اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺌﻮ را ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ؟

اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع دارﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارد ﺗﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
دﻫﺪ .اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ  MVCﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ .ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﺮوژه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺌﻮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ؟ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ روﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ و ﺧﺰﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺳﺖ و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و
ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وب ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان دﻧﯿﺎی وب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن Udemy.com ،Freelancer.com
 ،،Upwork.comﯾﻮﺗﯿﻮب و ...ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از آﻧﮕﻮﻻر اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ دﻟﯿﻞ آن روﺷﻦ اﺳﺖ .آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش در وب اﺳﺖ .ﭼﺎرﭼﻮب آﻧﮕﻮﻻر و در
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽﺗﺮ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی واﮐﻨﺶﮔﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی در ﺣﻮزه ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس و  ReactJSدو ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ وب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪای
) (SPAﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزﺑﻪروز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎرﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﺮور و ﮐﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺮدازش ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآورﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪای ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻞ ﺳﺎﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﺳﺮور ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻢ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮ روی ﭘﯿﻮﻧﺪی درون ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ،ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ
ﯾﮏ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﺷﻮد ،ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اچﺗﯽامال را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (1

اﻣﺎ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی در دﻧﯿﺎی وب ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ
از زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻫﻢ از زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .از زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ،آنﻫﺎ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺳﺮوﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺸﯽ ﺑﺎ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از
زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت وب ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪای در ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻟﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ
و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس و  ReactJSاز ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ و ﺑﻪ دور
از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ آﻧﮕﻮﻻر
آﻧﮕﻮﻻر ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﻫﺮ روز ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﯽاس ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺎﺳﻨﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻫﺮ

ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهای ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﮕﻮﻻر ﺟﯽاس و  ReactJSرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع دارد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺌﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ از
دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﺑﺎتﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺰﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
روﺑﺎتﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﭘﺮدازش و درک درﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری اﺑﺮﻣﺘﻦ و CSS
ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻔﺤﺎت وب ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای زﺑﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری اﺑﺮﻣﺘﻦ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ
اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ روﺑﺎتﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاری و ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺑﺎتﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ را اﺳﮑﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ روﺑﺎتﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮده و آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ
ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی  SPAﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮدازش ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺳﺘﯽ
ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ از وبﻣﺴﺘﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وب ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪای ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻘﻂ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ آنﻫﺎ را ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ دوم و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻢ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت
وب ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺪﻫﺎی زﺑﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری اﺑﺮﻣﺘﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده و دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آنﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻔﺤﺎت وب ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪای ﻫﯿﭻ ﮐﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری اﺑﺮﻣﺘﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪارد ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای دو ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
اﺷﺎره ﺷﺪ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
آﻧﮕﻮﻻر ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﺌﻮ در آن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮده و ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنرا ﺑﻪ روﺑﺎتﻫﺎی
ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ رﺗﺒﻪ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﺌﻮﮐﺎران ﺷﺒﮑﻪ آﻣﺎدهاﻧﺪ!
ﺳﺌﻮ ) (seoﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟

ﭘﻨﭻ ﮔﺎم ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﻧﮕﻮﻻر
ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﻧﮕﻮﻻر در ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ،ﻧﺼﺐ  ،Prerenderﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
اﺑﺰار  ،Fetch as Googleراهاﻧﺪازی و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ و اﻋﻼم درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮدازش دوﺑﺎره ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺎم اول ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﻤﯽ زﻣﺎنﺑﺮ و ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از
وبﻣﺴﺘﺮﻫﺎ اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ .آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﺎدهﺗﺮی ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ از
ﻗﻠﻢ ﻧﯿﻔﺘﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی  SPAﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺷﻤﺎرش ﮐﺮده و
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﺳﻮی ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ را اﯾﺠﺎد
ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﺮوﯾﺪ.

ﮔﺎم دوم Prerender ،را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ
 Prerenderﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  /https://prerender.ioﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺳﺌﻮ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وب ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪای در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد .اﺑﺰار ﻓﻮق در اﺻﻞ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺠﺎزی ﭘﺮدازش ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ﻣﺤﺘﻮای زﺑﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری اﺑﺮﻣﺘﻦ اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮای
روﺑﺎتﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .از دﯾﺪ ﻓﻨﯽ ﺳﺌﻮ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد اﺳﺖ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آنﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  SPAدر اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از ﻃﺮﻓﯽ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖ و درﺳﺘﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ،ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاری ﮐﺮده و ﺻﻔﺤﺎت
ﺳﺎﯾﺖ را در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی  Prerenderﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺶ آن در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﻟﺒﺘﻪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﺎت ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪ  250ﻣﻮرد ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آنﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪاوم ﺑﻪروز ﺷﻮﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  200دﻻر در ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﺎم اول
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاری
روی آنﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن روی آنﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮔﺎم ﺳﻮم ،از اﺑﺰار  Fetch as Googleاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
 ،Fetch as Googleﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی وبﻣﺴﺘﺮی ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاری ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎل
اﺑﺮﻣﺘﻦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﻧﻠﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺪﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ از زاوﯾﻪ دﯾﺪ روﺑﺎتﻫﺎی
ﮔﻮﮔﻞ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺻﻔﺤﻪ را آنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻔﺤﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﮕﻮﻻر ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  Prerenderرا ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎزﻫﻢ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاری ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ دو اﺑﺰار در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪای ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاری ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﯿﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ،ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ را راهاﻧﺪازی ﮐﺮده و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وب ﺗﮏﺻﻔﺤﻪای در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ اﺑﺰار ﯾﺎد ﺷﺪه دادهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺮور ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت ﺟﻤﻊآوری
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی وب ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺗﮑﺎ ﺑﺮ روش ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮار دادن ﮐﺪ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ در ﺻﻔﺤﺎت
ﺳﺎﯾﺖ از راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻓﺰوﻧﻪ  Angularticsاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮور ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ
و ﻣﺠﺎزی دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺰوﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﺷﯿﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را

رﺻﺪ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ
ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺎم ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﺑﺎتﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ
 Prerenderرا ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،روﺑﺎتﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ در ﭼﺮﺧﻪای ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ روی ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ 150ﻫﺰار ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺪارد و روﺑﺎت در ﺣﻠﻘﻪای از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺪون ﭘﺎﯾﺎن
ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺎده اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰار ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺎﺳﻨﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ و در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ دﻗﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از
ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﺌﻮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎر
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ .در ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﮕﻮﻻر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ رﺗﺒﻪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ.

از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻋﺎدی ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ (4

در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﻧﮕﻮﻻر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم اﻣﺮوزی روﯾﮑﺮدی زﻣﺎنﺑﺮ،
ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻣﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﻧﮕﻮﻻر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 06آﺑﺎن 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/14050/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%
D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-

%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F

