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 سخني با خوانندگان

ها به تر شدن گوگل، نياز كاربران و به خصوص وبمستربا بزرگ. تر شدن استگوگل روز به روز در حال بزرگ
 . شوداين شركت بيشتر مي

توان گفت بيش از باشد و به راحتي ميها از طريق موتورهاي جستجو ميدرصد بازديد وبسايت 60بيش از 
درصد جستجوي كل  80در حال حاضر گوگل بيش از . نيمي از آن را گوگل به خود اختصاص داده است

د نيز رو به رو بوده هاي اخير با رشكاربران دنياي مجازي را به خود اختصاص داده است و اين آمار در ماه
 . است در حالي كه بسياري بر اين باور بودند اين آمار دچار افت خواهد شد

از طرف ديگر نياز و اهميت اين موتور . افزايندموارد مذكور و داليل ديگر همه و همه بر اهميت گوگل مي
 . ها نيز پنهان نيستجستجو از ديدگاه مديران وبسايت

 تغييراتي. ها را نااميد و بسياري را شوك زده كردگوناگون گوگل، بسياري از وبمستر ايهسانياتفاقات و بروزر
 . كرد شايد روزي گوگل دست به انجام آن ها بزنددرون گوگل رخ دادند كه كمتر كسي تصور مي

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

متذكر  اين را هاي خودبروزرسانيگوگل در تمامي . بود هابخش راهنمايي وبمسترو آن هم  )كردمي

ها را ها بايد قوانين ذكر شده در اين آموزشبراي در امان ماندن از خطرهاي اين آپديتوبمسترها  شد كهمي
ها و با توجه به اينكه تعدادي از وبمستر هئو بودآموزش س سئوموزاز تاسيس نجا كه هدف آاز .پيروي كنند

اين متون را به كه  بر آن گرفته شد شايد وقت و حوصله مطالعه متون را به انگليسي نداشته باشند تصميم
 . ها و نكات گوگل را براي وبمسترهاي فارسي زبان بومي سازي كنيمفارسي ترجمه كرده و به نوعي آموزش
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 Webmaster Tools مجموعه هاي شده يدن آن هستيد بومي سازي كتابي كه در حال خوان
Help  وWebmaster Guidelines ترين منابع آموزش گوگل كه نمونه از بهترين و كامل دو. است

 . ها قرار گرفته استدر اختيار وبمستر

هاي گوگل را ترجمه و بومي سازي كرده و در ها تمامي آموزشسعي ما اين است كه در اين سري فايل
 . ها قرار بدهيماختيار وبمستر

 . باشدقبل از رسيدن به بخش اصلي چند نكته شايان ذكر مي

سپاس گذاريم  كننداز تمامي دوستاني كه ما را در اين راه حمايت مي ،باشدحاصل كار گروهي مي باين كتا
ها ما را همراهي آوريم براي ارتقاي سطح فرهنگي و علمي وبمسترو از ديگر عزيزان هم دعوت به عمل مي

 . ها فارسي زبان آماده كنيمها را براي وبمستركنند تا بهترين

و آن بخشي  شدهبراساس نياز وبمسترهاي فارسي زبان بيان  كامالنكات سعي بر اين بوده كه در اين كتاب، 
ها تا وبمستر شودباشد را براي فارسي زبانان بومي سازي آمد به وب غيرفارسي مرتبط ميكه به نظر مي

 . بتوانند بهترين ارتباط را با موضوع و محتوا داشته باشند

به زبان انگليسي جهت آشنايي  ،كه در آن لغات گرفته شده بخشي به نام اعالم در نظردر پايان هر فصل 
 .بيشتر وبمسترها با لغات و اصطالحات قرار داده شده اند

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

ت نظرات و پيشنهادا. هاي آموزشي با ما در ارتباط باشيدخواهيم كه براي بهبود اين فايلخر از شما ميآو در 
براي انتقادات و پيشنهادات . خود را ما در ميان بگذاريد تا ما بتوانيم بهترين را براي شما آماده كنيم

 هاي زير تماس برقرار كنيدتوانيد با ايميلمي
info@seomoz.ir 

gwg@seomoz.ir 

seomoz.ir@gmail.com 
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حاميان 

 

 استوديو طراحي وبسايت                        يك ادمين                       تفريحي دات كام       گروه طراحي آشيانه پارس

 

 آي تي گذر                                نتگارد                                   كا دانلود               اري ايران وب نيوزخبرگز 

 

 

 گيم ان تك       سايت ساز ها                             لوگوفان                           آذر اسكريپت          

              

                                            پرشين دان                                   پاتوق يو              
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 :دسته ي كلي ميتوان دسته بندي كرد 3همان طور كه در كتاب قبلي گفتيم آموزش هاي گوگل را در 

 محتوا ايجاد و  طراحي كارهاي راه )الف 

 فني كارهاي راه) ب 

 ارزش و كيفيت ايجاد كارهاي راه) ج 

دسته مي پردازيم و در شماره هاي بعدي به بررسي دقيق تر هر كدام از  3در اين شماره به بررسي كلي اين 
 .اين بخش ها خواهيم پرداخت

 :موزش هاي ديگري از جملههمچنين در ادامه آ

 بازبيني درخواست 
 نميشود داده نشان نتايج در خوبي به من سايت. 

 .را نيز مشاهده خواهيدكرد

 راه كارهاي طراحي و ايجاد محتوا
  هر صفحه بايد حداقل از طريق . .لينكسايتي ايجاد كنيد با سلسله مراتب مرتبط شده اي از متن و

 .يك لينك از يك صفحه ي ايستا در دسترس باشد
 خود را از  بخش هاي مهم وبسايتآماده كنيد و  1نقشه ي سايت خود را به صورت اچ تي ام ال

اگر نقشه سايت شما داراي تعداد بسيار زيادي لينك است بهتر . طريق آن به كاربران معرفي كنيد
 .در چند صفحه تقسيم كنيد است نقشه را

 در يك صفحه نه بيش از حد . تعداد لينك هاي قرار گرفته شده در هر صفحه را منطقي انتخاب كنيد
 .و نه خيلي كم لينك قرار دهيد

 در اين صفحه اطالعات مهم در مورد . يك صفحه ي زيبا و مفيد از اطالعات سايت ايجاد كنيد
را قرار دهيد تا كاربران بتوانند در صورت نياز با شما تماس برقرار كنند و خودتان و فعاليت وبسايت 

  .حتي با مسير كاري شما بهتر آشنا شوند

4صفحه   



  
 

 

  احتمال جستجو در مورد هر كلمه ي مقاله ي خود فكر كنيد و به اين سوال پاسخ دهيد كه آيا
كنيد مقاله خود را ، سعي استكلمه مورد نظر شما در گوگل وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت  شدن

 .براساس اين كلمه بنا كنيد اما فراموش نكنيد كه بيش از حد از كلمات كليدي استفاده نكنيد
 تنها از ويژگي هاي تصويري . سعي كنيد به جاي قرار دادن تصاوير در مطالب از متن استفاده كنيد

