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سئً
پبرامتر َبی دريوی سبیت یب سئً
دس ایي هطلت سؼی شذُ است ،پبساهتشّب ثش اسبس طشاحی یک سبیت اص
اثتذا تب اًتْب ثشسسی شَد.
 -۱اوتخبة وبم مىبست
اص تبثیش گزاستشیي پبساهتشّبی سئَ اًتخبة ًبم هٌبست ثشای داهٌِ ،شبخِ ٍ
فبیل ّبیتبى است کِ دس صیش ّشیک سا ششح هی دّین:
ًبم داهٌِ  :هْن تشیي ػبهل اص ًظش هَتَسّبی جستجٍَ ،جَد کلوبت
کلیذی دس ًبم داهٌِ است .اهب اص دیذ ثبصاسیبثی ،یک ًبم داهٌِ ی هٌبست
ثبیذ ،ثِ ساحتی تلفظ شذُ ،دس یبدّب ثوبًذ ٍ اهالی سبدُ داشتِ ثبشذ.
پس ششایط یک ًبم داهٌِ ی هٌبست:
 سبدُ ثبشذ
 کَتبُ ثبشذ

 حبٍی کلوبت کلیذی ثبشذ
 دس خبطشُ ّب ثوبًذ

ًبم شبخِ  :آدسس صیش شبخِ ّبی داهٌِ اص ػَاهل هَثش ثش افضایش سئَ
است .هسیش دستشسی ثِ پَشِ ّب حتی الوقذٍس ثبیذ کَتبُ ثبشذ ( ًْبیتب سِ
پَشِ تب پَشِ ای کِ قشاس است ستجِ ثگیشد فبطلِ داشتِ ثبشذ ) .تَجِ
داشتِ ثبشیذ کِ ثب دقت اص کلوبت کلیذی دس ًبم پَشِ ّب استفبدُ کٌیذ.
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ًبم فبیل  :دس اًتخبة ًبم یک فبیل هٌبست تَجِ ثِ ًکبت صیش ضشٍسی
است:
استفبدُ اص کلوبت کلیذی
 اًتخبة ًبم

ثشای طفحِ ی اٍل سبیت

یب

 اگش کلوبت کلیذی صیبدی داسیذ ،طفحبت صیبدی طشاحی کٌیذ.
(قبًَى هْن)

 دس طَست تغییش آدسس یک شبخِ یب فبیل ،آدسس قجلی سا حزف
ًکٌیذ .شبیذ دس ثؼضی سبیت ّب ثِ آدسس ّبی قجلی لیٌک دادُ
شذُ ثبشذ.
 -۲میسثبوی ية (

)

 ،پٌْبی
اص هَاسد هْن دس افضایش سئَ ،هیضثبًی ٍة سبیت ،سشػت
ثبًذ ٍ ّویشِ پبسخگَ ثَدى سشٍس سبیت است .چشا کِ اگش هَتَسّبی
جستجَ ثیبیٌذ ٍ سشٍس دس دستشس ًجبشذ ،آى سبیت شوب ضشس کشدُ است.
دس استفبدُ اص سشٍس ّبی اشتشاکی تَجِ ثِ ایي ًکتِ ضشٍسی است کِ
داشتي ّوسبیِ ی ثذ تبثیشکزاس خَاّذ ثَد .قطؼب شوب ًوی خَاّیذ کِ
سبیتتبى ّوسبیِ ی یک سبیت غیش اخالقی ثبشذ.
 -۳فبیل َبی

ي

اص ػَاهل هْن دس افضایش سئَ ،کبّش حجن فبیل اطلی یب
سشػت لَد شذى سبیت دس ششایطی کِ کذّبی فشاخَاًی شًَذُ کوتش
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ثبشذ ،ثبالتش است .ثْتش است هحتَای فبیل ّبی ٍ
جذاگبًِ قشاسدادُ ٍ دسٍى کذّبی اطلی فشاخَاًی کٌیذ.

سا دس فبیل ّبی

 -۴مُم تریه پبرامترَبی
تگ ّبی
کِ شبهل:

اص هْوتشیي ػَاهل افضایش ثْیٌِ سبصی سبیت هی ثبشٌذ

ًبم ػٌَاى سبیت (
یب ػٌَاى طفحِ است.

)  :هْن تشیي تگ دس ثْیٌِ سبصی سبیت ،تگ

ًکبتی دس اًتخبة ػٌَاى طفحِ :
 تگ ػٌَاى ثِ ٌّگبم خَاًذى طفحبت سبیت دس هشٍسگش دیذُ هی
شَد.

