
  

  



 

 

  

 

 

 سخنی با خوانندگان
ها به  تر شدن گوگل، نیاز کاربران و به خصوص وبمستر تر شدن است. با بزرگ گوگل روز به روز در حال بزرگ

 شود.  این شرکت بیشتر می

ش از توان گفت بی باشد و به راحتی می ها از طریق موتورهای جستجو می درصد بازدید وبسایت ۰۶بیش از 
درصد جستجوی کل  ۰۶نیمی از آن را گوگل به خود اختصاص داده است. در حال حاضر گوگل بیش از 

د نیز رو به رو بوده های اخیر با رش کاربران دنیای مجازی را به خود اختصاص داده است و این آمار در ماه
 است در حالی که بسیاری بر این باور بودند این آمار دچار افت خواهد شد. 

افزایند. از طرف دیگر نیاز و اهمیت این موتور  موارد مذکور و دالیل دیگر همه و همه بر اهمیت گوگل می
 ها نیز پنهان نیست.  جستجو از دیدگاه مدیران وبسایت

ها را ناامید و بسیاری را شوک زده کرد.  گوناگون گوگل، بسیاری از وبمستر ایه اتفاقات و بروزرسانی
 کرد شاید روزی گوگل دست به انجام آن ها بزند.  درون گوگل رخ دادند که کمتر کسی تصور می تغییراتی

فشاری ن پابر آ گوگلمی ماند )و  باقیها همیشه یک نکته بدون تغییر  در طول این تغییرات و به روز رسانی
شد که  های خود این را متذکر می بود. گوگل در تمامی بروزرسانی ها بخش راهنمایی وبمسترکرد( و آن هم  می

وی ها را پیر ها باید قوانین ذکر شده در این آموزش وبمسترها برای در امان ماندن از خطرهای این آپدیت
ها شاید  آموزش سئو بوده و با توجه به اینکه تعدادی از وبمستر سئوموزکنند.از آنجا که هدف از تاسیس 

وقت و حوصله مطالعه متون را به انگلیسی نداشته باشند تصمیم بر آن گرفته شد که این متون را به فارسی 
 ها و نکات گوگل را برای وبمسترهای فارسی زبان بومی سازی کنیم.  ترجمه کرده و به نوعی آموزش

و  Webmaster Tools Help حال خواندن آن هستید بومی سازی شده ی مجموعه هایکتابی که در 
Webmaster Guidelines ها  ترین منابع آموزش گوگل که در اختیار وبمستر ت. دو نمونه از بهترین و کاملاس

 قرار گرفته است. 

ار ی سازی کرده و در اختیهای گوگل را ترجمه و بوم ها تمامی آموزش سعی ما این است که در این سری فایل
 ها قرار بدهیم.  وبمستر
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 باشد.  قبل از رسیدن به بخش اصلی چند نکته شایان ذکر می

ذاریم و کنند سپاس گ باشد، از تمامی دوستانی که ما را در این راه حمایت می این کتاب حاصل کار گروهی می
نند ها ما را همراهی ک هنگی و علمی وبمسترآوریم برای ارتقای سطح فر از دیگر عزیزان هم دعوت به عمل می

 ها فارسی زبان آماده کنیم.  ها را برای وبمستر تا بهترین

 براساس نیاز وبمسترهای فارسی زبان بیان شده و آن بخشی کامالسعی بر این بوده که در این کتاب، نکات 
ها  تربومی سازی شود تا وبمس باشد را برای فارسی زبانان آمد به وب غیرفارسی مرتبط می که به نظر می

 بتوانند بهترین ارتباط را با موضوع و محتوا داشته باشند. 

در پایان هر فصل بخشی به نام اعالم در نظر گرفته شده که در آن لغات، به زبان انگلیسی جهت آشنایی 
 بیشتر وبمسترها با لغات و اصطالحات قرار داده شده اند.

