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ــناحتش  ــتجو و ش ــوه جس ــر روی نح ــوگل ب ــه گ ــی ک ــن آپدیت های ــی از جدیدتری یک

از وب ســایت ها انجــام داده، آپدیــت الگوریتــم فلوریــدا 2 گــوگل )Florida 2( اســت 

کــه باعــث شــده بــر روی ســئو و جایــگاه ســایت ها نیــز تغییــر ایجــاد شــود. در ایــن 

نوشــته بــا مــا باشــید تــا در این بــاره بیشــتر بدانیــد.

ــه  ــود. چــرا ک ــای ســئو ب ــرای دنی ــاه بســیار پرمشــغله ای ب مــارس امســال )2019(، م

بســیاری از صاحبــان وب، از یــک مــاه قبــل شــاهد تغییــرات و نوســانات چشــمگیری 

در رتبه بنــدی ســایت های خــود شــده بودنــد. مســئوالن گــوگل در مــارس گفتنــد کــه 

ــن  ــت ای ــد. آپدی ــم هســته ای انجــام داده ان ــت گســترده الگوریت ــی آپدی ــا به تازگ آنه

الگوریتــم بــه دلیــل اینکــه بــا کنفرانــس شــرکت Pubcon در مــورد ســئو در فلوریــدا 

ــن  ــه اولی ــی ب ــچ ربط ــه هی ــد و اگرچ ــروف ش ــدا 2 مع ــام فلوری ــا ن ــد، ب ــان ش همزم

آپدیــت فلوریــدا کــه ســال 2003 انجــام شــد نــدارد، امــا تاثیــری شــبیه آن داشــت.

ــد  ــر از ک ــه دیگ ــرد ک ــام ک ــم اع ــانی مه ــن به روزرس ــا ای ــان ب ــوگل همزم ــرکت گ ش

rel=prev/next بــرای نمایه ســازی اســتفاده نمی کنــد. ایــن خبــر همــه را شــگفت زده 

ــا اســتفاده از  ــد ب ــرا موتورهــای جســتجو پیــش از ایــن توصیــه کــرده  بودن کــرد. زی

ــن  ــب مطمئ ــازی های مناس ــایت ها و نمایه س ــدی س ــد از صفحه بن ــد می توانن ــن ک ای

شــوند. شــرکت گــوگل گفــت، ایــن موتــور جســتجو در حــال حاضــر آنقــدر هوشــمند 

1

https://modireweb.com


همه چیز درباره آپدیت الگوریتم فلوریدا 2 گوگل و تاثیرش بر 
وب سایت ها

www.modireweb.com

شــده کــه دیگــر نیــازی بــه ابــزار نمایه ســازی نــدارد امــا بــا اینحــال توصیــه می کنــد 

ســئوکارها هنــوز ایــن کــد را در ســایت خــود بــرای اهــداف دیگــر داشــته باشــند. 

از طرفــی در همیــن دوران، شــرکت نرم افــزاری مــز )Moz(، فعــال در حــوزه بازاریابــی 

دیجیتــال )مارکتینــگ(، پــس از ســال ها فعالیــت، اولیــن به روزرســانی الگوریتــم خــود 

Domain Authority )ارزش دامنــه( را انجــام داد. ایــن به روزرســانی در توئیتــر خیلــی 

ــاهد  ــه ش ــرا ک ــود، چ ــرده ب ــج ک ــابی گی ــئوکارها را حس ــت و س ــروصدا راه انداخ س

ــدند.  ــان ش ــه وب سایت هایش ــای ارزش دامن ــیعی در امتیاز ه ــقوط وس س

ــدا 2  ــم فلوری ــا از الگوریت ــز، کام ــرکت م ــم ش ــانی الگوریت ــه به روزرس ــود اینک ــا وج ب

گــوگل متفــاوت اســت، صاحبــان وب ســایت ها نگــران بودنــد کــه احتمــال دارد رتبــه 

ــدا 2، دچــار کاهــش شــود. ــت فلوری ــر آپدی ــد اث وب سایت شــان، مانن

مفاله مرتبط: آشنایی با الگوریتم های گوگل و تاثیر آن بر نتایج جستجو

آپدیت الگوریتم گوگل مارس 2019 )فلوریدا 2(

از چنــد مــاه قبــل از مــارس 2019، زمزمه هایــی میــان جامعــه ســئوکارها در خصــوص 

