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اهزّسٍ هذیزاى ّ صاحثاى ّب سایت ُا چٌاى در چِارچْب هْتْر ُای جستجْ خْد را هحذّد کزدٍ اًذ کَ کیفیت ّ 

یذکٌٌذگاى طزاحی هحتْای ّب سایتطاى تحت تاثیز قزار گزفتَ ّ گْیی فزاهْش کزدٍ اًذ کَ ایي ّب سایت را تزای تاسد

کزدٍ اًذ ّ تایذ قثل اس ُز چیشی هخاطة خْد را راضی ًگَ دارًذ. یکی اس ایي چِارچْب ُا هتي ُای طْالًی ّ هقذار 

سیادی ًْضتَ در یک صفحَ است. ُوَ هی داًٌذ کَ صفحَ ای کَ حجن سیادی اس ًْضتَ در آى ّجْد دارد ضاًس تیطتزی 

ا ُویطَ ُن ایٌگًَْ ًیست. چیشی کَ تیص اس ُوَ هِن است کیفیت تاال ّ هفیذ تْدى تزای داضتي راًکیٌگ تاالتز دارد اه

گاٍ یک هتي کْتاٍ ّلی سیثا ّ تاثیز گذار ّ الثتَ هٌحصز تَ فزد هی تْاًذ هْرد تْجَ تسیاری اس  .هحتْای ّب سایت ضواست

 .تاسدیذکٌٌذگاى ّب سایت ضوا قزار گیزد ّ ُوچٌیي هخاطثیي تیطتزی جذب کٌذ

کاراکتز طْل دارًذ تَ ضاتزاک هی گذارًذ  ۰۴۱وچٌیي اهزّسٍ هزدم اس تْییتز تسیار استفادٍ هی کٌٌذ ّ هطالثی کَ حذاکثز ُ

حال اگز ضوا ُن هطالة کْتاٍ سیثایی داضتَ تاضیذ کَ هْرد ػالقَ کارتزاى تاضذ ّ ایي اهکاى را در اختیار آًِا قزار دُیذ کَ 

اک تگذارًذ ضاًس سیادی تزای تاال تزدى راًکیٌگ صفحَ خْد در هْتْر ُای جستجْ تَ راحتی هطالة ضوا را تَ اضتز

 .داریذ

یکی اس تکٌیک ُایی کَ تزخی اس ّب سایت ُا تَ خْتی اس آى استفادٍ هی کٌٌذ ایي است کَ هطالة کْتاٍ جذاب ّ تحث تز 

س کارتزاى خْد هی خْاٌُذ ًظز خْد را درتارٍ اًگیش را ُوزاٍ تا یک فزم ًظز خْاُی در اختیار کارتزاى قزار هی دٌُذ ّ ا

ایي هْضْع اػالم ًوایٌذ ّ تَ ایي تزتیة هاًٌذ یک تاالر تثادل ًظز افزاد هختلف اظِار ػقیذٍ هی کٌٌذ ّ هطالة ّ ًکات 

 تسیار جالثی در ایي هیاى هطزح هی ضْد حتی هٌاتغ دیگزی اس طزف کارتزاى هطزح هی ضْد کَ تسیار هثثت است. تَ ایي

تزتیة یک ًْضتَ کْتاٍ تحث ّ تثادل ًظزی طْالًی را آغاس هی کٌذ. ّ هؼوْال ایي هطالة افزاد تیطتزی را اس طزیق 

 .هْتْر ُای جستجْ تَ سوت ّب سایت ضوا راٌُوایی هی کٌٌذ

لثی را تزای اهزّسٍ ًْضتَ ُا آًقذر طْالًی ُستٌذ کَ تزای کارتزاى کسل کٌٌذٍ ُستٌذ ُواًطْر کَ گفتن قثل اس ایٌکَ هط

هْتْر ُای جستجْ تٌْیسیذ آًزا تزای کارتزاى ّب سایت خْد تٌْیسیذ. کاری کٌیذ کَ ًام ّب سایت ضوا کارتزاى را تَ یاد 

 .ضیزیٌی ًْضتَ ُای آى یٌذاسد
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الگْریتن گْگل ُویطَ تَ ًظز کارتزاى ّب سات ُا اُویت هی دادٍ است ّ ُویطَ در طزاحی آى سؼی ضذٍ است تَ ایي 

ّ دیگز ّب سایت  یاد تگیز دات کام ْر تْجَ ضْد تٌذٍ ایي حقیقت را اس سالِا تجزتَ در سهیٌَ تِیٌَ ساسی سایت تزایفاکت

ُایی کَ تا آًِا سز ّکار داضتَ ام دریافتَ ام تٌاتزایي تاس ُن تکزار هی کٌن قثل اس ایٌکَ تزای گْگل یا دیگز هْتْر ُای 

 !جستجْ تٌْیسیذ تزای کارتزاى خْد تٌْیسیذ

 .اها تْصیَ اکیذ تٌذٍ ایي است هطلة کْتاٍ ضوا تایذ هٌحصز تَ فزد، سیثا ّ هفیذ تاضذ در یک کالم کْتاٍ ّ ًاب تٌْیسیذ

خْب حاال ًْتت ضواست ًظزات خْد را تا تٌذٍ ّ خْاًٌذگاى یاد تگیز دات کام در هیاى تگذاریذ اجاسٍ دُیذ ها ُن اس 

 .اطالػات ارسضوٌذ ضوا استفادٍ کٌین
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