ًکبتی ثشای ثِیٌَ عبصی عبیت ثشای هْتْس ُبی جغتجْ یب عئْ
ثِیٌَ عبصی عبیت ثشای هْتْس ُبی جغتجْ یب عئْ یب  SEOیب ُوبى  Search Engine optimizingثَ یک عشی کبس
ُبیی گفتَ هی ؽْد کَ ثشای افضایؼ ساًکیٌگ دس هْتْس ُبی جغتجْ ّ دس ًِبیت افضایؼ تشافیک ّة عبیت اًجبم
هی ؽْد کَ ایي کبس ُب یب افالدبت ثشای هْفمیت یک ّة عبیت ضشّسی اعت دس فْستیکَ ایي هِن سا ًبدیذٍ ثگیشیذ
پیؾشفت ّة عبیت ؽوب کٌذ ه ی ؽْد تشافیک هٌبعت ًخْاُیذ داؽت ّ ّة عبیت ؽوب کوتش دیذٍ خْاُذ ؽذ اگش
ّة عبیت خْثی داؽتَ ثبؽیذ ثب هذتْیبت جزاة اهب سّی ثِیٌَ عبصی آى دس هْتْس ُبی جغتجْ ثَ اًذاصٍ کبفی
عشهبیَ گزاسی ًکٌیذ هبًٌذ ایي اعت کَ سّصًبهَ ای هٌتؾش کٌیذ ّ ثشای پخؼ آى دس سّصًبهَ فشّؽی ُب فؼبلیت الصم
سا اًجبم ًذُیذ ّ ثگْییذ هغبلت هي آًمذس جزاة ُغتٌذ کَ هشدم خْدؽبى ثذًجبل آى ثَ دفتش سّصًبهَ هی آیٌذ ّلی
خْد هی داًیذ کَ دس ػول چٌیي اتفبلی ًوی افتذ .ؽبیذ فکش کٌیذ ثِیٌَ عبصی ّة عبیت یب عئْ ًیبص ثَ ُضیٌَ
صیبدی داسد ّ هي ًوی تْاًن اص ػِذٍ آى ثشآین اهب ثبیذ ثَ ؽوب ثگْین کَ ایي دشف کبهال دسعت ًیغت چْى ثغیبسی اص
ایي کبس ُب ًیبصی ثَ ُضیٌَ ًذاسد ّ ثشخی سا ُن هی تْاًیذ ثب کوتشیي ُضیٌَ ّ کوی تالػ اًجبم دُیذ .دس ایي همبلَ ّ
چٌذ همبلَ ثؼذی ثَ ثشسعی ساُکبس ُبیی ثشای ثِیٌَ عبصی عبیت دس هْتْس ُبی جغتجْ یب ُوبى عئْ هی پشداصین.
آًچَ دس ایي همبالت هی ثیٌیذ دبفل تجشثیبت ثٌذٍ دس یبد ثگیش دات کبم ّ تذمیمبتی اعت کَ دس  ۰۱عبل گزؽتَ
اًجبم دادٍ ام ّ دتی هوکي اعت ثشخی اص ایي ًکبت سا لجال ُن دس همبالت هب دیذٍ ثبؽیذ اهب عؼی ثٌذٍ دس ایي ثْدٍ
اعت کَ تب دذ هوکي ایي همبلَ جبهغ ّ کبسثشدی ثبؽذ ّ ثتْاًذ تب دذ هوکي هؾکل هذیشاى ّة عبیت ُبیی سا کَ اص
ستجَ ّة عبیت خْد دس هْتْس ُبی جغتجْ ؽکبیت داؽتَ اًذ سا ثشعشف ًوبیذ دتی ثشخی اص آًِب ُضیٌَ صیبدی ُن ثَ
ؽشکت ُبیی کَ کبس ثِیٌَ عبصی عبیت سا اًجبم هی دٌُذ پشداختَ اًذ اهب ًتیجَ دلخْاٍ خْد سا ًگشفتَ اًذ ّ .اهب
ًکبت الصم ثشای ثِیٌَ عبصی عبیت یب عئْ:

یک ًمؾَ عبیت یب  sitemapثغبصیذ
هْتْس ُبی جغتجْ ًمؾَ عبیت سا دّعت داسًذ .ایي کبس هغتمیوبً ساًکیٌگ ّة عبیت ؽوب دس هْتْس ُبی جغتجْ
سا ثبال ًوی ثشد اهب ثشای پیذا کش دى لیٌک ُب دس ّة عبیت ؽوب کوک هی کٌذ .ساعتؼ سا ثخْاُیذ ایٌکَ ًمؾَ عبیت
یب  sitemapؽوب ثَ فشهت  XML , HTML , TEXTثبؽذ یب هخقْؿ گْگل ثبؽذ خیلی فشق ًوی کٌذ هِن ایي اعت
کَ ثَ هْتْس ُبی جغتجْ کوک کٌذ تب هذتْیبت هْسد ًظش ؽوب سا ثجیٌذ .الجتَ هِن اعت کَ ثذاًیذ کذام هْتْس
جغتجْ ثیؾتشیي تشافیک سا ثشای ؽوب هی فشعتذ ّ عؼی کٌیذ ًمؾَ عبیتی هٌبعت ثب آى ثشای ّة عبیت خْد
ثغبصیذ .اص گْگل ثَ ػٌْاى ثضسگتشیي هْتْس جغتجْ ّ  Google sitemapغبفل ًؾْیذ .ؽوب دتی هی تْاًیذ چٌذیي
ًمؾَ عبیت ثَ فشهت ُبی هختلف داؽتَ ثبؽیذ ً.مؾَ عبیت یبد ثگیش دات کبم سا ثجیٌیذ!

 redirect ۱۱۰یب اسجبع دائوی
صهبًی پیؼ هی آیذ کَ ففذَ ای اص ّة عبیت خْد سا ثَ عبیت یب ففذَ دیگش اسجبع هی دُیذ عْسی کَ ّلتی کبسثش
آى ففذَ سا ثبص هی کٌذ ثالفبفلَ ثَ ففذَ هْسد ًظش ؽوب ُذایت هی ؽْد ثَ ایي کبس  redirectهی گْیٌذ اهب ّلتی
ایي ػول سا اًجبم هی دُیذ ثبیذ هتْجَ ثبؽیذ کَ اعپوش ُب ُن اص ایي سّػ اعتفبدٍ هی کٌٌذ ّ ثَ ایي تشتیت
کبسثشاى سا گْل هی صًٌذ ّ آًِب سا ثَ ففذَ ای غیش هشتجظ ُذایت هی کٌٌذ ثَ ُویي دلیل ایي کبس اص ًظش هْتْس ُبی
جغتج ْ خیلی خْؽبیٌذ ًیغت اهب یؼضی هْالغ ایي کبس الصم اعت هثال ّلتی کَ آدسط ُب دس ّة عبیت ؽوب تغییش
کشدٍ اًذ یب یک لغوت اص ّة عبیت خْد سا ثب داهٌَ ای جذیذ اص ّة عبیت لذیوی جذا هی کٌیذ هججْسیذ اص ایي سّػ
اعتفبدٍ کٌیذ اهب دس ایي ؽشایظ ثِتش اعت ثَ هْتْس جغتجْ ثفِوبًیذ کَ ایي جبثجبیی دائوی اعت ّ ُذف ؽوب
گْل صدى کبسثش ّ عْء اعتفبدٍ اص اّ ًیغت .ثَ ُویي دلیل ثِتش اعت اص اسجبع دائوی یب http server redirect ۱۱۰
اعتفبدٍ کٌیذ .ایي کبس ثَ هْتْس ُبی جغتجْ هی گْیذ کَ ایي یک اسجبع دائوی اعت ّ آًِب ثبیذ دس ثبًک اعالػبتی
خْد ثبصً گشی کٌٌذ ّ آدسط ففذَ جذیذ ؽوب سا ثب آدسط یب لیٌک لجلی جبیگضیي کٌٌذ ّ .چْى اعپوش ُب اص redirect
302یب هْلت اعتفبدٍ هی کٌٌذ فکش خْثی ًیغت کَ ؽوب ُن اص آى اعتفبدٍ کٌیذ.

فمظ ثشای لیٌک ُبی خیلی عْالًی یب عخت اص  redirect 302یب اسجبع
هْلت اعتفبدٍ کٌیذ
ّلتی کَ اص اسجبع هْلت یب  ۱۱۳اعتفبدٍ هی کٌیذ ثَ هْتْس ُبی جغتجْ هی گْییذ کَ ًجبیذ آى ففذَ لجلی دزف
ؽْد ّ ثلکَ اص ففذَ جذیذ ثخبعش لیٌک عبدٍ ّ کْتبٍ یب کبسثش پغٌذ آى اعتفبدٍ هی کٌیذ .اهب دس اعتفبدٍ اص ایي ًْع
اسجبع ثغیبس هذتبط ثبؽیذ ّ فمظ دس فْست لضّم اص آى اعتفبدٍ کٌیذ چْى ایي سّػ اعپوش ُبعت.

