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ــوگل  ــای گ ــا جریمه ه ــی ی ــوع پنالت ــه موض ــع ب ــال راج ــه ح ــا ب ــم ت ــما ه ــًا ش حتم

ــا  ــد؟ آی ــا درک کامــل و درســتی از آن داری ــا آی ــد. ام )Google Penalty( شــنیده ای

می دانیــد چطــور بایــد از جریمــه شــدن پرهیــز کــرد؟ بــا مــا همــراه باشــید تــا در ایــن 

مقالــه ببنیــد گــوگل پنالتــی چیســت و بــرای رفــع آن چــه بایــد کــرد.

بــرای رســیدن بــه صفحــات اول در نتایــج جســتجوی Google بایــد کارهــای زیــادی 

کــرد و نــکات مختلفــی را در مبحــث ســئو و بهینه ســازی ســایت رعایــت کــرد. خیلــی از 

ایــن راهکارهــا، مجموعــه عملیات هــای پیشــنهادی و کاربــردی هســتند کــه بــا انجــام 

درســت آن هــا می تــوان نتایــج خوبــی گرفــت. امــا بــه جــز ایــن مــوارد، راهکارهایــی 

نیــز وجــود دارنــد کــه بــا کمــک آن هــا می تــوان در مــدت زمــان و بــا هزینــه کمتــری 

ــوده و انجــام  ــن راهکارهــا غیرمعمــول ب ــه ای ــج رســید. بدیهی ســت ک ــن نتای ــه ای ب

آن هــا شــرایط خاصــی دارد.

ــتجوی  ــوری جس ــژه موت ــه وی ــتجو ب ــای جس ــه موتوره ــم ک ــم می دانی ــی ه از طرف

گــوگل، قوانیــن خاصــی را بــرای وب ســایت ها در نظــر گرفته انــد. ایــن قوانیــن بــرای 

جلوگیــری از ســوء اســتفاده بعضــی از وب مســترها ایجــاد شــده اند. چــرا کــه همانطــور 

ــج  ــه برخــاف راهکارهــای رای ــد ک ــی وجــود دارن ــم، راهکارهــای غیرمعمول ــه گفتی ک

عمــل می کننــد. ایــن راه و روش هــا از نظــر گــوگل ممنــوع بــوده و جــزو لیســت ســیاه 

آن بــه حســاب می آینــد. بــه همیــن دلیــل، ایــن موتــور جســتجو ســایت هایی کــه از 

قوانیــن ســرپیچی کننــد و ســراغ راه و روش هــای غیرقانونــی برونــد را جریمــه می کنــد.
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Google دالیــل متعــددی بــرای جریمــه کــردن وب ســایت ها بیــان کــرده اســت کــه 

ایــن دالیــل در قالــب مجموعــه ای از اتهامــات و هشــدارهای گــوگل بــرای وب مســترها 

از طریــق منابــع مختلــف شــرح داده شــده اســت. امــا بــا ایــن حــال ایــن هشــدارها 

ــا  ــا زود ب ــر ی ــایت ها دی ــوند و آن وب س ــه می ش ــده گرفت ــراد نادی ــی از اف ــرای خیل ب

جریمه هــای Google رو بــه رو خواهنــد شــد. الگوریتم هــای گــوگل هــر روز و هــر لحظــه 

در حــال ارتقــاء بــوده و خیلــی زود بــه زود بــا آپدیت های جدید هوشــمندتر می شــوند. 

ــمندانه تر از  ــر روز هوش ــتجو ه ــور جس ــن موت ــا ای ــود ت ــث می ش ــئله باع ــن مس ای

روزهــای قبــل و بــا ابزارهایــی مجهــز شــروع بــه اســکن و پیــدا کــردن متخلفیــن کنــد.

نــکات خیلــی جالــب و مهمــی در زمینــه جرایــم گــوگل وجــود دارد کــه بیشــتر افــراد، 

از جملــه اغلــب وب مســترها، حتــی افــرادی کــه خودشــان را در ایــن زمینــه باتجربــه و 

حرفــه ای می داننــد از آن هــا آگاه نبــوده و بــا انجــام کارهایــی کــه نبایــد انجــام دهنــد، 

ــروب  ــایت مدی ــه از وب س ــن مقال ــد. در ای ــر می اندازن ــه خط ــان را ب ــود و تجارتش خ

قصــد داریــم تــا بــا معرفــی و بررســی حاشــیه های مبحــث جریمــه گــوگل، شــما را از 

تهدیــدات احتمالــی و مســائلی کــه ممکــن اســت بــه کســب وکار آنایــن شــما لطمــه 

وارد کننــد را آگاه کنیــم.

 Google مــا در ادامــه ایــن مقالــه بــه شــما می گوییــم کــه پایــه و اســاس سیســتم

Penalty بــه چــه صــورت اســت و بــرای اینکــه وب ســایت خــود را از خطــرات احتمالی 

مصــون بداریــد، مهم تریــن راهکارهــا و نکاتــی کــه بایــد بدانیــد را بــه شــما خواهیــم 

. گفت
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گوگل پنالتی چیست؟
بگذاریــد بــا یــک مثــال ســاده ایــن مســئله را بــرای شــما روشــن کنیــم. درســت مثــل 

یــک بــازی فوتبــال، وب ســایت مــا در نقــش بازیکنــان و گــوگل در نقــش داور اســت. 