كنيد و يا مي خواهيد مطلب زماني استفاده كنيد كه ميخواهيد اطالعات معمولي را به كاربر منتقل 
اطالعات . به هيچ وجه اطالعات مهم و اساسي پست خود را در تصاوير قرار ندهيد. كنيد ترخود را زيبا

 .مهم شما مي توانند آمار، لينك و يا حتي يك خط نوشته باشد
 اگر مي خواهيد از تصاوير در پست هاي خود استفاده كنيد، فراموش نكنيد كه حتما ويژگيALT   را

بر روي تصاوير قرار دهيد و سعي كنيد ويژگي شما تا جايي كه ممكن است اطالعات را در عين كوتاه 
 .بودن منتقل كند

 مطمئن شويد كه ويژگيALT  سايت شما اطالعات را به اندازه ي كافي به كاربر و  2و متاتگ عنوان
 .موتورهاي جستجو منتقل ميكنند و با هم مرتبط مي باشند

 بررسي كنيد و آن ها را اصالح كنيد 3لينك هاي خرابود را در خصوص وبسايت خ. 
 درس صفحه شما از ؟ استفاده شده آبه طور مثال در ( استفاده ميكنيد 4اگر شما از صفحات پويا

به خاطر داشته باشيد كه تمامي موتورهاي جستجو، صفحات پويا را به خوبي صفحات ايستا ) است
انتخاب كنيد تا  مفيد و كوتاهنيد پارامترهاي صفحه و سايت خود را ك سعيپس . بررسي نمي كنند

 .نشويد 5باعث بيشتر گيچ شدن خزنده ها
  را در مورد تصاوير و فايل هاي ويدئويي مورد بررسي قرار دهيد گوگلپيشنهادات. 

 راه كارهاي فني
 زيرا . استفاده كنيد تا وبسايت خود را مورد آزمايش قرار دهيد 6از يك مرورگر متني مانند لينكس

اگر تكنيك هاي عجيب . بيشتر خزنده ها وبسايت شما را آن طور كه لينكس نشان ميدهد مي بينند
خزنده صفحه را به درستي مانع آن شود كه   9يا فريم  8يا كوكي 7و غريب مانند جاوااسكريپت

 .جه اين موضوع خواهيد شد، در اين مرورگر متوبررسي كند
  بگذاريد خزنده ها وبسايت شما را بدون هيچ مشكلي و بدون اين كه آن ها را بازجويي كنيد بررسي

بررسي رفتاري بازديدها براي بررسي كاربران مناسب است، اما رفتار خزنده ها خيلي با يك . كنند
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از  دهش ايندكساستفاده از از اين نوع روش ها ممكن است در صفحات . كاربر معمولي تفاوت دارد
مثال ممكن است خزنده ها متوجه نشوند آدرس هايي كه متفاوت . وبسايت شما ايجاد مشكل كنند

 .هستند در واقع در حال اشاره به يك صفحه يكسان مي باشند
  مطمئن شويد كه سرور شماIf-Modified-Since HTTP header  را كامال پشتيباني مي

. يا نه محتواي شما تغيير كرده استاين امكان به گوگل كمك مي كند متوجه شود آيا .كند
و فشار زياد بر سرور جلوگيري  11پشتيباني از اين امكان به شما كمك مي كند كه از پهناي باند

 .كنيد
  خزنده ها مي گويد كه كدام  اين فايل به. در سايت خود استفاده كنيد روبات تكستحتما از فايل

مطمئن شويد كه فايل نوشته شده صحيح است تا . بخش ها بايد و كدام بخش ها نبايد بررسي شوند
شما مي توانيد فايل روبات تكست خود . شما نشود مانع ايندكس شدن فايل ها و صفحات اصلي

اين فايل از سرويس  براي آزمايش. را آزمايش كنيد تا مطمئن شويد كه به درستي كار مي كند
 .بررسي روبات تكست در اكانت گوگل وبمستر تولز خود استفاده كنيد

  تبليغات خود را پس از بررسي و در جاي مناسب قرار دهيد تا موتورهاي جستجو در بررسي محتواي
 .شما دچار مشكل نشوند

 ايجاد شده از صحت صفحات .  خريداري كرده است 12اگر شركت شما يك سيستم مديريت محتوا
 .اطمينان حاصل كنيد، خزنده ها بايد توانايي مشاهده سايت شما را بدون هرگونه ايرادي داشته باشند

  بدون مشكل نمايش داده  مرورگرهاي متفاوتوبسايت خود را آزمايش كنيد تا مطمئن شويد در
 .مي شود

  مطمئن شويد كه هميشه با مورد بررسي قرار دهيد و  بارگذاريكارايي و وبسايت خود ار از لحاظ
هدف گوگل عالوه بر نشان دادن بهترين نتايج، . بهترين سرعت ممكن سايت بارگذاري مي شود

وبسايت هايي كه لود سريعي دارند . مي باشدبهترين تجربه جستجو در اينترنت نيز  طعم چشاندن
ن آمخصوصا براي . (وب را نيز باال ميبرند كيفيتباعث لذت و رضايت كاربر مي شوند و همچنين 

 ) دسته از كاربراني كه سرعت اينترنت پاييني دارند، مانند بسياري از كاربران فارسي زبان
  گوگل بر اين موضوع كه سرعت وبسايت ها بايد افزايش پيدا كند بسيار پافشاري ميكند و توصيه

يا   Page Speed , Yslow . WebPagetestميكند كه وبسايت خود را با استفاده از 
 .ديگر سرويس ها مورد بررسي قرار دهيد
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 راه كارهاي ايجاد كيفيت و ارزش
اما به خاطر داشته . اين بخش به شما كمك ميكند كه روش هاي رايج گول زدن گوگل و كاربران را بشناسيد

مانند گول زدن كاربران با ايجاد سايت هاي با عنوان ( باشيد در صورت استفاده از ديگر تكنيك هاي مشابه 
ته اين طرز تفكر كه روشي كه من و الب. با شما برخورد خواهد شد) هاي مشابه و فقط تغيير كمي از آدرس 

از آن استفاده مي كنم، در اين صفحه اشاره اي به آن نشده، پس با من برخورد نخواهد شد كامال اشتباه 
كه وقت خود را صرف پيدا كردن روش هاي درست و ايجاد حس خوب و  وبسايتآن دسته از مديران .. است

از آن هايي كه سعي مي كنند با روش هاي غيرصحيح كاربر و تجربه عالي در كاربر مي كنند، بسيار موفق تر 
 .گوگل را گول بزنند، خواهند بود

اگر به نظر شما وبسايتي در حال حاضر با استفاده از روش هاي نادرست و گول زننده در حال ايجاد تجربه 
 .منفي در كاربران است از طريق لينك زير آن را به گوگل گزارش دهيد

https://www.google.com/webmasters/tools/spamreport 

گوگل روش هاي خودكار و به روز شونده را ترجيح مي دهد به همين دليل در حال مقابله با وبسايت هاي 
تا الگوريتم ها به مرحله مناسب و  اسپم ميباشد و از شما ميخواهد كه در اين راه گوگل را همراهي كنيد