مــکان کلیــدواژه و نوســانات ترافیکــی در صفحات نتایــج موتور جســتجو )SERPs( به 

وجــود آمــده بــود. بســیاری از انجمن هــای صنعــت آنایــن از مشــاهدات اولیه شــان 

از تغییــرات و کاهــش چنیــن به روزرســانی هایی ســخن می گفتنــد و پیش بینــی 
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ــات  ــه صفح ــوط ب ــات مرب ــرای تنظیم ــته ای ب ــم هس ــت الگوریت ــه آپدی ــد ک می کردن

نتایــج موتــور جســتجو هــم بــه زودی در راه باشــد. 

البتــه جــای هیــچ تردیــدی نیســت کــه گــوگل معمــوال هــر روز الگوریتم هــای خــود 

را به روزرســانی می کنــد و حتــی گاهی اوقــات ایــن کار را چنــد بــار در روز انجــام 

ــوند.  ــام می ش ــایی انج ــدون شناس ــانی ها ب ــن به روزرس ــوال ای ــا معم ــد. ام می ده

ــا  ــه مقایســه کــرد، ت ــا ایــن آپدیت هــای روزان ــوان ب ــدا 2 را نمی ت امــا آپدیــت فلوری

آنجــا کــه گــوگل بــه طــور رســمی اعــام کــرد ایــن آپدیــت الگوریتــم هســته ای وســیع 

را بــرای بهبــود الگوریتــم خــود انجــام داده اســت. 
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آپدیت الگوریتم فلوریدای گوگل چیست؟ 

 بــرای درک اینکــه ایــن به روزرســانی چــرا بــه فلوریــدا 2 معــروف شــد، بایــد نگاهــی 

بــه تاریخچــه آپدیــت فلوریــدا –معــروف بــه فلوریــدا1- بیندازیــد. 

ــدف از  ــد. ه ــام ش ــر 2003 انج ــوگل، 16 نوامب ــدای گ ــم فلوری ــت الگوریت ــن آپدی اولی

ایــن آپدیــت زودهنــگام، مقابلــه بــا فعالیــت اســپم هایی بــود کــه در آن زمــان روی 

ــد.  ــام می ش ــتجو انج ــور جس ــج موت ــات نتای صفح

ــورت  ــه ص ــا، ب ــتفاده از کلیدواژه ه ــا اس ــئوکارها ب ــه س ــود ک ــده ب ــه ش ــوگل متوج گ

ــا را  ــم آنه ــایت ها، الگوریت ــت )Anchor Text( س ــر تکس ــی، در انک ــای خارج لینک ه

ــور جســتجو به دســت  ــد جایــگاه اول را در موت دســتکاری کــرده و در نتیجــه می توانن

آورنــد. )کلمــات و کاراکترهــای موجــود در یــک متــن کــه بــه ســایت یــا متنــی دیگــر 

ــد.( لینــک مــی شــوند را انکــر تکســت می گوین

ــی و  ــارت الکترونیک ــایت های تج ــه س ــوط ب ــایت ها مرب ــتر وب س ــن دوره، بیش در ای

ــرادی را  ــدا، فقــط اف ــم فلوری ــود. بنابرایــن آپدیــت الگوریت ــا ب لینک هــای همــکار آنه

ــرد.  ــه می ک ــد، جریم ــی می زدن ــای منف ــن کاره ــه ای ــت ب ــه دس ک

در واقــع ایــن به روزرســانی توانســت وضعیــت کار ســئو را بــرای همیشــه تغییــر دهــد. 

ــرد و درســت وســط  ــر و رو ک ــای ســئو را زی ــی دنی ــن به روزرســانی همچــون توفان ای

فصــل خریــد تعطیــات رخ داد و انتقــام ســختی از ســئوکارهای متقلــب گرفــت. 

ــن  ــت، ای ــروف اس ــدید مع ــای ش ــتن توفان ه ــه داش ــدا ب ــت فلوری ــه ایال از آنجایی ک
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ــام فلوریــدا را بــه خــود گرفــت. ایــن اولیــن به روزرســانی اصلــی  به روزرســانی هــم ن

ــزرگ  ــانی های ب ــر از به روزرس ــود پ ــه خ ــک ده ــش از ی ــود آن بی ــه خ ــود ک ــوگل ب گ

دیگــری بــود. 

