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هعرفی الگَریتن ّبی جستجَی گَگل
الگَریتن پبًذا
الگَریتن پبًسا یک تغییز زر الگَریتن رتجِ ثٌسی ًتبیح خغتدَی گَگل اعت
کِ اٍلیي ثبر زر فَریِ عبل  ۲۰۱۱اخزا ؽس ٍ زر عئَ عبیت ّبی ثغیبری
تبثیز گذاؽت .تغییز ثب ّسف کبّؼ رتجِ “عبیت ّبی کن کیفیت” ٍ یب
“عبیت ّبی کَچک” ٍ ثبسگؾت عبیت ّبی ثب کیفیت ثبالتز ثِ رزُ ّبی
اسافشایؼ رتجِ ثٌسی ٍة عبیت
ثبالی ًتبیح خغتدَ اخزا ؽسُ اعت.
ّبی ذجزی ٍ عبیت ّبی ؽجکِ ّبی اختوبػیً ٍ ،یش کبّؼ زر رتجِ ثٌسی
عبیت ّبی حبٍی هقبزیز سیبزی اس تجلیغبت گشارػ زازُ اعت .ایي تغییز ثٌب
ثِ گشارػ رتجِ ثٌسی تقزیجب  ۱۲زرفس اس توبم ًتبیح خغتدَ را تحت تبثیز
قزار زازُ اعت .پظ اس اخزای الگَریتن پبًسا ،ثِ عزػت ثغیبری اس ٍة
عبیت ّب ،اس خولِ اًدوي ٍة هغتز گَگل ،پز ؽس اس ؽکبیت اس ایي هَمَع
کِ ًقل کٌٌسگبى کپی رایت رتجِ ثْتزی اس عبیت ّبی ثب هحتَای افلی
هی گیزًس .زر آى سهبى ،گَگل یک زرذَاعت ػوَهی ثزای ارائِ زازُ ّبیی
کِ ثِ تؾریـ ثْتز ایي ًقل کٌٌسگبى کوک هی کزز زا .پبًسا گَگل چٌس
ثزٍس رعبًی پظ اس اخزای افلی زر فَریِ  ۲۰۱۱زریبفت کززُ اعت ٍ ،زر
آٍریل عبل  ۲۰۱۱ثِ ثْزُ ثززاری خْبًی رعیس .ثزای کوک ثِ ًبؽزاى
آعیت زیسُ ،گَگل یک هؾبٍرُ زر ٍثالگ ذَز ،ثزای ارائِ ثزذی اس رٍػ
ّبی ارسیبثی کیفیت اس ٍة عبیت تْیِ کزز .گَگل یک لیغت  ۲۳هَرزی
زر ٍثالگ ذَز فزاّن کززُ اعت ثزای پبعد زازى ثِ ایي عَال کِ “هؼیبر
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یک عبیت ثب کیفیت ثبال چیغت؟” کِ قزار اعت ثِ طزاحبى عبیت ّبی
ایٌتزًتی کوک کٌس کِ ” ثِ طزس فکز گَگل” ًشزیک ؽًَس.
عَاهل رتبِ بٌذی در الگَریتن پبًذا
الگَریتن پبًسا ا یک فیلتز اعت کِ هبًغ هی گززز عبیت ّب ٍ یب ففحبت ثب
کیفیت پبییي اس رتجِ ذَثی زر ففحِ ًتبیح هَتَرّبی خغتدَ کغت کٌٌس.
آعتبًِ فیلتز تحت تبثیز ارسیبة کیفیت گَگل قزار زارز .ارسیبة کیفیت ثِ
عَاالتی هبًٌس “آیب هی ذَاّن ثِ ایي عبیت ثزای کبرت اػتجبری ذَز اػتوبز
کٌن ؟” پبعد هی زّس ،ثِ طَری کِ گَگل هی تَاًس ثیي عبیت ّبی ثب
کیفیت ثبال ٍ پبییي توبیش قبئل ؽَز.
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الگَریتن پٌگَئي
گَگل پٌگَئي یک اعن کس ثزای آپسیتی اس الگَریتن گَگل اعت کِ ثزای
اٍلیي ثبر زر تبرید  ۲۴آٍریل ۲۰۱۲ ،اػالم ؽس .ایي آپسیت ثزای کبّؼ
رتجِ ثٌسی ٍة عبیت ّبیی کِ زعتَرالؼول ٍة هغتزی را ًقل هی کٌس زر
ثب ّسف
هَتَر خغتدَ اعت ثب اعتفبزُ اس تکٌیک اػالم ؽسُ
افشایؼ هقٌَػی رتجِ ثٌسی یک ففحِ ٍة ثب تغییز تؼساز لیٌک ّب ثِ آى
ففحِ .چٌیي تبکتیکی هؼوَال ثِ ػٌَاى ؽجکِ ّبی لیٌک تَفیف هی ؽَز.
