن امان در برايوبمسترها 

 حوصله و وقت شايد هاوبمستر از تعدادي اينكه به توجه با و هبود سئو آموزش سئوموزاز تاسيس  هدف كه نجاآ از

 نوعي به و كرده ترجمه فارسي به را متون اينكه  بر آن گرفته شد تصميم باشند نداشته انگليسي به را متون مطالعه

 . كنيم سازي بومي زبان فارسي وبمسترهاي براي را گوگل نكات و هاآموزش
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 و Webmaster Tools Help مجموعه هاي شده ي سازي بومي هستيد آن خواندن حال در كه كتابي

Webmaster Guidelines اختيار در كه گوگل آموزش منابع ترينكامل و بهترين از نمونه دو. است 

 . است گرفته قرار هاوبمستر

 اختيار در و كرده سازي بومي و ترجمه را گوگل هايآموزش تمامي هافايل سري اين در كه است اين ما سعي

 . بدهيم قرار هاوبمستر

 . باشدمي ذكر شايان نكته چند اصلي بخش به رسيدن از قبل

 از و گذاريم سپاس كنندمي حمايت راه اين در را ما كه دوستاني تمامي از ،باشدمي گروهي كار حاصل بكتا اين

 تا كنند همراهي را ما هاوبمستر علمي و فرهنگي سطح ارتقاي براي آوريممي عمل به دعوت هم عزيزان ديگر

 . كنيم آماده زبان فارسي يهاوبمستر براي را هابهترين

 به كه بخشي آن و شده بيان زبان فارسي وبمسترهاي نياز براساس كامال نكاتسعي بر اين بوده كه در اين كتاب، 

 بهترين بتوانند هاوبمستر تا شود سازي بومي زبانان فارسي براي را باشدمي مرتبط غيرفارسي وب به آمدمي نظر

 . باشند داشته محتوا و موضوع با را ارتباط

به زبان انگليسي جهت آشنايي  ،لغات آن در كه در نظره گرفته شده واژه نامهبخشي به نام  فصل هر پايان در

 .بيشتر وبمسترها با لغات و اصطالحات قرار داده شده اند

كه در سايت هاي فارسي زبان در خصوص موضوعات مورد بحث موجود است، در بخش منابع بهترين مطالبي 

 .معرفي شده اند

 خود پيشنهادات و نظرات. باشيد ارتباط در ما با آموزشي هايفايل اين بهبود براي كه خواهيممي شما از پايان در و

 با توانيدمي پيشنهادات و انتقادات براي. كنيم آماده شما براي را بهترين بتوانيم ما تا بگذاريد ميان در ما را

 كنيد برقرار تماس زير هايايميل

info@seomoz.ir 

gwg@seomoz.ir 

seomoz.ir@gmail.com 
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 حاميان

 

 يك ادمين                          آريان تك                          آي كالب              ايران وب نيوز خبرگزاري  

 

 آذر اسكريپت           گروه طراحي سايت آشيانه پارس               لوگو فان                       سايت ساز ها            

 

 استوديو طراحي وبسايت         آي تي گذر                         علمولوژي                      تفريحي دات كام                
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 معرفي
رايج ترين سواالت وبمسترها در خصوص سرويس گوگل و وبمستر تولز گوگل در اين بخش پاسخ داده خواهند 

 .اده خواهد شدو موارد مرتبط به وبسايت ها د جستجوبه سواالتي در مورد نتايج  در اين مقاالت پاسخي. شد

 .مراجعه كنيد انجمن پرسش و پاسخ گوگلنبود به بخش موجود اگر پاسخ به سواالت شما در اين 

شود و نتايج  و سريع تر ايندكس شناساييبهتر كه سايت شما توسط گوگل  ندشو راه كارهاي ارائه شده باعث مي

اگر شما عملي برخالف توصيه  گوگل تاكيد زيادي بر مطالعه اين مطالب دارد، چون.بهتري در رنكينگ داشته باشيد

م هاي و يا توسط الگوريت بسايت شما يا اسپم شناخته خواهد شدهاي داده شده در اين مقاالت انجام دهيد و

 .رساني گوگل ضربه خواهد خوردبروز

 :طبقه بندي كرددسته  3به طور كلي آموزش هاي گوگل به وبمسترها را ميتوان در 

 راه كارهاي طراحي و ايجاد محتوا) الف          

 راه كارهاي فني ) ب           

 راه كارهاي ايجاد كيفيت و ارزش) ج           

 :شد زماني كه وبسايت شما آماده

  /http://www.google.com/submityourcontent: يت خودتان را در گوگل ثبت كنيد وبسا 1

تولز ثبت كنيد تا ما شناخت بهتري نسبت به ساختار وبسايت شما پيدا  گوگل وبمسترسايت مپ خود را در  2