آپدیت الگوریتم فلوریدا 2 چیست؟

آپدیــت الگوریتــم هســته ای مــارس یــا فلوریــدا 2، یکــی از بزرگتریــن به روزرســانی های 

ــام  ــارس 2019 انج ــت 12 م ــن آپدی ــت. ای ــوگل اس ــای گ ــاله الگوریتم ه ــد س ــن چن ای

ــژه  ــان، به وی ــک آن زم ــان هایی در ترافی ــاهد نوس ــایت ها ش ــان وب س ــد و صاحب ش

روزهــای 13 و 14 مــارس بودنــد.

ــاه اوت  ــک )Medic( م ــم مدی ــت الگوریت ــن آپدی ــدا 2، برخــاف آخری ــت فلوری آپدی

ــما  ــول ش ــکی و YMYL )پ ــامت، پزش ــایت  های س ــتر روی وب س ــه بیش ــته، ک گذش

ــد  ــراد توجــه دارن ــده اف ــی و آین ــاه فعل ــه حــال خــوب و رف ــه ب ــی شــما( ک ــا زندگ ی

ــرار نمی دهــد.  ــود، حــوزه خاصــی از فعالیت هــای وب ســایت ها را هــدف ق متمرکــز ب

بنابرایــن ســئوکارها بایــد بررســی کننــد کــه فلوریــدا 2 چگونــه روی الگوریتــم گــوگل 

ــذارد. ــر می گ اث

به روزرســانی های شــبیه فلوریــدا 2 بــه جــای تمرکــز روی وب ســایت های جریمه شــده، 

ــاز  ــه نی ــد و ب ــری دارن ــوای باکیفیت ت ــه محت ــد ک ــر می گیرن ــایت هایی را در نظ وب س

کاربــر توجــه نشــان می دهنــد و مشــمول جایــزه هســتند.
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مقالــه مرتبــط: الگوریتــم Mobile First Index چیســت و چطــور ســایتمان را بــرای 

آن آمــاده ســازیم؟

آپدیت الگوریتم فلوریدا 2 چه اثری روی وب سایت ها می گذارد؟

ــن  ــه ای ــد ک ــر کنی ــود فک ــا خ ــت ب ــن اس ــتید، ممک ــایت هس ــب وب س ــر صاح اگ

خواهــد  ســایت تان  خــود  یــا  مشــتری هایتان  روی  اثــری  چــه  به روزرســانی 

داشــت؟ البتــه از ایــن به روزرســانی چنــد مــاه گذشــته اســت و تغییــرات بســیاری در 

ــاره  ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــا می ت ــی از آنه ــه از برخ ــت ک ــایت ها رخ داده اس وب س

ــرد: ک

ــه دارای  ــایت هایی ک ــات وب س ــی در صفح ــرعت جابه جای ــک و س ــش ترافی * افزای

ــا کیفیــت )E-A-T( هســتند  ــوای ب محت

* تغییر در رتبه بندی های کلیدواژه های کوتاه

* تغییرات نامنظم در رتبه بندی صفحه و ترافیک

* صفحــات نتایــج موتــور جســتجو )SERPs( در گوشــی های همــراه در مقایســه بــا 

دســکتاپ دچــار بی ثباتــی بیشــتری شــدند

* بهبود در برخی از روش های جستجو در گوگل

* ایــن تاثیــر جهانــی بــوده و صنعــت یــا منطقــه جغرافیایــی خاصــی را در نظــر نگرفته 

ست ا
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ــدا2،  ــم فلوری ــانی الگوریت ــگام به روزرس ــه هن ــید ک ــته باش ــر داش ــن در نظ همچنی

ــد کــه پــس از ایــن  مســئوالن شــرکت گــوگل در صفحــه رســمی توئیتــر گــوگل گفتن

ــند:  ــزی باش ــه چی ــر چ ــد منتظ ــایت ها بای ــان وب س ــانی، صاحب به روزرس

» بــا انجــام هــر نــوع به روزرســانی الگوریتم هــای گــوگل، معمــوال برخــی از ســایت ها 

ــا از تعــداد بازدیدکنندگان شــان کــم می شــود.  ــد ی ــرار می گیرن بیشــتر مــورد توجــه ق

ــرای آن صفحــه  ــه خوبــی عمــل نمی کنــد، مشــکلی ب اگــر صفحــه ای در وب ســایت ب