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

های آموزشی با ما در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات  خواهیم که برای بهبود این فایل و در آخر از شما می
ادات انتقادات و پیشنهخود را ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم بهترین را برای شما آماده کنیم. برای 

 های زیر تماس برقرار کنید توانید با ایمیل می
info@seomoz.ir 

gwg@seomoz.ir 

seomoz.ir@gmail.com 
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 آشنایی با آی کالب
صفحه جدید با مطالب مختلف در وب تولید  ها یلیونم وب به سرعت در حال رشد و گسترش است. هر روز

ین محتوای بسیاری از ااما . کنند یها دسترسی پیدا م و از طریق اینترنت مردم در سراسر دنیا به آن شوند یم
 .کند یغیر از فارسی است که خوانندگان زیادی را از دریافت این اطالعات محروم م ییها تولید شده به زبان

اخبار دنیای فناوری اطالعات، با  و با هدف تسهیل دسترسی به اطالعات کالب یستا سایت آدر همین را
کالب معرفی  اندازی آی هدف از راهپا به عرصه وب فارسی گذاشت.  ۸۸۰۰رویکردی آموزشی از سال 

به زبان  نتاینتر»های فنی بوده است و به همین مناسبت شعار  اینترنت به زبان ساده و روان و فارغ از بحث
 انتخاب و برگزیده شد.« فارسی

مدیریتی،  یها دنیای اینترنت و فناوری، آشنایی با بحث یوردهااترین دست های اجتماعی، تازه اینترنت، رسانه
است که بخشی از مجله اینترنتی  یزهاییآن چ  همه ،روز های یآور بهینه استفاده از این فن یها آموزش روش

 . ندده یرا تشکیل م کالب یآ

فارسی است. در همین رابطه سعی کردیم به   کالب ارتقاء بخشیدن به کیفیت وب یکی از اهداف اصلی آی
ه در ک هایی یسو وب سرو ها یتایرانی نیز بپردازیم. معرفی وب سا های یتسا وب بررسی و بحث ٬معرفی

یز نیاز مالی، به حمایت معنوی ن، فرای پشتیبانی شوند یایران به دست توانمند جوانان ایرانی راه اندازی م
 . دهد یرا شکل م کالب یدارد که این کار بخش مهمی از فعالیت سایت آ

کالب است که به عنوان رادیوی  الس، صدای اینترنت به زبان فارسی نیز بخش دیگری از مجله آیپ آی
ی مدیریتی ها بخشاطالعات و  یرگذار در حوزه فناوریتأثکند. مصاحبه با افراد  یماینترنتی این مجله فعالیت 

 کالب در حال انجام آن هستیم. این حوزه از اهدافی است که در آی

است  کالب یآ های یتو برنامه های حوزه فناوری اطالعات هم از دیگر فعال ها یشدر همین راستا، پوشش هما
آغاز شده است که به صورت پوشش زنده خبری، تصویری و صوتی در  ۱۸که با شدت و قدرت از بهمن سال 

 .گیرد یها انجام م و جشن ها یشهما

این مجله به مدیریت مصطفی المعی و سردبیری احسان طریقت، با همکاری تعدادی نویسنده جوان و 
خدمات  یگر، بیشتر از قبلد های یشود. امیدواریم در ادامه راه نیز بتوانیم با نوآور مند دیگر اداره می عالقه

 وطنان عزیز بیشتر از قبل موفق باشیم. خود را به جامعه وب فارسی ارائه کرده و در ارتقا دانش هم
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 حامیان ما
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در کتاب های قبلی در مورد روش های ارسال درخواست بازبینی و یا حتی مشکالتی که برای سایت در نتایج ممکن است پیش 
یند توضیح دادیم.قصد داریم در این کتاب به توضیح مشکالت وبسایت ها از نظر گوگل بپردازیم.این کتاب پاسخ به بسیاری بیا

 از سوال های وبمسترها در مورد آپدیت های جدید گوگل است.