تب هی تْاًیذ لیٌک ُبی خبسجی ثگیشیذ.
لیٌک ُبی خبسجی اص ّة عبیت ُب ّ ّثالگ ُبی دیگش ثَ عبیت ؽوب دادٍ ؽذٍ اعت .ایي لیٌک ُب ثغیبس اسصؽوٌذ
ُغتٌذ ّ .اگش لیٌک ُبی صیبدی اص عبیت ُب ّ ّثالگ ُبی دیگش ثَ عبیت ؽوب دادٍ ؽْد کوک ثضسگی ثشای افضایؼ
ساًکیٌگ ّة عبیت ؽوب خْاُذ ثْد .ثخبعش داؽتَ ثبؽیذ اگش یک یب دّ لیٌک اص یک ّة عبیت ثب ساًکیٌگ ثبال ثگیشیذ
ثِتش اص ایي اعت کَ اص  ۰۱لیٌک اص ّة عبیت ُبیی ثب ساًکیٌگ پبییي داؽتَ ثبؽیذ.

کلوبت کلیذی خْد سا دس پبساگشاف اّل لشاس دُیذ
تکشاس ؽذى کلوبت کلیذی دس همبلَ هِن اعت .اهب هِوتش اص آى ّجْد ایي کلوبت کلیذی دس چٌذ عغش اّل همبلَ اعت.
ثٌبثشایي ثبیذ عؼی کٌیذ همذاس ثیؾتشی اص هتي ّ کلوبت کلیذی خْد سا ثَ پبساگشاف اّل هٌتمل ًوبییذ.

ثِیٌَ عبصی عبیت ثب گٌجبًذى کلوبت کلیذی
ػکظ ُب جبی هٌبعجی ثشای لشاس دادى کلوبت کلیذی ُغتٌذ دس کذ  HTMLهشثْط ثَ ػکظ هی تْاًیذ تْضیذبت ّ
کلوبت کلیذی هشتجظ ثب آى لشاس دُیذ ثَ ایي تشتیت کلوبت کلیذی سا ثذّى ایٌکَ دس هؼشك دیذ کبسثشاى ثَ فْستی غیش
عجیؼی تکشاس ؽْد ّ آًِب سا اریت کٌذ ثَ هْتْس ُبی جغتجْ ًوبیؼ دادٍ ایذ .اهب هشالت ثبؽجذ دس ایي کبس صیبدٍ سّی
ًکٌیذ ثَ ایي کبس  Keyword Stuffingهی گْیٌذ ّ ثَ هؼٌبی جبعبصی کلوبت کلیذی اعت یؼٌی ؽوب ثب جبعبصی
کلوبت کلیذی عؼی دس گْل صدى هْتْس ُبی جغتجْ داؽتَ ایذ ّ عجیؼتب اص عشف هْتْس ُبی جغتجْ هجبصات خْاُیذ
ؽذ ّ دس ستجَ ّة عبیت ؽوب ّ تشافیک آى تبثیش هٌفی خْاُذ داؽتُ .ویؾَ ثَ یبد داؽتَ ثبؽیذ ثِیٌَ عبصی
عبیت ثب صیبدٍ سّی عبصگبس ًیغت!

فًْت کلوبت کلیذی خْد سا ثضسگتش کٌیذ.
هْتْس ُبی جغتجْ عْسی ثشًبهَ سیضی ؽذٍ اًذ کَ ّلتی هتي سا هی خْاًٌذ ثَ اًذاصٍ فًْت ُش کلوَ اُویت هی
دٌُذ ّ ّلتی کَ یک کلوَ فًْت ثضسگتشی ًغجت ثَ ثمیَ هتي داؽتَ ثبؽذ آًشا هِوتش تؾخیـ هی دٌُذ .ثشای ایي
هٌظْس اص  CSSیب تگ ُبی فًْت اعتفبدٍ کٌیذ .ثشای تیتش ُبی همبلَ یب هتي خْد اص فًْت ثضسگتش اعتفبدٍ کٌیذ.