ثِ گفتِ خبى هَلز اس گَگل ،گَگل اػالم کززُ اعت توبم ثِ رٍس رعبًیْب ثب
فیلتز پٌگَئي ػزمِ هی ؽَز.
 -۱اثز زر ًتبیح خغتدَ
 -۲تفبٍت ثیي پٌگَئي ٍ ثِ رٍس رعبًی ّبی قجلی
 -۳فزم پٌگَئي گَگل
 -۴تبییس ثِ رٍس رعبًی پٌگَئي
ّ -۵وچٌیي ًگبُ کٌیس ثِ
 -۶هٌبثغ
 -۷پیًَس ّب
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اثر در ًتبیج جستجَ در الگَریتن پٌگَئي
ثِ ترویي گَگل ،الگَریتن پٌگَئي حسٍز  ۳ ۱اس خغتدَ زر اًگلیغی ٍ زر
حسٍز  ۳اس خغتدَ زر سثبى ّبیی هبًٌس آلوبًی ،چیٌی ٍ ػزثی ٍ زرفس
ثشرگتزی اس خغتدَ ثِ عبیز سثبى ّبی اعپن را تحت تبثیز قزار هی زّس .زر
 ۲۵هبُ هِ  ،۲۰۱۲گَگل یکی زیگز اس ثِ رٍس رعبًی ّبی پٌگَئي ،ثِ ًبم
الگَریتن پٌگَئي  ۱ ۱را پززُ ثززاری کزز .ایي ثِ رٍس رعبًی ،ثِ گفتِ
 ،قزار ثَز کوتز اس یک زّن زرفس اس خغتدَّبی ثِ سثبى اًگلیغی را
تحت تبثیز قزار زّس .افل راٌّوب ثزای ایي ثِ رٍس رعبًی ثز خزیوِ کززى
ٍة عبیت ّبیی کِ ثزای رعیسى ثِ رتجِ ثٌسی ثبال زعتکبری ؽسُ اًس ثَز.
ّسف گَگل گزفتي اعپوزّبی ثیؼ اس حس ثَز ،اهب ثِ ًظز هی رعس ثزذی اس
عبیت ّبی هؾزٍع ٍ هسیزاى عئَ ثب ایي تغییز الگَریتن گزفتبر ؽسًسٍ .ة
عبیت ّبیی رتجِ ثٌسی زر گَگل را ثزای کلوبت کلیسی ذبفی ثب اخزای
الگَریتن پبًسا ٍ الگَریتن پٌگَئي اس زعت زازًس .ثِ ًظز هی رعسایي هتي زر
اػتزاك ثِ ایي هَارز اعت کِ ،پیًَسّب ثِ ایي عبیت ّب هتوزکش ثز یک یب
چٌس کلیس ٍاصُ اًس زر حبلی کِ هحتَای ٍة عبیت رمبیت ثرؼ ثَزُ اعت.
اهب ًتیدِ ثِ رٍس رعبًی ثزای ٍة عبیت ّبی هرتلف هتفبٍت اعت .گَگل ثِ
طَر ذبؿ اؽبرُ هی کٌس کِ ففحبت ٍرٍزی ،کِ فقط ثزای خذة تزافیک
هَتَر ّبی خغتدَ عبذتِ ؽسُ اًس ،ثزذالف زعتَرالؼول ٍة هغتزی
ّغتٌس.
