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آپدیــت فــرد برگــی تــازه از اســتراتژی هــای گــوگل در راســتای ســاماندهی نتایــج را 

بــرای وبمســترها رو کــرد، شــما تــا چــه انــدازه بــا ایــده آل هــای آپدیــت فــرد گــوگل 

ســازگارید؟

از آنجایــی کــه تمــام تــاش گــوگل ایــن اســت، کــه اینترنتــی بهتــر داشــته باشــیم. 

یعنــی محتــوای موجــود در وب ســایت هــا طــوری تهیــه و منتشــر شــود کــه در جهــت 

رفــع نیــاز کاربــران باشــد نــه چیــز دیگــر! همــواره تغییراتــی در الگوریتــم هــا و هســته 

مرکــزی اش انجــام مــی دهــد تــا نتایــج بــه نمایــش درآمــده واقعــی تریــن و بهتریــن 

نتایجــی باشــند، کــه امــکان دارد یــک کاربــر بــه آنهــا دسترســی داشــته باشــد.

ســال 2017 یکــی از همیــن تغییــرات اساســی کــه در هســته مرکــزی گــوگل روی داد، 

باعــث شــد تــا وحشــت بــه جــان مدیــران ســایت هــا بیفتــد. ایــن موضــوع آنقــدر 

جــدی بــود کــه تقریبــا رتبــه و ترافیــک همــه وب ســایت هــا را تغییــر داد و بســیاری 

از متخلفیــن را نیــز جریمــه کــرد!

بــا اینکــه چنــد ســالی از ایــن ماجــرا مــی گــذرد، امــا هنــوز هــم آپدیــت فــرد گــوگل 

ــه همــان قــوت خــود باقیســت و فعالیــت وب ســایت  »Google Fred Update« ب

هــا را زیــر نظــر دارد. در ایــن نوشــته بــه معرفــی آپدیــت فــرد مــی پردازیــم و بررســی 

مــی کنیــم کــه رعایــت نکــردن چــه مــواردی مــی توانــد ســایتی را مــورد جریمــه فــرد 

قــرار دهــد.

مقاله مرتبط: گوگل پنالتی چیست؛ راهنمای کامل رفع جریمه های گوگل
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آپدیت فرد گوگل چیست؟
هیچکــس دقیــق نمــی دانــد از چــه روزی آپدیــت فــرد بــر روی هســته مرکــزی گــوگل 

اعمــال شــده، امــا از هفتــم مــاه مــارس 2017 بــود کــه زمزمــه مشــاهده تغییراتــی در 

ــه گــوش رســید.  ــدی نتایــج گــوگل و کاهــش ترافیــک ســایت هــا ب ــه بن نحــوه رتب

ــع  ــن موضــوع رف ــاده اســت، ای ــی افت در آن روزهــا کســی نمــی دانســت چــه اتفاق

خواهــد شــد یــا آنکــه بــه صــورت دائمــی باقــی خواهــد مانــد. ایــن کاهــش ترافیــک 

ــه خــود را از  ــک روزان ــا 90 درصــد ترافی ــا ت ــه برخــی از ســایت ه ــود ک ــدری ب ــه ق ب

دســت دادنــد.

هــر کســی نظریــه ای مــی داد و ایــن موضــوع را بــه آپدیــت احتمالــی الگوریتــم پانــدا 

نســبت مــی دادنــد. امــا آپدیــت فــرد نــه الگوریتــم بــود و نــه آنکــه بــا کســی دشــمنی 

داشــت. فقــط آمــده بــود تــا محتــوای کــم ارزش را شناســایی کنــد، ســایت هایــی کــه 

ــار دیگــر بگویــد  تبلیغــات زیــادی در جهــت کســب درآمــد دارنــد را جریمــه کنــد و ب

آنهایــی کــه کاربــران را در اولویــت قــرار نمــی دهنــد در آینــده وب جایــی ندارنــد!