ثشای کلوبت کلیذی خْد اص فشهت هتفبّت اعتفبدٍ کٌیذ
ثشای ایٌکَ کلوبت کلیذی خْد سا هتفبّت اص ثمیَ ًوبیؼ دُیذ اص تگ ُبی ><em> ّ<strongاعتفبدٍ کٌیذ هْتْس
ُبی جغتجْ هی تْاًٌذ ایي تک ُب سا ثخْاًٌذ ّ ثفِوٌذ کَ کلوبتی کَ ثب ایي تگ ُب هؾخـ ؽذٍ اًذ هِوتش اص ثمیَ
هتي ُغتٌذ.

کلوبت کلیذی خْد سا دس تیتش ُب اعتفبدٍ کٌیذ
ایي کبس اص دسجَ ثبالی اُویت ثشخْسداس اعت .تگ ُبی  h1 , h2 , h3هذل ثغیبس هٌبعجی ثشای لشاس دادى کلوبت
کلیذی ُغتٌذ .هْتْس ُبی جغتجْ هی داًٌذ کَ تیتش ُب اص اُویت ثبالتشی ثشخْسداس ُغتٌذ ثٌبثشای ثَ کلوبت کلیذی
کَ دس تیتش ُب پیذا هی کٌٌذ اسصػ ثیؾتشی هی دٌُذ.

کلوبت کلیذی سا دس لٌگش لیٌک لشاس دُیذ!
دس کذ  HTMLهشثْط ث َ ُش لیٌک هی تْاًیذ هتٌی لشاس دُیذ اص ًظش هْتْس ُبی جغتجْ لیٌک ُب داسای اُویت
ثیؾتشی ُغتٌذ ّ ثب لشاس دادى کلوبت کلیذی دس کذ آًِب هی تْاًیذ دس ًتیجَ جغتجْ ستجَ ثِتشی داؽتَ ثبؽیذ.

اص دیگشاى ثخْاُیذ ثَ ؽوب لیٌک ثذٌُذ!

یک ساٍ عبدٍ ثشای ایي کَ لیٌک ُبی خبسجی دسیبفت کٌیذ ایي اعت کَ اص دیگشاى ثخْاُیذ ثَ ؽوب لیٌک ثذٌُذ .اهب
ُوبًغْس کَ لجال ُن گفتن لیٌک ُبی ثیؼ اص دذ ُن هی تْاًذ تبثیش هٌفی داؽتَ ثبؽذ ثٌبثشایي دس خشیذ ّ فشّػ
لیٌک هذتبعبًَ ػول کٌیذ.

عؼی کٌیذ ثب کلوبت کلیذی هٌبعت ّ هشتجظ لیٌک ؽْیذ
ایٌکَ ثب چَ ػٌْاًی ثَ ؽوب لیٌک ؽْد خیلی تذت کٌتشل ؽوب ًیغت اهب اگش تب دذ اهکبى عؼی کٌیذ ثب کلوبت
کلیذی هٌبعت ّ هشتجظ ثب ػٌْاى ّة عبیت خْد لیٌک ؽْیذ ػبلی اعت .اگش ؽبًظ خْثی داؽتَ ثبؽیذ کَ آًِب اص
کلوبت کلیذی کَ غیش هشتجظ ثبؽذ اعتفبدٍ ًکٌٌذ .یب اص کلوبت کلیذی کَ هؼٌبی ًضدیک داؽتَ ثبؽٌذ اعتفبدٍ کٌٌذ ثَ
خبعش داؽتَ ثبؽیذ کَ آًِب لغف کشدٍ اًذ کَ ثَ ؽوب لیٌک دادٍ اًذ .اگش ثتْاًیذ سّاثظ هٌبعجی ثب آًِب ثشلشاس کٌیذ ّ
استجبط ثب گشداًٌذگبى آى ّة عبیت همذّس ّ هٌغمی ثبؽذ هی تْاًیذ اص آًِب ثخْاُیذ کَ ػٌْاى لیٌک سا تغییش دٌُذ .اهب
هشالت ثبؽیذ چْى هوکي اعت آًِب صّد سًج تش اص آًی ثبؽٌذ کَ فکش هی کٌیذ ّ لیٌک خْد سا اص دعت ثذُیذ .یکی
دیگش اص ساٍ ُبیی کَ هی تْاًیذ ثَ کوک آى لیٌک ُبی خبسجی سا ثَ ّة عبیت خْد ثیؾتش کٌتشل کٌیذ ایي اعت کذ
لیٌک هْسد ًظش خْد سا دس ّة عبیت خْد لشاس دُیذ ّ دس آى ػٌْاى لیٌک هْسد ًظش سا هؾخـ ًوبییذ .هبًٌذ ایي:
لغفب ثب ایي کذ ثَ ایي ففذَ لیٌک ثذُیذ:
>"ّ<a href="http:yadbegir.comة عبیت آهْصؽی یبد ثگیش دات کبم></a