 .پيشرفته برسند تا بدون گزارش بتوانند مشكالت را پيدا و رفع كنند

 :عبارتند از) خودداري كنيد آنهاو بايد از ( كه در مورد آن صحبت كرديم روش هاي گول زننده 

 روش هاي ابتدايي

 نمايش صفحه اي متفاوت به كاربر نسبت به موتورهاي  و ختنصفحات را فقط براي كاربران نسا
 .مي باشد  Cloakingاين كار نمونه ي بارز استفاده از تكنيك  .جستجو

 به بررسي نكاتي . از روش هايي گول زننده كه رنكينگ شما را افزايش مي دهند خودداري كنيد
 ..بپردازيد كه موجب شده رقباي شما بهتر از شما نتيجه بگيرند

 در اين .( به هيچ وجه در فعاليت هايي كه به لينك هاي غيرطبيعي مربوط مي شوند شركت نكنيد
روش هايي كه باعث مي شوند پيج رنك شما به ).مورد در كتاب هاي آينده كامل توضيح خواهيم داد 

 .نيستيدن آصورت كاذبي افزايش يابند و يا در نتايج جستجو به نتايجي دست يابيد كه مستحق 
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 گوگل هيچ .از نرم افزارهاي شناسايي نشده براي ثبت وبسايت خود در نتايج جستجو استفاده نكنيد
 .را در نتايج بهينه و افزايش داد رتبهنرم افزاري را توصيه نمي كند كه بتوان از طريق آن 

 :روش هاي حرفه اي و شناخته شده

 از لينك و متن هاي مخفي استفاده نكنيد. 
  ازCloaking  يا ريدايركت هاي مشكوك استفاده نكنيد. 
 كلمات و جستجو را با استفاده از نرم افزارها خودكار به سمت گوگل ارسال نكنيد. 
 صفحات را با كلمات نامرتبط پر نكنيد. 
  14هاي يكسان ايجاد نكنيد چون در آنها ممكن است صفحات دوقلو 13دامنه و ساب دامين, صفحات 

 .ايجاد شوند
 استفاده شده است ايجاد نكنيد 16يا تروجان  15كه در انها از تكنيك هاي دزدي اطالعات صفحاتي. 
  صفحاتDoorway  يا سعي نكنيد با استفاده از كوكي ها كاربران و موتورهاي .ايجاد نكنيد

 .را گول بزنيد جستجو
 با داشتن متن . .اگر سايت شما در همكاري در فروش، همكاري مي كند، بر ارزش مطالب بيافزاييد

 .كنيد تا شما را به عنوان اولين گزينه انتخاب كنند متقاعداختصاصي كاربران را 

ي اگر معتقد هستيد وبسايت شما هيچ كدام از اين مشكالت را ندارد، پس ميتوانيد با ارسال درخواست بازبين
 .به گوگل كمك كنيد

 درخواست بازبيني
ارسال اگر سايت شما آن گونه كه تصور مي كنيد در نتايج جستجو ظاهر نمي شود، مي توانيد با 

 .مشكل خود را رفع كنيد درخواست بازبيني

همچنين اگر شما دامنه ي تازه اي را خريداري كرده ايد كه ممكن است در گذشته با اصول ما مغايرت 
ما آن را از نتايج خود حذف كرده ايم، اما حال كه دامنه متعلق به شماست مشكالت رفع شده است،  داشته و

 .شما هم مي توانيد با ارسال درخواست بازبيني به ما اطالع دهيد كه مشكل رفع شده است

 :براي ارسال درخواست بازبيني اين مراحل را طي كنيد
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 .وبمستر تولز خود بشويد گوگلوارد اكانت  .1
مطمئن شويد وبسايتي كه ميخواهيد براي آن درخواست بازبيني ارسال كنيد در پنل شما تاييد شده  .2

 .است
 .درخواست خود را ارسال كنيد اين لينكاز طريق  .3

 :شما را در اين امر ياري كند مي تواندهمچنين فيلم زير 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G959-
2RlPyA 

سايت من به خوبي در نتايج نمايش داده نمي شود 
نتايج . بهترين و مرتبط ترين نتايج را به كاربران خود نمايش دهيمهدف گوگل هميشه اين بوده است كه 

اين پايگاه داده ها هر روز، با . مي شود تشكيل جستجو از پايگاه داده هاي گوگل شامل ايندكس سايت ها
تغيير محتوا همانند به روز رساني . مطالب و پست هاي جديدي كه وارد وب مي شود به روز مي شود

 .باعث تغيير نتايج و يا حذف شدن از نتايج شود تواند يمالگوريتم ها 

، در نتايج ظاهر نمي شود و يا از آن چه كه قبال ظاهر مي شد ضعيف تر شده استاگر وبسايت شما 
 .قدم به قدم مشكالت زير را بررسي كنيد و اگر دچار هر كدام از اين ها هستيد، اقدام به رفع مشكل كنيد

  ما ثبت شده است ايندكسچك كنيد كه وبسايت شما در. 
 مطمئن شويد كه گوگل به سايت شما دسترسي دارد و مي تواند مطالب آن را بررسي كند. 
 مطمئن شويد كه گوگل مي تواند مطالب شما را ايندكس كند. 
 مطمئن شويد محتواي شما مرتبط و مفيد است. 

 گلمطمئن شدن از ثبت شدن سايت در ايندكس گو

 بررسي ايندكس شدن سايت .1

برخي مواقع، هنگامي كه وبمستري از حذف شدن سايتش در نتايج جستجو گاليه مند مي شود، در واقع 
  site:seomoz.irبراي يك بررسي سريع و مفيد ميتوانيد عبارت ! .هنوز سايت مورد نظر در نتايج هست
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را در گوگل جستجو كنيد تا ببينيد وبسايت شما هنوز داراي ايندكس مي   site:www.seomoz.irيا 
 .و آدرس سايت نبايد هيچ فاصله اي باشد:  توجه داشته باشيد بين . باشد يا نه

اگر جستجوي شما همراه با نتايجي از وبسايتتان بود يعني مشكلي وجود ندارد اما اگر جستجوي شما نتيجه 
براي بررسي داليل، مي توانيد به موارد ذكر شده در .  ز نتايج ما حذف شده استاي در بر نداشت، يعني ا

 .بخش هاي قبل مراجعه كنيد

 چك كردن داشتن رنك با جستجوي آدرس وبسايت .2

و ببينيد آيا وبسايت شما در نتايج ظاهر مي شود؟   www.youradress.comدر گوگل جستجو كنيد 
اگر وبسايت ظاهر نشد و يا نتايج خيلي كمي ظاهر شد، ممكن است سايت دچار مشكل شناسايي شدن به 

اگر مشكل خيلي خاصي در وبسايت شما پيدا شود، مانند ويروسي شدن از طريق . عنوان اسپم شده باشد
 .مطلع خواهيد شد بخش پيام ها در گوگل وبمستر تولز

