 200فاکتور
رتبه بندی گوگل :لیست کامل

این محتوا بصورت اختصاصی برای اعضای وان کلیک تهیه شده است .
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 .1سن دامنه :در حقیقت تفاوتی بین دامنه ای که  6ماه سن دارد با آن که  1سال ،اصال
زیاد نیست .به عبارت دیگر گوگل از سن دامنه استفاده می کند اما چندان مهم نیست.
 .2کلمات کلیدی در دامنه های سطح باال ظاهر می شود :استفاده از کلمه کلیدی در دامنه
باعث ترقی نمی شود اما نشانه مرتبط بودن است .در آخر اینکه آنها کلمات کلیدی را که
در دامنه ظاهر می شود بولد( )boldمی کنند.
 .3کلمه کلیدی به عنوان اولین کلمه در دامنه :اعضای انجمن فاکتورهای رتبه بندی
موتورهای جستجو در سال  2011توافق کردند ،دامنه ای که با کلمه کلیدی هدف خود
شروع می شود ،نسبت به دامنه ای که در خود کلمه کلیدی ندارد یا کلمه کلیدی در وسط
یا انتهای دامنه قرار دارد،سرتر است.
 .4ثبت طول دامنه :دامنه های ارزشمند(مشروع) اغلب جلوتر برای چند سال آینده پرداخت
شده اند در حالی که دامنه های(نامشروع) به ندرت برای  1سال استفاده می شوند.
بنابراین زمان انقضای دامنه می تواند به عنوان یک فاکتور برای پیش بینی مشروعیت آن
مورد استفاده قرار گیرد.
 .5کلمه کلیدی در اسم زیردامنه( :)Subdomainهیئت  Mozتوافق کردند که وجود
کلمه کلیدی در زیردامنه موجب بهبود رتبه شود.
 .6تاریخچه دامنه :یک سایت با مالکیت بی ثبات ممکن است از گوگل بخواهد که تاریخچه
سایت را مجددا تنظیم کند( )resetیا لینک هایی که به دامنه ارجاع می شود را خنثی کند.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .7دامنه دقیقا همتا( :)Exact Match Domainاگر سایت باکیفیتی داشته باشید،
 EMDsمی تواند به شما برتری دهد .اما اگر  EMDsدر یک سایت بی کیفیت اتفاق
بیفتد ،به آپدیت  EMDsآسیب می رساند.
 .8دامنه عمومی در برابر دامنه خصوصی :دامنه خصوصی می تواند نشانه یک چیز مخفی
باشد .فعال کردن خصوصی سازی بالقوه چیزی بدی نیست ،اما اگر خیلی زیاد و در همه
چیز اتفاق بیفتد ،اندکی غیرعادی به نظر خواهد آمد.
 .9جریمه مالک دامنه :اگر گوگل شخصی را به عنوان  spammerتشخیص دهد،
سایر سایت هایی که متعلق به این شخص است را با موشکافی بیشتر نگاه می کند.
 .10گسترش مرز  :TLDبا داشتن کد کشور برای دامنه به رتبه بندی سایت در آن
کشور خاص کمک می کند ،اما سایت را در رتبه بندی جهانی محدود می کند.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .11کلمه کلیدی در تگ عنوان :تگ عنوان دومین بخش مهم محتوای صفحه است ،در
نتیجه سیگنال قوی در سئو  on-pageارسال می کند
 .12شروع تگ عنوان با کلمه کلیدی :بر مبنای اطالعات  ،Mozتگ عنوانی که با کلمه
کلیدی شروع می شود در مقایسه با تگ عنوانی که کلمه کلیدی در انتهای آن قرار دارد،
از کارایی بهتری برخوردار است.
 .13کلمه کلیدی در تگ توضیحات:این هم نشانه دیگر مرتبط بودن است و شما را
متمایز می سازد.
 .14وجود کلمه کلیدی در تگ  :H1تگ  H1دومین تگ عنوان است که سیگنال مرتبط
بودن را به گوگل ارسال می کند.
 .15کلمه کلیدی عبارتی است که بیشترین استفاده از آن در متن شده :انتخاب کلمه
کلیدی که بیشتر از سایر کلمات مورد استفاده قرار گرفته ،نشانه مرتبط بودن است.
 .16طول محتوا :محتوایی که کلمات بیشتری دارد می تواند سطح گسترده تری را
پوشش دهد و به مقاالت سطحی و کوتاه ارجحیت دارد.
 .17تراکم کلمه کلیدی :تراکم کلمه کلیدی مبنایی است که گوگل از آن برای انتخاب
عنوان صفحه استفاده می کند .اما استفاده بیش از حد می تواند به شما آسیب برساند.
 .18پنهان سازی معنایی کلمه کلیدی در محتوا ( LSI: (LSIکلمات کلیدی به موتورهای
جستجو کمک می کند معنی کلماتی که بیش از یک معنی دارند را بتواند استخراج کند.
وجود یا عدم وجود  LSIنشانه کیفیت محتوا است.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .19کلمات کلیدی  LSIدر عنوان و تگ توضیحات :به عنوان محتوای صفحه ،کلمات
کلیدی  LSIدر صفحه تگ متا به گوگل در تشخیص بین مترادف ها کمک می کند.
همچنین به عنوان یک نشانه مرتبط بودن هم هست.
 .20سرعت بارگذاری صفحه از طریق  :HTMLهم گوگل و هم بینگ از سرعت بارگذاری
صفحه به عنوان یک فاکتور رتبه بندی استفاده می کنند .عنکبوت های موتورهای جستجو
به راحتی می توانند سرعت سایت شما را بر اساس کدهای صفحه و حجم فایل ها
تخمین بزنند.