 .كنيم

 .از وجود وبسايت شما آگاه استمطمئن شويد كه دنياي مجازي  3

 :در اين بخش خواهيد خواند

 )1(جستجومكان وبسايت شما در نتايج  •

 نمايش وبسايت شما در نتايج جستجو •

 پاك كردن محتوا از گوگل •
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 نتايج جستجوشما در مكان وبسايت 
 مي خواهم ديگران به سايت من لينك دهند، چه كنم؟ 

به عبارت ديگر چالشي ايجاد كنيد  بنويسيد،  مطالبي بحث برانگيزراز لينك دادن ديگران به شما در اين است كه 

بسيار دقيق است پس سعي گوگل در شناسايي لينك هاي غيرطبيعي .كه ديگران را به لينك دادن به شما وادار كند

 .را با لينك هاي دروغين گول بزنيدنكنيد گوگل 

، مدير بخش اسپم هاي اينترنتي شركت گوگل را Matt Cuttsجهت اطالعات بيشتر، فايل تصويري زير از 

 :مشاهده كنيد

http://www.youtube.com/watch?v=MkLFlaWxgJA&feature=player_embedded 

 چرا؟. وبسايت من قبال، وضعيت خيلي خوبي داشت اما اآلن اينطور نيست 

ميتواند داليل زيادي داشته  جستجوتغييرات شما در نتايج  بنابراين فضاي وب همواره در حال تغيير و تحول است

خود  مشكلي در محتوايشما دچار مشكل شده است و يا شايد كردن وبسايت   Crawlشايد گوگل در .باشد

 .مراجعه كنيد به اين لينكبراي پيدا كردن و رفع مشكل خود ميتوانيد  .وبسايت وجود دارد

 1 + من تاثير خواهد گذاشت؟ توبسايچگونه بر رنكينگ 

همچين از اين طريق شما عاليق خود را  .ممكن است باعث افزايش رنكينگ شما شود جستجوشخصي سازي نتايج 

ما همچنان  .با توجه به سيستم هاي جديد گوگل به گروه بزرگي از دوستان و همكاران خود به اشتراك ميگذاريد

 .هستيم جستجوثير بيشتر اين دكمه در نتايج در حال كار بر روي تا

 آيا پسوند دامنه ها در رنكينگ تاثيري دارد؟ 

اگر ما به اين  .هدف گوگل هميشه اين بوده است كه بهترين و مرتبط ترين نتايج را به كاربران خود ارائه كند

د شد پس همان را به كاربر خود نمايش نتيجه برسيم كه از يك دامنه خاص بهترين نتايج به كاربر ارائه خواه

 .خواهيم داد
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  بر نوع و قدرت نمايش وبسايت من در نتايج موثر خواهد بود؟+ 1آيا 

هميشه  )در مقايسه با افراد غريبه ديگر( محتوايي كه از طرف دوستان و همكاران به شما پيشنهاد داده ميشوند

اما آن چه بان يكي از بزرگان سينما بسيار خوب خواهد بود به طور مثال بررسي يك فيلم از ز.است بهترين محتوا

ما + 1با .فيلم از زبان دوستي ميباشد كه با شما عالق و نكات مشترك بسيار زيادي دارد كه بهتر است بررسي همان

ين ا .سعي ميكنيم كه بهترين نتايج را به كاربران خود براساس نقاط مشتركشان با دوستانشان به اشتراك بگذاريم

 استفاده مي نتايج جستجوو قرار دادن آن در  صفحهگوگل براي سنجش يك كه فقط يكي از روش هايـيست 

 .باشد ح باالتري ميوگوگل همچنان در حال كار بر روي ارزش اين سيستم و ارتقاي آن به سط.كند

  دچار صدمه و يا افت شود؟ جستجونتايج من در آيا يك رقيب ميتواند كاري كند كه 

ديگران  ي خود در وبسايتاگر شما نگران لينك ها .تمام سعي ما جلوگيري از تاثير منفي رقبا بر يكديگر است

 .هستيد ما به شما توصيه ميكنيم كه با مدير آن وبسايت تماس بگيريد و نگراني خود را با آنها در ميان بگذاريد

 !گل انتظار معجزه را نداشته باشيمگوگل توانايي بيشتر از دسته بندي كردن مطالب ندارد، از گو

 آيا ممكن است در يكي از بروزرساني ها سايت من هم در ليست اسپم ها قرار بگيرد؟ 

به طور عمد يا غيرعمد گاها .هدف ما هميشه اين خواهد بود كه بهترين ها را براي كاربر خود فراهم كنيم

كارهايي كه ما ارائه ميكنيم خود را از ميتوانيد براساس آموزش ها و راه شما .وبمسترها دچار اشتباهاتي ميشوند

 .اين خطر به دور نگه داريد

 چگونه مطمئن شوم  .در وبسايت خود تغييراتي ايجاد كردم كه ديگر مخالف قوانين گوگل نيست من

