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آموزش گوگل وة مستر
) آؽٌبیی داریذ؟
چقذر ثب گَگل ٍثوغتز تَلش (
ثغیبر هْن اعت کِ ثب توبم اهکبًبتی کِ هَتَر جغتجَی گَگل ثِ هذیزاى
عبیت ارائِ کزدُ اعت آؽٌب ثبؽین .جشئیبت ثغیبر هْوی در ٍثوغتز تَلش
قزار دارد کِ هی تَاًذ کوک سیبدی ثِ هب در هغیز عئَ ٍ ثْیٌِ عبسی عبیت
خَد کٌذ.
در ایٌجب هی خَاّین ثِ چگًَگی اعتفبدُ اس هجبًی گَگل ٍثوغتز تَلش ثزای
درک اطالػبت در دعت گَگل در هَرد ٍة عبیت ٍ ّوچٌیي هیخَاّین ثِ
گَگل اطالػبتی در هَرد چگًَگی فْزعت صفحبت ارائِ دّین .اٍلیي گبم
رفتِ ٍ اکبًتی ثجت ًبم
ایي اعت کِ ثِ
ًوبییذ .ایي ًیبسهٌذ یک اکبًت گَگل اعت ٍ اگز در حبل حبضز اس آى
رفتِ ٍ یکی ثغبسیذ.
ثزخَردار ًیغتیذ هیتَاًیذ ثِ
ٍقتی کِ ٍارد عبیت ؽذیذ ،ثبیذ داهیٌی ثجت ًبم ًوبییذ .ثزای هحبفظت اس
اکبًت ٍ ٍة عبیت ،گَگل ثبیذ تبییذ کٌذ کِ ؽوب صبحت ایي داهیي ّغتیذ
ٍ ؽوب حق دیذى اطالػبت حیبتی عبیت را داریذ .رٍؽْبی تبییذُ ی
هتفبٍتی ٍجَد دارد کِ ؽوب هیتَاًیذ اًتخبثؾبى کٌیذ ٍلی پیؼ اس اداهِ ی
کبر ثبیذ ایي ػول را ثِ درعتی اًجبم دّیذ .ؽوب یب ٍة هغتز خَد هیتَاًیذ
فبیل اچ تی ام ال خبصی را در عبیت آپلَد کٌیذ ،تگ هتبیی ثِ عَرط کذ
ایجبد ًوبییذ .یکی دیگز اس گشیٌِ ّبی
ثیفشاییذ ،یب تغییزی در پزًٍذُ
هفیذ اعتفبدُ اس گَگل آًبلیتیکش هیجبؽذ کِ اگز گَگل آًبلیتیکش را ًصت
کزدُ ثبؽیذ ٍ دعتزعی هذیزیت ثِ اکبًت داؽتِ ثبؽیذ هیتَاًیذ اس آى
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اعتفبدُ ًوبییذٍ .قتی کِ ٍة عبیت را تبییذ کزدیذ ،لیغتی اس آى ثب پیبهْبی
هْوؼ را در داؽجزد اصلی هؾبّذُ هیکٌیذ.
در ایٌجب هب هیتَاًین چٌذ هَضَع در هَرد لیٌکْبی درًٍی غیز طجیؼی را
ثجییٌین .ثب کلیک ثز ایي ٍة عبیت داؽجزد ٍ هٌَیی اس توبهی ًَاحی هختلف
اثشارّبی ٍثوغتز تَلش ثبس هیؾَد .در ایٌجب هیتَاًیذ اطالػبت عطح ثبالیی را
ثجیٌیذ ٍ ّوچٌیي ؽوب هیتَاًیذ
ٍ
در هَرد
ًوبی عزیؼی اس تؼذاد آدرعْبی ثجت ؽذُ در ًقؾِ ّبی عبیت ٍ تؼذاد
آدرعْبی فْزعت ؽذُ در گَگل داؽتِ ثبؽیذ .ؽوب هیتَاًیذ ثِ گشارؽْبی
ٍارد ؽَیذ تب هؾکل گَگل در ٌّگبم جغتجَ ٍ فْزعت عبیت
هیتَاًذ ثِ ظبّز ؽذى عبیت ؽوب در ًتبیچ جغتجَ
را دریبثیذ.
ّبیی کِ ثز آدرعْبی هختلف
گَگل ضزثِ ثشًذ ثٌبثزایي ثبیذ
ؽوب تبثیز گذاؽتِ اًذ را ؽٌبعبیی کٌیذ ٍ هزاحل السم ثزای حل آى را طی
کٌیذ .ثزای ایٌکبر ثِ پیبدُ عبسی ّذایت هجذد  ۳۰۱یب تصحیح ثزخی اس ٍة
عزٍرّب ًیبس داریذ ّوچٌیي ؽوب ثبیذ چٌذ هزجغ ثِ صفحِ را کِ دیگز
ثخؾی اس عبیت ًیغتٌذ را حذف ًوبییذ.
کلیک کٌیذ ٍ ثِ ایي