 آن چه در این کتاب خواهید خواند:

 Link Schemes 

 مطالب تکراری و یا کوتاه 

 کلمات کلیدی انبوه 

  و لینک های مخفیمطالب 

 نقشه سایت 

Link schemes 

 کیفیت تعداد،. اردد بستگی اند داده پیوند شما به که هایی سایت بررسی به حدی تا گوگل، جستجوی نتایج در شما سایت رتبه
 خصوص در لبیمطا مبدا، سایت از ممکن. گذاشت خواهد تاثیرسایت  رتبه بر شوند، می منتهی شما به که پیوندهایی ارتباط و

 مواقع گاهی هرچند .باشد آن محبوبیت و کیفیت نشانگر تواند می همچنین باشد، کرده منتشر است مربوط شما به که موضوعی
 به اقدام اشت،د خواهد سایتشان روی بر که مدتی طوالنی تاثیر و هدف صفحات ها، لینک کیفیت گرفتن نادیده با ها وبمستر

 روی بر و گوگل ظرن در آشکار تخلفیست این. کنند می خود همکاران با لینک تبادل به مخصوص صفحاتی ایجاد یا و لینک تبادل
 :زا عبارتند رفتارها این از نمونه. داشت خواهد منفی تاثیر شما سایت

o شوند؛ می داده قرار پیج رنک تغییر قصد به که هایی لینک 

o اینترنت، در نامناسب های سایت یا و اسپمرها به لینک 

o ("کرد خواهیم لینک را شما کنید، لینک را ما") حد از بیش لینک تبادل. 

o پیج رنک تغییر جهت لینک فروش یا و خرید 

 به بتواند که است سایت موضوع به مربوط و بفرد منحصر مطالبی ایجاد شما، سایت به مرتبط های لینک کردن کسب راه بهترین
 لینک آوردن تبدس برای بیشتری شانس باشند، مفیدتر شما مطالب چه هر. یابد دست محبوبیت به اینترنت فضای در سرعت

 داد، خواهم انجام که کاری آیا: که بپرسید خودتان از را سوال این کاری، هر انجام از قبل.داشت خواهید ها سایت دیگر از
داشت؟ خواهد صفحاتم بازدید برای ای فایده  

 برخوردار اصیخ اهمیت از نیز شما سایت به لینک ربط و کیفیت بلکه شود، نمی خالصه ها لینک تعداد به تنها لینک، اهمیت
 .شماست خوب مطلب برای لینک آوردن بدست برای مناسبی محل است، نویسان وبالگ فعالیت محل که هایی انجمن. است

)آموزش نحوه .کنید ارسال بازبینی درخواست ندارد، مغایرتی گوگل قوانین با که اید داده خود سایت در تغییری که صورتی در
 ی ارسال درخواست بازبینی را در کتاب دوم مطالعه نمایید.(
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تکراری یا و کوتاه مطالب  

 منحصر فید،م مطالبی ارائه از یافتن اطمینان گوگل، جستجوی نتایج در شما سایت رتبه ارتقای برای ها قدم ترین مهم از یکی
 .است سایت موضوع با مرتبط و مناسب صورت به کلیدی کلمات همراه به و بفرد

 بدون و فراوان کلمات با صفحات ساخت طریق از بازدید جذب و خود صفحه رنک افزایش به اقدام ها سایت از تعدادی چند هر
 تولید فایده یب صفحات دستی یا و اتوماتیک صورت به که ها سایت این علیه بر گوگل اما کنند، می مناسب یا و کافی محتوای

 .نمود خواهد اقدام کنند، می

 تیبتر بدین و کنند می دریافت را مبلغی کلیک، هر ازای به ها، سایت این: ضعیف همکاری در فروش های سایت 
 مطالب عموالم ها سایت این. فرستند می کنند می همکاری یا و هستند وابسته ها آن به که هایی سایت به را کاربران
 .کنند نمی ارائه بفردی منحصر

 اند شده طراحی جستجو موتورهای برای فقط که هستند صفحاتی: ۸درگاه صفحات. 