آپدیــت فــرد یــک بــروز رســانی در هســته مرکــزی گــوگل بــود، کــه بــرای ســازگاری بــا 

الگوریتــم هــای رتبــه بنــدی جســتجو در گــوگل توســعه داده شــده بــود. ایــن آپدیــت 

آنقــدر پیچیــده و گســترده اســت کــه تــا مــدت هــا وبمســترها نمــی دانســتند بــرای 

بازگشــت بــه رتبــه هــای بهتــر بایــد چــه کاری انجــام دهنــد.

ــوای  ــن محت ــه یافت ــش ک ــر از هدف ــک کارب ــا ی ــود ت ــی ش ــث م ــه باع ــه ک ــر آنچ ه

مناســب اســت دور شــود، از دیــدگاه گــوگل فــرد نوعــی نمــره منفــی محســوب مــی 

شــود. در همــان مــاه مــارس 2017 نتایــج جســتجو تغییــرات چشــمگیری بــه خــود دید 

و آنهایــی کــه بــا ســئوی کاه ســیاه بــه جایــگاه هــای بــاال رســیده بودنــد شناســایی و 
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جریمــه شــدند. تنهــا کاری کــه گــوگل انجــام داد حــذف چنیــن ســایت هایــی از نتایــج 

جســتجویش بــود. ایــن بــه معنــای از دســت دادن ترافیــک و همینطــور افــت رتبــه 

هــا بــود!

آپدیت فرد چه مواردی را جریمه می کند؟
بــه طــور کلــی آپدیــت فــرد توســعه داده شــده تــا بــا محتــوای کــم ارزش و کپی شــده 

مقابلــه کنــد. همینطــور ســایت هایــی کــه تبلیغــات بســیاری را در صفحــات خــود درج 

کــرده انــد و کاربــر بــرای رســیدن بــه محتــوای مــورد نظــر بایــد چندیــن کلیــک انجــام 

دهــد، را از نتایــج خــود حــذف کنــد.

چنیــن ســایت هایــی کــه بــا هــدف کســب درآمــد دســت بــه هــر کاری مــی زننــد و 

آنقــدر بنــر در در و دیوارشــان نصــب کــرده انــد، کــه گویــی صفحــه نیازمنــدی هــای 
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ــران و تولیــد محتــوای ارزشــمند  روزنامــه را مــی خوانیــد، هیــچ وقــت بــه فکــر کارب

نیســتند. بلکــه تنهــا هدفشــان نگــه داشــتن کاربــر در ســایت و هدایتــش بــه صفحات 

مختلــف اســت. اینگونــه وب ســایت هــا همــان هایــی بودنــد کــه آپدیــت فــرد بــرای 

مقابلــه بــا آنهــا آمــده بــود.

همچنیــن لینــک هایــی کــه بــی ربــط هســتند و خریــداری شــده انــد، یــا از ســایت 

ــد. زمانــی  ــد، باعــث غضــب آپدیــت فــرد شــده بودن هــای اســپم دریافــت شــده ان

کــه وبمســترها فهمیدنــد کــه بــک لینــک چقــدر در رتبــه گیــری ســایت هــا بــا ارزش 

ــه روش  ــی ب ــد. یک ــف کردن ــای مختل ــه روش ه ــازی ب ــک س ــه لین ــروع ب ــت، ش اس

اصولــی و بــا تولیــد محتــوای بــا ارزش بــه لینــک ســازی مــی پرداخــت و آن یکــی بــا 

تبــادل لینــک چنیــن کاری مــی کــرد. برخــی هــم کــه همیشــه راه آســان را انتخــاب می 

کننــد و فکــر مــی کننــد بــا پــول مــی شــود همــه کاری کــرد، زحمــت تولیــد محتــوای 

بــا ارزش را بــه خــود نــداده و بــه صــورت فلــه ای لینــک خریــداری کردنــد و البتــه تــا 

حــدی هــم موفــق شــدند امــا نــه بــرای همیشــه!

گــوگل پــس از آنکــه متوجــه چنیــن تقلــب هایــی شــد، بــا تغییــر رویــه ســعی کــرد تــا 

جــای امــکان ایــن گونــه ســایت هــا را مجــازات کنــد و مبنــای رتبــه دهــی را تغییــر و 

تحــول داد.