ّوچٌیي ؽوب هیتَاًیذ ثز گشارؽْبی

صَرت جشئیبت جبلجی در هَرد ًوبیؼ طجیؼی جغتجَ ًوبیؼ هی یبثذ.
ؽوب هیتَاًیذ تؼذاد کلیکْبیی کِ ثزای ّز کلیذٍاصُ دریبفت کزدُ ایذ را ثجت
کٌیذ ٍ ّوچٌیي هیتَاًیذ هکبى ًغجی عبیتتبى در رًکیٌگ ثزای کلیذٍاصُ
ّبی هختلف در دٍرُ ی سهبًی را هؾبّذُ کٌیذ ٍ ایٌکِ هیتَاًیذ اس

3

| منبعFastseo.ir :

Fastseoir
Fastseo.ir
سئو و بهینه سازی سایت | تماس09224021232 :

فیلتزّبیی ثزای پیذا کزدى کَئزی ّبی جغتجَء هؾخص ،اًَاع هختلفی اس
جغتجَّب ،کؾَرّبی هختلف ،یب کَئزیْبی ایجبد کٌٌذُ ی حجن هؾخصی
اس تزافیک اعتفبدُ کٌیذ .گشارؽْب ٍ ثخؾْبی هختلفی در اثشارّبی گَگل
ٍثوغتز تَلش ٍجَد دارد ٍ هي تَصیِ هیکٌن کِ ثز آى اثشارّب سهبى ثگذاریذ
ؽبهل تٌطیوبت کلی اعت،

ٍ اس آًْب اعتفبدُ کٌیذ .ثخؼ

هثال کؾَر هَرد ّذف ؽوب ،پبراهتزّبی آدرط اعتفبدُ ؽذُ در صفحِ ٍ
دلیل اعتفبدُ اس آى ٍ افزادی کِ ثِ اطالػبت گَگل ٍثوغتز تَلش اس داهیي
دعتزعی داؽتِ ثبؽٌذ کِ توبهی ایي هَارد در اداهِ ایي هقبلِ ثِ صَرت
کبهل تَضیح دادُ خَاّذ ؽذّ .وبًطَر کِ هؾبّذُ هیکٌیذ ،قبثلیتْبی
ثغیبر دیگزی در گَگل ٍثوغتز تَلش ٍجَد دارد کِ ثبیذ ثِ آى عزی ثشًیذ ٍ
ثذاًیذ کِ ّز اس گبّی ًیش ثِ ایي قبثلیتْب افشٍدُ هیؾَد .گَگل ػولکزد
خَثی در آگبّی رعبًی در هَرد چگًَگی هؾبّذُ کزدى صفحبتتبى دارد ٍ
ؽوب هیتَاًیذ اطالػبتی کِ اس ؽوب دارد را گغتزػ دّیذ .ثب اعتفبدُ هغتوز
اس گَگل ٍثوغتز تَلش هیتَاًیذ ثوزُ ی آًزا ثجیٌیذ.
خَة ؽزٍع هی کٌین ثِ تَضیح گشیٌِ ّبی هَجَد در ٍثوغتز تَلش :
تت
-۱
ّبی