 گوگل را از مطالب جديد خود مطلع كنيد .3

اگر سايت شما تازه تاسيس است، ممكن است گوگل هنوز از وجود آن مطلع نشده باشد، پس توصيه ميكنيم 
، به شناسايي شدن بهتر ساختار معرفي نقشه سايتوبسايت خود را در گوگل وبمستر تولز ثبت كنيد و با 

  .سايتتان كمك كنيد

 شويد كه گوگل وبسايت شما را پيدا ميكند و ميتواند مطالب آن را بررسي كند مطمئن

اسپايدرهاي گوگل در وبسايت ها يعني روشي كه گوگل مطالب جديد را پيدا مي كند و آن را به  17خزيدن
 .پايگاه داده هاي خود اضافه مي كند

. از خزش هاي قبلي به دست آورده شدهفرآيند خزيدن، با تهيه ليستي از آدرس ها شروع مي شود كه 
همچنين اين آدرس ها از طريق نقشه ي سايت هايي كه در پنل گوگل وبمستر تولز ثبت مي شود تهيه مي 

همان طور كه اسپايدر در وبسايت ها به خزش مي پردازد، ليست جديدي از آدرس ها را پيدا مي كند . شود
سايت جديد، جايگزين سايت ثبت شده مي شود، همچنين  .كه به بانك اطالعاتي گوگل اضافه مي شوند

 .لينك هاي قديمي مشخص شده و در ايندكس هاي گوگل لحاظ مي شوند

بخش مشكالت خزش در گوگل وبمستر تولز به شما كمك ميكند . را چك كنيد 18مشكالت خزش .1
اين . در وبسايت شما با آنها برخورد صورت پذيرفته را شناسايي شوند خزشمشكالتي كه هنگام 
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مشكالت را بازبيني كنيد و هركدام را كه مي توانيد حل كنيد، دفعه ي بعد كه بات  درحال گردش 
 .در وبسايت شماست، اين اطالعات را استفاده كرده و داده هاي شما را به روز رساني مي كند

ابزار تست كننده ي روبات تكست مي تواند در اين راه به . ا بازبيني كنيدفايل روبات تكست خود ر .2
 .شما كمك فراواني كند

 .محدود نشده اندمطمئن شويد كه هيچ كدام يك از صفحات مهم وبسايتتان توسط متاتگ ها  .3
را مورد بررسي قرار دهيد و مطمئن شويد كه دسترسي به بخش هاي محتلف  وبسايتتان ساختار .4

اگر شما از جاوا اسكريپت يا .بيشتر موتورهاي جستجو براساس متن هستند. مي باشد آن آسان
DHTML   نشونداستفاده مي كنيد ممكن است آن ها مانع شناسايي و بررسي سايت شما. 

ر وبسايتتان را تغيير داده ايد و يا سايت را به آدرس جديد منتقل كرده ايد، ممكن است ساختااگر  .5
براي . ر نتايج جستجو مطلوب ظاهر مي شدند، ديگر به خوبي قبل نباشندصفحاتي كه قبال د

اسپايدرهاي گوگل و ديگر موتورهاي . استفاده كنيد 301جلوگيري از اين اتفاق از ريدايركت 
 .شد خواهندآدرس هاي شما  تغييرجستجو كامال متوجه 

حتي اگر سايت شما در پايگاه داده هاي ما ثبت شده است و . به فكر ايجاد و ثبت نقشه سايت باشيد .6
شما ايندكس داريد و در نتايج جستجو هم به خوبي ظاهر مي شويد، پيشنهاد ما به شما اين است كه 

 شما و وبسايتسايت اطالعات بسيار خوبي از ساختار زيرا نقشه . نقشه سايت را ثبت كنيد
 .همچنين نوع آدرس ها به موتور جستجو مي دهد

 مطمئن شويد كه گوگل ميتواند مطالب شما را ايندكس كند

اسپايدر گوگل همه روزه، تعداد بسيار زيادي از صفحات را بررسي مي كند و تعداد بسيار بيشتري از كلمات 
لمات كليدي محتوا و يا عنوان پست ها ، مانند كبيشتراما اطالعات . را در جايگاه خود در نتايج قرار مي دهد

مي تواند مفيد واقع شوند و در شناسايي بهتر محتواي موجود در وبسايت شما و قرار دادن  ALT و يا ويژگي
فايل هاي .  گوگل هر گونه محتوايي را مي تواند بررسي كند. آن در جايگاه مناسب نقش مهمي را ايفا كنند

 اما ممكن است در بررسي بعضي از فايل ها مانند. و حتي فلش را مورد بررسي قرار مي گيرند PDF و متني
SilverLight مشكل به وجود آيد.  

 .آمار ايندكس هاي خود را در گوگل چك كنيد تا متوجه شويد چگونه در نتايج ظاهر خواهيد شد .1
ديگر از موتورهاي جستجو در خواندن  بسياريمطالب خود را مورد بررسي قرار دهيد گوگل مانند  .2

 . بعضي متون مشكل دارد و نمي تواند بعضي از گونه هاي ساختار وبسايت ها را پشتيباني كند
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 مطمئن شويد محتواي شما مرتبط و مفيد است

شده در گوگل  19به بخش كلمات جستجو. به سايت خود را بررسي كنيد چگونگي ورود كاربران .1
. بخش اول داده هاي آماري كلماتي است كه شما با آنها بيشتر جستجو شده ايد. رويدوبمستر تولز ب

اين ها . خود را مشاهده كنيد 20همچنين در اين صفحه مي توانيد ليستي از كليك ها بر روي نتايج
كه كاربران به چه  مي شويداطالعات مهمي براي شما خواهند بود، زيرا با استفاده از آن ها متوجه 

اما توجه داشته باشيد كه با بررسي اين كلمات سعي نكنيد در سايت خود . كلماتي عالقه دارند
 .انبوهي از كلمات كليدي ايجاد كنيد

مي تواند  21بخش كلمات كليدي محتوا.بررسي كنيد كه گوگل چگونه وبسايت شما را مي شناسد  .2
سايت را شناسايي مي كند و يا در چه كلماتي شما اطالعات جالبي از اين كه گوگل چگونه وب

 .بيشترين لينك ها را داريد بدهد
توضيحات كافي و مفيد در عنوان و . را مورد بررسي قرار دهيد 22بخش پيشنهادات اچ تي ام ال .3

داشته باشيد  توجه.بدهدبسيار خوبي از محتواي شما به ما  مي تواند اطالعات توضيحات پست ها
كه شما اطالعات بيشتري در اختيار گوگل قرار بدهيد، احتمال كليك كاربران بر روي كه هر چقدر 

 .لينك هاي شما بيشتر خواهد شد
به وبسايت شما به گوگل در شناسايي كلمات  لينك هاي ورودي. به همه سايت خود را معرفي كنيد .4

از جريان وب لينك هاي طبيعي به سمت وبسايت شما جزئي . كليدي سايت شما كمك مي كند
 .معنايي هستند كه هر چقدر بيشتر باشند، شانس شناسايي صحيح سايت باال خواهد رفت