عؼی کٌیذ اص ّة عبیت ُبی هؾِْس ّ هؼتجش لیٌک ثگیشیذ
ّی عبیت ُبی هؼتجش ّ هؾِْس کَ اص ساًکیٌگ ثبالیی ًضد هْتْس ُبی جغتجْ ثشخْسداسًذ ثب لیٌک دادى ثَ ؽوب اػتجبس
ؽوب سا ُن ثبال هی ثشًذ .ثَ ػجبست دیگش هْتْس ُبی جغتجْ ایي گًَْ تؼجیش هی کٌٌذ کَ اگش یک عبیت هؼتجش ّ ثضسگ
چیضی اسصؽوٌذ دس ّة عبیت ؽوب یبفتَ اًذ کَ اسصػ لیٌک دادى داؽتَ اعت ثٌبثشایي ثبیذ چیضی ثب اسصػ دس ّة
عبیت ؽوب ّجْد داؽتَ ثبؽذ ّ تبثیش هثجتی دس ساًکیٌگ ؽوب خْاُذ داؽت .اسصػ ثبالی یک ّة عبیت سا هی تْاًیذ
اص ستجَ آى دس گْگل هتْجَ ؽْیذُ .وچٌیي ّة عبیت ُبیی کَ داسای ًبم داهٌَ ای ُغتٌذ کَ پغًْذ آى  .eduاعت
ال ثَ
ُن اص اسصػ ّ اػتجبس ثبالیی ًضد هْتْس ُبی جغتجْ ثشخْسداسًذ .چْى ایي ّة عبیت ُب آهْصؽی ُغتٌذ ّ هؼوْ ً
هْعغبت ّ داًؾگبُِب ّ هذاسط هشتجظ ُغتٌذ ّ اگش ثَ ؽوب لیٌک دٌُذ ثغیبس اسصؽوٌذ اعت .دتی هی تْاًیذ
هغبلجی هشتجظ ثب هْضْع ّة عبیت لشاس دُیذ کَ هْسد تْجَ داًؾجْیبى ّ داًؼ آهْصاى ّ هذسعیي ثبؽذ .تب ثَ ایي
تشتیت دس لیٌک ُبی آًِب ُن جبیی داؽتَ ثبؽیذ.

عؼی کٌیذ اص ّة عبیت ُبی هؾبثَ خْد لیٌک دسیبفت کٌیذ.
لیٌک ُبی خبسجی کَ اص ّة عبیت ُبی هؾبثَ ّة عبیت خْد دسیبفت هی کٌیذ ُن ثغیبس اسصؽوٌذ ُغتٌذ .ایي
ثذاى هؼٌبعت کَ ّة عبیت ؽوب داسای هغبلجی هشتجظ ثب آًِبعت ّ .اص ثشتشی دیگش ایي کبس ایي اعت کَ ثَ ایي سّػ
هْتْس جغتجْ هتْجَ هی ؽْد کَ ؽوب هغبلت اسصؽوٌذی دس ّة عبیت خْد داسیذ کَ ّة عبیت سلیت دبضش ؽذٍ
اعت ثَ ؽوب لیٌک ثذُذ ّ ایي اػتجبس ّة عبیت ؽوب سا ثبال هی ثشد.

عؼی کٌیذ اص ّة عبیت ُبیی ثب پغًْذ  .org ّ .eduلیٌک ثگیشیذ.
لیٌک گشفتي اص ّة عبیت ُبیی کَ داسای پغًْذ ُ .org ّ.eduغتٌذ ثغیبس هؾکل اعت ایي ّة عبیت ُب داسای
اػتجبس ثغیبس ثبالیی ًضد هْتْس ُبی جغتجْ ُغتٌذ ّ اگش ؽوب هی تْاًیذ اص ایي ّة عبیت ُب لیٌک ثگیشیذ خْة چشا
هؼغل ُغتیذ!