 .21محتوای تکراری :محتوای یکسان در همان سایت می تواند روی دید موتورهای
جستجو نسبت به آن سایت تاثیر منفی داشته باشد.
 .22نگارش = متعارف :استفاده از این تگ مانع از این می شود که گوگل صفحاتتان را
محتوای تکراری محسوب کند.
 .23سرعت بارگذاری صفحه از طریق کروم :ممکن است گوگل از داده های کاربران
کروم برای کنترل بهتر سرعت صفحه استفاده کند و بهتر است شما برای افزایش
سرعت سایت از  CDNاستفاده کنید.
 .24بهینه سازی تصاویر :تصاویر  on-pageسیگنال مرتبط بودن مهمی از طریق نام
فایلش ،متن  ،Altعنوان ،توضیحات و تیتر به موتورهای جستجو ارسال می کند.
 .25تاخیر در به روزرسانی محتوا :در آپدیت های اخیر گوگل ریتم قرار دادن محتوا
مخصوصا برای جستجوهایی که حساس به زمان است ،اهمیت پیدا کرده .این فاکتور
بسیار حائز اهمیت است و گوگل تاریخ آخرین به روزرسانی را برای صفحات خاص
نشان می دهد.
لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .26مقدار به روزرسانی محتوا :مقدار ویرایش و تغییر یک فاکتور تازگی است .افزودن یا
حذف کامل یک بخش ،نسبت به تغییر مفهوم چندتا از کلمات به روزرسانی چشمگیرتری
است.
 .27پیشینه به روزرسانی صفحه :در طول زمان ،صفحه هر چند وقت یکبار به روزرسانی
شده؟ روزانه ،هفتگی ،هر 5سال یکبار .تناوب به روزرسانی صفحه در تازگی آن تاثیرگذار
است.
 .28مشهود بودن کلید واژه :داشتن کلید واژه ای که در  100کلمه اول محتوا ظاهر شود،
یک نشانه مرتبط بودن مهم است.
 .29کلمه کلیدی در تگ  :H2, H3وجود کلمه کلیدی در زیرعنوان  H2, H3می تواند
نشانه کوچکی از مرتبط بودن باشد .هیئت  Mozهم با این موضوع موافق است.
 .30چیدمان کلمات کلمه کلیدی :تقدم و تاخر در کلمات کلیدی می تواند موجب کسب
رتبه بهتر و یا رتبه ضعیف تر شود .بهترین کار این است که از keyword research
استفاده کنید.
 .31کیفیت لینک های خروجی :بسیاری از سئودان ها فکر می کنند که لینک فرستادن
به سایت های خوشنام می تواند سیگنال اطمینان به گوگل بفرستد.
 .32تم لینک های خروجی :بر اساس  ،Mozموتورهای جستجو محتوای صفحه ای که
شما به آن لینک کردید را به عنوان نشانه مرتبط بودن مورد استفاده قرار می دهند .به
عنوان مثال اگر صفحه شما راجع به ماشین باشد و به صفحه ای که راجع به فیلم است
لینک کنید ،این کار به گوگل می گوید که صفحه شما راجع به فیلم ماشین ها است نه
خودرو.
لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .33گرامر و امال :گرامر و امالی مناسب و صحیح نشانه کیفیت است و حائز اهمیت می
باشد.
 .34محتوای همزمان :آیا محتوایی که در صفحه تان است اصل می باشد؟ اگر یک
بخش یا کپی از کل محتوای یک صفحه ایندکس شده باشد ،نمی توانید مانند صفحه
اصلی رتبه کسب کنید.
 .35محتوای تکمیلی مفید :محتوای تکمیلی مفید شاخصی است برای کیفیت سایت.
برای مثال شامل مبدل ارز ،ماشین حساب بهره وام و دستورالعمل های تعاملی.
 .36تعداد لینک های خروجی :تعداد زیاد لینک های خروجی می تواند به رتبه بندی
صفحه تان آسیب بزند.
 .37عناصر چندرسانه ای :عکس ها ،ویدئوها و سایر عناصر چندرسانه ای می تواند
نشانه کیفیت محتوا باشد.
 .38تعداد لینک های داخلی صفحه :تعداد لینک های داخلی صفحه نشان دهنده اهمیت
مرتبط بودن سایر صفحات سایت است.
 .39کیفیت لینک های داخلی صفحه :لینک های داخلی از صفحات معتبر در دامنه،
نسبت به صفحاتی که  PRندارند یا ضعیف است ،تاثیر بیشتری دارد.
 .40لینک های خراب(شکسته) :داشتن تعداد زیادی لینک شکسته در صفحه می تواند
نشانه ای از نادیده گرفته شده یا رها شده باشد .ارزیاب اطالعات گوگل از لینک های
خراب برای ارزیابی کیفیت صفحه اصلی استفاده می کند.
لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .41سطح خواندن :هیچ شکی نیست که گوگل سطح خواندن صفحات وب را تخمین
می زند و یک سطح اولیه خوانده می تواند به رتبه صفحه تان کمک کند .سطح خواندن
یک فاکتور است که کیفیت سایت را از تولید محتوای آن جدا می کند.
 .42لینک های وابسته :لینک های وابسته به خودی خود باعث خراب کردن رتبه شما
نمی شوند .اما اگر تعداد آنها خیلی زیاد باشد ،ممکن است الگوریتم های گوگل توجه
بیشتری به سایر نشانه های کیفیت سایت شما بکند تا اطمینان حاصل نماید که شما
یک سایت وابسته نیستید.