 كه گوگل متوجه تغييرات شده است؟

لطفا به ما چند هفته زمان بدهيد پس از ارسال درخواست خود تا مطمئن شويم  .ارسال كنيد )2(درخواست بازبيني

خواست ها پاسخ بدهيم اما حتما آن متاسفانه ما بيشتر اوقات نميتوانيم به تمامي در .شما مشكالت را رفع كرده ايد

 وبسايتاگر چند هفته از درخواست بازبيني شما گذشته است و هيج تغييري در نتايج  .ها را بررسي خواهيم كرد

 .شما ظاهر نشده است پس شما كار خود را به درستي انجام نداده ايد
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 شوند؟ چرا تصاوير من در نتايج گوگل ظاهر نمي 

. براي استفاده صحيح از تصاوير توسط گوگل، شما به عنوان وبمستر بايد تصوير خود را درست به ما معرفي كنيد

يك .نكاتي هستتند كه با رعايت آنها به ما تصاوير خود را بهتر معرفي خواهد كرد )3(آلتگي نام تصاوير و ويژ

 .ميباشد )4(استفاده از نقشه تصاويرروش مناسب ديگر 

 ل هاي ويدئويي من در نتايج ظاهر نميشوند؟چرا فاي 

اين ! راه حل چيست؟ نقشه ويدئو. ويدئويي شما را بهتر شناسايي كنيمشما ميتوانيد به ما كمك كنيد كه فايل هاي 

 .بهتر بشناسيمرا كند كه فايل هايي را كه ممكن است در وبسايت شما شناسايي نكرده باشيم  به ما كمك مي

 

 جستجونمايش وبسايت شما در نتايج 
 چرا؟! عنواني كه در نتيجه سايت من در گوگل مشاهده مي شود، اشتباه است 

اگر  .شود دريافت مي  <title>تگاين بخش معموال از . اولين چيزي كه در نتايج ديده مي  شوند، عناوين هستند

كه به اين صفحه اشاره كند و يا از  )5(تكستياولين انكر وبسايت شما از اين تگ استفاده نكرده باشد گوگل از 

 .براي عنوان صفحه استفاده خواهد كرد )6(ديموز

پس سعي كنيد از آن به  ،يات صفحه خواهد داداطالعات ارزشمندي از محتو كاربرانعنوان صفحه شما به ما و 

 .بهترين شكل ممكن استفاده كنيدبه درستي و 

  وبسايتم در گوگل نمايش داده شود چه كار كنم؟من نميخواهم توضيحي از 

با . به هر حال گوگل از بخشي كه خودش مناسب ببيند، توضيحاتي در خصوص صفحه مورد نظر استخراج مي كند

مي توانيد دقيقا به گوگل بگوييد كه اين صفحه درباره چيست و چه  )7(و يا متاتگ توضيحات )6(استفاده از متاتگ

 .متني را به عنوان توضيح در بخش نتايج نمايش دهد
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  را در نتايج مشاهده كنم؟+ 1چگونه ميتوانم دكمه 

ممكن است شما اين . در گوگل انگليسي عضو شده باشنداين دكمه تنها براي كساني قابل مشاهده خواهد بود كه 

 .را مشاهده كنيد، ولي براي استفاده از ان حتما بايد وارد اكانت گوگل خود شويد دكمه

 چگونه ستارها و يا نظرات را در نتايج وبسايت خود به نمايش در آورم؟ 

استفاده ميكنند اين امكان را براي   Microdataو   RDFتگ هايبعضي از سايت ها مخصوصا آنهايي كه از 

براي غني تر كردن نتايج خود در گوگل، بايد از اين نوع تگ ها گر شما ميخواهيد  .دكنن وبسايت خود فعال مي

 .استفاده كنيد

 نسخه كش شده وبسايت چيست؟ 

 داري ميورژن قبلي را در ديتابيس خود نگههمچنين يك نسخه از  ،دهد صفحه لينك مي بروزگوگل به نسخه ي 

همان (فقط متون سايت شما قابل مشاهده هستند  .نمايش در مي آوردكند كه در آن وبسايت را قبل از تغييرات به 

 )چيزي كه اسپايدرهاي موتور جستجو مي تواند مشاهده كند

 چگونه ميتوانم لينك هايي كه همراه با وبسايت من به نمايش در مي آيند را عوض كنم؟ 

همه ي  .ود را در وبسايت شما پيدا كندبتواند سريع تر مسير خ لينك هايي هستند براي كاربر تا)  10(سايت لينك

ما فقط زماني لينك ها را به كاربران  .ندارند و همه ي آنها هم به نمايش در نخواهند آمد سايت لينكوبسايت ها 

 .براي آنها مفيد خواهد بود بدانيم نمايش خواهيم داد كه 

 جستجوكنيم يا لينك ها به كلمه  پيداينك هاي مفيد را اگر ساختار وبسايت شما به گونه اي باشد كه ما نتوانيم ل