ُش چَ هی تْاًیذ هذتْای ثیؾتشی ثشای ّة عبیت خْد فشاُن کٌیذ.
هذتْا ُوَ چیض اعت! ّة عبیتی کَ ثِتشیي ّ ثیؾتشیي هذتْا سا داسد پبدؽبٍ دیگش ّة عبیت ُب اعتُ .ش چَ
هذتْای ثیؾتشی داؽتَ ثبؽیذ تؼذاد ففذبت ثیؾتشی اص ّة عبیت ؽوب دس لیغت گْگل لشاس خْاُذ گشفت ّ دس
ًتیجَ ثیؾتش دس ًتبیج جغتجْ ظبُش هی ؽْد.

ثشای ظبُش ؽذى دس ًتبیج جغتجْ تب دذ اهکبى تخققی کبس کٌیذ
اگش ُوَ هذتْا ّ هغبلت ّة عبیت ؽوب دْل یک هْضْع هؾخـ ثبؽذ ًتیجَ ثِتشی خْاُیذ گشفت .دبل اگش ایي
ّة عبیت تؼذاد صیبدی هغلت دس ایي صهیٌَ داؽتَ ثبؽذ دس ایي فْست اػتجبس ثیؾتشی ثشای ُش ففذَ کَ دس ایي ّة
عبیت ّ دس ساعتبی یک هذْس ُغتٌذ خْاُذ داؽت .چٌیي ّة عبیتی دس ًتیجَ جغتجْ ػولکشد ثِتشی داسد.

ثگزاسیذ ّة عبیت ؽوب عبثمَ ثیؾتشی پیذا کٌذ
ُوبًغْس کَ لجال ُن دس همبالت دیگش دس یبد ثگیش دات کبم اؽبسٍ کشدٍ ثْدم ّة عبیتی کَ ػوش ثیؾتشی داسد دس
همبیغَ ثب ّة عبیتی کَ ثَ تبصگی ؽشّع ثَ کبس کشدٍ اعت ًضد هْتْس ُبی جغتجْ اص اػتجبس ثیؾتشی ثشخْسداس
اعت .ػلت آى ُن ّاضخ اعت ّة عبیتی کَ عبلِبی عبل ُضیٌَ هی کٌذ ّ سلبثت هی کٌذ اػتجبس ثیؾتش ًضد
کبسثشاى خْاُذ داؽت ػالٍّ ثش ایي ّة عبیتی کَ عبلِب ُضیٌَ کشدٍ اعت عبلِب عشهبیَ گزاسی کشدٍ اعت ّ دس
همبیغَ ثب ّة عبیتی کَ ثَ تبصگی ؽشّع ثَ کبس کشدٍ اص اػتجبس ثیؾتشی ثشخْسداس اعت ثٌبثشایي ثبیذ فجْس ثبؽیذ تب
ثتْاًیذ هْفمیت ثضسگ سا لوظ کٌیذ.

تگ  descriptionتْفیفی ثٌْیغیذ
هْتْس ُبی جغتجْ اص هتب تگ  descriptionثشای تْضیخ ففذَ دس لیغت خْد اعتفبدٍ هی کٌٌذ .ثٌبثشایي ثغیبس هِن
اعت کَ ثشای ُش ففذَ خْد تْضیذبت کبفی ّ دلیك داؽتَ ثبؽیذ .اگش ایي کبس سا دسعت اًجبم دُیذ ثَ کبسثشاى خْد
کوک کشدٍ ایذ تب ففذبت ّة عبیت ؽوب سا ثیبثٌذ ّ .ثَ هْتْس ُبی جغتجْ کوک هی کٌٌذ ثَ ثِتشیي ّجَ ففذبت
ّة عبیت ؽوب سا دس لیغت خْد لشاس دٌُذ.

