ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺳﺌﻮ ،رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزی ﮔﻮﮔﻞ

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی وبﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ

ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﻀﻮرﺷﺎن را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺳﺌﻮ ) (SEOﻣﯽرﺳﻨﺪ ،آن را ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ ﺳﺌﻮ واﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪای ،و درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدی
اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﺮﻃﺮف و ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ )ﺳﺌﻮ( ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪروز و در آن ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ،
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزی ﮔﻮﮔﻞ ) (indexing algorithmﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﺶوﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺳﺌﻮ ،اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزی ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزی ﮔﻮﮔﻞ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
اﮐﺜﺮ ﺑﺎزارﯾﺎبﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺎن درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺪسﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻓﻘﻂ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ زﯾﺮ و ﺑﻢ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻت
درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻤﺎم وب را ﺑﺎ ﮐﺪ وﯾﮋهای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺪ ،ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت وب را ﮐﭙﯽ ﮐﺮد ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻢرزﺷﯽ دارﻧﺪ ،اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﯾﺎ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺟﺬاﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻢارزش ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺒﻮﻫﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد دارد ،ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ روﻧﺪ ﮐﻨﮑﺎش در وب
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزی اﺳﺖ.
واژهﻫﺎی ﺗﻮﻗﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮف رﺑﻂ »و« و ﺣﺮف ﺷﺮط »اﮔﺮ« ﻋﻤﻮﻣﺎ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و ﭘﺮارزﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻔﺤﻪ وب ﺷﻤﺎ را رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
وﻗﺘﯽ ﺻﻔﺤﻪ وب ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزی ﺷﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را روی ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی راﻫﺒﺮدﻫﺎی وﯾﮋهای ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﯾﺖ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ.
اﮔﺮ وبﺳﺎﯾﺖﺗﺎن در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻮدﺑﺨﺸﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦﺻﻮرت ،وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺷﻤﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﭘﻮﺷﺎک دارد» ،ﮐﻔﺶ آﻧﻼﯾﻦ« و
»ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻫﻦ« و ...از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اوﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎری ،ﻫﺰاران وبﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺣﻀﻮر در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی وب و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﺧﻮد را دارد .ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی وﺑﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮔﻮﮔﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در اﺻﻞ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺳﺌﻮ ،اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪواژﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﮔﻮﮔﻞ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزش ﮐﻠﯽ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ را ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻢﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اراﺋﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزی ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮای وبﺳﺎﯾﺖﺗﺎن ﺧﻮب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺬب آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ
وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ دﻫﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻟﯿﻨﮏ دﻫﯿﺪ )اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،ﭼﻮن ﻟﯿﻨﮏ دادن ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﭼﺸﻢ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ دارد .اﮔﺮ در ﺳﺎﯾﺖﺗﺎن آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ آنﻗﺪر در ﺳﺎﯾﺖﺗﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای ﺣﺠﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ
ﮐﻨﺪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ ،رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﺰل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺼﺮی ﺳﺎﯾﺖ ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ و ﻫﻢ
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ وب ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺻﻔﺤﻪ وب ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط دارد .ﻗﺒﻼ ﻋﺪهای ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﯾﺖﺷﺎن را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت
ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ را از آن ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ زﯾﺎدهروی ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﺶ را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎی
ﺳﺨﺘﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد؟
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ روشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و اﯾﻦ روشﻫﺎ را درک و از
آنﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺪف ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺳﺌﻮ ارﺗﻘﺎی ﻣﺤﺘﻮا و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎره ﺣﻀﻮرﺗﺎن در وب ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ
ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ آنﻫﺎ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺰد ﮔﻮﮔﻞ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ
ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
اﮔﺮ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺮارزش ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ،ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮای آن ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ رﺗﺒﻪ آن را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
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