 :در ایي صفحِ ؽوب اگز دادُ ّبی عبختبر یبفتِ(کذ
) ثزای صفحبت خَد ًَؽتِ ثبؽیذ هی تَاًیذ هؾبّذُ
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کٌیذ ٍ اگز هؾکلی در آًْب ٍجَد داؽت ثِ صَرت دقیق ًوبیؼ دادُ هی
ؽَد تب ثتَاًیذ آًْب را اصالح کٌیذ.
 :در ایي قغوت هی تَاًیذ دادُ ّبی عبختبر یبفتِ را
-۲
ثِ کوک ٍثوغتز تَلش ثزای عبیت خَد ثٌَیغیذ.
 :اگز ؽوب در عبیت خَد هؾکالت کپی صفحبت
-۳
داؽتِ ثبؽیذ ،هثال اگز هتب تگ تَضیحبت ٍ یب تگ ػٌَاى دٍ صفحِ هبًٌذ ّن
ثبؽذ ،در ایي ثخؼ هی تَاًیذ ثِ راحتی آًْب را پیذا کزدُ ٍ اصالح کٌیذ.
 :اگز عبیتی آهبر ثبسدیذ ثبالیی داؽتِ ثبؽذ ،گَگل در سهبى
-۴
جغتجَی آى تؼذادی اس هٌَ ّبی پز ثبسدیذ آى را در سیز ًتیجِ جغتجَ
ًوبیؼ هی دّذ .ؽوب اگز تصوین داریذ هٌَیی کِ ػالقِ ثِ ًوبیؼ آى
ًذاریذ در ایي ثخؼ ثزای گَگل تؼزیف کٌیذ تب دیگز آى را ًوبیؼ ًذّذ.
تت
 :در ایي ثخؼ کِ ثخؼ ثغیبر هْوی هی ثبؽذ ؽوب
-۱
هی تَاًیذ آهبر دقیق تؼذاد ًوبیؼ عبیت ،تؼذاد کلیک ّب ،تؼذاد درخَاعت
ّبی هَجَد در عبیت ٍ رتجِ ّز صفحِ را هؾبّذُ کٌیذ.
 :تؼذاد لیٌک ّبیی کِ ثِ عبیت ارجبع دادُ ؽذُ
-۲
اًذ را هی تَاًیذ ثِ ّوزاُ تؼذاد آًْب ٍ هٌجغ آًْب هؾبّذُ کٌیذ .در ایي ثخؼ
حتی تؼذاد لیٌک ّبی ٍرٍدی ثِ ّز صفحِ ًوبیؼ دادُ هی ؽَد.
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 :ؽوب ثب ٍرٍد ثِ ایي قغوت هی تَاًیذ عبختبر لیٌک
-۳
ثیلذیٌگ داخلی در عبیت خَد را ارسیبثی کٌیذ.
 -۴اگز عبیت ؽوب ثِ ّز دلیلی اعپن ؽذُ ثبؽذ یب هؾکالتی اس دیذ گَگل
داؽتِ ثبؽذ ،در ایي قغوت ًوبیؼ دادُ هی ؽَد.
 :هَقیت ؽٌبعی عبیت ؽوب جْت تجبرت
-۵
هحلی در ایي ثخؼ اًجبم هی ؽَد ٍ اگز اس کذ ّبی هحل در عبیت خَد
اعتفبدُ کزدُ ثبؽیذ در ایي ثخؼ ًوبیؼ دادُ هی ؽَد.
 :اگز قبلت عبیت ؽوب اس لحبط ریغپبًغیَ ایزادی
-۶
داؽتِ ثبؽذ ،هحل ٍ ًَع آى ثِ صَرت کبهل ثِ ؽوب ًوبیؼ دادُ هی ؽَد.
تت
 :در ایي قغوت ؽوب ٍضؼیت ایٌذکظ ؽذى عبیت خَد
-۱
را تَعط گَگل ثِ صَرت رٍاًِ هؾبّذُ هی کٌؾذ.
 :در ایي قغوت کلوبت کلیذی اعتفبدُ ؽذُ در
-۲
عبیت ثب الَیت ثیؾتزیي ثِ کوتزیي ًوبیؼ دادُ هی ؽَدً .کتِ هْن در ایي
قغوت ایي هی ثبؽذ کِ حزٍف اضبفِ هبًٌذ ثِ,اس ٍ ثِ صَرت اتَهبتیک
تَعط گَگل در ًظز گزفتِ ًوی ؽَد.
 :در ایي ثخؼ هٌبثؼی کِ تَعط ؽوب ثِ صَرت
-۳
دعتی ثالک ؽذُ اًذ ًوبیؼ دادُ هی ؽَد.
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 :آدرط ّبیی کِ تَعط ؽوب در فبیل رٍثَت ثزای حذف
-۴
تؼزیف ؽذُ اًذ ًوبیؼ دادُ هی ؽَد.
تت
 :خطبّبیی کِ تَعط خشًذُ ّبی گَگل یبفت هی ؽَد
-۱
در ایي ثخؼ ًوبیؼ دادُ هی ؽَد تب ؽوب ثتَاًیذ آًْب را اصالح کٌیذ.
-۲
هی ؽَد.

ٍ :ضؼیت کزال ؽذى عبیت در  ۹۰رٍس اخیز ًوبیؼ دادُ

 :یکی اس هفیذتزیي ٍیضگی ّب در ٍثوغتز ّویي
-۳
ثخؼ هی ثبؽذ .ؽوب هی تَاًیذ ّبی عبیت ٍد را در ایي ثخؼ ٍارد
کٌیذ تب خشًذُ ّب در عزیغ تزیي سهبى هوکي آًْب را ایٌذکظ کٌٌذ.
 :فبیل رٍثَت خَد را هی تَاًیذ ثِ صَرت آًالیي در
-۴
ایي قغوت تغییز دّیذ.
 :در ایي ثخؼ هی تَاًیذ عبخت عبیت هپ خَد را ًْبیی
-۵
کٌیذ .ثِ ایي صَرت کِ پظ اس آپلَد عبیت هپ در رٍت عبیت ،جْت ثجت
عبیت هپ ثبیذ آًْب را در ایي قغوت ٍارد کٌیذ.
 :اگز رٍثبت ّبی گَگل هؾکلی در عبیت ؽوب پیذا
-۶
کزدًذ در ایي ثخؼ ثِ اطالع ؽوب هی رعبًٌذ.
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