لیٌک ُبی داخلی دس ّة عبیت
لیٌک ُب ثغیبس هِن ُغتٌذ ّ لیٌک دادى اص ففذبت ّة عبیت خْدتبى ثَ ففذبت دیگش ّة عبیت ُن هفیذ اعت.
الجتَ ایي کبس ثَ اًذاصٍ لیٌک دادى ّة عبیت ُبی دیگش ثَ ّة عبیت ؽوب تبثیش گزاس ًیغتٌذ اهب ثَ افضایؼ ساًکیٌگ ُش
ففذَ کوک هی کٌذ .دتی اگش ایي کبس ُیچ فبیذٍ ای ُن ًذاؽتَ ثبؽذ کَ داسد ثَ هْتْس ُبی جغتجْ کوک هی
کٌذ تب سادتتش ففذبت ّة عبیت ؽوب سا پیذا کٌٌذ .ثَ ففذبت هِن ّة عبیت خْدتبى ثیؼ اص دیگش ففذبت لیٌک
ثذُیذ.

لیٌک ُبیی کَ ثب هتي دًجبل هی ؽًْذ اص ًظش هْتْس ُبی جغتجْ همجْل
تشًذ
لیٌک ُبیی کَ داخل هتي ّ هذتْا لشاس داسًذ ثغیبس ثِتش ُغتٌذ ّ تبثیش گزاسی ثیؾتشی داسًذ فشلی ًوی کٌذ ایي
لیٌک اص ّة عبیتی دیگش دادٍ ؽذٍ ثبؽذ یب لیٌکی داخلی ثبؽذ .ایي ثشتشی ثذیي دلیل اعت کَ هْتْس ُبی جغتجْ
اػتجبس ثیؾتشی ثشای لیٌکی لبئل هی ؽًْذ کَ دس هیبى هتي لشاس داسد ّ تْفیفی تش اعت هؼوْال ایي گًَْ لیٌک ُب
کوتش ُذف گوشاٍ کشدى هْتْس ُبی جغتجْ سا داسًذ تب لیٌکی کَ دس لیغتی اص لیٌک ُب لشاس گشفتَ ثبؽذ.

ثشای ساًکیٌگ ثبالتش عیبعت افضایؼ دائوی لیٌک ُبی خبسجی
ُش چَ لیٌک ُبیی کَ ثَ ؽوب دادٍ هی ؽْد ػوش ثیؾتشی داؽتَ ثبؽذ ثِتش اعت .اگش  ۰۱۱لیٌک ُوضهبى ثَ
عبیت ؽوب دادٍ ؽْد خْة ًیغت .ثشای هْتْس ُبی جغتجْ هؾخـ هی ؽْد کَ ؽوب  ۰۱۱لیٌک خشیذاسی کشدٍ
ایذ ّ ادتوبال جشیوَ خْاُیذ ؽذ ثٌبثشایي یک سًّذ عجیؼی ثشای افضایؼ تؼذاد لیٌک ُبی خْد اًتخبة ًوبییذ ثغیبسی
هی پشعٌذ چَ تؼذادی ّ ثَ چَ فبفلَ صهبًی ثبیذ لیٌک اضبفَ ؽْد ثبیذ ثگْین ًوی تْاى پبعخ هؾخقی داد ُیچ
کظ ًوی داًذ الگْسیتن گْگل یب دیگش هْتْس ُبی جغتجْ چیغت یب دتی اگش ُن ثذاًذ چْى ایي الگْسیتن ُب هشتت
تغییش هی کٌٌذ ًوی تْاى ثش اعبط آى ػول کشد ّ کبسی کَ دسعت ثَ ًظش هی سعذ ایي اعت کَ ثب سػبیت یک ثبصٍ
ادتیبعی ّ ثب ؽیجی هالین ثَ هشّس صهبى ًغجت ثَ افضایؼ تؼذاد لیٌک ُب الذام کٌیذ .تب ایي کبس ؽوب ثَ ػٌْاى
اعپویٌگ تؾخیـ دادٍ ًؾْد.

دایشکتْسی ُب ثشای ستجَ ثیؾتش
عؼی کٌیذ ثب لشاس دادى لیٌک خْد دس دایشکتْسُبی ثضسگ هبًٌذ  DMOZ ّ Yahooدس ؽبخَ ای هشتجظ ثب ّة عبیت خْد
ثَ هْتْس ُبی جغتجْ ثفِوبًیذ کَ ّة عبیت ؽوب دس چَ صهیٌَ ای فؼبلیت هی کٌٌذ .لیغت ؽذى دس ایي دایشکتْسی
ُب خْة اعت اهب گبٍ ثغیبس صهبى ثش اعت ثٌبثشایي ثب دیذ ثلٌذ هذت ثَ آى ًگبٍ کٌیذ.