بررسي كنيد كه آيا مطالب شما براي گروه سني خاصي مضر و يا ممنوع مي باشد؟ اگر اين طور  .5
جستجوي امن گوگل براي جلوگيري از نمايش . است، در ورود به وبسايت اين مورد را متذكر شويد

 .وبسايت هايي است كه در آنها محتواي جنسي و يا محتوايي حاوي ويروس را حذف مي كند
استفاده از جلوه هاي تصويري مانند تصاوير و يا فيلم ها ميتوانند تعداد بسيار زيادي بازديد كننده به  .6

  .سوي وبسايت شما روانه كنند

اگر شما نگران اين هستيد كه . وسط رقبايتان وجود نداردعمال هيچ روشي براي آسيب زدن مستقيم به شما ت
ديگران به وبسايت شما لينك ارسال كنند كه باعث ضربه زدن به وبسايت شما شود، از طريق فرم تماس با ما 

گوگل . در سايت مربوطه، با مديران آنها ارتباط برقرار كنيد و درخواست كنيد كه لينك شما را حذف كنند
 .ندارد كنترلي بر محتواي موجود در وبسايت هامرتب و دسته بندي مي كند اما هيچ محتواي وب را 
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همچنين توجه داشته باشيد زماني كه شما كلمه اي را در گوگل جستجو مي كنيد، كلمه ي مورد نظر به 
نتايج   .پايگاه هاي اطالعاتي گوگل ارسال مي شوند و بهترين نتايج براي آن كلمه به نتايج در مي آيند

، پس ممكن است جغرافيايي استيكي از اين فاكتورهاي مكان . زيادي مرتب مي شوند براساس فاكتورهاي
. نتايج براي يك كلمه در نقاط مختلف متفاوت باشد

       :براي اطالعات بيشتر ميتوانيد به فيلم زير در سايت يوتيوب مراجعه كنيد 
http://www.youtube.com/wa....r_embedded&v=ntJhrM7CU5I                              
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  :واژه نامه 
1. HTML Sitemap        
2. Title meta tag        
3. Broken Links         
4. Dynamic          
5. Spider          
6. Lynx          
7. Java Script          
8. Cookie          
9. Frame          

10. Track Path 
11. Bandwidth 
12. CMS – Content Management System 
13. Sub Domains 
14. Duplicate Content 
15. Phishin 
16. Trojan 
17. Crawl 
18. Crawl Error 
19. Search Queries 
20. CTR-Click Through Rate 
21. Content Keywords 
22. HTML Improvments 
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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 نیز 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. تغییراتی درون گوگل رخ دادند که کمتر کسی تصور میکرد شاید روزی گوگل دست به انجام آن ها بزند. 

 (
صفحه 1
)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.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 وبمسترها 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 اعلام در نظر 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 آخر 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



گروه طراحی آشیانه پارس       تفریحی دات کام                       یک ادمین                        استودیو طراحی وبسایت



 خبرگزاری ایران وب نیوز               کا دانلود                                   نتگارد                                آی تی گذر





          آذر اسکریپت                           لوگوفان                             سایت ساز ها       گیم ان تک

             

 (
صفحه 3
)              پاتوق یو                                   پرشین دان                                           

همان طور که در کتاب قبلی گفتیم آموزش های گوگل را در 3 دسته ی کلی میتوان دسته بندی کرد:

الف ) راه کارهای طراحی  و ایجاد محتوا

ب ) راه کارهای فنی

ج ) راه کارهای ایجاد کیفیت و ارزش

در این شماره به بررسی کلی این 3 دسته می پردازیم و در شماره های بعدی به بررسی دقیق تر هر کدام از این بخش ها خواهیم پرداخت.

همچنین در ادامه آموزش های دیگری از جمله:

· درخواست بازبینی

· سایت من به خوبی در نتایج نشان داده نمیشود.

را نیز مشاهده خواهیدکرد.

راه کارهای طراحی و ایجاد محتوا

· سایتی ایجاد کنید با سلسله مراتب مرتبط شده ای از متن و لینک. .هر صفحه باید حداقل از طریق یک لینک از یک صفحه ی ایستا در دسترس باشد.

· نقشه ی سایت خود را به صورت اچ تی ام ال1 آماده کنید و بخش های مهم وبسایت خود را از طریق آن به کاربران معرفی کنید. اگر نقشه سایت شما دارای تعداد بسیار زیادی لینک است بهتر است نقشه را در چند صفحه تقسیم کنید.

· تعداد لینک های قرار گرفته شده در هر صفحه را منطقی انتخاب کنید. در یک صفحه نه بیش از حد و نه خیلی کم لینک قرار دهید.

·  (
صفحه 4
)یک صفحه ی زیبا و مفید از اطلاعات سایت ایجاد کنید. در این صفحه اطلاعات مهم در مورد خودتان و فعالیت وبسایت را قرار دهید تا کاربران بتوانند در صورت نیاز با شما تماس برقرار کنند و حتی با مسیر کاری شما بهتر آشنا شوند. 

· در مورد هر کلمه ی مقاله ی خود فکر کنید و به این سوال پاسخ دهید که آیا احتمال جستجو شدن کلمه مورد نظر شما در گوگل وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، سعی کنید مقاله خود را براساس این کلمه بنا کنید اما فراموش نکنید که بیش از حد از کلمات کلیدی استفاده نکنید.

· سعی کنید به جای قرار دادن تصاویر در مطالب از متن استفاده کنید. تنها از ویژگی های تصویری زمانی استفاده کنید که میخواهید اطلاعات معمولی را به کاربر منتقل کنید و یا می خواهید مطلب خود را زیباتر کنید. به هیچ وجه اطلاعات مهم و اساسی پست خود را در تصاویر قرار ندهید. اطلاعات مهم شما می توانند آمار، لینک و یا حتی یک خط نوشته باشد.

· اگر می خواهید از تصاویر در پست های خود استفاده کنید، فراموش نکنید که حتما ویژگیALT  را بر روی تصاویر قرار دهید و سعی کنید ویژگی شما تا جایی که ممکن است اطلاعات را در عین کوتاه بودن منتقل کند.

· مطمئن شوید که ویژگیALT  و متاتگ عنوان2 سایت شما اطلاعات را به اندازه ی کافی به کاربر و موتورهای جستجو منتقل میکنند و با هم مرتبط می باشند.

· وبسایت خود را در خصوص لینک های خراب3 بررسی کنید و آن ها را اصلاح کنید.

· اگر شما از صفحات پویا4 استفاده میکنید( به طور مثال در آدرس صفحه شما از ؟ استفاده شده است) به خاطر داشته باشید که تمامی موتورهای جستجو، صفحات پویا را به خوبی صفحات ایستا بررسی نمی کنند. پس سعی کنید پارامترهای صفحه و سایت خود را مفید و کوتاه انتخاب کنید تا باعث بیشتر گیچ شدن خزنده ها5 نشوید.

· پیشنهادات گوگل را در مورد تصاویر و فایل های ویدئویی مورد بررسی قرار دهید.