 ثخشی اص هتي اطلی سبیت دس ستجِ ثٌذی دس ًظش گشفتِ هی شَد.
 کبسثشاى دس ًتبیج جستجَ سٍی ػٌَاى کلیک خَاٌّذ کشد.

ٌّ گبم رخیشُ ٍ ثَک هبسک کشدى طفحِ ،ثِ شکل پیش فشع
ػٌَاى طفحِ استفبدُ هی شَد.

 اص اشتجبّبت سایج افشاد ،استفبدُ اص یک ًبم ػٌَاى ثبثت ثشای توبهی
طفحبت سبیت است .ثْتش است ّش طفحِ هتٌبست ثب هَضَػی کِ
داسد ،ػٌَاى هٌبست ٍ هتفبٍت ثب طفحبت دیگش ثگیشد.

 دس طَست شْشت ًبم ششکت یب سبصهبى ،ثْتش است اص آى دس ػٌبٍیي
استفبدُ شَد.
 ػٌَاى ثبیذ ثیي  ۳تب  ۶۵کبساکتش ثبشذ.
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 اص سیشِ ّبی هختلف کلوِ ی ػٌَاى دس طفحبت هختلف استفبدُ
کٌیذ ٍ سِ کلوِ ی اٍل سا ثِ شکل ّبی هختلف ثٌَیسیذ تب
جستجَ ساحت تش ثبشذ.
)

هتبتگ تَضیحبت سبیت (

اص هْن تشیي هتبتگ ّبی افضایش سئَ سبیت ،هتبتگ تَضیحبت سبیت
است .هتي تگ تَضیحبت سبیت ثبیذ ،جزاة ،کَتبُ ٍ گَیب ثبشذ .گَگل اص
هتبتگ ثِ ػٌَاى پبساهتش ثبًَیِ دس ستجِ ثٌذی استفبدُ هی کٌذ.
هتي هتب تگ تَضیحبت سبیت هؼوَال دس ًتبیج جستجَ یب دس شجکِ ّبی
اجتوبػی ثِ ًوبیش دس هی آیٌذ.
ثٌبثشایي یک هتبتگ هٌبست ثبیذ ششایط صیش س ا داشتِ ثبشذ:
 ستجِ ی سبیت شوب سا ثبال ثجشد.

 جزاة ثبشذ ٍ هخبطجبى سا ثِ سبیت شوب تشغیت کٌذ.
 کَتبُ ثبشذ ٍ قَاػذ ًگبسشی دس آى سػبیت شَد.
 افؼبل ثِ شکل سَم شخض استفبدُ شًَذ.

 تَضیحبت ثب احتسبة فبطلِ ّب ًجبیذ ثیشتش اص  ۱۶۰کبساکتش ثبشذ.
 ثْتش است اص کلوبتی کِ دس هتي طفحِ ًیستٌذ دس تَضیحبت
استفبدُ ًشَد.
 هتبتگ تَضیحبت سا ثب کلوبت کلیذی طفحِ ششٍع کٌیذ.
 ػٌَاى طفحِ ػیٌب دس هتبتگ استفبدُ ًشَد.

 ثیش اص سِ ثبس اص کلوبت کلیذی دس تَضیحبت هتبتگ استفبدُ ًشَد.
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 اص ًقطِ دس اًتْبی ّش هَضَع استفبدُ کٌیذ.
)

تگ کلوبت کلیذی سبیت (

اص ایي هتبتگ ثشای دس اختیبس گزاشتي کلوبت کلیذی دس هَتَسّبی
جستجَ استفبدُ هی شَد .دس حبل حبضش گَگل اص ایي پبساهتش استفبدُ ًوی
کٌذ .هَتَسّبی جستجَ اص ایي هتبتگ ثشای فْویذى هحتَای طفحِ ی
اطلی استفبدُ هی کٌٌذ.
ًکبتی دس اًتخبة ایي هتبتگ :
 شکل جوغ ٍ هفشد کلوبت کلیذی حتوب استفبدُ شَد.
 ثیش اص سِ ثبس اص کلوبت کلیذی استفبدُ ًکٌیذ.

 ثْتش است اًَاع حبالت غلط اهالیی کلوبت کلیذی سا دس ایي هتبتگ
قشاس دّیذ.
 کلوبت سا ثب کبهب اص ّن جذا کٌیذ.