 .43خطاهای  / HTMLاعتبار  :W3Cتعداد زیاد خطاهای  HTMLیا برنامه نویسی
نامرتب می تواند نشانه پایین بودن کیفیت سایت باشد .موضوع بحث برانگیز این است
که خیلی ها در سئو فکر می کنند اعتبار  ،W3Cیک نشانه کیفیت ضعیف است.
 .44اعتبار یا قدرت دامنه میزبان صفحه :همه چیز برابر است ،یک صفحه در دامنه
معتبر ،باالتر از یک صفحه در دامنه کم اعتبار است.
 .45رتبه بندی صفحه :کامال مرتبط نیست اما به طور کلی  PRباالتر صفحه در مقایسه
با  PRپایین تر منجر به رتبه بهتر می شود.
 .46طول  :URLطوالنی بودن بیش از حد  URLممکن است به دیده شدگی شما در
جستجو صدمه وارد کند.
 .47راه  :URLصفحه ای که به صفحه اصلی نزدیک تر است ممکن است اعتبار
باالتری کسب کند.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
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 .48ویراستاران انسانی :اگرچه هرگز تایید نشده اما گوگل حق انحصاری اختراع یک
سیستم را دارد که به ویراستاران انسانی امکان می دهد در  SERPsنفوذ پیدا کنند.
 .49طبقه بندی صفحه :طبقه ای که صفحه در آن ظاهر می شود یک نشانه مرتبط بودن
است .صفحه ای که در یک طبقه مرتبط قرار می گیرد نسبت به صفحه ای که در طبقه
ای غیرمرتبط است ،امتیاز مرتبط بودن بیشتری کسب می کند.
 .50تگ های وردپرس :تگ های خاص وردپرس نشانه مرتبط بودن است .تنها روشی
که سئوتان را بهبود می بخشد ،مرتبط بودن بخش های مختلف محتوا و همچنین مجموعه
ای از پست ها است.
 .51کلمه کلیدی در  :URLاین نشانه دیگر و مهم مرتبط بودن است.
 .52رشته  :URLطبقه داخل در رشته  URLتوسط گوگل خوانده می شود و یک
سیگنال موضوعی راجع به اینکه صفحه در چه مورد است ،ارائه می کند.
 .53مراجع و منابع :با استناد به مراجع و منابع ،مانند آنچه مقاالت پژوهشی انجام می
دهد ،می تواند نشانه ای از کیفیت باشد .دستورالعمل های کیفیت گوگل می گوید که
بازبین ها باید نگاه کردن به یک صفحه چشم شان به منابع باشد :موضوع باید تخصصی
و منابع آن معتبر باشد.
 .54فهرست های شماره و نشانه دار :فهرست های شماره و نشانه دار کمک می
کند تا محتوایتان برای خواننده تفکیک شده باشد .گوگل هم با این کار موافق است و
محتواهایی که شماره و نشانه دارد را تعرجیح می دهد.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
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 .55الویت صفحه در نقشه سایت :الویتی که به یک صفحه از طریق فایل sitemap.
 xmlداده می شود می تواند روی رتبه بندب تاثیر بگذارد.
 .56تعداد بیش از حد لینک های خروجی :بعضی از صفحات راه به تعداد بسیار زیادی
لینک دارند که موجب مبهم شدن صفحه و پرت شدن حواس از محتوای اصلی می شود.
 .57مقدار سایر کلمات کلیدی برای رتبه بندی صفحه :اگر صفحه برای چندین کلمه
کلیدی رتبه داشته باشد ،این امر نشانه داخلی کیفیت برای گوگل است.
 .58سن صفحه :اگرچه گوگل محتواهای جدید و صفحات قدیمی که محتوایشان را به
طور منظم به روز می کنند ترجیح می دهد اما صفحات جدیدی که کارایی خوبی داشته
باشند هم مورد قبول خواهند بود.
 .59چیدمان کاربر پسند :وقتی طرح بندی صفحه در باالترین کیفیت باشد موجب می
شود که محتوا بالفاصله قابل مشاهده شود.
 .60دامنه های رها شده( :)Parked Domainsبرمبنای به روزرسانی دسامبر 2011
گوگل ،دیده شدگی در جستجو برای دامنه های رها شده کاهش یافت.
 .61محتوای مفید :گوگل بین محتوای با کیفیت و مفید تمایز قائل می شود.
 .62محتوایی که دارای ارزش و بینش منحصر به فرد است :گوگل شروع کرده است به
از دور خارج کردن سایت هایی که محتوای جدید و مفید ارائه نمی کنند خصوصا سایت
های وابسته.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
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 .63صفحه ارتباط با ما :گوگل سایت هایی که اطالعات تماس با ما مناسبی دارند را
ترجیح می دهد و اگر اطالعات تماس تان منطبق با اطالعات دامنه تان باشد ،پاداش در
نظر می گیرد.
 .64اعتماد دامنه  /رتبه اعتماد :اعتماد سایت توسط لینک هایی که از سایت های معتبر
به آن داده می شود مورد سنجش قرار می گیرد .این فاکتور رتبه بندی بسیار حائز اهمیت
است.
 .65معماری سایت :سایتی که اجزای آن به خوبی در کنار هم قرار گرفته اند و معماری
مناسبی دارد به گوگل کمک می کند تا محتوای آن را از نظر موضوعی سازماندهی کند.
 .66به روزرسانی سایت :ااینکه هر چند وقت سایت به روزرسانی و محتوای جدید به
آن افزوده می شود ،فاکتور تازگی سایت است.
 .67تعداد صفحات :تعداد صفحات سایت نشانه ضعیفی از اعتبار است .این موضوع به
گوگل کمک می کند تا یک سایت بزرگ را از یک سایت وابسته تشخیص دهد.