راه کارهای فنی

· از یک مرورگر متنی مانند لینکس6 استفاده کنید تا وبسایت خود را مورد آزمایش قرار دهید. زیرا بیشتر خزنده ها وبسایت شما را آن طور که لینکس نشان میدهد می بینند. اگر تکنیک های عجیب و غریب مانند جاوااسکریپت7 یا کوکی8 یا فریم 9  مانع آن شود که خزنده صفحه را به درستی بررسی کند، در این مرورگر متوجه این موضوع خواهید شد.

·  (
صفحه 5
)بگذارید خزنده ها وبسایت شما را بدون هیچ مشکلی و بدون این که آن ها را بازجویی کنید بررسی کنند. بررسی رفتاری بازدیدها برای بررسی کاربران مناسب است، اما رفتار خزنده ها خیلی با یک کاربر معمولی تفاوت دارد. استفاده از از این نوع روش ها ممکن است در صفحات ایندکس شده از وبسایت شما ایجاد مشکل کنند. مثلا ممکن است خزنده ها متوجه نشوند آدرس هایی که متفاوت هستند در واقع در حال اشاره به یک صفحه یکسان می باشند.

· مطمئن شوید که سرور شما If-Modified-Since HTTP header را کاملا پشتیبانی می کند.این امکان به گوگل کمک می کند متوجه شود آیا محتوای شما تغییر کرده است یا نه. پشتیبانی از این امکان به شما کمک می کند که از پهنای باند11 و فشار زیاد بر سرور جلوگیری کنید.

· حتما از فایل روبات تکست در سایت خود استفاده کنید. این فایل به خزنده ها می گوید که کدام بخش ها باید و کدام بخش ها نباید بررسی شوند. مطمئن شوید که فایل نوشته شده صحیح است تا مانع ایندکس شدن فایل ها و صفحات اصلی شما نشود. شما می توانید فایل روبات تکست خود را آزمایش کنید تا مطمئن شوید که به درستی کار می کند. برای آزمایش این فایل از سرویس بررسی روبات تکست در اکانت گوگل وبمستر تولز خود استفاده کنید.

· تبلیغات خود را پس از بررسی و در جای مناسب قرار دهید تا موتورهای جستجو در بررسی محتوای شما دچار مشکل نشوند.

· اگر شرکت شما یک سیستم مدیریت محتوا12 خریداری کرده است.  از صحت صفحات ایجاد شده اطمینان حاصل کنید، خزنده ها باید توانایی مشاهده سایت شما را بدون هرگونه ایرادی داشته باشند.

· وبسایت خود را آزمایش کنید تا مطمئن شوید در مرورگرهای متفاوت بدون مشکل نمایش داده می شود.

· وبسایت خود ار از لحاظ کارایی و بارگذاری مورد بررسی قرار دهید و مطمئن شوید که همیشه با بهترین سرعت ممکن سایت بارگذاری می شود. هدف گوگل علاوه بر نشان دادن بهترین نتایج، چشاندن طعم بهترین تجربه جستجو در اینترنت نیز می باشد. وبسایت هایی که لود سریعی دارند باعث لذت و رضایت کاربر می شوند و همچنین کیفیت وب را نیز بالا میبرند. (مخصوصا برای آن دسته از کاربرانی که سرعت اینترنت پایینی دارند، مانند بسیاری از کاربران فارسی زبان) 

·  (
صفحه 6
)گوگل بر این موضوع که سرعت وبسایت ها باید افزایش پیدا کند بسیار پافشاری میکند و توصیه میکند که وبسایت خود را با استفاده از Page Speed , Yslow . WebPagetest  یا دیگر سرویس ها مورد بررسی قرار دهید.

راه کارهای ایجاد کیفیت و ارزش

این بخش به شما کمک میکند که روش های رایج گول زدن گوگل و کاربران را بشناسید. اما به خاطر داشته باشید در صورت استفاده از دیگر تکنیک های مشابه ( مانند گول زدن کاربران با ایجاد سایت های با عنوان های مشابه و فقط تغییر کمی از آدرس ) با شما برخورد خواهد شد. و البته این طرز تفکر که روشی که من از آن استفاده می کنم، در این صفحه اشاره ای به آن نشده، پس با من برخورد نخواهد شد کاملا اشتباه است.. آن دسته از مدیران وبسایت که وقت خود را صرف پیدا کردن روش های درست و ایجاد حس خوب و تجربه عالی در کاربر می کنند، بسیار موفق تر از آن هایی که سعی می کنند با روش های غیرصحیح کاربر و گوگل را گول بزنند، خواهند بود.

اگر به نظر شما وبسایتی در حال حاضر با استفاده از روش های نادرست و گول زننده در حال ایجاد تجربه منفی در کاربران است از طریق لینک زیر آن را به گوگل گزارش دهید.

https://www.google.com/webmasters/tools/spamreport

گوگل روش های خودکار و به روز شونده را ترجیح می دهد به همین دلیل در حال مقابله با وبسایت های اسپم میباشد و از شما میخواهد که در این راه گوگل را همراهی کنید تا الگوریتم ها به مرحله مناسب و پیشرفته برسند تا بدون گزارش بتوانند مشکلات را پیدا و رفع کنند.

روش های گول زننده که در مورد آن صحبت کردیم ( و باید از آنها خودداری کنید) عبارتند از:

روش های ابتدایی

· صفحات را فقط برای کاربران نساختن و نمایش صفحه ای متفاوت به کاربر نسبت به موتورهای جستجو. این کار نمونه ی بارز استفاده از تکنیک Cloaking  می باشد.

· از روش هایی گول زننده که رنکینگ شما را افزایش می دهند خودداری کنید. به بررسی نکاتی بپردازید که موجب شده رقبای شما بهتر از شما نتیجه بگیرند..

·  (
صفحه 7
)به هیچ وجه در فعالیت هایی که به لینک های غیرطبیعی مربوط می شوند شرکت نکنید.( در این مورد در کتاب های آینده کامل توضیح خواهیم داد ).روش هایی که باعث می شوند پیج رنک شما به صورت کاذبی افزایش یابند و یا در نتایج جستجو به نتایجی دست یابید که مستحق آن نیستید.

· از نرم افزارهای شناسایی نشده برای ثبت وبسایت خود در نتایج جستجو استفاده نکنید.گوگل هیچ نرم افزاری را توصیه نمی کند که بتوان از طریق آن رتبه را در نتایج بهینه و افزایش داد.

روش های حرفه ای و شناخته شده:

· از لینک و متن های مخفی استفاده نکنید.

· از Cloaking  یا ریدایرکت های مشکوک استفاده نکنید.

· کلمات و جستجو را با استفاده از نرم افزارها خودکار به سمت گوگل ارسال نکنید.

· صفحات را با کلمات نامرتبط پر نکنید.

· صفحات , دامنه و ساب دامین13 های یکسان ایجاد نکنید چون در آنها ممکن است صفحات دوقلو14 ایجاد شوند.

· صفحاتی که در انها از تکنیک های دزدی اطلاعات15  یا تروجان16 استفاده شده است ایجاد نکنید.

· صفحات Doorway  ایجاد نکنید.یا سعی نکنید با استفاده از کوکی ها کاربران و موتورهای جستجو را گول بزنید.