هر چند راه كارهايي وجود دارند كه توسط  .نها به نمايش در نخواهند آمدطبيعتا آ مرتبط نباشند،شده توسط كاربر 

 هاو انكر تكست  )11(لينك هاي داخلي  .اين لينك ها را براي وبسايت خود بيشتر كنيد احتمال نمايش مي توانيدآن 

از مهم ترين نمونه هاي بررسي سايت از سوي گوگل براي تخمين مناسب ترين لينك ها  ارزشمند بودن صفحهو 

 .براي سايت لينك هستند
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 چرا وبسايت من در نتايج محلي شركت ها به نمايش در نمي آيد؟ 

شده با مكان وبسايت و شركت شما همخواني دارد آن را به نمايش در خواهد  جستجواگر گوگل فكركند كه كلمه 

ممكن است ما تصاويري را هم همراه با  يم داد براي بررسي دقيق ترنقشه اي را به كاربر نمايش خواهما  .آورد

 .براي كاربر فراهم شود نتايجنقشه به كاربر نمايش دهيم تا بهترين و مرتبط 

 گوگل از محتواپاك كردن 
 توانم يك صفحه را از گوگل پاك كنم؟ چگونه مي 

پس قبل از اين كه ما صفحه اي را از نتايج پاك كنيم مدير  .نمي كندگوگل بر محتواي كاربران خود نظارت 

بعدي خود  Crawlما در  ،اعمال كردرا اگر او تغييري  .وبسايت بايد آن را پاك كند و يا در آن تغييري ايجاد كند

 .آن را خواهيم ديد و در ايندكس خود اعمال خواهيم كرد

 .توانيد درخواست پاك كردن صفحه براي ما ارسال كنيد شما مي ،تغييرات انجامپس از 

 توانم نسخه كش يك صفحه را پاك كنم؟ چگونه مي 

وانيد با ارسال درخواست حذف ت شما مي ،كرده است و يا اطالعات قديمي آن نياز به تغيير دارند تغييراگر صفحه 

خواهيد  اگر مي .نسخه كش شده را پاك كنيد Remove page from cache onlyگزينه صفحه و انتخاب 

 .استفاده كنيد )12(متاتگ آرشيو نكردننكند از  تهيهنسخه كش شده  ،گوگل از صفحه

 از نتايج چگونه آن ها را  ،افرادي در حال استفاده از مطلب من بدون رعايت قوانين كپي رايت هستند

 حذف كنم؟جستجو 

، هستند بدون رعايت قوانين كپي رايتاگر مشاهده كرديد كه گروهي ديگر در حال استفاده از مطالب شما 

توجه داشته باشيد كه اگر گوگل متوجه  .براي ما ارسال كنيد تا ما آن را از نتايج حذف كنيم  DMCAدرخواست

حال استفاده غير قانوني از مطالب شما هستند ممكن است به انها بهتر از شما رنكينگ بدهد و نشود ديگران در 

 .براي شما تاثير منفي داشته باشد
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 چگونه محتواي خود را از ايندكس گوگل خارج كنم؟ 

 .كنيداگر مطلب شما خصوصي ميباشد شما بايد بر روي آن پسوود قرار بدهيد تا ما را آن ايندكس كردن آن منع 

در ويدئو زير  .نكنيد اعتماد كامل و يا متاتگ ها، براي مخفي نگه داشتن مطالب )13(به فايل روبات تكست هيچ وقت

 .شما ميتوانيد روش هايي را ياد بگيريد تا مطلب خود را خصوصي نگه داريد و از ايندكس شدن آن جلوگيري كنيد

http://www.youtube.com/v/nM2VDkXPt0I&hl=en_US&feature=player_embedd
ed&version=3 

 چرا درخواست حذف آدرس من رد شده است؟ 

متوجه توانيد  وجود دارد كه شما با كليك بر روي آن ميدر كنار درخواست رد شده شما دكمه اي به شكل 

اگر درخواست حذف كل وبسايت يا بخشي بسيار كلي را داده ايد، ابتدا  .شويد چرا درخواست شما رد شده است

اگر شما درخواست حذف نسخه كش شده را داده ايد . آن را با استفاده از روبات تكست، غيرقابل دسترس كنيد

به طور مثال اگر آدرس صفحه ي مورد  .همطمئن شويد كه آدرس خود صفحه را قرار داده ايد نه نسخه كش شد

است نبايد آدرس   example.comنظر شما 

google.com/search?q=cache:VE7xsJ:www.example.com  را قرار بدهيد. 
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سخنی با خوانندگان

گوگل روز به روز در حال بزرگتر شدن است. با بزرگتر شدن گوگل، نیاز کاربران و به خصوص وبمسترها به این شرکت بیشتر میشود. 