پیــش نیامــده اســت. بلکــه ایــن تغییــر ناشــی از عملکــرد سیســتم های مــا بــوده و 

اکنــون از صفحاتــی بهــره می گیــرد کــه در گذشــته کمتــر مــورد توجــه بودنــد.......«

ایــن توضیــح نشــان می دهــد کــه بــرای وب ســایت هایی کــه بــا تغییراتــی منفــی در 

عملکــرد ارگانیــک )ترافیــک ارگانیــک( خــود مواجــه شــده اند، هیــچ راه حــل نهایــی 

وجــود نــدارد مگــر اینکــه روی تولیــد محتــوای عالــی، آموزنــده و بــا کیفیــت کــه کاربــر 

محــور اســت، متمرکــز شــوند. 

ترافیــک ارگانیــک در واقــع بــه ایــن معنــی اســت کــه بــا جســتجو کــردن عبارتــی در 

موتورهــای جســتجو ماننــد گــوگل، بینــگ یــا یاهــو، وارد ســایتی شــویم کــه در نتایــج 

ــدا  ــارت »آپدیــت فلوری ــا ممکــن اســت عب جســتجو نمایــش داده شــده اســت. مث

ــان  ــا نش ــن موتوره ــه ای ــایت هایی ک ــم. س ــتجو وارد کنی ــای جس 2« را در موتوره
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ــت  ــورد آپدی ــه در م ــوند ک ــوب می ش ــایتی محس ــک س ــک ارگانی ــد، ترافی می دهن

ــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی مناســب و  ــه داده اســت. ب فلوریــدا 2، توضیحاتــی ارائ

ــوع ترافیــک را افزایــش داد. ــن ن ــوان ای ــوای باکیفیــت می ت ــط و نوشــتن محت مرتب

 

)SERPs( بی ثباتی صفحات نتایج موتور جستجو

پــس از انجــام آپدیــت فلوریــدا 2، بیــش از 30 روز در یکســری از ســایت ها، بی ثباتــی 

ــه اختصــار SERPs، مشــاهده شــد. ایــن  ــا ب در صفحــات نتایــج موتــور جســتجو ی

ــخ  ــتجو در پاس ــای جس ــیله موتوره ــه وس ــه ب ــتند ک ــی هس ــات وب ــات، صفح صفح

بــه یــک جســتجو نمایــش داده می شــوند. ایــن وضعیــت نشــان داد کــه در نتیجــه 

ــن  ــت. ای ــده اس ــان ش ــار نوس ــات دچ ــیاری از صفح ــکان بس ــانی م ــن به روزرس ای
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ــد و  ــاهده ش ــایت ها مش ــده وب س ــدی ش ــات طبقه بن ــام موضوع ــا در تم بی ثباتی ه

تنهــا روی یــک صنعــت خــاص متمرکــز نبــود. 

ــای  ــر موتوره ــال حاض ــه در ح ــت ک ــه داش ــوع توج ــن موض ــه ای ــد ب ــن بای همچنی

جســتجوهای تلفن هــای همــراه بــه طــور چشــمگیری در حــال رشــد هســتند و ایــن 

ــزی،  ــا کامپیوترهــای رومی ــور جســتجو در مقایســه ب ــج موت ــی صفحــات نتای بی ثبات

ــر بیشــتری گذاشــته اســت.  ــا اث روی آنه

البتــه بــا توجــه بــه تحلیل هــای انجــام شــده، برخــی از طبقه هــای موضوعــی خــاص 

ــر و  ــد از هن ــات عبارت ان ــن موضوع ــدند. ای ــات  ش ــر بی ثب ــات دیگ ــش از موضوع بی

ســرگرمی، اخبــار و ســایت های ورزشــی کــه نشــان می دهــد محتــوای ایــن ســایت ها 

ممکــن اســت بــرای کاربــر ارزشــمند نبــوده و باعــث شــده پــس از به روزرســانی فلوریدا 

2، دچــار نوســانات بیشــتری در SERPهــای خــود شــوند. 

ــل  ــزار SEMRush، تحلی ــیله نرم اف ــه وس ــده ب ــه ارائه ش ــای ثانوی ــال داده ه ــا اینح ب

فــوق را تاییــد نکــرد. امــا صاحبــان ایــن وب ســایت ها ایــن اثــر به روزرســانی را قبــول 

داشــتند. 