اگــر بازیکنــان رفتــار غیرحرفــه ای از خــود نشــان داده و یــا مرتکــب اشــتباهات شــوند و 

یــا هــر یــک از قوانیــن بــازی را نقــض کننــد، بــا جریمه هــای داور رو بــه رو می شــوند. 

گاهــی اوقــات اگــر ایــن نقــض قوانیــن بیــش از حــد باشــد، آن بازیکــن ممکــن اســت 

ــنگین تری  ــای س ــم جریمه ه ــاص ه ــوارد خ ــی م ــود. در بعض ــراج ش ــازی اخ از کل ب

مثــل تعلیــق و عــدم اجــازه بــرای بازی هــای بعــدی تــا یــک مــدت مشــخص بــرای 

ــًا  ــای آن دقیق ــوگل و جریمه ه ــرایط گ ــود. ش ــه می ش ــر گرفت ــان در نظ ــن بازیکن ای

مشــابه مثالــی اســت کــه زدیــم.
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گــوگل در نقــش یــک داور اختیاراتــی دارد کــه می توانــد در صــورت مشــاهده نقــض 

ــض  ــدار آن نق ــوع و مق ــه ن ــه ب ــا توج ــایتی، ب ــر وب س ــط ه ــن توس ــه قوانی هرگون

ــد. در زمیــن  ــا جریمه هــای مشــخص شــده تنبیــه کن ــون، وب ســایت خاطــی را ب قان

ــان  ــا هم ــی ی ــک داور ویدئوی ــل کم ــی مث ــا و ابزارهای ــا از کمک داوره ــال، داوره فوتب

VAR اســتفاده می کننــد. گــوگل نیــز دســتیارهایی از جملــه ربات هــا و خزندگانــش را 

ــد. ــل وب ســایت ها کمــک کنن ــد قضــاوت در مقاب ــه او در رون ــا ب دارد ت

جریمــه گــوگل مبحثــی گســترده و جامــع از یــک سیســتم اشــکال یابی انحصاری اســت 

کــه توســط کمپانــی Google پایه ریــزی شــده اســت کــه طبــق آن، اگــر هر وب ســایتی 

اقــدام بــه نقــض قوانیــن مخصــوص وضــع شــده کــرده و تــاش کنــد تــا ایــن قوانیــن 

ــن  ــذاری ای ــد. بنیان گ ــد ش ــه رو خواه ــوگل رو ب ــای گ ــا جریمه ه ــذارد، ب ــا بگ ــر پ را زی

Google. ــتجوی ــور جس ــه موت ــی ک ــردد. زمان ــاز می گ ــل ب ــال ها قب ــه س ــتم ب سیس

ــوز  ــه پربازدیدتریــن ســایت و موتــور جســتجوی جهــان تبدیــل شــد امــا هن com ب

ــا  ــتجو آنقدره ــور جس ــن موت ــان ای ــود. در آن زم ــرده ب ــدا نک ــروزی را پی ــل ام تکام

ــن  ــت. همی ــار داش ــدودی در اختی ــای مح ــا و الگوریتم ه ــود و ربات ه ــمند نب هوش

موضــوع بســتری مناســب بــرای متقلبیــن فراهــم کــرد تــا بــا روش هــای دروغیــن و 

حتــی ناعادالنــه بــه ســودجویی پرداختــه و از ایــن حفره هــای امنیتــی ســوء اســتفاده 

کننــد.

بعــد از مدتــی کــه گــوگل روی ایــن مباحــث تحقیــق کــرد، توانســت راهکارهایــی برای 

مقابلــه بــا آن هــا ایجــاد کنــد. امــا در طــرف مقابــل نیــز صدهــا و هــزاران وب مســتر 
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حرفــه ای و کاه بــردار بودنــد کــه همیشــه راهــی بــرای دور زدن قوانیــن وضــع شــده 

ــا  ــوگل ب ــا گ ــه دارد، ام ــان ادام ــت همچن ــن رقاب ــه ای ــد. اگرچ ــدا می کردن ــوگل پی گ

ــراد ســودجو  ــن اف ــای ای الگوریتم هــا و ربات هــای هوشــمند امــروزی اش، دســت و پ

را بــه خوبــی بســته اســت.

ــری در کل  ــل ویروس هــای کامپیوت ــًا مث ــی دقیق ــن راه و روش هــای غیرقانون حــاال ای

دنیــا نشــر پیــدا کرده انــد و دسترســی بــه خیلــی از آن هــا بــرای وب مســترهای معمولی 

ــتر  ــود را بیش ــیت های خ ــر Google حساس ــن خاط ــه همی ــت. ب ــده اس ــم ش فراه

ــن  ــردن ای ــه ک ــردن و جریم ــدا ک ــرای پی ــتری ب ــب بیش ــه مرات ــای ب ــرده و فیلتره ک

افــراد بــه کار بــرده اســت. ایــن مســئله یعنــی شــما بــه عنــوان یــک صاحــب ســایت 

و کســب وکار اینترنتــی، حتــی اگــر ندانیــد و قصــد اســتفاده از چنیــن روش هایــی را 