بیش از ۶۰ درصد بازدید وبسایتها از طریق موتورهای جستجو میباشد و به راحتی میتوان گفت بیش از نیمی از آن را گوگل به خود اختصاص داده است. در حال حاضر گوگل بیش از ۸۰ درصد جستجوی کل کاربران دنیای مجازی را به خود اختصاص داده است و این آمار در ماههای اخیر با رشد رو به رو بوده است در حالی که بسیاری بر این باور بودند این آمار دچار افت خواهد شد. 

موارد مذکور و دلایل دیگر همه و همه بر اهمیت گوگل میافزایند. از طرف دیگر نیاز و اهمیت این موتور جستجو از دیدگاه مدیران وبسایتها نیز پنهان نیست. 

اتفاقات و بروزرسانیهای گوناگون گوگل، بسیاری از وبمسترها را ناامید و بسیاری را شوک زده کرد. اتفاقاتی درون گوگل رخ دادند که کمتر کسی تصور میکرد شاید روزی گوگل دست به انجام آن ها بزند. 

در طول این تغییرات و به روز رسانیها همیشه یک نکته بدون تغییر باقی می ماند (و گوگل بر آن پافشاری میکرد) و آن هم بخش راهنمایی وبمسترها بود. گوگل در تمامی بروزرسانیهای خود این را متذکر میشد که وبمسترها برای در امان ماندن از خطرهای این آپدیتها باید قوانین ذکر شده در این آموزشها را پیروی کنند.

 (
صفحه 1
)از آنجا که هدف از تاسیس سئوموز آموزش سئو بوده و با توجه به اینکه تعدادی از وبمسترها شاید وقت و حوصله مطالعه متون را به انگلیسی نداشته باشند تصمیم بر آن گرفته شد که این متون را به فارسی ترجمه کرده و به نوعی آموزشها و نکات گوگل را برای وبمسترهای فارسی زبان بومی سازی کنیم. 

کتابی که در حال خواندن آن هستید بومی سازی شده ی مجموعه های Webmaster Tools Help و Webmaster Guidelines است. دو نمونه از بهترین و کاملترین منابع آموزش گوگل که در اختیار وبمسترها قرار گرفته است. 

سعی ما این است که در این سری فایلها تمامی آموزشهای گوگل را ترجمه و بومی سازی کرده و در اختیار وبمسترها قرار بدهیم. 

قبل از رسیدن به بخش اصلی چند نکته شایان ذکر میباشد. 

این کتاب حاصل کار گروهی میباشد، از تمامی دوستانی که ما را در این راه حمایت میکنند سپاس گذاریم و از دیگر عزیزان هم دعوت به عمل میآوریم برای ارتقای سطح فرهنگی و علمی وبمسترها ما را همراهی کنند تا بهترینها را برای وبمسترهای فارسی زبان آماده کنیم. 

سعی بر این بوده که در این کتاب، نکات کاملا براساس نیاز وبمسترهای فارسی زبان بیان شده و آن بخشی که به نظر میآمد به وب غیرفارسی مرتبط میباشد را برای فارسی زبانان بومی سازی شود تا وبمسترها بتوانند بهترین ارتباط را با موضوع و محتوا داشته باشند. 

در پایان هر فصل بخشی به نام واژه نامه در نظره گرفته شده که در آن لغات، به زبان انگلیسی جهت آشنایی بیشتر وبمسترها با لغات و اصطلاحات قرار داده شده اند.

بهترین مطالبی که در سایت های فارسی زبان در خصوص موضوعات مورد بحث موجود است، در بخش منابع معرفی شده اند.

و در پایان از شما میخواهیم که برای بهبود این فایلهای آموزشی با ما در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات خود را ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم بهترین را برای شما آماده کنیم. برای انتقادات و پیشنهادات میتوانید با ایمیلهای زیر تماس برقرار کنید

info@seomoz.ir

gwg@seomoz.ir

 (
صفحه 2
)seomoz.ir@gmail.com

حامیان
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معرفی

رایج ترین سوالات وبمسترها در خصوص سرویس گوگل و وبمستر تولز گوگل در این بخش پاسخ داده خواهند شد. در این مقالات پاسخی به سوالاتی در مورد نتایج جستجو و موارد مرتبط به وبسایت ها داده خواهد شد.

اگر پاسخ به سوالات شما در این بخش موجود نبود به انجمن پرسش و پاسخ گوگل مراجعه کنید.

راه کارهای ارائه شده باعث می شوند که سایت شما توسط گوگل بهتر شناسایی و سریع تر ایندکس شود و نتایج بهتری در رنکینگ داشته باشید.گوگل تاکید زیادی بر مطالعه این مطالب دارد، چون اگر شما عملی برخلاف توصیه های داده شده در این مقالات انجام دهید وبسایت شما یا اسپم شناخته خواهد شد و یا توسط الگوریتم های بروزرسانی گوگل ضربه خواهد خورد.