برطرف کردن مشکالت ناشی از آپدیت فلوریدا 2

اگــر به روزرســانی الگوریتــم هســته ای گــوگل، ســایت شــما را دســتخوش تغییــر کــرده 
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و بــه دنبــال روش هایــی بــرای بهبــود آن هســتید، بــا روش هایــی کــه بــه برخــی از 

آنهــا در اینجــا اشــاره شــده، می توانیــد ایــن مشــکل را حــل کنیــد.

1. روی کیفیت E-A-T متمرکز شوید

در هــر اســتراتژی ســئو بــرای بهبــود رتبــه ســایت، دســتورالعمل های E-A-T را بــا دقت 

بــه کار بریــد. E-A-T،  مخفــف واژگان التیــن تخصــص، اعتبــار و اعتماد پذیــری اســت. 

بــا اســتفاده از ایــن دســتورالعمل و تولیــد محتــوای آموزنــده و مفیــد می توانیــد رتبــه 

وب ســایت خــود را در موتورهــای جســتجو افزایــش دهیــد. 

وقتــی محتــوای ســایت تان از کیفیــت بــاال و بســیار خوبــی بهره منــد باشــد، 

ــد و  ــت کن ــا ســایت های دیگــر رقاب ــور جســتجو ب ــج موت ــد در صفحــات نتای می توان

در رتبــه باالتــری قــرار گیــرد. ایــن روش نه تنهــا مشــکات ناشــی از به روزرســانی های 

ــرات  ــر اث ــه از آن در براب ــد، بلک ــرف می کن ــدا 2 را برط ــک و فلوری ــای مدی الگوریتم ه

ــد. ــت می کن ــم مراقب ــده ه ــد آین ــته ای و هدفمن ــانی های هس به روزرس

2. نویسنده و برند خود را معرفی کنید

ــوگل،  ــد گ ــات از دی ــی ارزش صفح ــای ارزیاب ــتورالعمل های راهنم ــدن دس ــا خوان ب

ــد  ــد بای ــرار می دهی ــود ق ــایت خ ــه در وب س ــی ک ــه اطاعات ــوید ک ــه می ش متوج

نویســنده مشــخصی داشــته باشــند یــا صفحــه تمــاس بــا مــا داشــته باشــید تــا در 
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صــورت لــزوم کاربــر بتوانــد بــا شــما ارتبــاط برقــرار کنــد. اگــر محصــول یــا خدمتــی 

ارائــه می دهیــد بایــد در صفحــه ای از وب ســایت تان جزئیــات مربــوط بــه راهنمایــی 

ــد.  ــه دهی ــا را ارائ ــتیبانی آنه ــتری ها و پش مش

بدیــن ترتیــب گــوگل می توانــد بــه راحتــی بــه تخصــص نویســنده مطالــب وب ســایت 

دسترســی پیــدا کنــد و همچنیــن دریابــد کــه منبــع اطاعاتــی آنهــا قابــل اعتماد اســت 

و می تــوان ایــن اطاعــات را هــم بــه کاربــر وب ســایت منتقــل کــرد. 

دســتورالعمل راهنمــای ارزیابــی ارزش صفحــات از دیــد گــوگل قابــل تغییر نیســت و در 

ــته  ــایت ها خواس ــان وب س ــوگل، از صاحب ــای گ ــته الگوریتم ه ــانی های گذش به روزرس

شــده بــود کــه بایــد نســبت بــه منابعــی کــه اطاعــات را از آنهــا اســتخراج می کننــد 

هــم هوشــیارانه رفتــار کننــد. بــه طــور مثــال هنــگام به روزرســانی الگوریتــم فلوریــدا 

ــا  ــول شــما ی ــات YMYL )پ ــه در موضوع 1 در ســال 2003، بیشــتر وب ســایت هایی ک

زندگــی شــما( فعــال بودنــد، بــه دلیــل اینکــه حــاوی اطاعــات بســیار حساســی بودند 

و در ایــن زمینــه قابــل اعتمــاد نبودنــد، جریمــه شــدند. گــوگل از آنهــا انتظــار داشــت 

ــل  ــات قاب ــوا و اطاع ــد محت ــا بتوانن ــد ت ــده اســتفاده کنن ــر آموزن ــع معتب ــه از مناب ک

اعتمــاد در اختیــار کاربــران خــود قــرار دهنــد. 