)

ّذس تگ ّب (

ّذستگ ّب ثشای هؼشفی کلوبت کلیذی ٍ هتي ّبی سبیت دس هَتَسّبی
جستجَ استفبدُ هی شًَذ .دس استفبدُ اص ایي تگ ّب صیبدُ سٍی ًکٌیذ،
چشاگِ ثِ ضشس سبیت شوب خَاّذ ثَد.
تگ (

)
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قطؼب دس یک سبیت ثِ طفحبت غیش ضشٍسی ٍ ثی اّویت لیٌک دادُ ًوی
شَد ثٌبثشایي هتي لیٌک ّب ٍ کلوبت دٍس ٍ ثش آى اص ًظش هَتَسّبی جستجَ
هْن است .دس هتي لیٌک ّب ثبیذ اص کلوبت کلیذی استفبدُ شَد.
)

تگ تَضیحبت تظبٍیش (

اص ایي تگ ثشای ششح هحتَای یک تظَیش استفبدُ هی شَد .اگش ًوبیش
تظَیش دس یک هشٍسگش غیش فؼبل ثبشذ ،ایي هتي ًوبیش دادُ هی شَد .ایي
هتي هٌبست کبسثشاى یبست کِ طفحبت سا ثذٍى ًوبیش تظبٍیش هشٍس م
یکٌٌذ ٍ ّن چٌیي ثشای ًبثیٌبیبًی کِ اص ًشم افضاسّبی هخظَص استفبدُ
هی کٌٌذ قبثل تجذیل ثِ خط ثشیل ٍ طذا است.
)

هتبتگ تَلیذ هَقؼیت ثشای سبیت (

اص ساُ ّبی هَفقیت سبیت ٍ کست ٍکبس شوب ایي است کِ ثشای آى هَقؼیت
ایجبد کٌیذ تب سثبت ّبی هَتَسّبی جستجَ ادسس سبیت شوب سا دس
دیتبثیس خَد رخیشُ کشدُ تب جستجَ ثشای کبسثشاى هَثش تش ثبشذ .ثشای ایي
استفبدُ کٌیذ.
کبس اص
 -۵فبیل
سا اص سشٍس
هَتَسّبی جستجَ قجل اص ٍسٍد ثِ سبیت ّب ،فبیل
دسخَاست هی کٌٌذ تب ثب هحذٍدیت ّبی آى سبیت آشٌب شَد .ثب کوک ایي
فبیل ّب هی تَاى کٌتشل کشد کِ سثبت ّب ثِ کذام شبخِ ّب دستشسی داشتِ
ثبشٌذ یب خیش.
 -۶زثبن َبی دیگر در سبیت
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استفبدُ اص صثبى ّبی دیگش ،سبیت شوب سا ثِ یک سبیت جْبًی یب
تجذیل هی کٌذ .ثشای طشاحی صثبى ّبی هختلف ثبیذ اص
هخظَص ّش صثبى استفبدُ کشد .ثشای افضٍدى
خبص استفبدُ کٌیذ.
صثبى دیگش حتوب اص
 -۷کذ َبی
پبسخ
دس خَاست ّبیی کِ اص سشٍس سبیت هی شَد ثِ شکل کذّبی
دادُ هی شَد .استفبدُ ی دسست ٍ هٌطقی اص ایي کذّب ثبػث افضایش ثْیٌِ
سبصی سبیت هی شًَذ.
 :۲۰۰سشٍس پبسخ هثجت داد.
 :۲۰۶قسوتی اص دسخَاست ثب هَفقیت پبسخ دادُ شذ.
 :۳۰۱سشٍس دسخَاست سا اص آدسس جذیذ پبسخ هی دّذ .پبسخ ثِ طَس
دائوی هٌتقل شذُ است.
 :۳۰۲سشٍس دسخَاست سا اص آدسس جذیذ پبسخ هی دّذ ٍلی ثِ طَس هَقت
هٌتقل شذُ است.
 :۴۰۳دسخَاست سد شذُ است.
 :۴۰۴طفحِ پیذا ًشذُ است.
 :۵۰۰سشٍس ًوی تَاًذ پبسخ دّذ ٍ ثب خطب هَاجِ شذُ است.
 :۵۰۳سشٍس دس دستشس ًیست .تشافیک سٍی آى صیبد است.
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ثرای دریبفت مشبيرٌ رایگبن ،سئً ي ثُیىٍ سبزی سبیت
ثب پبیگبٌ سئً (فست سئً) تمبس حبصل ومبییذ
09224021232
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