آپدیــت فــرد نیــز گامــی در همیــن راســتا بــود تــا کار الگوریتــم هــا را بهبــود ببخشــد 

و بــه هــدف نهایــی کــه آســایش کاربــران اســت نزدیکتــر شــود.

کســب درآمــد از اینترنــت اصــا بــد نیســت و گــوگل هــم ایــن را دوســت دارد، امــا 

نــه بــه هــر قیمتــی! آپدیــت فــرد بــا ســایت هایــی کــه تجربــه کاربــری )UX( را فــدای 

کســب درآمــد مــی کردنــد، بــه شــدت برخــورد کــرد. از آن بــه بعــد بــود کــه ســایت 
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هــا بــرای کســب رتبــه بهتــر بــر روی )UX( در طراحــی ســایت وســواس بیشــتری بــه 

خــرج دادنــد. هنــوز هــم ایــن گونــه ســایت هــا کــه فقــط هدفشــان کســب درآمــد 

اســت کــم نیســتند. برخــی ســایت هــای دانلــود فیلــم و موزیــک چنیــن کاری مــی 

کننــد، امــا نــه همــه!

البتــه آپدیــت فــرد فقــط ســایت هــا را جریمــه نکــرد. بلکــه ســایت هایــی هــم بودنــد 

کــه بــه خاطــر درســتکاری شــان پــاداش گرفتنــد. ســایت هایــی کــه تــا آن زمــان بــه 

خاطــر اینکــه نمــی توانســتند بــک لینــک فــراوان بگیرنــد، یــا آنکــه بــا ترفنــد هایــی 

ــر  ــا تکیــه ب ــد. امــا در عــوض ب ــوه و … خــود را مطــرح کنن چــون محتــوا گــذاری انب

محتــوای نــاب و افزایــش کیفیــت تجربــه کاربــری ســایت، آهســته کارشــان را پیــش 

مــی بردنــد، مــورد توجــه گــوگل قــرار گرفتنــد و بــه رتبــه هــای باالتــر راه یافتنــد.

بیشتر بدانید: AMP چیست و چه تاثیری در سئوی سایت شما دارد؟

آپدیت فرد با وب سایت ها چه کرد؟
ــری، دسترســی ســریع  ــه کارب ــود تجرب ــال بهب ــرد دنب ــت ف آنچــه مســلم اســت آپدی

کاربــران بــه محتــوای بــا ارزش و مفیــد بــود نــه چیــز دیگــر. حــاال بــا بــه کارگیــری 

تمــام الگوریتــم هــای موجــود و روش هــای رتبــه بنــدی کــه داشــت، مــی توانســت 

ــد. ــه کلــی وب را متحــول کن ب

همانطــور کــه اشــاره شــد، ســایت هایــی کــه بــا لینــک هــای بــی ارزش مطــرح شــده 

ــا برچســب  ــی ب ــی ارزش و کپ ــوای ب ــا انبوهــی از محت ــه ب ــی ک ــد، ســایت های بودن
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هــای زیــاد و کلمــات کلیــدی پــر شــده بودنــد و ســایت هایــی کــه پــر از تبلیــغ بودنــد 

یــا ترکیبــی از ایــن ســه مــورد را داشــتند، از آپدیــت فــرد ضربــه شــدیدی خوردنــد.

ســایت هایــی هــم وجــود داشــتند کــه هنــوز وارد منطقــه قرمــز نشــده بودنــد، امــا 

ــد. امــا گــوگل پــس از آنکــه هــزاران وب ســایت را  ــر پســند هــم نبودن ــان کارب آنچن

جریمــه کــرد، راه را بــرای بهینــه شــدن بــاز گذاشــت. بســیاری از ســایت هــا بــا تغییــر 

اســتراتژی و حــذف لینــک هــای اســپم، کــم کــردن تبلیغــات، تولیــد محتــوای بــا ارزش 

و بهبــود تجربــه کاربــری توانســتند بــه صــورت دوره ای بــه گــود رقابــت بازگردنــد.