بیشتر بدانید: گوگل پنالتی چیست؛ راهنمای کامل رفع جریمه های گوگل
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3. محتوای بی کیفیت را از وب سایت تان حذف کنید

ــوع  ــه می شــود هــر ن ــد، توصی همانطــور کــه در دســتورالعمل E-A-T مشــاهده کردی

ــید.  ــود بخش ــا را بهب ــا آنه ــد ی ــایت تان را برداری ــود در س ــت موج ــوای بی کیفی محت

محتواهای بی کیفیت معموال ویژگی های زیر را دارند:

ــاه اســت کــه آن از نظــر  * محتــوای مــورد نظــر از لحــاظ تعــداد کلمــات بســیار کوت

ــا  ــی دارد ی ــایت ارزش کم ــرای وب س ــود و ب ــه می ش ــر گرفت ــف« در نظ ــوگل »ضعی گ

حتــی هیــچ ارزشــی نــدارد. 

*  محتــوای ســایت هیــچ لینکــی کــه بــه صفحــات درون ســایت اشــاره کنــد نــدارد 

ــه  ــر ب ــورد نظ ــات م ــتند و صفح ــت هس ــیار بی کیفی ــده بس ــای آماده ش ــا لینک ه ی

ــد.  ــرار نمی گیرن ــترس ق ــی در دس راحت

ــا کلیدواژه هایــی اســت کــه  ــی ی * محتــوای وب ســایت حــاوی چندیــن لینــک داخل

بــه کــرات اســتفاده شــده و هیــچ کیفیــت بیشــتری بــه محتــوای مــورد نیــاز کاربــر 

ــد.  ــه نمی کن اضاف

* برخــی از محتواهــای یــک وب ســایت در صفحــات دیگــر ســایت هــم تکــرار شــده 

اســت یــا همــان محتــوا در یــک یــا بیــش از چنــد وب ســایت دیــده می شــود. 

4. اعتمادپذیری سایت را افزایش دهید

بــرای اینکــه بتوانیــد امتیــاز مربــوط بــه کیفیــت E-A-T ســایت تان را افزایــش دهیــد، 
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توصیــه می شــود کــه صفحــه »دربــاره مــا« در وب ســایت خــود ایجــاد کنیــد یــا اگــر 

چنیــن صفحــه ای داریــد، آن را از نظــر ارائــه اطاعاتــی در مــورد خــود و وب ســایت تان 

قــوی کنیــد. ایــن صفحــه معمــوال اعتمــاد مخاطبــان مــورد نظرتــان را بــاال می بــرد. 

در ایــن صفحــه فرصتــی عالــی در اختیــار داریــد کــه اعتبارنامه هــای خــود و همچنیــن 

ویژگــی مشــتریان خــود و نظــرات آنهــا را بــه نمایــش بگذاریــد. 

ایــن صفحــه، نــه تنهــا از دســتورالعمل های راهنمــای ارزیابــی ارزش صفحــات از دیــد 

ــب وکارتان و  ــه کس ــد وجه ــه می توان ــد، بلک ــروی می کن ــتقیم پی ــور مس ــه ط ــوگل ب گ

ــدار  ــت مق ــد. در حقیق ــار ببخش ــه آن اعتب ــرده و ب ــاال ب ــایت تان را ب ــص  وب س تخص

ــوان مــدارک شــهرت و  ــه عن ــر ب ــر و نظــرات کارب ــا کارب ــت ســایت، تعامــل ب محبوبی

ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــایت تان در نظ ــار س اعتب

 ،HTML بــرای ارتقــا ء ایــن عایــم نشــاندهنده قابــل اعتمــاد بــودن، بهتر اســت به کــد

داده هــای ســاختاری مربــوط بــه وب ســایت تان اضافــه کنیــد تــا گــوگل و کاربران تــان 

بتواننــد در مــورد شــما بــه اطاعــات تکمیلی بیشــتری دسترســی داشــته باشــند.