 که هستند عباراتی شامل مواقع گاهی. شوند می ارسال شده ریزی برنامه صورت به که هستند مطالبی: خودکار مطالب 
 .دهند می ارائه را کلیدی کلمات جستجو موتورهای به تنها و ندارند کاربر برای معنایی هیچ

 صورت هب موضوعی هر با معروف، های سایت دیگر مطالب از استفاده کنند می فکر وبمسترها از بعضی: ۲مطالب تکه 
 عروف،م و موفق های سایت از حتی مطالب، از هایی تکه افزودن. است خوبی مدت بلند استراتژی ربط، بی و ندومر

 ارزش د،مفی و جدید مطالب ارسال. گذاشت نخواهد شما سایت ارزش بر تاثیری مفید، محتوایی کردن اضافه بدون
 در را ماش سایت و کرد خواهد شما سایت از مجدد بازدیدهای به ترغیب را کاربرانتان کار این. دارد را گذاشتن وقت
 .داد خواهد ارتقا جستجو نتایج

 صوصخ در مفید و مرتبط مطالبی که صورتی در ندارد، ایرادی هیچ ها آن با همکاری یا و دیگر های سایت با تجاری ارتباط
 نوشتن مثال رطو به. باشد داشته نظر مورد لینک به رفتن برای دلیلی کاربر همچنین و کنید ارائه کاربر به کاال یا و خدمات
 .کرد خواهند کمک مشکل این حل به محصوالت مقایسه یا و بندی امتیاز محصول، خصوص در توضیح

 کلمات کلیدی انبوه۸

 نکرد پر. ه دارداشار جستجو موتور در سایت رتبه افزایش برای کلیدی کلمات از ای صفحه ارائه به "کلیدی کلمات انباشتن"
 کنید سعی. ذاشتگ خواهد شما رتبه بر منفی تاثیر بلکه بود، خواهد کاربران برای بدی تجربه تنها نه کلیدی کلمات از صفحات

 .کنید مرکزت است مناسب شکلی به کلیدی کلمات شامل که کامل و مفید مطالبی ارائه روی بر ،روش این از استفاده جای به

 به معمول، ورط به. کنید بررسی اند نشده استفاده درست که کلیدی کلمات یافتن برای را خود سایت مشکل، این حل برای
 مواقع گاهی چون دکنی بررسی دقت با. بود خواهد یابند می تغییر اتوماتیک صورت به گاها که کلیدی کلمات از پاراگرافی شکل
 .باشند شده استفاده alt یا و title های تگ در یا و باشند شده مخفی متن صورت به کلیدی کلمات است ممکن
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مخفی های لینک و مطالب  

 کاربر به هک محتوایی زیرا کرد، خواهد تبدیل اعتماد قابل غیر سایتی به را شما سایت صفحه، در لینک یا و متن کردن مخفی
 روش به واندت می( کلیدی کلمات مانند) متن. است متفاوت دهد می نمایش جستجو موتور به که محتوایی با دهد، می نمایش

 :شود مخفی مختلفی های

 زمینه همرنگ متن از استفاده 

 تصویر پشت در متن دادن قرار 

 از استفاده CSS متن کردن مخفی برای 

 0 اندازه با فونت از استفاده 

 دهمشاه قابل کاربران توسط اما شوند می داده قرار Googlebot توسط شدن دیده برای که هستند های لینک مخفی، های لینک
 :زیرا نیستند

 (باشد یکسان زمینه و متن رنگ مثال طور به) است شده تشکیل مخفی متن از لینک 

 از استفاده CSS پیکسل  یک اندازه به مثال طور به لینک، کردن کوچک برای 

 ویرگول عالمت مثال طور به باشد، شده داده کوچک های کاراکتر به لینک 

 حذف گوگل زا است ممکن کند، استفاده مخفی های لینک و متون ار جستجو، موتور فریب قصد به شما، سایت که صورتی در
 جزء جزء دقت هب مخفی، های لینک و ها نوشته یافتن برای خود سایت بررسی هنگام. نکند پیدا نمایش جستجو نتایج در و شود

 مشاهده را آن نتواند عمال کاربر اما یابد نمایش جستجو موتورهای برای که نباشد سایت از بخشی که کنید بررسی را سایت
 .کنید

 فایل و صویرت اسکریپت، جاوا مثال طور به) کنید می استفاده ندارد دسترسی آن به گوگل که چیزی توضیح برای متنی از اگر
 و کنند می فادهاست نیاز مورد پالگین بدون مرورگر یا و همراه تلفن مرورگرهای از کاربران از بسیاری که کنید توجه( فلش های