حــاال ســئو کاران بایــد تمــام جنبــه هــای ســایت هــا را مــورد توجــه قــرار مــی دادنــد، 

تنهــا لینــک ســازی و تمرکــز بــر روی یــک کلمــه کلیــدی بــرای راهیابــی بــه صفحــه 

نخســت نتایــج، کارســاز نبــود. آنهایــی کــه واقعــا ســئو مــی دانســتند از ایــن فرآینــد 

ــتند،  ــادت داش ــارف ع ــر متع ــای غی ــه روش ه ــه ب ــی ک ــا آنهای ــدند، ام ــحال ش خوش

کارشــان ســخت تــر شــد.

ــا اینکــه چنــد ســالی از آپدیــت فــرد مــی گــذرد، هــر از چندگاهــی گــوگل آپدیــت  ب

 Google Fred Update هــای ریــز و درشــتی را به هســته مرکــزی اش مــی افزایــد تــا

را کامــل تــر کنــد. ایــن بــروز رســانی هــا از چشــم کاربــران پنهــان مــی ماننــد، مگــر 

آنکــه یــک شــبه میلیونهــا ســایت دچــار تغییــر ترافیــک شــوند!
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اما ما برای سازگاری با آپدیت فرد چه کنیم؟
ــه  ــه شــیوه رتب ــه روز گــوگل معیارهــای بیشــتری را ب ــه شــد روز ب ــه گفت همانطــور ک

دهــی اش مــی افزایــد. امــا اگــر خــوب دقــت کنیــد همــه ایــن کارهــا و بــاال و پاییــن 

شــدن هــا تنهــا بــه خاطــر جلــب رضایــت کاربــر اســت و بــس!

در اینجــا چندیــن مــورد را کــه در جهــت ســازگاری بــا آپدیــت فــرد بــا اهمیت هســتند 

را بــا هــم مــرور مــی کنیــم:

به یاد داشته باشید محتوا همچنان پادشاه است
خــوب مــی دانیــم کــه هــر کاربــری کــه مرورگــری را بــاز مــی کنــد بــه امیــد دســت 

یابــی بــه محتــوا ایــن کار را انجــام مــی دهــد. محتــوا در نوشــته خاصــه نمــی شــود، 
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تصاویــر، ویدئــو، فایــل هــای موســیقی و فایــل صوتــی، اســناد و ســایر فرمــت هــای 

ــا ارزش تریــن هــا را  دیجیتالــی همگــی محتــوا هســتند. بایــد بدانیــد کــه چطــور ب

تولیــد و معرفــی کنیــد.

ــد، امــا  ــی تولیــد کن ــا ارزش و دســت اول گاهــی امــکان دارد وب ســایتی محتــوای ب

ــا  ــات ه ــال رب ــرای مث ــد. ب ــی کن ــتجو معرف ــای جس ــه موتوره ــور آن را ب ــد چط ندان

کــه قــادر بــه درک تصویــر نیســتند. تــا زمانــی کــه برایــش تــگ Alt تعریــف نشــود 

یــا نامگــذاری نشــود، ربــات هــای خزنــده نمــی داننــد چــه محتوایــی را دارنــد مــی 

ــد. خوانن

محتــوای بــا ارزش مــی توانــد در هــر زمانــی موتــور هــای جســتجو را بــه ســایت شــما 

وفــادار نگــه دارد. در اینجــا چنــد مــورد را کــه بــرای تولیــد مقــاالت خــوب نیــاز داریــد 

را یــادآوری مــی کنیــم.

ــــ مقاالتــی کــه در ســایت منتشــر مــی کنیــد، دســت اول باشــند. یعنــی کپی بــرداری 

از یــک مقالــه معتبــر نباشــند، چــرا کــه گــوگل ایــن را درک مــی کنــد.

ــــ مقــاالت بایــد طبــق نیــاز روز کاربــران نوشــته شــوند. آنهــا معمــوال مقاالتــی را مــی 

خواننــد کــه بــه آنهــا نیــاز دارنــد!

ــــ مقــاالت الزم اســت عنــوان و دیسکریپشــن جذابــی داشــته باشــند، تــا زمانــی کــه 

در نتایــج نشــان داده مــی شــود، کاربــر متقاعــد شــود روی آن کلیــک کنــد.