· اگر سایت شما در همکاری در فروش، همکاری می کند، بر ارزش مطالب بیافزایید. .با داشتن متن اختصاصی کاربران را متقاعد کنید تا شما را به عنوان اولین گزینه انتخاب کنند.

اگر معتقد هستید وبسایت شما هیچ کدام از این مشکلات را ندارد، پس میتوانید با ارسال درخواست بازبینی به گوگل کمک کنید.

درخواست بازبینی

اگر سایت شما آن گونه که تصور می کنید در نتایج جستجو ظاهر نمی شود، می توانید با ارسال درخواست بازبینی مشکل خود را رفع کنید.

همچنین اگر شما دامنه ی تازه ای را خریداری کرده اید که ممکن است در گذشته با اصول ما مغایرت داشته و ما آن را از نتایج خود حذف کرده ایم، اما حال که دامنه متعلق به شماست مشکلات رفع شده است، شما هم می توانید با ارسال درخواست بازبینی به ما اطلاع دهید که مشکل رفع شده است.

 (
صفحه 8
)برای ارسال درخواست بازبینی این مراحل را طی کنید:

1. وارد اکانت گوگل وبمستر تولز خود بشوید.

2. مطمئن شوید وبسایتی که میخواهید برای آن درخواست بازبینی ارسال کنید در پنل شما تایید شده است.

3. از طریق این لینک درخواست خود را ارسال کنید.

همچنین فیلم زیر می تواند شما را در این امر یاری کند:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G959-2RlPyA

سایت من به خوبی در نتایج نمایش داده نمی شود

هدف گوگل همیشه این بوده است که بهترین و مرتبط ترین نتایج را به کاربران خود نمایش دهیم. نتایج جستجو از پایگاه داده های گوگل شامل ایندکس سایت ها تشکیل می شود. این پایگاه داده ها هر روز، با مطالب و پست های جدیدی که وارد وب می شود به روز می شود. تغییر محتوا همانند به روز رسانی الگوریتم ها می تواند باعث تغییر نتایج و یا حذف شدن از نتایج شود.

اگر وبسایت شما در نتایج ظاهر نمی شود و یا از آن چه که قبلا ظاهر می شد ضعیف تر شده است، قدم به قدم مشکلات زیر را بررسی کنید و اگر دچار هر کدام از این ها هستید، اقدام به رفع مشکل کنید.

· چک کنید که وبسایت شما در ایندکس ما ثبت شده است.

· مطمئن شوید که گوگل به سایت شما دسترسی دارد و می تواند مطالب آن را بررسی کند.

· مطمئن شوید که گوگل می تواند مطالب شما را ایندکس کند.

· مطمئن شوید محتوای شما مرتبط و مفید است.

مطمئن شدن از ثبت شدن سایت در ایندکس گوگل

1. بررسی ایندکس شدن سایت

 (
صفحه 9
)برخی مواقع، هنگامی که وبمستری از حذف شدن سایتش در نتایج جستجو گلایه مند می شود، در واقع هنوز سایت مورد نظر در نتایج هست! .برای یک بررسی سریع و مفید میتوانید عبارت site:seomoz.ir  یا site:www.seomoz.ir  را در گوگل جستجو کنید تا ببینید وبسایت شما هنوز دارای ایندکس می باشد یا نه. توجه داشته باشید بین :  و آدرس سایت نباید هیچ فاصله ای باشد.

اگر جستجوی شما همراه با نتایجی از وبسایتتان بود یعنی مشکلی وجود ندارد اما اگر جستجوی شما نتیجه ای در بر نداشت، یعنی از نتایج ما حذف شده است.  برای بررسی دلایل، می توانید به موارد ذکر شده در بخش های قبل مراجعه کنید.

2. چک کردن داشتن رنک با جستجوی آدرس وبسایت

در گوگل جستجو کنید www.youradress.com  و ببینید آیا وبسایت شما در نتایج ظاهر می شود؟ اگر وبسایت ظاهر نشد و یا نتایج خیلی کمی ظاهر شد، ممکن است سایت دچار مشکل شناسایی شدن به عنوان اسپم شده باشد. اگر مشکل خیلی خاصی در وبسایت شما پیدا شود، مانند ویروسی شدن از طریق بخش پیام ها در گوگل وبمستر تولز مطلع خواهید شد.

3. گوگل را از مطالب جدید خود مطلع کنید

اگر سایت شما تازه تاسیس است، ممکن است گوگل هنوز از وجود آن مطلع نشده باشد، پس توصیه میکنیم وبسایت خود را در گوگل وبمستر تولز ثبت کنید و با معرفی نقشه سایت، به شناسایی شدن بهتر ساختار سایتتان کمک کنید. 

مطمئن شوید که گوگل وبسایت شما را پیدا میکند و میتواند مطالب آن را بررسی کند

خزیدن17 اسپایدرهای گوگل در وبسایت ها یعنی روشی که گوگل مطالب جدید را پیدا می کند و آن را به پایگاه داده های خود اضافه می کند.

فرآیند خزیدن، با تهیه لیستی از آدرس ها شروع می شود که از خزش های قبلی به دست آورده شده. همچنین این آدرس ها از طریق نقشه ی سایت هایی که در پنل گوگل وبمستر تولز ثبت می شود تهیه می شود. همان طور که اسپایدر در وبسایت ها به خزش می پردازد، لیست جدیدی از آدرس ها را پیدا می کند که به بانک اطلاعاتی گوگل اضافه می شوند. سایت جدید، جایگزین سایت ثبت شده می شود، همچنین لینک های قدیمی مشخص شده و در ایندکس های گوگل لحاظ می شوند.

1.  (
صفحه 10
)مشکلات خزش18 را چک کنید. بخش مشکلات خزش در گوگل وبمستر تولز به شما کمک میکند مشکلاتی که هنگام خزش در وبسایت شما با آنها برخورد صورت پذیرفته را شناسایی شوند. این مشکلات را بازبینی کنید و هرکدام را که می توانید حل کنید، دفعه ی بعد که بات  درحال گردش در وبسایت شماست، این اطلاعات را استفاده کرده و داده های شما را به روز رسانی می کند.

2. فایل روبات تکست خود را بازبینی کنید. ابزار تست کننده ی روبات تکست می تواند در این راه به شما کمک فراوانی کند.

3. مطمئن شوید که هیچ کدام یک از صفحات مهم وبسایتتان توسط متاتگ ها محدود نشده اند.

4. ساختار وبسایتتان را مورد بررسی قرار دهید و مطمئن شوید که دسترسی به بخش های محتلف آن آسان می باشد. بیشتر موتورهای جستجو براساس متن هستند.اگر شما از جاوا اسکریپت یا DHTML  استفاده می کنید ممکن است آن ها مانع شناسایی و بررسی سایت شما نشوند.