همچنیــن ایــن روش می توانــد بــه بهبــود صفحــات نتایــج موتــور جســتجو 

وب ســایت تان، بــدون اینکــه حتمــا در صفحــه اول قــرار بگیــرد، کمــک کنــد. 
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5. وب سایت تان را ایمن کنید

ــگام  ــران هن ــت کارب ــتورالعمل های E-A-T، امنی ــر دس ــل جدایی ناپذی ــی از عوام یک

اســتفاده از موتــور جستجوســت. بنابرایــن اگــر تحــت تاثیــر اثــر منفــی به روزرســانی 

ــته اید،  ــه ای نداش ــن تجرب ــوز چنی ــی هن ــا حت ــد ی ــرار گرفته ای ــدا 2 ق ــم فلوری الگوریت

ــد.  ــن کنی ــه SSL ایم ــت گواهینام ــا دریاف ــان را ب ــود و کاربران ت ــایت خ وب س

از  یکــی   ،)Secure Sockets Layer امــن،  ســوکت های  )الیــه   SSL پروتــکل 

ــت  ــق اینترن ــن امنیــت ارتباطــات از طری ــرای تامی ــگاری اســت و ب پروتکل هــای رمزن

ایجــاد شــده اســت. ایــن اســتاندارد وب، اطاعات بیــن کاربــر و وب ســایت را کدگذاری 

می کنــد. 

بــرای وب ســایت خــود گواهینامــه SSL بخریــد تــا امنیــت وب ســایت و کاربران تــان 

ــران  ــه از کارب ــد ک ــدا می کن ــیاری پی ــت بس ــی اهمی ــه زمان ــن گواهینام ــاال رود. ای ب

ــد.  ــع آوری می کنی ــت و جم ــی را درخواس ــات حساس ــایت تان، اطاع س

ــاد  ــد اعتم ــه می توانی ــد، بلک ــاال می بری ــان را ب ــت خودت ــا امنی ــه تنه ــن کار ن ــا ای ب

ــا  ــا مشــاهده ایــن گواهینامــه، ب ــه خــود جلــب کــرده و آنهــا ب ــان را هــم ب کاربران ت

ــند.   ــل باش ــرده و در تعام ــرار ک ــاط برق ــایت تان ارتب ــا وب س ــت ب ــال راح خی
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6. سرعت صفحات وب سایت تان را افزایش دهید

همانطــور کــه پیــش از ایــن شــرح داده شــد، افزایــش ســرعت جابه جایــی صفحــات 

در یــک وب ســایت می توانــد ترافیــک آن را بــاال ببــرد. همانطــور کــه شــرکت گــوگل 

می گویــد، ســایت و ســرعت صفحــه، یکــی از عایــم نهایــی رتبه بنــدی استفاده شــده 

بــه وســیله الگوریتــم آنهاســت و روی تــاش  شــما مبنــی بــر کاهــش زمــان بارگــذاری 

یــک صفحــه متمرکــز اســت. 

در واقــع هرچــه ســرعت جابه جایــی در صفحــات وب ســایت تان بیشــتر باشــد، 

کیفیــت ســایت تان افزایــش می یابــد. 

15

https://modireweb.com


همه چیز درباره آپدیت الگوریتم فلوریدا 2 گوگل و تاثیرش بر 
وب سایت ها

www.modireweb.com

بــرای بــاال بــردن ســرعت صفحــات وب ســایت  روش هــای مختلفــی وجــود دارد کــه از 

آنهــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 

* فشرده سازی فایل ها

بــا اســتفاده از نرم افزارهــای فشرده ســازی فایــل، می توانیــد انــدازه فایل هــای 

ــال،  ــه طــور مث ــه ب ــد ک ــه ای کاهــش دهی ــورد اســتفاده در وب ســایت تان را به گون م

حجــم آنهــا بیــش از 150 بایــت نشــود. 

* بهینه سازی کدهای مورد استفاده

بــا بهینه ســازی کدهــای مــورد اســتفاده )ماننــد کدهــای CSS، JavaScript و 

ــد. در  ــش دهی ــیار افزای ــایت تان را بس ــات وب س ــرعت صفح ــد س HTML( می توانی

ــد.  ــذف کنی ــروری را ح ــای غیرض ــر کارکتره ــا و دیگ ــل، کام ــد فواص ــت بای ــن حال ای

ــد.  ــدون مصــرف را از ســایت برداری ــن فرمــت و تفســیر کدهــا  و کدهــای ب همچنی

* کاهش تغییر مسیر 

ــد،  ــت می کن ــر هدای ــه صفحــه دیگ ــر را ب ــه صفحــه ای از وب ســایت، کارب ــار ک هــر ب