ــــ مقالــه آنقــدر جامــع باشــد کــه بــه تمامــی ســواالتی کــه در آن زمینــه وجــود دارد 

ــر  ــی ت ــی طوالن ــه معن ــات ب ــا کلم ــازی ب ــوع ب ــک ن ــا ی ــه صرف پاســخ داده باشــد. ن

ــه باشــد. شــدن مقال

8

https://modireweb.com


آپدیت فرد چیست و چطور سایت  خود را با آن سازگار کنیم؟

www.modireweb.com

ــــ بــا ابزارهــای موجــود مــی توانیــد موضوعاتــی کــه بیشــترین ترافیــک را بــه ســایت 

شــما روانــه کــرده انــد، را شناســایی کنیــد و مقــاالت جدیــد بــرای ایــن موضوعــات 

ایجــاد کنیــد. حتــی مــی توانیــد مقــاالت قدیمــی را بروزرســانی کنیــد.

ــــ بــه کار بــردن تصاویــر متناســب و مرتبــط یــا محتــوای ویدئویــی، مــی توانــد مقاله 

ــر در  ــودن در آورد. از طرفــی در مــدت زمانــی کــه کارب را از یــک نواختــی و خشــک ب

ســایت مــی مانــد نیــز تاثیــر دارد.

ــــ مقــاالت بایــد هدفــی را دنبــال کننــد و در نهایــت کابــر بــا خوانــدن آن نتیجــه ای 

بگیــرد، اگــر بــی هــدف مقالــه مــی نویســید بهتــر اســت اصــا ننویســید.

ــری  ــد. شــاید کارب ــوان هــای مناســب جــدا کنی ــر عن ــا زی ــی را ب ــوای طوالن ــــ محت

ــراغ  ــتقیم س ــب مس ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــه را بخوان ــه مقال ــد هم ــته باش ــت نداش دوس

ــت. ــوده اس ــش ب ــه دنبال ــی رود ک ــه م ــش از مقال ــان بخ هم

ــداد برچســب  ــدازه! روزگاری تع ــه ان ــا ب ــم اســت ام ــذاری بســیار مه ــــ برچســب گ

هایــی کــه بــرای یــک نوشــته مــی گذاشــتند از تعــداد کلمــات خــود نوشــته بیشــتر 

بــود. تعــداد معقــول برچســب بــرای هــر نوشــته تــا پنــج عــدد اســت، پــس ســعی 

ــد. ــد از برچســب هــای مرتبــط اســتفاده کنی کنی

تــا اینجــای کار از محتــوای متنــی گفتیــم، در حالــی کــه ســایر انــواع محتــوا نیــز مهــم 

هســتند. اخیــرا رویکــرد ســایت هــای پیشــرو تغییــر کــرده و بــر محتــوای ویدئویــی 

تمرکــز بیشــتری دارنــد. همچنیــن محتــوای صوتــی نیــز امــری اســت کــه بایــد جــدی 

گرفتــه شــود.

ــاز  ــه آن نی ــران ب ــه کارب ــه را ک ــت آنچ ــی بایس ــوب م ــوی خ ــک ویدی ــه ی ــرای تهی ب

دارنــد را در اولویــت قــرار دهیــد. چنیــن محتوایــی را مــی توانیــد عــاوه بــر ســایت در 
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یوتیــوب یــا ســایر شــبکه هــای اجتماعــی اشــتراک گــذاری کنیــد و از ایــن راه ترافیــک 

واقعــی جــذب کنیــد.