 .68وجود نقشه سایت :نقشه سایت به موتورهای جستجو کمک می کند تا صفحات
شما را راحت تر ،کامل تر و با قابلیت دیده شدگی بهتر ایندکس کنند.

 .69زمان کار سایت( :)Uptimeزمان خرابی( )downtimeزیاد سایت به دلیل
مسائل مربوط به سرور یا تعمیرات باعث صدمه زدن به رتبه سایت می شود.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .70محل سرور :محل سرور ممکن است محل کسب رتبه سایت را در مناطق جغرافیایی
مختلف تحت تاثیر قرار دهد .خصوصا برای جستجوهای جغرافیایی خاص خیلی مهم
است.
 .71گواهی  :SSLگوگل گواهی  SSLرا ایندکس می کند و از  HTTPSبه عنوان
نشانه رتبه بندی استفاده می نماید.
 .72شرایط استفاده از خدمات و صفحات حفاظت :این دو صفحه به گوگل کمک می
کنند تا تشخیص دهد این سایت از اعضای قابل اعتماد اینترنت هست یا نه.
 .73اطالعات متا تکراری در سایت(Duplicate Meta Information On-
 :)Siteوجود اطالعات متا تکراری در سایت می تواند موجب افت قابلیت دیده شدگی
سایت تان شود.
 .74راهنمای اطالعات :این شیوه چیدمان کاربر پسند به کاربر کمک تا بداند در کجای
سایت قرار دارد و همچنین از فاکتورهای رتبه بندی است.
 .75بهینه سازی برای موبایل :این احتمال وجود دارد که سایت های ریسپانسیو در
جستجوهای با گوشی در رتبه باالتر قرار گیرند .همچنین تگ “ ”Mobile friendlyبه
سایت هایی که در موبایل به درستی نشان داده می شوند افزوده شده است .عالوه بر
این گوگل شروع به جریمه سایت هایی که در جستجوی موبایلmobile friendly ،
نیستند ،نموده است.
 .76یوتیوب :بدون شک ویدیوهای یوتیوب در  SERPsترجیح دارد .زیرا موتورهای
جستجو دریافتند که بعد از  Google Pandaسایت  YouTube.comبیشترین
ترافیک را دارد.
لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .77قابلیت استفاده سایت :سایتی که استفاده از آن یا مسیریابی در آن سخت است
امکان دارد به دلیل کاهش زمان ماندن در سایت ،مشاهده صفحات و افزایش نرخ
خروج ،رتبه بندی آن آسیب ببیند.
 .78استفاده از :Google Analytics and Google Webmaster Tools
برخی فکر می کنند تنها نصب این دو برنامه روی سایت می تواند ایندکس شدن آن را
بهبود بخشد .همچنین موجب می شود با دادن اطالعات بیشتر به گوگل برای کار کردن،
رتبه سایت مستقیما تحت تاثیر قرار گیرد.
 .79عقیده کاربران  /شهرت سایت :عقیده و نظر کاربران در مورد سایت شما کمک
بسیاری زیادی می کند تا موتورهای جستجو شهرت و اعتبار شما را افزایش دهند  .درج
نظر در سایت و فعالیت در آن توسط کاربران باعث افزایش شهرت آن نزد موتورهای
جستجو می شود.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .80لینک کردن سن دامنه Backlink :از دامنه های قدیمی تر در مقایسه با دامنه
های جدید بهتر است.
 .81تعداد دامنه های لینک شده :تعداد دامنه هایی که به آنها ارجاع داده می شود یکی
از فاکتورهای رتبه بندی در الگوریتم گوگل است.
 .82تعداد صفحات لینک شده :مجموع تعداد صفحات لینک کرده (حتی اگر برخی از
آنها روی یک دامنه قرار داشته باشند) یک فاکتور رتبه بندی است.

.83

است.

تگ (Altبرای لینک های تصویری) :متن  Altورژن تصویری متن anchor

 .84اعتبار صفحه لینک شده :اعتبار صفحه ای که به آن ارجاع شده یک فاکتور بسیار
مهم در رتبه بندی است.
 .85اعتبار دامنه لینک :اعتبار دامنه ای که به آن ارجاع می شود می تواند نقش مستقلی
در اهمیت لینک ایفا کند.
 .86لینک از رقبا :لینک از سایر صفحاتی که رتبه بندی شان در  SERPبرابر است
برای رتبه صفحه در یک کلمه کلیدی خاص ارزشمندتر می باشد.
 .87به اشتراک گذاری صفحه ای که به آن ارجاع شده در شبکه های اجتماعی :هرچه
صفحه بیشتر به اشتراک گذاشته شود روی ارزش آن موثر است.
 .88لینک از  Neighborhoodsبد(همسایه)  :این امر می تواند به سایت شما
صدمه وارد کند.
لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .89پست های مهمان :هرچند پست های مهمان می تواند بخشی از یک کمپین سئو
کاله سفید باشد اما لینک هایی که از پست های مهمان می آید به اندازه لینک های متنی
ارزشمند نیست.
 .90لینک به دامنه صفحه اصلی که صفحه روی آن نشسته :لینک به صفحه اصلی که به
آن ارجاع شده می تواند نقش مهمی در ارزیابی سایت ایفا کند.
 .91لینک های یک طرفه :این امر یک بحث مهم در سئو استو عبارت است از اینکه به
طور کلی ما از آنها پیروی نمی کنیم.
 .92تنوع نوع لینک ها :داشتن درصد باالی غیرمعمول لینک از یک منبع می تواند نشانه
 webspamباشد.
 .93لینک های حمایت شده یا سایر کلمات اطراف لینک :کلماتی مانند اسپانسر ،شرکای
لینک و لینک های حمایت شده ،می تواند ارزش لینک شما را کم کند.