ــا از  ــیر دادن ه ــر مس ــن تغیی ــد. ای ــر می مان ــه منتظ ــه آن صفح ــرای ورود ب ــر ب کارب

ســرعت جابه جایــی در صفحــات می کاهــد. 
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* رفع خطای  render-blocking جاوااسکریپت

مرورگرهــا بــرای بــاز کــردن یــک صفحــه از وب ســایت، بایــد بــه وســیله تجزیــه کــد 

ــد.  زمانــی کــه یــک صفحــه ی  HTML،  نوعــی ســاختار درختــی DOM، ایجــاد کنن

 Document( وب بارگــذاری مــی شــود، مرورگــر از آن صفحــه، یــک مــدل شــیء گرا

Object Model ( ایجــاد مــی کنــد کــه ایــن مــدل، نوعــی ســاختار درختــی از اشــیاء 

موجــود در صفحــه HTML اســت. وقتــی مرورگرتــان طــی ایــن فرآینــد بــه ســندی 

ــه  ــود ادام ــه کار خ ــرده و ب ــرا ک ــپس آن را اج ــده، س ــف ش ــد، متوق ــورد می کن برخ

می دهــد. برطــرف کــردن ایــن خطــا می توانــد ســرعت صفحــات وب تــان را افزایــش 

دهــد. 

* برطرف کردن مشکل حافظه پنهان مرورگر

حافظــه  پنهــان مرورگــر، پــس از مدتــی پــر از اطاعــات ) از برگه هــای مختلــف گرفتــه 

ــاره وارد  ــر دوب ــی کارب ــره( می شــود. وقت ــر، فایل هــای جاوااســکریپت و غی ــا تصاوی ت

ــذاری مجــدد کل صفحــات نمی شــود.  ــه بارگ ــور ب ــر مجب ســایت تان می شــود،  مرورگ

ــن  ــا بدی ــد ت ــخ انقضــاء اســتفاده تعییــن کنی ــان، تاری ــرای حافظــه پنه ــد ب می توانی

ــاال رود.   ــایت تان ب ــب ســرعت صفحــات وب س ترتی
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* زمان پاسخگویی سرور را بهبود بخشید

زمــان پاســخگویی ســرور، تحــت تاثیــر مقــدار ترافیکــی کــه دریافــت می کنیــد، منابعی 

ــا آن ســر  ــزاری کــه ســرور شــما ب ــد و نرم اف ــا اســتفاده می کن کــه هــر صفحــه از آنه

ــا مســیریابی  ــان پاســخگویی ســرور، جســتجو ی ــود زم ــرای  بهب و کار دارد، اســت. ب

کنــد داده هــا را بهینــه کنیــد یــا مشــکل نبــود حافظــه کافــی را برطــرف نماییــد. زمــان 

پاســخگویی ســرور زیــر 200 میلی ثانیــه عالــی اســت. 

* تصاویر سایت را بهینه سازی کنید

ــن از  ــند. همچنی ــت، نباش ــاز اس ــه نی ــه ک ــر از آنچ ــان بزرگت ــید تصاویرت ــب باش مراق

فرمــت مناســب اســتفاده کنیــد. فرمــت فایل هــای گرافیکــی کمتــر از 16 رنــگ، بهتــر 

از PNG باشــد امــا فرمــت عکس هــا بــه طــور کلــی JPEG باشــد بهتــر اســت و البتــه 

پیــش از اســتفاده در وب ســایت بایــد فشــرده شــوند. 

صفحــات  در  جابه جایــی  ســرعت  می توانیــد  فــوق  کارهــای  دادن  انجــام  بــا 

وب ســایت تان را بــاال بــرده و در نهایــت از اثــرات منفــی آپدیــت الگوریتــم فلوریــدا 2 

ــد.  بکاهی
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کالم آخر

بــرای اینکــه ترافیــک و رتبه بنــدی وب ســایت تان در بهتریــن شــرایط باشــد، همیشــه 

ــید  ــدا2 باش ــد فلوری ــوگل، مانن ــای گ ــم الگوریتم ه ــانی های مه ــب به روزرس ــد مراق بای

و پــس از 10 تــا 15روز از گذشــت هــر  به روزرســانی کــه موجــب نوســان در رتبه بنــدی 

ــار  ــایت تان دچ ــا وب س ــد ت ــام دهی ــرات الزم را انج ــت، تغیی ــده اس ــایت تان ش س

مشــکل نشــود. 
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