 

تجربه کاربری )UX( را بهبود ببخشید
ببینیــد همــه آنچــه کــه کاربــر از یــک ســایت ایــده آل انتظــار دارد، در ســایت شــما 

رعایــت شــده یــا نــه؟ خودتــان را جــای کاربــر بگذاریــد و ببینیــد آیــا از کار کــردن بــا 

ســایت شــما چــه حســی دارد؟ آیــا راحــت بــه آنچــه کــه مــی خواهــد دســت پیــدا 

مــی کنــد یــا نــه؟ چــه مــواردی آزار دهنــده هســتند؟

ــــ ســرعت ســایت را افزایــش دهید، کاربــران دوســت ندارند بــرای بازدیــد از صفحات 

وب حتــی یــک لحظــه هــم منتظــر بماننــد. بــا افزایــش ســرعت ســایت تجربــه کاربری 

بهتــری بــرای آنهــا رقــم خواهیــد زد. بــرای افزایــش ســرعت ســایت مــوارد بســیاری 

10

https://modireweb.com


آپدیت فرد چیست و چطور سایت  خود را با آن سازگار کنیم؟

www.modireweb.com

وجــود دارنــد، کــه بایــد بهینــه ســازی شــوند. عکــس هــا را کــم حجــم کنیــد، ویدیــو 

هــا را بهینــه کنیــد، کدهــای ســایت و آنچــه را کــه در پشــت صحنــه اســت را بهینــه 

کنیــد، محتــوای تکــراری را حــذف کنیــد، از قالــب بهینــه اســتفاده کنیــد و در نهایــت 

یــک هاســت خــوب و ســریع انتخــاب کنیــد.

ــــ ســعی کنیــد تــا جــای امــکان pop-up هــای آزار دهنــده را برداریــد، همچنیــن بــه 

کمــک نقشــه هــای بصــری مســیریابی را بــرای کاربــران آســان کنیــد.

ــــ ســیگنال هــای رضایــت کاربــر مهــم هســتند، آنچــه کــه بــرای گــوگل اهمیــت دارد، 

ایــن اســت کــه کاربــران در ســایت شــما چــه رفتــاری دارنــد. آیــا بــه انــدازه کافــی 

مطالــب جذابــی داریــد تــا در ســایت شــما وقــت صــرف کننــد؟ آیــا کاربــران بــه اندازه 

کافــی کامنــت مــی گذارنــد؟ آیــا کاربــران بــرای دســتیابی بــه محتــوا هیــچ مشــکلی 

ندارنــد؟ مــوارد بســیار زیــادی هســتند کــه ســیگنال هایــی از ســوی کاربــران تلقــی 

مــی شــوند تــا تجربــه کاربــری ســایت شــما ارزیابــی شــود.

ــــ موبایــل فرندلــی بــودن یکــی از مهمتریــن معیارهایــی اســت که بــه تجربــه کاربری 

مربــوط مــی شــود. ســایت هایــی کــه بــرای کاربــران موبایــل بهینــه ســازی نشــده اند، 

هیــچ شانســی بــرای پیشــرفت ســریع ندارنــد. چــرا کــه بخــش اعظــم وبگــردی هــا 

بــا موبایــل انجــام مــی شــود. گــوگل دوســت نــدارد ســایتی را بــه کاربــران موبایــل 

پیشــنهاد دهــد کــه بــا ایــن گجــت هــا ســازگاری نــدارد. ریسپانســیو بــودن ســایت 

کمــک مــی کنــد تــا محتــوای مهــم بــه کاربــران موبایــل نشــان داده شــود. معیارهــای 

متعــددی بــرای موبایــل فرندلــی بــودن یــک ســایت شــناخته شــده انــد و مــا در ایــن 

نوشــته نمــی توانیــم بــه همــه آنهــا اشــاره کنیــم.

اهمیــت نســخه موبایــل ســایت بســیار زیــاد اســت، mobile first index دقیقــا روی 
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ــل را  ــوگل، موبای ــدی گ ــه بن ــم هــای رتب ــی الگوریت ــز دارد. یعن ــن موضــوع تمرک همی

بــرای ســازماندهی نتایــج مبنــا قــرار مــی دهنــد!

ــــ فونــت و انــدازه نوشــته هــای موجــود در ســایت بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه در 

هــر صفحــه نمایشــی بــه راحتــی خوانــده شــود. حتــی رنــگ هــای بــه کار رفتــه در 

ســایت روی تجربــه کاربــری تاثیــر دارنــد. بنابرایــن از بــه کار بــردن رنــگ هایــی کــه 

چشــم را آزار مــی دهنــد بپرهیزیــد.