ــن  ــه خاطــر اســتفاده از ای ــاز هــم در خطــر جریمــه شــدن ب هــم نداشــته باشــید، ب

ــی هســتید. راهکارهــای غیرقانون

ــم  ــی و مه ــن اصل ــم و قوانی ــا جرای ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ــد کنی ــه بای ــل کاری ک حداق

گــوگل آشــنا باشــید و ســعی کنیــد بــا تعبیــت کــردن از آن هــا تجارت تــان را بــه خطــر 

ــروی  ــش پی ــه از قوانین ــوگل وب ســایت هایی ک ــه گ ــد ک ــر اســت بدانی ــد. بهت نیندازی

می کننــد را بــا بهبــود نســبی رتبــه آن هــا تشــویق می کنــد تــا از ایــن طریــق دنیــای 

ــی ســوق دهــد. ــه ســمت فعالیت هــای قانون وب را ب

اگرچــه کلمــه »جریمــه گــوگل« بــه ظاهــر بــه یــک تعــداد جریمــه معمــول و مشــخص 
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ــادگی ها  ــن س ــه ای ــئله ب ــن مس ــه ای ــد ک ــت بدانی ــر اس ــا بهت ــود، ام ــوط می ش مرب

نیســت. اولیــن چیــزی کــه بایــد بــه خوبــی از آن مطلــع باشــید، ماهیــت سیســتم 

ــن  ــتی در ای ــناخت درس ــر ش ــت. اگ ــایت ها اس ــرای س ــوگل ب ــای گ ــع جریمه ه جام

ــم راه شــده  ــا وب مســترهای گ ــن صــورت شــما هــم ب ــه نداشــته باشــید، در ای مقول

تفاوتــی نداشــته و شــاید بــه خاطــر یــک نکتــه کوچــک، ســال ها تــاش شــما بی ثمــر 

باقــی بمانــد.

بنابرایــن اگــر آینــده کســب وکار اینترنتــی شــما برایتــان مهــم اســت و از طرفــی ایــن 

ــا  ــد راهکارهــای ســازش ب ــع تبلیغاتــی شماســت، بای ــور جســتجو بزرگتریــن منب موت

آن را بدانیــد و از راه و روش هــای غیرمنطقــی و خطرنــاک دوری کنیــد. راه و روش هــا 

ــان مشــاغل  ــی از صاحب ــد کــه شــاید از نظــر شــما و خیل و تکنیک هایــی وجــود دارن

دیگــر هیــچ مشــکلی نداشــته باشــند. امــا ممکــن اســت همــان تکنیــک بــه ظاهــر 

ســاده، دلیــل اصلــی کاهــش اعتبــار شــما باشــد.

جریمــه گــوگل مساوی ســت بــا افــت رتبــه شــما در جســتجوها و در نتیجــه کاهــش 

چشــم گیــر بازدیدهــای ارگانیــک شــما

جرایم گوگل چه کسانی را مورد هدف قرار می دهد؟
Google دو نوع از وب سایت های قانون شکن را جریمه می کند:
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ــتکاری  ــود را دس ــه خ ــول رتب ــای غیرمعم ــا روش ه ــه ب ــایت هایی ک 1. وب س
می کننــد

اولیــن و بیشــترین جریمه هــای گــوگل بــرای افــرادی اســت کــه از روش هــای دروغیــن 

ــن  ــد. ای ــتجوها دارن ــج جس ــر در نتای ــای بهت ــب رتبه ه ــعی در کس ــی، س و غیرواقع

ــه بیشــتر آن هــا در  ــی هســتند ک ــه ای از تکنیک هــای غیرقانون راه و روش هــا مجموع

ــا  مبحــث ســئوی کاه ســیاه یــا ســئوی کاه خاکســتری خاصــه می شــوند. گــوگل ب

الگوریتم هــای هوشــمندی کــه در اختیــار دارد، ایــن وب ســایت ها را شناســایی کــرده 

و جریمــه خواهــد کــرد. اگــر یــک وب ســایت پــا را فراتــر از یــک تخلف ســاده گذاشــته 

ــج  ــرای همیشــه از نتای ــوارد شــدید ب ــا در م ــی و ی ــرای مدت باشــد، ممکــن اســت ب

موتــور جســتجوی Google حــذف شــود!

مقالــه پیشــنهادی: تعریــف ســئوی کاه ســفید، کاه ســیاه و کاه خاکســتری و تفــاوت 

آنهــا بــا یکدیگــر

ــور  ــه منظ ــی ب ــای غیراخالق ــه از تاکتیک ه ــرادی ک ــا اف ــایت ها ی 2. وب س
ــد ــتفاده می کنن ــا اس ــه رقب ــیب ب آس

ــورد اول،  ــز م ــه ج ــه ب ــانی ک ــرده و در آن کس ــروز ک ــود را ب ــت خ ــرًا لیس ــوگل اخی گ

اقــدام بــه آســیب رســاندن بــه جایــگاه و رتبــه ســایت های دیگــر کننــد را نیــز جریمــه 

ــه دارد  ــی ک ــرایط متفاوت ــا و ش ــر پیچیدگی ه ــه خاط ــورد ب ــن م ــه ای ــد. البت می کن

باعــث شــده تــا همچنــان خیلــی از افــراد فعــال در حــوزه بازاریابــی اینترنتــی، بــدون 

ــه بــه بخش هــای مختلــف یــک  ــد، اقــدام بــه حمل اینکــه ردی از خــود باقــی بگذارن
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ــه  ســایت کــرده و یــا از روش هــای دیگــر مثــل بک لینک هــای ســمی )لینــک دادن ب

ســایت های رقیــب از منابــع اســپم و بــه شــدت ســطح پاییــن( تــاش می کننــد تــا 

ــگاه  ــرار داده و باعــث کاهــش ارزش جای ــب را تحت الشــعاع ق ــه ســایت های رقی رتب

آن هــا در موتورهــای جســتجو شــوند.