به طور کلی آموزش های گوگل به وبمسترها را میتوان در 3 دسته طبقه بندی کرد:

          الف) راه کارهای طراحی و ایجاد محتوا

          ب ) راه کارهای فنی 

          ج ) راه کارهای ایجاد کیفیت و ارزش

زمانی که وبسایت شما آماده شد:

1 وبسایت خودتان را در گوگل ثبت کنید : http://www.google.com/submityourcontent/ 

2 سایت مپ خود را در گوگل وبمستر تولز ثبت کنید تا ما شناخت بهتری نسبت به ساختار وبسایت شما پیدا کنیم.

3 مطمئن شوید که دنیای مجازی از وجود وبسایت شما آگاه است.

در این بخش خواهید خواند:

· مکان وبسایت شما در نتایج جستجو(1)

· نمایش وبسایت شما در نتایج جستجو

·  (
صفحه 4
)پاک کردن محتوا از گوگل

مکان وبسایت شما در نتایج جستجو

· می خواهم دیگران به سایت من لینک دهند، چه کنم؟

راز لینک دادن دیگران به شما در این است که مطالبی بحث برانگیز بنویسید،  به عبارت دیگر چالشی ایجاد کنید که دیگران را به لینک دادن به شما وادار کند.گوگل در شناسایی لینک های غیرطبیعی بسیار دقیق است پس سعی نکنید گوگل را با لینک های دروغین گول بزنید.

جهت اطلاعات بیشتر، فایل تصویری زیر از Matt Cutts، مدیر بخش اسپم های اینترنتی شرکت گوگل را مشاهده کنید:

http://www.youtube.com/watch?v=MkLFlaWxgJA&feature=player_embedded

· وبسایت من قبلا، وضعیت خیلی خوبی داشت اما الآن اینطور نیست. چرا؟

فضای وب همواره در حال تغییر و تحول است بنابراین تغییرات شما در نتایج جستجو میتواند دلایل زیادی داشته باشد. شاید گوگل درCrawl  کردن وبسایت شما دچار مشکل شده است و یا شاید مشکلی در محتوای خود وبسایت وجود دارد. برای پیدا کردن و رفع مشکل خود میتوانید به این لینک مراجعه کنید.

· 1+ چگونه بر رنکینگ وبسایت من تاثیر خواهد گذاشت؟

شخصی سازی نتایج جستجو ممکن است باعث افزایش رنکینگ شما شود. همچین از این طریق شما علایق خود را با توجه به سیستم های جدید گوگل به گروه بزرگی از دوستان و همکاران خود به اشتراک میگذارید. ما همچنان در حال کار بر روی تاثیر بیشتر این دکمه در نتایج جستجو هستیم.

· آیا پسوند دامنه ها در رنکینگ تاثیری دارد؟

 (
صفحه 5
)هدف گوگل همیشه این بوده است که بهترین و مرتبط ترین نتایج را به کاربران خود ارائه کند. اگر ما به این نتیجه برسیم که از یک دامنه خاص بهترین نتایج به کاربر ارائه خواهد شد پس همان را به کاربر خود نمایش خواهیم داد.

· آیا 1+ بر نوع و قدرت نمایش وبسایت من در نتایج موثر خواهد بود؟

محتوایی که از طرف دوستان و همکاران به شما پیشنهاد داده میشوند (در مقایسه با افراد غریبه دیگر) همیشه بهترین محتوا است.به طور مثال بررسی یک فیلم از زبان یکی از بزرگان سینما بسیار خوب خواهد بود اما آن چه که بهتر است بررسی همان فیلم از زبان دوستی میباشد که با شما علاق و نکات مشترک بسیار زیادی دارد.با 1+ ما سعی میکنیم که بهترین نتایج را به کاربران خود براساس نقاط مشترکشان با دوستانشان به اشتراک بگذاریم. این فقط یکی از روش هایـیست که گوگل برای سنجش یک صفحه و قرار دادن آن در نتایج جستجو استفاده می کند.گوگل همچنان در حال کار بر روی ارزش این سیستم و ارتقای آن به سطوح بالاتری می باشد.

· آیا یک رقیب میتواند کاری کند که نتایج من در جستجو دچار صدمه و یا افت شود؟

تمام سعی ما جلوگیری از تاثیر منفی رقبا بر یکدیگر است. اگر شما نگران لینک های خود در وبسایت دیگران هستید ما به شما توصیه میکنیم که با مدیر آن وبسایت تماس بگیرید و نگرانی خود را با آنها در میان بگذارید. گوگل توانایی بیشتر از دسته بندی کردن مطالب ندارد، از گوگل انتظار معجزه را نداشته باشیم!