 .94لینک های متنی :لینک هایی که داخل محتوای یک صفحه جاسازی شده اند در مقایسه
با لینک هایی که در یک صفحه خالی یا هرجایی از صفحه قرار دارند ،قدرتمندتراند .یک
مثال خوب از لینک متنی ،بکلینک از گستوگرافیک است.
 .95تعداد بیش از حد تغییر مسیر  301به صفحه :لینک هایی که از تغییر مسیر 301
می آید باعث ضعیف شده برخی یا تمام  PRمی شود.
 .96متن  Anchorبکلینک Anchor :معموال توضیح دقیق تری از صفحه وب ارائه
می دهد نسبت به خود صفحه.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .97متن لینک  Anchorداخلی :این متن نشانه دیگر مرتبط بودن است ،اگرچه
متفاوت از متن  Anchorبکلینک است .متن  Anchorدر مقایسه با قبل از اهمیت
کمتری برخوردار است اما همچنان نشانه ضعیفی از مرتبط بودن است.
 .98اختصاص دادن عنوان لینک :عنوان لینک به عنوان یک نشانه ضعیف مرتبط بودن
استفاده می شود.
 TLD .99کشوری که دامنه به آن ارجاع شده :لینک گرفتن از کشورهایی که پسوند
دامنه شان سطح باال است( )de, .cn, .co.uk.به شما در کسب رتبه بهتر در آن کشور
کمک می کند.
 .100محل لینک در محتوا :بهتر است لینک را در ابتدای محتوا بیاورید تا در انتهای آن.
 .101محل لینک در صفحه :این که لینک در کجای صفحه ظاهر می شود مهم است.
عموما لینک هایی که در محتوا جاسازی می شود قدرتمندتر از لینک هایی است که در
حاشیه باالیی ،پایینی یا کناری صفحه قرار می گیرد.
 .102مرتبط بودن دامنه لینک :لینک از سایتی که فعالیت مشابه شما دارد خیلی موثرتر
از سایت غیرمرتبط است.
 .103میزان مرتبط بودن صفحه :لینک از صفحه ای که خیلی به محتوای صفحه شما
نزدیک است بسیار قدرتمندتر از یک صفحه غیرمرتبط است.
 .104متن اطراف دیدگاه لینک :گوگل تشخیص می دهد لینکی که به سایت تان فرستاده
شده یک پیشنهاد است یا یک بررسی منفی .لینک هایی که در اطراف شان دیدگاه مثبت
وجود دارد قدرتمندتر هستند.
لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .105کلمه کلیدی در عنوان :گوگل عالقه مضاعف به لینک هایی دارد که در عنوان شان
کلمه کلیدی آن صفحه را دارند.
 .106سرعت لینک مثبت :سایتی که سرعت لینک مثبت دارد معموال افزایش SERP
به دست می آورد.
 .107سرعت لینک منفی :سرعت لینک منفی می تواند به طور چشمگیری رتبه تان را
کاهش دهد زیرا نشانه کاهش محبوبیت است.
 .108لینک از صفحات “ :”Hubگرفتن لینک از صفحاتی که در مورد یک موضوع خاص
منابع تاپ( )or hubsمحسوب می شوند ،به شما یک  treatmentخاص می دهد.
 .109لینک از سایت های معتبر :لینک از سایت هایی که معتبر محسوب می شوند
نسبت به سایت های کوچک و با فعالیت اندک ،موجب محبوبیت بیشتری برایتان می
شود.
 .110لینک کردن به عنوان منبع ویکیپدیا :اگرچه لینک ها یک طرفه اند اما بسیاری
فکر می کنند گرفتن لینک از ویکیپدیا باعش افزایش اطمینان و اعتبار از دید موتورهای
جستجو می شود.
 .111همکاری ظهور :کلماتی که اطراف بکلینک ظاهر می شوند به گوگل کمک می کنند
تا بداند این صفحه راجع به چیست.
 .112سن بکلینک :بر اساس یک  Google patentلینک های قدیمی تر در مقایسه
با لینک های جدید از قدرت بیشتری در رتبه بندی برخوردار هستند.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .113لینک از سایت های واقعی در مقایسه با صفحات ساختگی :گوگل امتیاز بیشتری
به لینک هایی که از سایت های واقعی است در مقایسه با وبالگ های ساختگی می دهد.
گوگل از نام تجاری و تعامل کاربران به عنوان نشانه ای برای تشخیص این دو نوع
سایت استفاده می کند.
 .114مشخصات لینک طبیعی :یک سایت با مشخصات لینک طبیعی رتبه باالتری
خواهد گرفت و برای به روزرسانی هم ماندگارتر است.
 .115لینک های متقابل Google’s Link Schemes :صفحاتی که تبادل لینک
بیش از حد دارند به عنوان یک طرح لینک برای جلوگیری لیست کرده است.
 .116لینک های محتوایی تولیدشده توسط کاربران :گوگل می تواند لینک هایی که
توسط  UGCیا صاحب یک سایت واقعی تولید شده را تشخیص دهد و بین این دو
تفاوت زیادی وجود دارد.
 .117لینک از  :301لینک از تغییر مسیر  301در مقایسه با لینک مستقیم ممکن است
اندکی به خوشنامی تان خدشه وارد کنند هر چند که هر دو لینک شبیه هم هستند.
 .118میکروفرمت  :Schema.orgصفحاتی که میکروفرمت را پشتیبانی می کنند
نسبت به آنهایی که نمی کنند ،رتبه باالتری خواهند گرفت .این امر منجر به افزایش
مستقیم یا  SERP CTRباالتر می شود.