متأســفانه ایــن روش هــا توســط خیلــی از افــراد مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. اگــر 

ــورد ســایت  ــی را در م ــکات مهم ــد ن ــن حمــات نشــوید، بای ــی ای ــد قربان می خواهی

خــود بدانیــد و گزینه هــای مختلفــی را بــه منظــور افزایــش امنیــت وب ســایت خــود 

ــر  ــه زی ــورد را در مقال ــن م ــم در ای ــه مه ــن نکت ــد چندی ــه می توانی ــد ک ــال کنی اعم

مشــاهده کنیــد.

انواع جریمه های گوگل
ــال  ــی اعم ــت کل ــوگل در دو حال ــای گ ــه جریمه ه ــد ک ــد بدانی ــز بای ــل از هرچی قب

ــای  ــع ربات ه ــا و درواق ــه در آن الگوریتم ه ــت ک ــی اس ــت اول، حالت ــوند. حال می ش

ــردن  ــت ک ــه ثب ــدام ب ــا، اق ــق داده ه ــودکار و تطاب ــی خ ــا بررس ــمند Google ب هوش

ــرای آن  ــای الزم را ب ــرده و جریمه ه ــه ک ــش مربوط ــف در بخ ــایت های متخل ــام س ن

ــانی  ــت انس ــچ دخال ــا، هی ــوع جریمه ه ــن ن ــد. در ای ــر می گیرن ــایت ها در نظ وب س

ــن  ــش از 70% از ای ــًا بی ــت، تقریب ــترس اس ــه در دس ــاری ک ــق آم ــدارد و طب ــود ن وج

ــوند. ــی می ش ــت و بررس ــوگل ثب ــای گ ــط الگوریتم ه ــم، توس جرای
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حالــت دوم، نــوع دســتی ایــن جریمه هــا اســت. ایــن جرایــم کــه بیشــتر در بخش های 

ــط  ــوند، توس ــت می ش ــت ثب ــوق کپی رای ــض حق ــه نق ــوط ب ــوارد مرب ــکایات و م ش

اپراتورهــا و کارشناســان گــوگل ثبــت و بررســی می شــوند. در خیلــی از مــوارد، زمانــی 

ــد  ــوگل نتوانن ــا ربات هــای گ ــه تاکتیک هــای ســئوی کاه ســیاه باعــث می شــوند ت ک

بــه درســتی تخلــف یــک ســایت را متوجــه شــوند، ایــن کارشناســان گــوگل هســتند که 

بــا متدهــای حرفــه ای و ابزارهــای دســتی اقــدام بــه بررســی و آنالیــز وب ســایت های 

ــد. ــکوک می کنن مش

طیف جریمه های گوگل
همانطــور کــه گفتیــم، بســته بــه نــوع قوانیــن و مقــدار تخلف هــای یــک وب ســایت، 

ــدت،  ــد کوتاه م ــا می توانن ــن جریمه ه ــود. ای ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــم مختلف جرای

بلندمــدت و یــا حتــی همیشــگی باشــند! ممکــن اســت یــک ســایت خاطــی کــه بــه 

ــرای  ــود، ب ــج جســتجوها ب ــدی در صفحــه اول نتای ــد کلمــه کلی ــال در چن ــوان مث عن

ــف آن  ــدت تخل ــر ش ــرود. اگ ــر ب ــه عقب ت ــد صفح ــه چن ــک ب ــه ی ــی از از صفح مدت

ــات  ــایت روی آن کلم ــار آن وب س ــت ارزش و اعتب ــن اس ــد، ممک ــتر باش ــایت بیش س

کلیــدی حــذف شــده و کاً از نتایــج جســتجوها در مــورد آن کلمــات کنــار زده شــود.

ــای  ــد از جریمه ه ــی بع ــایت حت ــک وب س ــه ی ــاص ک ــی خ ــای خیل ــا در حالت ه ام

اولیــه بــاز هــم بــه اســتفاده از روش هــای غیرقانونــی ادامــه دهــد، احتمــال اینکــه بــه 

طــور کل هیــچ صفحــه ای از آن وب ســایت در نتایــج گــوگل ایندکــس نشــوند وجــود 

ــود،  ــد وقــت پیــش منتشــر کــرده ب ــق آمــار جالبــی کــه خــود Google چن دارد. طب
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ــه  ــه خاطــر بی توجهــی ب ــرده نشــد، ب یکــی از ســایت های موفــق کــه اســمی از آن ب

هشــدارهای گــوگل، جریمــه شــد.