عئْ ّ هشالجت اص لیٌک ُبی خْد
ّلتی ثَ ّة عبیت دیگشی لیٌک هی دُیذ ُویؾَ خغش جشیوَ ؽذى سا ثَ جبى خشیذٍ ایذ .تب دذ اهکبى عؼی کٌیذ
ثَ ّة عبیت ُبیی ثب ساًکیٌگ پبییي لیٌک ًذُیذ ُویٌغْس صهبًی کَ لیٌک فشّؽی هی کٌیذ ّ ثَ ّة عبیتی لیٌک
هی دُیذ کَ تؼذاد صیبدی لیٌک اص ّة عبیت ُبی دیگش خشیذٍ اعت خغش جشیوَ ؽذى سا ثَ جبى خشیذٍ ایذّ .لتی کَ
ایي کبس سا اًجبم هی دُیذ ثبیذ اعویٌبى دبفل کٌیذ ثَ ّة عبیت ُبی ثب ساًکیٌگ پبییي ّ ثب اػتجبس پبییي کَ افْل
ثِیٌَ عبصی عبیت سا سػبیت ًوی کٌٌذ لیٌک ًذُیذ ّ ُویٌغْس ثَ فْست هٌظن ساًکیٌگ ّة عبیتی سا کَ ثَ آًِب
لیٌک دادٍ ایذ سا چک کٌیذ ّ دس فْست لضّم ایي لیٌک ُب سا دزف کٌیذ.

ثشای ػکظ ُبی افلی خْد دتوب لیٌک لشاس دُیذ
ثغیبس هِن اعت کَ ػکظ ُبی ؽوب داسای لیٌک ثبؽٌذ چْى هشدم هؼوْالً سّی ػکظ ُب ثیؾتش کلیک هی کٌٌذ ّ
هْتْس ُبی جغتجْ ثشای هذتْیبتی کَ داسای لیٌک ُغتٌذ اسصػ ثیؾتشی لبئل ُغتٌذ .کلیذ ایي کبس ایي اعت کَ دس
کذ ایي ػکظ ُب ُویؾَ هتٌی هتٌبعت لشاس دُیذ تب هْتْس ُبی دغتجْ ساًکیٌگ هٌبعجی ثَ آًِب ثذٌُذ.

هْتْس ُبی جغتجْ ثَ سّص سعبًی سا دّعت داسًذ
ففذبتی کَ ثش اعبط سّالی هٌظن ثَ سّص سعبًی هی ؽًْذ ؽبًظ ثیؾتشی ثشای کغت ستجَ یب ساًکیٌگ ثبالتش سا
داسًذ .اهب کبس ؽوب ثبیذ ثیؾتش اص یک افالح یک غلظ اهالیی یب تغییشاتی کْچک ثبؽذ ثبیذ ثَ فْستی هٌظن دجن
هٌبعجی اص تغییشات داؽتَ ثبؽیذ تب تبثیشی هثجت دس ساًکیٌگ ؽوب داؽتَ ثبؽذ.

هْتْس ُبی جغتجْ ّ فشین ُب
دمیمت ایي اعت کَ فشین ُب ّ هْتْس ُبی جغتجْ خیلی ثب ُن عبصگبس ًیغتٌذ اهب اگش هججْسیذ اص فشین اعتفبدٍ
کٌیذ ثِتش اعت اص یک ّسژى ثذّى فشین ُن دس ّة عبیت خْد اعتفبدٍ کٌیذ.

فبیل ُبی فلؼ ّ هْتْس ُبی جغتجْ
هْتْس ُبی جغتجْ فبیل ُبی فلؼ سا ُن خیلی دّعت ًذاسًذ! اهب اهشّصٍ اعتفبدٍ اص فلؼ دس عشادی ّة عبیت
اجتٌبة ًبپزیش اعت .ثشای عبصگبسی ثیؾتش ایي فبیل ُب ثِتش اعت دس کذ  HTMLآى هتٌی هتٌبعت ّ هشتجظ ثب آى
ثگٌجب ًیذ ّ اگش اص فلؼ دس ُوَ ففذبت ّة عبیت خْد اعتفبدٍ هی کٌیذ ثِتش اعت یک ًغخَ اص ّة عبیت کَ
ثذّى فلؼ عشادی ؽذٍ اعت سا ُن دس دعتشط هْتْس ُبی جغتجْ لشاس دُیذ.
ػلی یضدی همذم
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