 .119لیست  :DMOZبسیاری بر این باورند که گوگل لیست سایت های  DMOZرا
برای اطمینان بیشتر ارائه می کند.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .120رتبه اطمینان سایت لینک دهنده :سطح اعتماد سایتی که به شما لینک می کند،
مشخص می نماید که چقدر رتبه اطمینان به سایت شما منتقل می کند.
 .121تعداد لینک های خروجی در صفحه :رتبه صفحه محدود است .یک لینک در
صفحه با  100ها  OBLs، PRکمتری را در مقایسه با صفحه ای که تنها تعداد کمی
 OBLsدارد ،قبول می کند.
 .122بازارهای نمایش لینک :به دلیل سطح  spammingممکن است گوگل به شکل
قابل توجهی لینک های از بازارهای نمایش را بی ارزش کند.
 .123تعداد کلمات محتوای لینک :لینک از پستی که  1000کلمه دارد ارزشمندتر از
لینکی است که در یک متن  25کلمه ای قرار دارد.
 .124کیفیت محتوای لینک دهنده :لینک از یک نوشته بی کیفیت یا تکراری از نظر
ارزش با یک محتوای چندرسانه ای و با کیفیت برابر نیست.
 .125لینک های صفحات ویژه( :)Sitewideلینک های صفحات ویژه “فشرده شده”
هستند و تنها یک لینک محسوب می شوند.
 .126کلیک طبیعی از طریق میزان برای یک کلمه کلیدی :صفحاتی که کلیک بیشتری
در  CTRمی گیرند ممکن است برای یک کلمه کلیدی خاص افزایش  SERPداشته
باشند.
 CTR .127طبیعی برای تمامی کلمات کلیدی CTR :طبیعی صفحه برای تمامی
کلمات کلیدی موجب کسب رتبه می شود برای نشانه تعامل با کاربر.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
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 .128نرخ خروج :نرخ خروج روشی است که گوگل از آن برای تست کیفیت صفحه
استفاده می کند .بی شک وقتی افراد سریعا از صفحه خارج می شوند آن صفحه خوب
نیست.
 .129ترافیک مستقیم :گوگل از اطالعات کروم برای تشخیص اینکه آیا افراد از سایت
بازدید می کنند و هر چند وقت یکبار ،استفاده می کند .سایت هایی که ترافیک مستقیم
زیادی دارند کیفیت باالتری نسبت به سایت هایی ترافیک مستقیم شان کمتر است،
دارند.
 .130ترافیک بازگشتی :گوگل برسی می کند که آیا افراد پس از مشاهده سایت یا
صفحه مجددا به آن باز می گردند یا خیر .سایت هایی که بازدیدکننده ها مکررا از آن
بازدید می کنند رتبه بهتری دریافت خواهند کرد.
 .131سایت های بالک شده :گوگل استفاده از این ویژگی را در کروم متوقف کرده اما
 Pandaهمچنان از آن به عنوان نشانه کیفیت استفاده می کند.
 Bookmarks .132کروم :گوگل اطالعات کروم را جمع آوری می کند .صفحاتی که
در کروم  Bookmarksدریافت می کنند افزایش رتبه خواهند داشت.
 .133اطالعات نوار ابزار( )Toolbarگوگل :گوگل از اطالعات نوار ابزار به عنوان نشانه
ای برای رتبه بندی استفاده می کند .عالوه بر سرعت بارگذاری صفحه و نرم افزارهای
مخرب مشخص نیست که گوگل چه اطالعاتی از نوار ابزار استفاده می کند.
 .134تعداد نظرات :صفحه ای که تعداد زیادی کامنت در آن وجود دارد نشانه تعامل با
کاربر و کیفیت سایت است.
لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .135زمان سکون( :)Dwell Timeگوگل توجه زیادی به  Dwell Timeمی کند
یعنی میزان زمانی که افراد بعد از آمدن از جستجوی گوگل به صفحه شما در آن سپری
می کنند .هرچه افراد زمان بیشتری سپری کنند نشانه کیفیت باالتر سایت شماست.
 .136تازگی سزاوار پرسش :گوگل به صفحات جدید برای جستجوهای خاص یک
بهبود رتبه می دهد.
 .137تنوع سزاوار پرسش :ممکن است گوگل برای کلمات کلیدی مبهم تنوعی به
 SERPاضافه کند ،مانند “”Ted”, “WWF” or “ruby

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
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 .138تاریخچه جستجوی افراد :سایت هایی که موقع ورود به گوگل اغلب آنها را بازدید
می کنید  SERP bumpبرای جستجوی شما دریافت می کنند.
 .139تاریخچه جستجوی کاربران :زنجیره جستجو ،نتایج را برای جستجوهای بعدی
تحت تاثیر قرار می دهد.
 .140هدف قرار دادن ژئو :گوگل به سایت هایی که  IPسرور منطقه ای و نام دامنه
خاص یک کشور دارد ،گوگل به آنها ترجیح می دهد.
 .141جستجوی ایمن :نتایج جستجو با کلمات دشنام یا محتواهای مربوط به بزرگساالن
برای افرادی که جستجوی ایمن را فعال می کنند ،نشان داده نمی شود.
 .142گوگل پالس سیرکل :گوگل نتایج بیشتری را برای نویسندگان و سایت هایی که
شما به گوگل پالس سیرکل افزوده اید ،نشان می دهد.
 .143شکایات  :DMCAگوگل صفحاتی که شکایات  DMCAدارد را کاهش
رتبه( )downranksمی دهد.

 .144تنوع دامنه :به روزرسانی به اصطالح  Bigfootدامنه های بیشتری را به هر
صفحه  SERPمی افزاید.