· آیا ممکن است در یکی از بروزرسانی ها سایت من هم در لیست اسپم ها قرار بگیرد؟

هدف ما همیشه این خواهد بود که بهترین ها را برای کاربر خود فراهم کنیم.گاها به طور عمد یا غیرعمد وبمسترها دچار اشتباهاتی میشوند. شما میتوانید براساس آموزش ها و راهکارهایی که ما ارائه میکنیم خود را از این خطر به دور نگه دارید.

· من در وبسایت خود تغییراتی ایجاد کردم که دیگر مخالف قوانین گوگل نیست. چگونه مطمئن شوم که گوگل متوجه تغییرات شده است؟

 (
صفحه 6
)درخواست بازبینی(2) ارسال کنید. لطفا به ما چند هفته زمان بدهید پس از ارسال درخواست خود تا مطمئن شویم شما مشکلات را رفع کرده اید. متاسفانه ما بیشتر اوقات نمیتوانیم به تمامی درخواست ها پاسخ بدهیم اما حتما آن ها را بررسی خواهیم کرد. اگر چند هفته از درخواست بازبینی شما گذشته است و هیج تغییری در نتایج وبسایت شما ظاهر نشده است پس شما کار خود را به درستی انجام نداده اید.

· چرا تصاویر من در نتایج گوگل ظاهر نمی شوند؟

برای استفاده صحیح از تصاویر توسط گوگل، شما به عنوان وبمستر باید تصویر خود را درست به ما معرفی کنید. نام تصاویر و ویژگی آلت(3) نکاتی هستتند که با رعایت آنها به ما تصاویر خود را بهتر معرفی خواهد کرد.یک روش مناسب دیگر استفاده از نقشه تصاویر(4) میباشد.

· چرا فایل های ویدئویی من در نتایج ظاهر نمیشوند؟

شما میتوانید به ما کمک کنید که فایل های ویدئویی شما را بهتر شناسایی کنیم. راه حل چیست؟ نقشه ویدئو! این به ما کمک می کند که فایل هایی را که ممکن است در وبسایت شما شناسایی نکرده باشیم را بهتر بشناسیم.



نمایش وبسایت شما در نتایج جستجو

· عنوانی که در نتیجه سایت من در گوگل مشاهده می شود، اشتباه است! چرا؟

اولین چیزی که در نتایج دیده می  شوند، عناوین هستند. این بخش معمولا از تگ<title>  دریافت می شود. اگر وبسایت شما از این تگ استفاده نکرده باشد گوگل از اولین انکر تکستی(5) که به این صفحه اشاره کند و یا از دیموز(6) برای عنوان صفحه استفاده خواهد کرد.

عنوان صفحه شما به ما و کاربران اطلاعات ارزشمندی از محتویات صفحه خواهد داد، پس سعی کنید از آن به درستی و به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

· من نمیخواهم توضیحی از وبسایتم در گوگل نمایش داده شود چه کار کنم؟

 (
صفحه 7
)به هر حال گوگل از بخشی که خودش مناسب ببیند، توضیحاتی در خصوص صفحه مورد نظر استخراج می کند. با استفاده از متاتگ(6) و یا متاتگ توضیحات(7) می توانید دقیقا به گوگل بگویید که این صفحه درباره چیست و چه متنی را به عنوان توضیح در بخش نتایج نمایش دهد.

· چگونه میتوانم دکمه 1+ را در نتایج مشاهده کنم؟

این دکمه تنها برای کسانی قابل مشاهده خواهد بود که در گوگل انگلیسی عضو شده باشند. ممکن است شما این دکمه را مشاهده کنید، ولی برای استفاده از ان حتما باید وارد اکانت گوگل خود شوید.

· چگونه ستارها و یا نظرات را در نتایج وبسایت خود به نمایش در آورم؟

بعضی از سایت ها مخصوصا آنهایی که از تگ هایRDF  و Microdata  استفاده میکنند این امکان را برای وبسایت خود فعال می کنند. گر شما میخواهید برای غنی تر کردن نتایج خود در گوگل، باید از این نوع تگ ها استفاده کنید.

· نسخه کش شده وبسایت چیست؟

گوگل به نسخه ی بروز صفحه لینک می دهد، همچنین یک نسخه از ورژن قبلی را در دیتابیس خود نگهداری می کند که در آن وبسایت را قبل از تغییرات به نمایش در می آورد. فقط متون سایت شما قابل مشاهده هستند (همان چیزی که اسپایدرهای موتور جستجو می تواند مشاهده کند)

· چگونه میتوانم لینک هایی که همراه با وبسایت من به نمایش در می آیند را عوض کنم؟

سایت لینک(10)  لینک هایی هستند برای کاربر تا بتواند سریع تر مسیر خود را در وبسایت شما پیدا کند. همه ی وبسایت ها سایت لینک ندارند و همه ی آنها هم به نمایش در نخواهند آمد. ما فقط زمانی لینک ها را به کاربران نمایش خواهیم داد که بدانیم  برای آنها مفید خواهد بود.