تفبٍت بیي الگَریتن پٌگَئي ٍ بِ رٍز رسبًی ّبی قبلی
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قجل اس الگَریتن پٌگَئي ،گَگل یک عزی ثِ رٍس رعبًی الگَریتن ثِ ًبم
الگَریتن پبًسا هٌتؾز کزز ثب اٍلیي ظَْر زر فَریِ عبل  ۲۰۱۱الگَریتن پبًسا
ثب ّسف کن کززى رتجِ ٍة عبیت ّبیی کِ تدزثِ کبرثزی مؼیف ارائِ هی
کززًس ٍارز ؽس .زر صاًَیِ  ،۲۰۱۲ثِ افطالح طزح ثٌسی ففحِ الگَریتن ثِ
رٍس رعبًی ؽس ( ثِ ػٌَاى عٌگیي تزیي ثِ رٍس رعبًی ؽٌبذتِ ؽس) ،کِ ٍة
عبیت ّبی ثب تجلیغبت سیبز ٍ یب هطبلت ذیلی کن را ّسف قزار هی زازّ .سف
اعتزاتضیک کِ ثِ رٍس رعبًی ّبی پبًسا ،پٌگَئي ٍ ،طزح ثٌسی ففحِ زاؽتٌس
ًوبیؼ ٍة عبیت ّبی ثب کیفیت ثبالتز زر ثبالی ًتبیح خغتدَی گَگل
اعت .ثب ایي حبل ،عبیت ّبی کِ زر ًتیدِ ایي ثِ رٍس رعبًی زچبر کبّؼ
رتجِ ثٌسی ؽسُ اًس ،زارای هدوَػِ ّبی هرتلف اس ایي ٍیضگی ّب ثَزًس(.
)
اعت اس خولِ
ّسف افلی گَگل پٌگَئي
فرم اًتقبدات ٍ پیشٌْبدات الگَریتن پٌگَئي گَگل
زٍ رٍس ثؼس اس ثِ رٍس رعبًی الگَریتن پٌگَئي ،گَگل فزم ًظزعٌدی آهبزُ
کزز  ،طزاحی ؽسُ ثزای زٍ زعتِ اس کبرثزاى :کغبًی کِ هی ذَاٌّس
گشارػ اعپوی ثسٌّس کِ ٌَّس ّن پظ اس تغییز الگَریتن زر خغتدَ رتجِ
ثبال زارز ٍ ،کغبًی کِ فکز هی کٌٌس کِ عبیتؾبى ًبػبزالًِ ثب ثِ رٍس رعبًی
آعیت زیسُ اعت.
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الگَریتن هرغ هگس خَار
گَگل ثب اعتفبزُ اس یک الگَریتن خغتدَی خسیس کِ عیغتن آى اس طزیق
هزتت عبسی توبم اطالػبت هَخَز ثِ خغتدَی ؽوب پبعد هی زّس .ایي
الگَریتن ،الگَریتن هزؽ هگظ ذَار ًبم زارز ٍ .زر ازاهِ  ،آًچِ کِ هب زر
هَرز آى تب کٌَى هی زاًین آهسُ اعت ..
الگَریتن جستجَ چیست؟
ایي یک افطالح فٌی ثزای آًچِ کِ هی تَاًیس ثِ ػٌَاى یک زعتَرکِ
گَگل ثزای هزتت عبسی هیلیبرزّب ففحبت ٍة ٍ عبیز اطالػبت هَخَز
اعتفبزُ هی کٌس ،هی ثبؽس ٍ .ثب آًچِ کِ هؼتقس اعت کِ ثْتزیي پبعد اعت
پبعد هی زّس.
هرغ هگس خَار چیست؟
ایي ًبم الگَریتن خغتدَی خسیسی اعت کِ گَگل اعتفبزُ هی کٌس ٍ ،هی
گَیس زارای ًتبیح ثْتزی اعت.
آیب دیگر الگَریتن “رتبِ صفحِ” از بیي رفتِ است؟
ذیز“ .رتجِ ففحِ” یکی اس ،ثیؼ اس  ۲۰۰اخشاء ػوسُ کِ زر زعتَر کبر
الگَریتن هزؽ هگظ ذَار ثِ کبر رفتِ اعت .هزؽ هگظ ذَار ثب هؾبّسُ رتجِ
ثِ
ففحِ کِ لیٌک ّبی آى ففحِ چقسرحبئش اّویت تلقی هی ؽَز
ّوزاُ ػَاهل زیگز هبًٌس ایٌکِ آیب گَگل هؼتقس اعت ایي یک ففحِ اس
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کیفیت ذَثی ثزذَرزار اعت؟ ،کلوبت هَرز اعتفبزُ زر آى ٍ ثغیبری ػَاهل
زیگز پبعد هیسّس
چرا آى را هرغ هگس خَار هی ًبهٌذ؟
گَگل گفتِ اعت ایي ًبم ثزگزفتِ اس “زقیق ٍ عزیغ” ثَزى اعت.
هرغ هگس خَار چِ زهبًی شرٍع بِ کبر کرد؟ اهرٍز؟
گَگل اعتفبزُ اس هزؽ هگظ ذَار را حسٍز یک هبُ قجل اس اػالم آغبس کززُ
ثَز.