ــــ آنهایــی کــه ســایت فروشــگاهی دارنــد، تــا جــای امــکان فرآینــد خریــد و پرداخــت 

را تســهیل نماینــد. یکــی از آزار دهنــده تریــن بخــش هــا در ســایت هــای فروشــگاهی 

بخــش خریــد و پرداخــت اســت. تــا جــای امــکان ســعی شــود از گرفتــن اطاعــات 

غیــر ضــروری خــودداری شــود.

ــــ حــاال کــه مــی خواهیــد تجربــه کاربــری را بهبــود ببخشــید، بایــد بــا ایــن واقعیــت 

روبــرو شــوید کــه دانــش و آگاهــی همــه کاربرانــی کــه بــه ســایت شــما آمــده انــد 

یکســان نیســت. در هــر گــروه ســنی و هــر ســطح ســواد، امــکان دارد کاربــر داشــته 

باشــید. از ایــن رو بایــد همــه بخــش هــای ســایت را طــوری بهینــه کنیــد کــه همــه 

ــا اینکــه  کاربــران در اســتفاده از ســایت مشــکلی نداشــته باشــند. فرامــوش نکنیــد ب

دنیــا دیجیتالــی شــده هنــوز بســیاری از افــراد پســت الکترونیــک ندارنــد!

مــواردی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد و ده هــا موضــوع دیگــر در ایجــاد یــک حــس خــوب 

در کاربــران نقــش دارنــد. ســعی کنیــد همــه ایــرادات ســایت خــود را پیــدا و رفــع کنید 

تــا ســایتی بــا تجربــه کاربــری عالــی داشــته باشــید. بــی شــک ایــن کار شــما از چشــم 

گــوگل پنهــان نخواهــد مانــد و بــه وقتــش بــه پــاداش خــود مــی رســید.
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تبلیغات را دریابید
احتمــاال بــا ســایت هایــی کــه سراســر تبلیــغ انــد و محتــوا پشــت صدهــا بنــر و لینــک 

مخفــی شــده، روبــرو شــده ایــد. ایــن ســایت هــا بــه معنــای واقعــی فقــط بــه پــول 

مــی اندیشــند. پیشــتر گفتــه شــد کــه آپدیــت فــرد چــه بــه روز چنیــن ســایت هایــی 

مــی آورد. اگــر مــی خواهیــد جریمــه گــوگل شــامل حــال شــما نشــود، بهتــر اســت 

ــرار  ــوا ق ــه محت ــایت ک ــم س ــای مه ــش ه ــل در بخ ــد. الاق ــت کنی ــات را مدیری تبلیغ

دارنــد، از تبلیــغ خــودداری کنیــد.

 Pop-Up ــت ــی وق ــت و ب ــا وق ــد و ی ــری باش ــات بن ــر از تبلیغ ــما پ ــایت ش ــر س اگ

هــای مزاحــم ظاهــر شــوند، بــی شــک کاربــر پیــش از آنکــه کارش بــه اتمــام برســد، از 

ســایت خــارج مــی شــوند و ایــن بــه معنــای )UX( بســیار بــد اســت.

اگــر فکــر مــی کنیــد کــه کاربــر بــرای خوانــدن محتــوا بایــد روی چنــد لینــک کلیــک 

ــری افتضاحــی از  ــه کارب ــت تجرب ــد گف ــد، بای ــف ســر بزن ــه صفحــات مختل ــد و ب کن

ــه محــض  ــر ب ــد کــه کارب ــرار دهی ــوا را طــوری ق ســایت شــما خواهــد داشــت. محت
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ــه پاییــن  ــدن و اســکرول ب ــد انجــام دهــد خوان ــه بای ــا کاری ک ــه ســایت تنه ورود ب

باشــد.

