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 زیادي هايهاي معتبر و حتی خود گوگل ممکن است با تناقضتوسط اشخاص و سایت شدههاي مطرحدر سئو سایت و تکنیک
 .یا بدون تأثیر در سئو سایت ها و موارد تأثیرگذارهایی بین معیارهاي رتبه دهی سایتبرخورد کنید، تناقض

اراکتر خط ک ها، دامنه سایت است، اما اینکه دامنه چندبخشی باشد و ازبندي سایترتبه مثال یکی از فاکتورهاي مؤثر درعنوانبه
 جزء توانندمی همگی …کلیدي در نام دامنه و یا تاریخ انقضاء دامنه و ها استفاده شده باشد یا نه و یا بودن کلمات) در آن-تیره (

بندي رتبه تأثیرگذار بودن اینکه تا چه میزان بر روي گذار باشند و شاید هم واقعاً تأثیرگذار نباشند و حتی با فرضفاکتورهاي تأثیر
 .صورت رسمی و با اعداد و ارقام دقیق مشخص نیستچیزي بههستند، هیچ ها تأثیرگذارسایت

شود یم ستند و یا درصدهایی که در سطح وب اعالمتر هیک مهمخارجی، اینکه کدام هايو یا در خصوص تأثیر محتوا یا لینک
وغریب دیگري که در خصوص سایر درصدهاي عجیب در سئو سایت تأثیر دارند و یا %73٫5هاي خارجی فرضاً که مثالً لینک

، هیچ قانون دامهرک ها و میزان تأثیربندي سایتبگویم که در خصوص فاکتورهاي تأثیرگذار در رتبه شود، بایدفاکتورها بیان می
البته که موتورهاي جستجو ازجمله گوگل نیز هرگز این موارد را  چیز مطلقی وجود ندارد وو هیچ شدهو مقررات از پیش نوشته

بندي فاکتورهاي تأثیرگذار در رتبه البته صادقانه بیان نخواهند کرد، چراکه ارائه اطالعات دقیق در خصوص صورت دقیق وبه
ورها و فاکت تواند مورد سوءاستفاده بسیاري از وبمستران سودجو قرار بگیرد؛ و اینمی یزان تأثیر هرکدامها و اعالم مسایت

 .ود نداردچیز ثابت و همیشگی نیز وجباشند و هیچبروز رسانی می صورت مدام در حال تغییر وها بهبندي سایتهاي رتبهالگوریتم

ا ب مثال ممکن است در حالتی یک دامنهعنوانر متنوع و گاهی متفاوت است، بهبسیا هاي مختلف همهاي افراد و سایتتجربه
حتی  یک دامنه دیگر با چندبخشی بودن و کلمات فارسی (چه فینگلیش چه دامنه فارسی) نتیجه بسیار خوبی گرفته باشد و

بکنیم که این  ري راگیتوانیم این نتیجهیبین کلمات رتبه خوبی گرفته باشد. در اینجا ما نم استفاده از چندین کاراکتر خط تیره
 200معیارها برخوردار هستند، چون فقط یک فاکتور نیست و بیش از  موارد تأثیرگذار هستند و از اهمیت باالتري نسبت به سایر

 .شوندها در نظر گرفته میبندي سایتدارد که در رتبه فاکتور وجود

ود تضادها شاص مختلف در خصوص فاکتورهاي تأثیرگذار در سئو سایت مطرح میاشخ ها و مطالبی که توسطدر برخی از سایت
در سئو سایت  X موضوع کنید که آیا فاکتور جاي اینکه ذهن خود را درگیر اینهایی را ممکن است مشاهده کنید، بهتناقض و

شید سایت و مطمئن با گذارید بر روي سه نکته ذیلدارد تا چه مقداري تأثیر دارد، تمام هدف خود را ب تأثیر دارد یا خیر و اگر تأثیر
 :کرد شما جایگاه پایداري را در نتایج جستجو گوگل کسب خواهد

 این تالش کنید که درزمینه کاري خود بهترین خدمات را از طریق سایت خود به اول اینکه هدف سایت، کاربران باشد و براي
 .کاربرانتان ارائه کنید

بتوانند  کهنحويها بهینه کنید بهداشته باشید و سایت را براي درك و فهم این ربات هاي جستجوگره رباتنگاهی بدوم اینکه نیم
خوبی و هدف شما را از اطالعات مندرج در سایت به هاي مختلف سایت دسترسی داشته باشند و دقیقاً منظورسادگی به بخشبه

 .درك کنند
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ینکه ا صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرگذار است را بدوناستفاده کاربر از سایت به سوم اینکه هر فاکتوري که بر روي تجربه
 .دقت در سایت خود رعایت کنیدبه بخواهید بدانید آن فاکتور چقدر در سئو سایت تأثیرگذار است آن را

ترین نکات و مطالبی ارائه گردیده است مهم hiwebmaster.ir سایتیا در  ئوسکتاب آمورش تمامی مواردي که در 
ازجمله  خود گوگل تحلیلی ابزارهاي از موارد این از برخی همچنین  اندازجمله گوگل استناد شده هاي معتبرکه در سایتهستند 

شده و هاي مختلف تست و بررسیها متفاوت با حالتسایت اند. بسیاري از این نکات بر رويکنسول جستجو استخراج شده
ی براي ذکرشده نتوان دلیل قابل قبول ها را در سایت خود اعمال کنید، شاید براي برخی از فاکتورهايآسوده آن توانید با خیالیمی

فرض  اما حداقل آن است که آن موارد ضرري را متوجه سایت شما نخواهند کرد و اگر ها آوردبندي سایتمؤثر بودن در رتبه
ورهاي و فاکتورها براي دو سایت یکسان باشند) فاکت خاص باشد (تمامی معیارهاها، آن فاکتور بندي سایتبگیریم تنها شرط رتبه

 .گذار باشندسایت تأثیر توانند تأثیرگذار باشند. خصوصاً اگر در تجربه استفاده کاربر ازسایت می بندي یکذکرشده در رتبه

صورت توان بهمین أثیر نسبتاً کمتري دارند و واقعاًبندي سایت دارند و بسیاري دیگر ترتبه بسیاري از فاکتورها تأثیر باالیی در
را  هر فاکتور چه میزان در سئو سایت تأثیر دارد، بنابراین تمامی نکات شده و با اعداد و ارقام دقیق، تعیین کنیم کهکامالً تفکیک

 .کنید و در خصوص برخی از موارد با دقت و تمرکز بیشتري وقت بگذارید رعایت

قط ف از ضریب دروس دقیقاً مطمئن نیستیم و اصالً ضرایب نیز اعالم نشده باشد اما به خاطر بیاورید، فرض کنیدمثال کنکور را 
وان حدس دارند. با توجه به نوع رشته تحصیلی، اینکه بت دانیم که برخی دروس ضرایب باالتر و تأثیر باالتري در تعیین رتبه مامی

آن  درنتیجه کافی است بر روي اي نخواهد بود؛ والتري باشند کار زیاد سخت و پیچیدهتوانند داراي ضریب بامی زد کدام دروس
 .دروس تمرکز و وقت بیشتري بگذاریم
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