 (
صفحه 8
)اگر ساختار وبسایت شما به گونه ای باشد که ما نتوانیم لینک های مفید را پیدا کنیم یا لینک ها به کلمه جستجو شده توسط کاربر مرتبط نباشند، طبیعتا آنها به نمایش در نخواهند آمد. هر چند راه کارهایی وجود دارند که توسط آن می توانید احتمال نمایش این لینک ها را برای وبسایت خود بیشتر کنید.  لینک های داخلی(11) و انکر تکست ها و ارزشمند بودن صفحه از مهم ترین نمونه های بررسی سایت از سوی گوگل برای تخمین مناسب ترین لینک ها برای سایت لینک هستند.

· چرا وبسایت من در نتایج محلی شرکت ها به نمایش در نمی آید؟

اگر گوگل فکرکند که کلمه جستجو شده با مکان وبسایت و شرکت شما همخوانی دارد آن را به نمایش در خواهد آورد. ما نقشه ای را به کاربر نمایش خواهیم داد برای بررسی دقیق تر ممکن است ما تصاویری را هم همراه با نقشه به کاربر نمایش دهیم تا بهترین و مرتبط نتایج برای کاربر فراهم شود.

پاک کردن محتوا از گوگل

· چگونه می توانم یک صفحه را از گوگل پاک کنم؟

گوگل بر محتوای کاربران خود نظارت نمی کند. پس قبل از این که ما صفحه ای را از نتایج پاک کنیم مدیر وبسایت باید آن را پاک کند و یا در آن تغییری ایجاد کند. اگر او تغییری را اعمال کرد، ما در Crawl بعدی خود آن را خواهیم دید و در ایندکس خود اعمال خواهیم کرد.

پس از انجام تغییرات، شما می توانید درخواست پاک کردن صفحه برای ما ارسال کنید.

· چگونه می توانم نسخه کش یک صفحه را پاک کنم؟

اگر صفحه تغییر کرده است و یا اطلاعات قدیمی آن نیاز به تغییر دارند، شما می توانید با ارسال درخواست حذف صفحه و انتخاب گزینه Remove page from cache only نسخه کش شده را پاک کنید. اگر می خواهید گوگل از صفحه، نسخه کش شده تهیه نکند از متاتگ آرشیو نکردن(12) استفاده کنید.

· افرادی در حال استفاده از مطلب من بدون رعایت قوانین کپی رایت هستند، چگونه آن ها را از نتایج جستجو حذف کنم؟

 (
صفحه 8
)اگر مشاهده کردید که گروهی دیگر در حال استفاده از مطالب شما بدون رعایت قوانین کپی رایت هستند، درخواستDMCA  برای ما ارسال کنید تا ما آن را از نتایج حذف کنیم. توجه داشته باشید که اگر گوگل متوجه نشود دیگران در حال استفاده غیر قانونی از مطالب شما هستند ممکن است به انها بهتر از شما رنکینگ بدهد و برای شما تاثیر منفی داشته باشد.

· چگونه محتوای خود را از ایندکس گوگل خارج کنم؟

اگر مطلب شما خصوصی میباشد شما باید بر روی آن پسوود قرار بدهید تا ما را آن ایندکس کردن آن منع کنید. هیچ وقت به فایل روبات تکست(13) و یا متاتگ ها، برای مخفی نگه داشتن مطالب اعتماد کامل نکنید. در ویدئو زیر شما میتوانید روش هایی را یاد بگیرید تا مطلب خود را خصوصی نگه دارید و از ایندکس شدن آن جلوگیری کنید.

http://www.youtube.com/v/nM2VDkXPt0I&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3

· چرا درخواست حذف آدرس من رد شده است؟

در کنار درخواست رد شده شما دکمه ای به شکل وجود دارد که شما با کلیک بر روی آن می توانید متوجه شوید چرا درخواست شما رد شده است. اگر درخواست حذف کل وبسایت یا بخشی بسیار کلی را داده اید، ابتدا آن را با استفاده از روبات تکست، غیرقابل دسترس کنید. اگر شما درخواست حذف نسخه کش شده را داده اید مطمئن شوید که آدرس خود صفحه را قرار داده اید نه نسخه کش شده. به طور مثال اگر آدرس صفحه ی مورد نظر شما example.com  است نباید آدرس google.com/search?q=cache:VE7xsJ:www.example.com  را قرار بدهید.













 (
صفحه 9
)

واژه نامه :

1. SERPs

2.  reconsideration request

3. ALT

4. Image Sitemap

5. Anchor text

6. Dmoz

7. Meta Tag

8. Description Meta tag

9. Browser

10. Site Link

11. Internal Links

12. NoArchive Tag

13. Robots.txt
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صفحه 10
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