آن ســایت بعــد از بازگشــت بــه حالــت اول مجــددًا اقــدام بــه اســتفاده از روش هــای 

غیرقانونــی کــرد تــا اینکــه ایــن مســئله باعــث شــد تــا بــه طــور کل از نتایــج صفحــات 

موتــور جســتجوی Google حــذف شــود! تنهــا بعــد از ســه روز بعــد از ایــن اتفــاق، 

بازدیــد ســایت مذکــور بــه قــدری افــت پیــدا کــرد کــه بازدیــد کلــی آن تقریبــًا یــک 

ــایت  ــه آن وب س ــی ک ــا جای ــده ت ــد تضعیف کنن ــن رون ــد! ای ــادی ش ــت ع ــم حال ده

رســمًا اعــام ورشکســتگی کــرد ادامــه پیــدا کــرد.

نــوع دیگــری از جریمه هــا نیــز وجــود دارد کــه بــه مباحــث حقوقــی مرتبــط می شــود. 

گــوگل بــه عنــوان یــک واســطه اینترنتــی، دسترســی و اســتفاده غیرمجــاز از محتــوای 

ــاری  ــرکت های تج ــی از ش ــت. خیل ــام کرده اس ــوع اع ــده را ممن ــت ش ــع کپی رای مناب

ــایت های  ــا س ــد ت ــوگل می خواهن ــف، از گ ــکایت نامه های مختل ــه ش ــا ارائ ــا، ب دنی

متخلــف را شناســایی و نــام آن هــا را بــه مراجــع قانونــی ارائــه دهــد. بــه همیــن خاطر، 

تــا کنــون صدهــا ســایت مختلــف بــه خاطــر ارائــه اطاعــات کپی رایــت بــدون اجــازه 

نشــر از منبــع اصلــی هــم بــه صــورت آنایــن و هــم بــه صــورت قضایــی مــورد پیگــرد 

قانونــی قــرار گرفتنــد.

ــورهای  ــتر در کش ــم بیش ــاص و آن ه ــی خ ــوارد خیل ــم در م ــوع جرای ــن ن ــه ای البت

غربــی بــه مراجــع قانونــی ارجــاع داده می شــوند. امــا گــوگل هشــدارهای الزم را بــرای 
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متلخفیــن توضیــح داده و درســت مثــل یــک ناظــر محتــوای غیرقانونــی وب ســایت ها 

ــد. ــی می کن را بررس

افت رتبه سایت همیشه به معنی جریمه شدن نیست
 Google اگــر رتبــه ســایت شــما در موتورهــای جســتجو بــه ویــژه موتــور جســتجوی

افــت پیــدا کــرده اســت، ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه ســایت شــما حتمــًا شــامل 

جرایــم گــوگل شــده باشــد. البتــه کــه اولیــن پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه بــه صــورت 

دوره ای بــه طــور مثــال هــر یــک یــا دو مــاه یــک بــار شــرایط امنیتــی و اســتانداردهای 

ــرار داریــد بتوانیــد  ــا اگــر در معــرض جریمــه شــدن ق ســایت خــود را چــک کنیــد ت

پیشــگیری کنیــد. امــا بــا ایــن حــال، جریمه هــای گــوگل فقــط یکــی از دالیــل زیــادی 

اســت کــه باعــث کاهــش رتبــه و بازدیــد ســایت شــما می شــود. بنابرایــن بــه خاطــر 

ــه اول خــود  داشــته باشــید کــه در هــر صــورت مقصــر عــدم نتیجــه گرفتــن در وهل

شــما هســتید.
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چطور متوجه شویم که وب سایت ما توسط گوگل جریمه شده است؟
گــوگل بــرای اینکــه بــه مخاطبیــن خــود بفهمانــد در کــدام بخــش و بــه چــه دلیــل 

ــا توضیحــات کافــی بــرای  جریمــه شــدند، اقــدام بــه تهیــه و ارســال یــک گــزارش ب

ــرده  ــازی ک ــزار Google Search Console را فعالس ــر اب ــد. اگ ــترها می کن وب مس

ــد. ــت می کنی ــول دریاف ــن کنس ــه را در ای ــزارش مربوط ــل گ ــید، فای باش

در مــوارد دیگــر بــه ویــژه مــوارد مربــوط بــه نقــض حقــوق کپی رایــت، گــوگل اقــدام به 

ارســال یــک ایمیــل اطاعاتــی بــه آدرس حســاب کاربــری شــما در گــوگل وب مســترتولز 

می کنــد. در بعضــی مــوارد نیــز گزارشــات متعــدد بــه صــورت فهرســت در ایــن کنســول 

 Google ــًا از سیســتم های ــم حتم ــه می کنی ــد. بنابرایــن توصی ــه نمایــش در می آین ب

Search Console ، Google Analytics و Google Webmaster Tools اســتفاده 

. کنید

ــع و گام  ــوزش جام ــز و آم ــتر تول ــوگل وبمس ــتفاده از گ ــای اس ــط: راهنم ــه مرتب مقال

ــه گام آن ب

ــازی  ــت عــادی نی ــع ایــن خطاهــا و جریمه هــا در حال ــرای رف ــه ب ــد ک فرامــوش نکنی

بــه ارســال ایمیــل بــه گــوگل نیســت. معمــوالً مــوارد معمولــی ایــن نــوع خطاهــا و 

تخلف هــا بــه صــورت خــودکار بررســی می شــوند امــا بــه منظــور ســرعت بخشــیدن 

بــه فرآینــد بررســی و رفــع مشــکل، می توانیــد از بخــش ارســال درخواســت بازرســی 

مجــدد )کــه بــه همیــن منظــور طراحــی شــده اســت( اقــدام بــه ایجــاد یــک طــرح 
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درخواســت بــرای از بیــن بــردن جریمــه )البتــه بعــد از برطــرف کــردن مشــکل( کنیــد. 