5. اگر ساختار وبسایتتان را تغییر داده اید و یا سایت را به آدرس جدید منتقل کرده اید، ممکن است صفحاتی که قبلا در نتایج جستجو مطلوب ظاهر می شدند، دیگر به خوبی قبل نباشند. برای جلوگیری از این اتفاق از ریدایرکت 301 استفاده کنید. اسپایدرهای گوگل و دیگر موتورهای جستجو کاملا متوجه تغییر آدرس های شما خواهند شد.

6. به فکر ایجاد و ثبت نقشه سایت باشید. حتی اگر سایت شما در پایگاه داده های ما ثبت شده است و شما ایندکس دارید و در نتایج جستجو هم به خوبی ظاهر می شوید، پیشنهاد ما به شما این است که نقشه سایت را ثبت کنید. زیرا نقشه سایت اطلاعات بسیار خوبی از ساختار وبسایت شما و همچنین نوع آدرس ها به موتور جستجو می دهد.

مطمئن شوید که گوگل میتواند مطالب شما را ایندکس کند

اسپایدر گوگل همه روزه، تعداد بسیار زیادی از صفحات را بررسی می کند و تعداد بسیار بیشتری از کلمات را در جایگاه خود در نتایج قرار می دهد. اما اطلاعاتِ بیشتر، مانند کلمات کلیدی محتوا و یا عنوان پست ها و یا ویژگی ALT می تواند مفید واقع شوند و در شناسایی بهتر محتوای موجود در وبسایت شما و قرار دادن آن در جایگاه مناسب نقش مهمی را ایفا کنند. گوگل هر گونه محتوایی را می تواند بررسی کند.  فایل های متنی و PDF و حتی فلش را مورد بررسی قرار می گیرند. اما ممکن است در بررسی بعضی از فایل ها مانند SilverLight مشکل به وجود آید. 

1. آمار ایندکس های خود را در گوگل چک کنید تا متوجه شوید چگونه در نتایج ظاهر خواهید شد.

2.  (
صفحه 11
)مطالب خود را مورد بررسی قرار دهید گوگل مانند بسیاری دیگر از موتورهای جستجو در خواندن بعضی متون مشکل دارد و نمی تواند بعضی از گونه های ساختار وبسایت ها را پشتیبانی کند. 

مطمئن شوید محتوای شما مرتبط و مفید است

1. چگونگی ورود کاربران به سایت خود را بررسی کنید. به بخش کلمات جستجو19 شده در گوگل وبمستر تولز بروید. بخش اول داده های آماری کلماتی است که شما با آنها بیشتر جستجو شده اید. همچنین در این صفحه می توانید لیستی از کلیک ها بر روی نتایج20 خود را مشاهده کنید. این ها اطلاعات مهمی برای شما خواهند بود، زیرا با استفاده از آن ها متوجه می شوید که کاربران به چه کلماتی علاقه دارند. اما توجه داشته باشید که با بررسی این کلمات سعی نکنید در سایت خود انبوهی از کلمات کلیدی ایجاد کنید.

2. بررسی کنید که گوگل چگونه وبسایت شما را می شناسد .بخش کلمات کلیدی محتوا21 می تواند اطلاعات جالبی از این که گوگل چگونه وبسایت را شناسایی می کند و یا در چه کلماتی شما بیشترین لینک ها را دارید بدهد.

3. بخش پیشنهادات اچ تی ام ال22 را مورد بررسی قرار دهید. توضیحات کافی و مفید در عنوان و توضیحات پست ها می تواند اطلاعات بسیار خوبی از محتوای شما به ما بدهد.توجه داشته باشید که هر چقدر که شما اطلاعات بیشتری در اختیار گوگل قرار بدهید، احتمال کلیک کاربران بر روی لینک های شما بیشتر خواهد شد.

4. به همه سایت خود را معرفی کنید. لینک های ورودی به وبسایت شما به گوگل در شناسایی کلمات کلیدی سایت شما کمک می کند. لینک های طبیعی به سمت وبسایت شما جزئی از جریان وب معنایی هستند که هر چقدر بیشتر باشند، شانس شناسایی صحیح سایت بالا خواهد رفت.

5. بررسی کنید که آیا مطالب شما برای گروه سنی خاصی مضر و یا ممنوع می باشد؟ اگر این طور است، در ورود به وبسایت این مورد را متذکر شوید. جستجوی امن گوگل برای جلوگیری از نمایش وبسایت هایی است که در آنها محتوای جنسی و یا محتوایی حاوی ویروس را حذف می کند.

6. استفاده از جلوه های تصویری مانند تصاویر و یا فیلم ها میتوانند تعداد بسیار زیادی بازدید کننده به سوی وبسایت شما روانه کنند. 

 (
صفحه 12
)عملا هیچ روشی برای آسیب زدن مستقیم به شما توسط رقبایتان وجود ندارد. اگر شما نگران این هستید که دیگران به وبسایت شما لینک ارسال کنند که باعث ضربه زدن به وبسایت شما شود، از طریق فرم تماس با ما در سایت مربوطه، با مدیران آنها ارتباط برقرار کنید و درخواست کنید که لینک شما را حذف کنند. گوگل محتوای وب را مرتب و دسته بندی می کند اما هیچ کنترلی بر محتوای موجود در وبسایت ها ندارد.

همچنین توجه داشته باشید زمانی که شما کلمه ای را در گوگل جستجو می کنید، کلمه ی مورد نظر به پایگاه های اطلاعاتی گوگل ارسال می شوند و بهترین نتایج برای آن کلمه به نتایج در می آیند. نتایج  براساس فاکتورهای زیادی مرتب می شوند. یکی از این فاکتورهای مکان جغرافیایی است، پس ممکن است نتایج برای یک کلمه در نقاط مختلف متفاوت باشد.

 برای اطلاعات بیشتر میتوانید به فیلم زیر در سایت یوتیوب مراجعه کنید:       http://www.youtube.com/wa....r_embedded&v=ntJhrM7CU5I                                























 (
صفحه 13
)

واژه نامه : 

1. HTML Sitemap       

2. Title meta tag       

3. Broken Links        

4. Dynamic         

5. Spider         

6. Lynx         

7. Java Script         

8. Cookie         

9. Frame         

10. Track Path

11. Bandwidth

12. CMS – Content Management System

13. Sub Domains

14. Duplicate Content

15. Phishin

16. Trojan

17. Crawl

18. Crawl Error

19. Search Queries

20. CTR-Click Through Rate

21. Content Keywords

22. HTML Improvments











 (
صفحه 14
)

منابع مفید:

1. CMS  چیست؟ http://bitly.com/NgS2IO

2. متاتگ عنوان http://bitly.com/QHQfRs

3. صفحات ایستا و پویا http://bitly.com/N0qhHU

4. جاوااسکریپت چیست؟ http://bitly.com/OMUjl3

5. پهنای باند چیست؟ http://bitly.com/N6R8k4

6. روبات تکست چیست؟ http://bitly.com/LWKefW

7. Cloaking چیست؟ http://bitly.com/KTd9FC

8. Phishing چیست؟ http://bitly.com/KTdybc

9. DHTMl چیست؟ http://bitly.com/Loay3x

10. SilverLight چیست؟ http://bitly.com/O32GYo

 (
صفحه 15
)	
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