بک لینک های بی ارزش را فراموش کنید
دریافــت بــک لینــک خــوب اســت امــا نــه از هــر ســایتی! تنهــا در صورتــی مــی توانیــد 

یــک بــک لینــک را بــا ارزش بدانیــد کــه از یــک ســایت بــا ارزش، مرتبــط بــا موضــوع 

صفحــه و همچنیــن بــه خاطــر محتوایــی کــه در آن صفحــه داریــد بــه شــما لینــک 

داده باشــد نــه چیــز دیگــر. چــه بســیارند ســایت هایــی کــه رتبــه باالیــی دارنــد و در 

ازای پــول بــک لینــک مــی دهنــد. اگرچــه رتبــه ســایت باالســت، امــا آیــا موضوعــش 

هــم مرتبــط اســت؟ آیــا محتــوای آن صفحــه از ســایت شــما ارزش لینــک گرفتــن را 

دارد؟

گــوگل صدهــا فرکانــس را بــرای معتبــر شــناختن یــک بــک لینــک آنالیــز مــی کنــد. در 

صورتــی کــه ایــن کار را تقلــب تشــخیص دهــد، ســرو کارتــان بــا آپدیــت فــرد گــوگل 

خواهــد بــود.

ــرای بازگشــت بــه ســوی ســئوی کاه ســفید  اگــر تاکنــون چنیــن کاری کــرده ایــد، ب

دیــر نشــده! کافیســت تــا در Google Search Console تمــام لینــک هــای اســپم را 

Disavow یــا بــه اصطــاح رد کنیــد. گــوگل از ایــن کار شــما اســتقبال خواهــد کــرد و 

در مــی یابــد کــه شــما بــه دنبــال لینــک هــای واقعــی و بــا ارزش هســتید.

پیــش از آنکــه گــوگل شــما را بــه خاطــر لینــک هــای اســپم جریمــه کنــد، خودتــان 

آنهــا را شناســایی و حــذف کنیــد. ایــن کار چنــدان وقــت گیــر و نشــدنی نیســت. ابــزار 

مخصوصــی کــه وجــود دارد، کار را بســیار ســاده کــرده اســت.
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کاربران را در اولویت قرار دهید
اگــر وب ســایت موفقــی داریــد کــه روزانــه درآمــد خوبــی بــه جیبتــان ســرازیر مــی 

کنــد، فرامــوش نکنیــد آن را مدیــون کاربــران هســتید نــه چیــز دیگــر! آنهــا هســتند 

ــما  ــایت ش ــری از س ــچ کارب ــد هی ــور کنی ــد. تص ــما ارزش داده ان ــایت ش ــه س ــه ب ک

بازدیــد نکنــد، آیــا بــاز هــم بــه همیــن انــدازه خــوش شــانس هســتید، کــه از یــک 

ــی داشــته باشــید؟ ــار ســایت درآمــد میلیون تبلیــغ ســاده در گوشــه و کن

اگــر در هــر تصمیمــی کــه مــی گیــرد، هــر تغییــری کــه در ســایت اعمــال مــی کنیــد، 

رضایــت کاربــران را معیــار قــرار دهیــد، هــم راســتا بــا هــدف گــوگل و کاربــران خواهید 

بــود و روز بــه روز جایــگاه بهتــری خواهیــد داشــت. نگــران اســتراتژی رقبــا نباشــید، 

اگــر درســت عمــل کننــد کــه بــا آنهــا هــم مســیر هســتید و اگــر دنبــال تقلــب باشــند 

هــم، گــوگل خــودش مــی دانــد بــا آنهــا چــه کنــد.
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بیشتر بخوانید: مزرعه لینک چیست و چه تاثیری بر سئوی سایت شما دارد؟

 

سخن پایانی
همــواره رضایــت کاربــران مهمتریــن معیــار در ارزشــمند بــودن یــک ســایت محســوب 

مــی شــود. در صورتــی کــه گــوگل تشــخیص دهــد همــه جــوره در پــی جلــب رضایــت 

کاربــران هســتید، تحــت هیــچ شــرایطی شــما را جریمــه نخواهــد کــرد. الگوریتــم های 

گــوگل بــا هــدف داشــتن اینترنتــی بهتــر و ســریعتر آپدیــت مــی شــوند. بنابرایــن بــا 

ــر تغییــرات بعــدی  ــد خــود را در براب ــر محــور مــی توانی اتخــاذ یــک اســتراتژی کارب

گــوگل ایمــن کنیــد.
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