ــه  ــوط ب ــات الزم مرب ــتد، توضیح ــما می فرس ــرای ش ــه ب ــی ک ــوگل در اطاعیه های گ

بخشــی کــه بایــد بــه آن توجــه کــرده و مشــکلش را برطــرف کنیــد بــه شــما می دهــد.

لیست مهم ترین دالیل جریمه شدن توسط گوگل
ــن  ــه ای ــی ک ــن گزینه های ــی و مهم تری ــت اصل ــراغ لیس ــه س ــه ب ــیده ک ــت آن رس وق

موتــور جســتجو بــه خاطــر آن هــا شــما را جریمــه خواهــد کــرد برویــم. مــا در ادامــه 

اصلی تریــن دالیــل جریمه هــای گــوگل بــه همــراه راه حل هــای کلــی برطــرف ســازی 

آن هــا را بــه صــورت فهرســت وار بــه شــما توضیــح خواهیــم داد.

ــوا از  ــازی محت ــا پنهان س ــه Cloacking ی ــوم ب ــک موس ــتفاده از تکنی 1. اس
دیــد گــوگل

ــام  ــه ن ــی ب ــتفاده از روش ــیاه، اس ــئوی کاه س ــای س ــن تکنیک ه ــی از اصلی تری یک

Cloacking یــا پنهــان کاری می باشــد کــه آن را بــا عناویــن دیگــری همچــون 

ــک  ــن تکنی ــند. ای ــم می شناس ــه ه ــای مخفیان ــا ریدایرکت ه Sneaky Redirects ی

ــی را  ــوگل صفحات ــه گ ــما ب ــوع اول، ش ــرد. در ن ــورت می گی ــی ص ــکل کل ــه دو ش ب

معرفــی می کنیــد کــه در ظاهــر اعتبــار و کیفیــت مناســبی دارنــد. امــا وقتــی کاربــران 

روی لینــک آن صفحــات کلیــک کــرده و وارد آن هــا می شــوند، بــه صفحــات دیگــری 

هدایــت می شــوند.
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ــه انتظــارش  ــران وارد صفحــه ای ک ــا کارب ــن تکنیکــی باعــث می شــود ت ــع چنی درواق

را داشــتند نشــده و بــه جــای آن وارد یــک صفحــه دیگــر شــوند! ایــن تکنیــک بــرای 

ــک  ــک روی لین ــرای کلی ــا ب ــب آن ه ــع ترغی ــران و درواق ــی کارب ــد تقلب ــذب بازدی ج

ســایت ها بــا عناویــن و تبلیغــات دروغیــن اســتفاده می شــود. بــا ایــن کار ایــن افــراد 

متقلــب نیــازی ندارنــد کــه اقــدام بــه تولیــد صفحاتــی بــا محتــوای بــا کیفیــت کننــد 

ــوگل  ــد گ ــوای آن را از دی ــد و محت ــس می کنن ــب را ایندک ــن مطال ــوان ای ــط عن و فق

ــد. ــان می کنن پنه

جریمه در نظر گرفته شده برای این تخلف:

ــه و  ــذف آن صفح ــورت ح ــه ص ــت ب ــن اس ــدام ممک ــن اق ــرای ای ــوگل ب ــه گ جریم

دســته بندی از نتایــج باشــد و یــا در مــوارد خــاص، کل وب ســایت متخلــف از حضــور 

در نتایــج صفحــات جســتجو بــه صــورت موقتــی یــا همیشــگی حــذف خواهنــد شــد.

راه حل برطرف سازی این مشکل:

به سایت Google Search Console بروید.	 

از قسمت Crawl گزینه Fetch as Google را انتخاب کنید.	 

لینــک صفحاتــی کــه از ســوی گــوگل مشــکوک اعــام شــده اند را در ایــن بخــش 	 

وارد کنیــد.

بعــد از دریافــت اطاعــات توســط گــوگل، محتــوا و اطاعــات ارســالی را بــا محتوای 	 
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ــوای  ــن و محت ــر در عناوی ــد. اگ ــت دهی ــود مطابق ــایت خ ــه در س ــه مربوط صفح

داخلــی تفاوتــی دیدیــد، بایــد ســعی کنیــد ایــن تفاوت هــا را برطــرف کنیــد و هــر 

دو نســخه را بــه یــک شــکل در بیاوریــد.

ــرده و از 	  ــذف ک ــد را ح ــام دادی ــه انج ــن صفح ــه در ای ــی ک ــه ریدایرکت های هرگون

ــد. ــتفاده نکنی ــه اس ــن صفح ــودکاری در ای ــر خ ــچ هدایت گ هی

بعد از اتمام کار و برطرف سازی این مشکل تا 72 ساعت صبر کنید.	 