 .145جستجوهای معامله ای :گاهی گوگل نتایج متفاوتی برای کلمات کلیدی مربوط به
خرید مانند پرواز ،نمایش می دهد.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .146جستجوی منطقه ای :گوگل معموال جستجوی منطقه ای گوگل پالس را در باالی
 SERPطبیعی قرار می دهد.
 .147باکس اخبار گوگل :کلمات کلیدی مشخص باعث یک باکس اخبار گوگل می شود.
 .148ارجحیت برندهای بزرگ :گوگل برای جستجوهای مشخص و کوتاه به برندهای
بزرگ کمک می کند.
 .149نتایج خرید :گوگل گاهی نتایج خرید گوگل را در  SERPsطبیعی نمایش می
دهد.
 .150نتایج یک سایت برای برندها :دامنه یا کلمات کلیدی برند منجر به چندین نتیجه
برای یک سایت می شود.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
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 .151تعداد تویت ها( :)Tweetsالیک کردن لینک و تویت کردن صفحه بر رتبه آن در
گوگل هم تاثیر می گذارد.
 .152اعتبار حساب کاربری کاربران تویتر :تویت شدن توسط یک صفحه معتبر و
قدیمی که میلیون ها دنبال کننده دارد در مقایسه با یک صفحه جدید و کم تاثیر ،خیلی
تاثیرگذارتر است.
 .153تعداد الیک های فیسبوک :اگرچه گوگل بسیاری از اکانت های فیسبوک را نمی
بیند اما تعداد الیک هایی که یک صفحه در فیسبوک می گیرد را به عنوان نشانه ضعیفی
برای رتبه بندی محسوب می کند.
 .154به اشتراک گذاری در فیسبوک :به اشتراک گذاری در فیسبوک به دلیل آنکه بیشتر
شبیه بکلینک است نسبت به الیک تاثیر بیشتری دارد.
 .155اعتبار حساب کاربری کاربران فیسبوک :همانند تویتر الیک ها و به اشتراک
گذاشتن هایی که توسط یک صفحه محبوب باشد تاثیرگذارتر است.
 .156پین های  Pinterest: Pinterestیک اکانت رسانه های اجتماعی محبوب با
اطالعات عمومی زیاد است .گوگل پین های  Pinterestرا یک سیگنال اجتماعی به
حساب می آورد.
 .157رای های سایت های به اشتراک گذاری شبکه های اجتماعی :گوگل از به اشتراک
گذاری در سایت های  Reddit, Stumbleupon, Diggبه عنوان یک سیگنال
اجتماعی استفاده می کند.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
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 .158تعداد گوگل پالس :اگرچه اظهار داشتند که گوگل پالس تاثیر مستقیمی ندارد اما
باورش سخت است که آنها شبکه اجتماعی خودشان را رد کنند.
 .159اعتبار حساب کاربری کاربران گوگل پالس :منطقی است که گوگل تاثیر بیشتری
به اکانت های معتبر نسبت به اکانت های کم فالور بدهد.
 .160اصل شناخته شده :در نتایج جستجو اطالعاتی که مربوط به پروفایل های آنالین
تایید شده است نسبت به محتواهای بدون تایید رتبه باالتری خواهد داشت.
 .161نشانه های اجتماعی مرتبط بودن :گوگل از اکانتی که محتوا را به اشتراک گذاشته
و متنهای اطراف لینک به عنوان اطالعات مرتبط بودن استفاده می کند.
 .162سطح سیگنال های اجتماعی سایت :گسترش نشانه های اجتماعی سایت موجب
افزایش اعتبار کلی سایت و در نتیجه دیده شدگی بیشتر در جستجوها می شود.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
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 .163متن  Anchorاسم برند :متن  Anchorبسیا ساده است اما یک سیگنال برند
بسیار قوی است.
 .164جستجوهای برند :خیلی ساده است ،افراد برندها را جستجو می کنند .اگر افراد
سایت شما را در گوگل جستجو کنند ،گوگل به این موضوع در تعیین یک برند توجه می
کند.
 .165سایت باید صفحه فیسبوک و الیک داشته باشد :برندها باید صفحه فیسبوک با
تعداد الیک زیاد داشته باشند.
 .166سایت باید پروفایل تویتر با فالورهای زیاد داشته باشد :پروفایل تویتر با فالورهای
زیاد نشانه محبوبیت یک برند است.

.167

صفحه رسمی لینکدین :اغلب کسب و کارهای واقعی صفحه لینکدین دارند.

 .168لیست کارمندان در لینکدین :داشتن پروفایل لینکدینی که نشان دهد این افراد
برای کمپانی شما کار می کنند یک نشانه برند بودن است.
 .169قانونی بودن اکانت شبکه اجتماعی :یک شبکه اجتماعی با  10000فالور و  2تا
پست متفاوت است با یک اکانت  10000فالوری قدرتمند با تعامالت بسیار.
 .170اشاره کردن( )Mentionبه برند در سایت های خبری :برندهای واقعا بزرگ در
سایت های خبری گوگل همیشه منشن می شوند .حتی برخی از برندها فید خبری گوگل
خودشان را دارند.
 .171اشاره متقابل :برندها منشن می شوند بدون اینک به آنها لینک داده شود .منشن
لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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شدن بدون تعداد بیش از حد لینک می تواند نشانه برند بودن باشد.
 .1722تعداد مشترکین  :RSSبا توجه به اینکه گوگل صاحب سرویس محبوب �Feed
 burner RSSاست ،از اطالعات مشترکین  RSSبه عنوان نشانه برند بودن و محبوبیت
استفاده می کند.
 .173محل سکونت با فهرست منطقه ای گوگل پالس :یک کسب و کار واقعی دارای
دفتر است .گوگل از اطالعات محل سکونت برای تشخیص اینکه یک سایت برند است
یا خیر استفاده می کند.