ایي کِ هرغ هگس خَار در حبل حبضر استفبدُ هی شَد بِ چِ هعٌی
است ؟
تقَر کٌیس یک هبؽیي زر ۱۹۵۰عبذتِ ؽسُ .ایي هبؽیي هوکي اعت یک
هَتَر ػبلی زاؽتِ ثبؽس ،اهب هوکي اعت ایي هَتَر فبقس چیشّبیی هبًٌس
عیغتن عَذت رعبًی ثَزُ ٍ یب قبزر ثِ اعتفبزُ اس عَذت ثسٍى عزة
ًجبؽسٌّ .گبهی کِ عیغتن گَگل ثِ هزؽ هگظ ذَار تغییز یبفت ،هبًٌس ایي
ثَز کِ آى هَتَر قسیوی اس هبؽیي ذبرج ٍ یک هَتَر خسیس قزار زازُ ؽس.
ّوچٌیي ایي کبر آى چٌبى عزیغ اًدبم ؽس کِ ّیچ کظ ٍاقؼب هتَخِ ایي
تغییز ًؾس.
آخریي ببری کِ گَگل بذیي صَرت الگَریتن خَد راجبیگسیي کرد
کی بَد؟
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گَگل عؼی کززُ اعت ّز سهبى کِ اس ایي ًَع تغییزات ػوسُ رخ زازُ اعت
فزاذَاى زّس .هثل آذزیي ثبرزر عبل “ ،۲۰۱۰ثِ رٍس رعبًی کبفئیي” کِ
تغییز ثشرگی ثَز .اهب ایي تغییز ػوستب ثِ هٌظَر کوک ثِ گَگل زرخوغ
آٍری ثْتز اطالػبت (فْزعت عبسی) ثَز تب هزتت عبسی اطالػبت .آهیت
عیٌگبل رئیظ خغتدَی گَگل گفت کِ ؽبیس زر عبل  ،۲۰۰۱سهبًی کِ اٍ
ثزای اٍلیي ثبر ثِ ػنَیت ایي ؽزکت زرآهس ،آذزیي ثبری ثَز کِ الگَریتن
ثِ طَر چؾوگیزی ثبسًَیغی ؽس.
آیب هَتَر جذیذ از بخش ّبی قذیوی استفبدُ هی کٌذ؟
ّن ثلِ ٍ ّن ذیز .ثزذی اس قطؼبت کبهال ذَة اعت ،پظ ّیچ زلیلی ثزای
زٍر اًساذتي آًْب ٍخَز ًسارز .ثرؼ ّبی زیگز زائوب زر حبل خبیگشیي ؽسى
ّغتٌس .ثِ طَر کلی ،گَگل هی گَیس -هزؽ هگظ ذَار یک هَتَر خسیس
عبذتِ ؽسُ اس ثرؼ ّبی هَخَز ٍ خسیس اعت ،کِ ثِ طَر ذبؿ ثزای
پبعد ثِ ًیبسّبی خغتدَ اهزٍسُ عبسهبى زّی ؽسُ ،ثِ خبی آى کِ ثزاعبط
ًیبسّبی زُ عبل پیؼ ٍ ثب في آٍری آى سهبى طزاحی ؽسُ ثبؽس.
هرغ هگس خَار بِ چِ ًَع فعبلیت ّبی جستجَی جذیذ کوک هی
کٌذ؟
خغتدَی هکبلوِ ای” یکی اس ثشرگتزیي ًوًَِ ّبیی اعت کِ گَگل ارائِ
کززُ اعت .سهبًی کِ هززم ،زر ٌّگبم فحجت کززى خغتدَ هی کٌٌس،
هوکي اعت ثزای گفتگَ هفیستز ثبؽس .ثِ طَر هثبل زر خغتدَیی ثب ایي
 ۵آی فَى”،
هنوَى کِ ً ،شزیک تزیي هحل ثِ ذبًِ هي ثزای”ذزیس

9

| منبعFastseo.ir :

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

کدبعت؟ ثِ ػٌَاى هثبل یک هَتَر خغتدَی عٌتی هوکي اعت ثب
توزکشثز یبفتي ففحِ ای ثب کلوبت هؾبثِ ” ذزیس” ٍ “  ۵آی فَى” ػول
کٌس .هزؽ هگظ ذَار ثیؾتز رٍی هؼٌبی کلوبت توزکش هی کٌس .هوکي اعت
هحل ٍاقؼی ذبًِ ؽوب را اگز زر گَگل ثِ اؽتزاک گذاؽتِ ثبؽیس ،ثْتز زرک
کٌس .هوکي اعت زرک کٌٌس کِ لغت “هکبى” ثِ ایي هؼٌی اعت کِ ؽوب
یک زکِ هی ذَاّیس .هوکي اعت “  ۵آی فَى” را ًَع ذبفی اس زعتگبُ
ّبی الکتزًٍیکی کِ تَعط فزٍؽگبُ ذبفی ثِ فزٍػ هی رعس قلوساز کٌس.