اگــر بعــد از ایــن زمــان همچنــان گــزارش منفــی گــوگل باقــی مانــده بود، از قســمت 	 

ــد  ــک درخواســت بررســی کنی ــه ایجــاد ی ــدام ب Reconsideration Request اق

ــازی  ــایت و برطرف س ــی س ــه بررس ــدام ب ــم اق ــی ک ــوگل در زمان ــای گ ــا اپراتوره ت

مشــکل کننــد.

 

 htaccess. توجــه کنیــد کــه برخــی از ایــن گونــه ریدایرکت هــا ممکــن اســت در فایــل

ســایت شــما ایجــاد شــده باشــند. بــا چــک کــردن محتــوای آن هــا مطمئــن شــوید که 

ایــن مشــکل برطــرف شــده اســت. همچنیــن شــایان ذکــر اســت کــه ایــن تکنیــک 

فقــط بــرای صفحــات وب اســتفاده نمی شــود. از تکنیــک Cloacking بــرای فایل هــا 

بــه ویــژه تصاویــر نیــز اســتفاده می شــود. بنابرایــن بایــد مطمئــن شــوید کــه تصویــر 

یــا فایلــی کــه بــه گــوگل پلــی نشــان می دهیــد، همــان تصویــر و فایلــی اســت کــه 

کاربــران نیــز آن را خواهنــد دیــد.
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Cloacking: First Click Free 2. استفاده از تکنیک
ــوگل،  ــای گ ــه ج ــه ب ــود دارد ک ــز وج ــابهی نی ــک مش ــورد اول، تکنی ــل م ــت مث درس

ایــن بــار کاربــران هســتند کــه بــا ایــن تکنیــک نمی تواننــد محتــوای یــک ســایت را 

ببیننــد. در نــوع اول متخلفیــن بــا پنهــان کــردن یــک ســری صفحــات از دیــد گــوگل 

ــه  ــوگل ب ــای گ ــا ربات ه ــدند ت ــث می ش ــر باع ــات دیگ ــه صفح ــران ب ــت کارب و هدای

اشــتباه بی افتنــد. امــا در نــوع دوم، شــرایط بــه گونــه ای برعکــس ایــن مــورد اســت.

در نــوع دوم کــه از سیســتم First Click Free ســوء اســتفاده می کنــد، وب ســایت های 

متخلــف اقــدام بــه طراحــی صفحاتــی می کننــد کــه محتــوای آن هــا بــرای ربات هــا و 

موتورهــای جســتجو قابــل مشــاهده اســت امــا کاربــران بــرای مشــاهده آن هــا موظف 

ــا بــه عضویــت درآمــدن در بخــش خبرنامــه هســتند. ایــن  ــام، ورود و ی ــه ثبــت ن ب
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ــایت هایی  ــت و وب س ــوگل اس ــن First Click Free Policy گ ــاف قوانی ــدام برخ اق

کــه بــا ایــن مضمــون اقــدام بــه جــذب بازدیــد کننــد جریمــه خواهنــد شــد.

ــب  ــًا اغل ــه تقریب ــی ک ــا از جای ــدارد ام ــکلی ن ــادی مش ــت ع ــوردی در حال ــن م چنی

ــه  ــوگل ب ــتند، گ ــتجوی Google هس ــور جس ــرف موت ــایت از ط ــک س ــای ی بازدیده

کاربرانــی کــه از طریــق موتــور جســتجویش بــه چنیــن صفحاتی ارجــاع داده می شــوند 

تضمیــن می دهــد کــه بایــد بــه محتــوای جســتجو شــده در آن صفحــات دسترســی 

ــد  ــون عمــل کن ــت اگــر یــک وب  ســایت برخــاف ایــن قان ــد. در ایــن حال ــدا کنن پی

جریمــه مــی  شــود.

جریمه درنظر گرفته شده برای این تخلف:

ــن کار، باعــث  ــف در صــورت انجــام ای ــوع اول، وب ســایت های متخل ــل ن ــًا مث تقریب

ــج موتورهــای جســتجو حــذف شــوند. در صــورت  ــا آن صفحــات از نتای می شــوند ت

تکــرار ایــن موضــوع در صفحــات دیگــر، گــوگل کل صفحــات ســایت شــما را به لیســت 

ــرای یــک مــدت مشــخص، هیــچ لینکــی از ســایت  ــد و ب ســیاه خــود اضافــه می کن

شــما در نتایــج موتــور جســتجوی Google بــه نمایــش در نخواهــد آمــد.

 راه حل برطرف سازی این مشکل:

بایــد صفحاتــی از ســایت خــود کــه در موتــور جســتجوی گوگل بــا عنوان دسترســی 	 
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رایــگان بــه محتــوا ایندکــس شــده اند را طــوری طراحــی کنیــد کــه کاربــران مجبــور 

بــه ثبــت نــام و یــا ورود بــه پنــل بــرای مشــاهده محتــوای آن نباشــند. اگــر قصــد 

ســاخت چنیــن صفحاتــی داریــد، نبایــد آن هــا را در گــوگل ایندکــس کنیــد.