 دسترس در دتوانی می شما. بود نخواهند مطالب گونه این مشاهده به قادر کاربران این برند؛ می رنج اینترنت کم سرعت از یا
 متن تنها هک هایی مرورگر از یا کنید، امتحان خود مرورگر در عکس و فلش اسکریپت، جاوا کردن غیرفعال با را خود سایت بودن

 :بود خواهند مفید شما سایت به بهتر چه هر دسترسی برای زیر نکات. کنید استفاده Lynx مثل دهند، می نمایش

 ویژگی از: تصاویر alt متن از فادهاست ما پیشنهاد عالوه، به. کنید استفاده عکس خصوص در متنی توضیح بیان برای 
 .است عکس کنار در توضیح یا و عنوان

 تگ از: اسکریپت جاوا no script وجهت.  کنید استفاده آن، کنار در اسکریپت جاوا کد داخل مطالب دادن قرار برای 
 برای متن انهم روش، این با. یابد می نمایش اسکریپت جاوا وجود دلیل به که کنید استفاده متنی از حتما که کنید

 .یافت خواهد نمایش ندارند، را اسکریپت جاوا از استفاده قابلیت که کاربرانی

 در را ویدئو خصوص در متنی توضیحات: ویدئوها HTML دش خواهد واقع مفید بسیار نیز رونوشت تهیه. دهید قرار. 
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سایت نقشه  

 نخواهد ها آن کردن پیدا به قادر گوگل عادی صورت به که گوگل، به سایت از صفحاتی دادن نشان برای راهیست سایت نقشه
 می را اطمینان ینا سایت نقشه ارسال و ساخت. شماست سایت صفحات از لیستی سایت نقشه ممکن، حالت ترین ساده در. بود

 دسترسی قابل گوگل عادی خزش در که صفحاتی جمله است،از شده مطلع شما سایت صفحات تمام  درباره گوگل که دهد
 .نیستند

 به را خود  RSS/Atom فید یا و متنی فایل یا و بسازید  Sitemap پروتکل اساس بر را خود سایت نقشه توانید می شما :نکته
 .کنید ارسال سایت نقشه عنوان

 از ا،ه افزار نرم متن فایل یا و اخبار موبایل، تصاویر، ویدئوها، مانند خاص، مطالب کردن مشخص برای توانید می شما عالوه، به

metadata و عنوان خش،پ زمان مدت شامل تواند می ویدئو سایت نقشه یک مثال، طور به. کنید استفاده خود سایت نقشه در 
 از باشد، اشم سایت خصوص در اضافی اطالعات شامل تواند می شما سایت نقشه همچنین. باشد ویدئو سنی های محدودیت

 برای جداگانه سایت نقشه از استفاده ما، پیشنهاد. سایت تغییرات زمانی فواصل و میزان و رسانی، روز به آخرین تاریخ جمله
 .است شما خبری اطالعات

 :که هستند مفید صورتی در سایت های نقشه

 باشد متغیر و پویا شما سایت. 

 توسط آسانی به که باشد صفحاتی دارای شما سایت Googlebot باشد نداشته دسترسی قابلیت. 

 نیست برخوردار مناسب های لینک از و است جدید شما سایت. (Googlebot  یم بررسی ها لینک اساس بر را صفحات 
 (.شد نخواهد صفحه آن وجود متوجه باشد، نداشته وجود لینکی هیچ ای صفحه به که صورتی در کند،

 رندندا لینک کال یا و نیستند مرتبط هم به لینک وسیله به که دارد مطالبی از بزرگی آرشیو شما سایت. 

 اطالعات ما،ش سایت نقشه در موجود اطالعات از چند، هر. ندارد شما صفحات تمامی کردن ایندکس خصوص در ضمانتی گوگل
 کمک آینده رد سایت بهتر و بیشتر های بررسی جهت ریزی برنامه به که آید می بدست شما سایت ساختار خصوص در زیادی

 سایت، شهنق ارسال خاطر به حالتی هیچ در. برد خواهند سود سایت، نقشه ارسال از وبمسترها مواقع، بیشتر در. کرد خواهد
 .شد نخواهید مجازات
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 واژه نامه

۸ .Doorway Pages 

۲.Scraped Content 

۸.Keyword Stuffing 
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