زاًغتي توبم ایي هؼبًی هوکي اعت ثِ گَگل کوک کٌس تب فزاتز اس پیسا
کززى فقط ففحبتی کِ ثب کلوبت تطجیق زارز ثزٍز.
ثِ طَر ذبؿ ،گَگل هی گَیس کِ هزؽ هگظ ذَار تَخِ ثیؾتزی ثِ ّز
ثب تَخِ ثِ توبم
کلوِ زر یک خغتدَ هی کٌس تب اطویٌبى یبثس خغتدَ
خولِ یب گفتگَ ٍ یب هؼٌی آى ٍ ًِ تٌْب ثز اعبط کلوبت ذبفی فَرت
گزفتِ اعتّ .سف ایي اعت کِ ففحبتی کِ ثب تطجیق هؼٌب یبفت هی ؽًَس
ثْتز اس ففحبتی ثب تطجیق فقط چٌس کلوِ ّغتٌس
آیب ایي بِ ایي هعٌبست کِ سئَ دیگر کبر ًوی کٌذ؟
ًِ ،عئَ اس کبر ًیبفتبزُ اعت .زر ٍاقغ گَگل گفتّ :یچ چیش خسیس یب
هتفبٍتی ٍخَز ًسارز کِ هترققیي عئَ ٍ ًبؽزاى خسیس ًگزاى ثبؽٌس.
زعتَرالؼول یکغبى ثبقی هی هبًس .گَگل هی گَیس :هحتَای افل ،ثب کیفیت
ثبال زاؽتِ ثبؽیس .ػالئوی کِ زر گذؽتِ هْن ثَزُ اعت هْن ثبقی هی هبًس.
هزؽ هگظ ذَار تٌْب اخبسُ هی زّس تب گَگل آًْب را اس راُ ّبی خسیس ٍ
ثْتزی پززاسػ کٌس.
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آیب ایي بِ هعٌبی از دست دادى ترافیک از گَگل است؟
اگز زر هبُ ّبی گذؽتِ هؾکلی ًساؽتِ ایس ،ذَة ،ؽوب اس طزیق هزؽ
هگظ ذَار فسهِ ًرَاّیس زیس .اگز ؽوب قزار ثَز ثِ آى هؾکل زاؽتِ
ثبؽیس ،تب ثِ حبل هتَخِ هی ؽسیس .زرکلّ ،یچ اػتزاك ػوسُ ای ّن زر
هیبى ًبؽزاى زیسُ ًؾسُ کِ آًْب رتجِ ثٌسی ذَز را اس زعت زازُ ثبؽٌس.
ثِ ًظز هی رعس ایي زر تبییس اظْبرات گَگل اعت کِ :یک خغتدَ هَثز
ثز خغتدَیی زیگز ،کِ هوکي اعت خغتدَّبی ٍیضُ را افشایؼ زّس
آًْبیی کِ ثِ ٍیضُ خغتدَّبی پیچیسُ ٍ ًِ چیشّبی پیؼ پب افتبزُ ،ثِ
ًَثِ ذَز ،ػوسُ تزافیک ثبسزیس را ؽبهل ؽَز.
اهب هي تزافیک اس زعت زازُ ام !
ؽبیس ایي ثِ ػلت هزؽ هگظ ذَار ثبؽس ،اهب گَگل تبکیس کززُ کِ ًیش هی
تَاًس ثِ زلیل ثزذی اس ثرؼ ّبی زیگز الگَریتن ًیش ثبؽس ،کِ ّوَارُ زر
حبل تغییزًس ،ثْیٌِ عبسی ٍ ثْجَز هی یبثٌس.
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برای دریبفت هشبٍرُ رایگبى ،سئَ ٍ بْیٌِ سبزی سبیت
بب پبیگبُ سئَ (فست سئَ) توبس حبصل ًوبییذ
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