 .174وبسایت جزو کسب و کارهای پرداخت کننده مالیات است :گوگل نگاه می کند که
آیا سایت جزو کسب و کارهای پرداخت کننده مالیات است یا نه.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
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 .175مجازات پاندا :سایت هایی که کیفیت محتوای آن پایین است بعد از مجازات پاندا
در جستجو کمتر دیده می شود.
 .176لینک به  Neighborhoodsبد :لینک کردن به سایت های غیرمرتبط به دیده
شدگی شما در جستجو آسیب می زند.
 .177تغییر مسیر :تغییر مسیر اصال نباید اتفاق بیفتد .زیرا نتنهاموجب جریمه بلکه
باعث ایندکس شدن مجدد هم می شود.
 .178پاپ آپ یا تبلیغات پرت کننده حواس :پاپ آپ یا تبلیغات پرت کننده حواس
نشان دهنده پایین بودن کیفیت سایت است.
 .179بهینه سازی بیش از حد سایت :شامل فاکتور های  on-pageمانند انباشتن
کلمات کلیدی و تگ عنوان و چیدمان افراطی کلمات کلیدی.
 .180بهینه سازی بیش از حد صفحه :بسیاری از افراد گزارش کردند که پاندا را دوست
ندارند در نتیجه پنگوئن صفحه را به شکل تکی مدنظر قرار داد.
 .181تبلیغات باالی فلد( :)Foldالگوریتم طرح بندی صفحه سایت هایی را که تبلیغات
زیاد و محتوای کم در باالی ( Foldحاشیه) دارند را جریمه می کند.
 .182پنهان کردن لینک های وابسته :تالش زیاد برای پنهان کردن لینک های وابسته
می تواند منجر به یک جریمه شود.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
آنالین آن بدون ذکر منبع
خودداری فرمائید .
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 .183سایت های وابسته :واضح است که گوگل طرفدار سایت های وابسته نیست و
سایت هایی که با لینک های وابسته پول در می آورند بیشتر تحت نظر هستند.
 .184تولید خودکار محتوا :گوگل طرفدار تولید خودکار محتوا نیست و اگر شک کند
که سایت شما محتوای تولید شده کامپیوتری منتشر می کند ،این امر منجر به جریمه و
ایندکس شدن مجدد می شود.
 .185آدرس  IPبه عنوان اسپم عالمت زده شود :اگر آدرس  IPسرور اسپم شود ممکن
است به کل سایت روی سرور آسیب بزند.
 .186اسپم شدن تگ متا :انباشته شدن کلمه کلیدی در تگ متا هم می تواند اتفاق
بیفتد .اگر گوگل فکر کند که شما کلمه کلیدی را به تگ متا افزوده اید تا با الگوریتم گوگل
بازی کنید ممکن است سایت تان را جریمه کند.

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
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 .187هجوم غیر طبیعی لینک ها :هجوم ناگهانی لینک ها نشانه مطمئنی از لینک های
ساختگی است.
 .188مجازات پنگوئن :سایت هایی که مورد مجازات پنگوئن قرار گرفته اند به طور
قابل توجهی در جستجو کمتر دیده می شوند.
 .189مشخصات لینک با درصد باالی کیفیت پایین :بسیاری از لینک های از منابع،
معموال با استفاده از سئو کاله سیاه است و نشانه بازی کردن با سیستم است.
 .190ارتباط دامنه لینک کننده :سایت هایی که تعداد خیلی غیرعادی زیادی لینک از
سایت های غیرمرتبط دارند برای پنگوئن حساسیت برانگیزند.
 .191هشدار لینک های غیرطبیعی :گوگل هزاران اخطارGoogle Webmaster
 Toolsو پیام کشف لینک های غیرطبیعی ارسال کرد .این معموال پیش از افت رتبه
اتفاق می افتد(البته نه  100%مواقع)
 .192لینک از  C IPکالس یکسان :گرفتن حجم غیرطبیعی لینک از سایت هایی با IP
سرور یکسان می تواند نشانه ساخت لینک شبکه وبالگ باشد.
 .193متن  Anchorسمی :داشتن متن  Anchorسمی می تواند نشانه اسپم یا
سایت هک شده باشد .همچنین می تواند به رتبه سایت هم آسیب برساند.
 .194راهنمای مجازات :گوگل راهنمای مجازات هایش را منتشر کرده ،مانند مجازات
علنی Interflora
 .195فروش لینک :فروش لینک قطعا می تواند روی رتبه نوار ابزارتان تاثیر بگذارد و
لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
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به دیده شدگی تان در جستجو آسیب بزند.
 Sandbox .196گوگل :سایت های جدیدی که یکدفعه حجم زیادی از لینک
دریافت می کنند گاهی در  Sandboxگوگل قرار می گیرند که موجب می شود دیده
شدگی آنها در جستجو به طور موقت محدود شود.
 .197رقص گوگل :رقص گوگل به طور موقت رتبه بندی ها را تکان می دهد .این روشی
است برای تشخیص اینکه آیا یک سایت سعی دارد با الگوریتم های گوگل بازی کند یا
نه.
 .198ابزار  :Disavowاستفاده از ابزار  Disavowمی تواند باعث حذف جریمه
دستی یا الگوریتمی سایت هایی که قربانی سئو منفی بودند ،شود.
 .199درخواست تجدید نظر :درخواست تجدید موفق می تواند می تواند باعث برداشته
شدن جریمه شود.
 .200طرح های لینک موقت :گوگل لینک های غیر معتبر و ساخته شده توسط خود افراد
را شناسایی و به سرعت حذف می کند

لطفا از انتشار آنالین و یا غیر
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