ــوگل 	  ــای گ ــرده و از اپراتوره ــرح ک ــت مط ــک درخواس ــن کار، ی ــام ای ــد از انج بع

ــد. ــی کنن ــددًا بررس ــما را مج ــایت ش ــه س ــد ک بخواهی

 

3. هک شدن و یا ناامن شناخته شدن یک وب سایت
هــک شــدن یــک ســایت ایــن روزهــا دردســرهای خیلــی بیشــتری دارد. حــاال بــه جــز 

ــرار گرفتــن اطاعــات،  ــا در خطــر فــاش ق ــه از دســت رفتــن و ی ــوط ب مشــکات مرب

ــد.  ــرار می ده ــود ق ــه خ ــده را در لیســت ممنوع ــک ش ــایت های ه ــز وب س ــوگل نی گ

شــما بــا هــک شــدن نــه تنهــا اطاعــات مهــم ســایت خودتــان را احتمــاالً از دســت 

خواهیــد داد، بلکــه جریمــه شــدن از ســمت گــوگل نیــز مثــل نمــک روی زخــم شــما 

ــت  ــه شــدت اهمی ــت ســایت خــود ب ــه بحــث امنی ــد ب ــن بای ــود. بنابرای خواهــد ب

بدهیــد.

البتــه ایــن حرکــت Google صرفــًا یــک اقــدام امنیتــی بــه منظــور جلوگیــری از ســوء 

اســتفاده های هکرهــا اســت. چــرا کــه در گذشــته هکرهــا بــا هــک کــردن و نفــوذ بــه 

وب ســایت های معــروف، بــه نوعــی از اطاعــات آن وب ســایت ها بــه نفــع خودشــان 

ــا ایــن سیســتم  ــد کــه حــاال ب ــاج می کردن اســتفاده می کردنــد و حتــی درخواســت ب

گــوگل، ایــن مســئله تــا حــدی جلوگیــری شــده اســت.
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سیســتمی کــه گــوگل بــا کمــک آن وب ســایت های هــک شــده را شناســایی می کنــد، 

ــه در  ــت ک ــی اس ــوا و بدافزارهای ــا محت ــرب و ی ــای مخ ــردن لینک ه ــدا ک ــع پی درواق

قالــب هــر ســایتی ممکــن اســت یافــت شــود. ایــن یعنــی حتمــًا نیــازی نیســت کــه 

ســایت شــما توســط یــک هکــر هــک شــده باشــد تــا شــما جریمــه شــوید! ممکــن 

اســت حتــی بــدون دخالــت یــک شــخص ســوم، وب ســایت شــما بــه عنــوان یــک 

وب ســایت نــا امــن شــناخته شــود.

ــت،  ــرب در اینترن ــای مخ ــا و فایل ه ــتر ابزاره ــه بیش ــترش هرچ ــا گس ــا ب ــن روزه ای

احتمــال آلــوده شــدن ســایت شــما بــه ایــن بدافزارهــا کــم نیســت. بنابرایــن بایــد 

توجــه ویــژه ای بــه مســئله ی امنیــت ســایت خــود داشــته باشــید تــا نــه تنهــا اطاعات 

ارزشــمندتان را بــه خطــر نیندازیــد، بلکــه احتمــال جریمــه شــدن از طــرف گــوگل را نیــز 

بــه صفــر برســانید.

بیشتر بدانید: 5 نکته جهت بهبود امنیت سایت

ــر را  ــکات زی ــایند ن ــاق ناخوش ــن اتف ــری از ای ــت و جلوگی ــش امنی ــور افزای ــه منظ ب

ــد : ــام دهی انج

از ســرویس های میزبانــی وب امــن و مطمئــن هاســت خودتــان را تهیــه کنیــد و از 	 

پشــتیبانی آن ســرویس تقاضــای بــک آپ هــای روزانــه کنیــد و همچنیــن مطمئــن 

ــی  ــی و امنیت ــم فن ــتیبانی و تی ــم پش ــر دارای تی ــورد نظ ــرویس م ــه س ــوید ک ش

می باشــد تــا در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل بتوانیــد روی کمــک آن هــا حســاب 

کنیــد.
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بــه محــض اینکــه احســاس کردیــد ســایت شــما زیــر حمــات هکرهــا قــرار گرفتــه 	 

و یــا ممکــن اســت هکرهــا بــه آن نفــود کــرده باشــند، از سیســتم قرنطینــه گــوگل 

وب مســترتولز اســتفاده کنیــد و ســایت خودتــان را قرنطینــه کنیــد تــا آســیب های 

بیشــتری بــه آن وارد نشــود.

ــوع هــک شــدن ســایتتان 	  ــه منظــور فهمیــدن ن از Google Search Console ب

کمــک بگیریــد.

هرگونــه ابــزار، نرم افــزار، افزونــه و فایل هــای مشــکوک را از روی هاســت و ســایت 	 

ــان حــذف کنید. خودت

ــا کمــک ابزارهــای عرضــه شــده در 	  ــان را ب دیتابیــس وب ســایت و هاســت خودت

ایــن زمینــه پاکســازی کنیــد.

ــط 	  ــان توس ــایت خودت ــی وب س ــرای بررس ــت ب ــک درخواس ــه، ی ــش مربوط از بخ

ــا بررســی ســایت شــما، وجــود حفره هــای  ــا کارشناســان آن ب ــوگل بفرســتید ت گ

ــد. ــزارش دهن ــاک را گ ــی و خطرن امنیت

ــتفاده 	  ــود اس ــایت خ ــت و وب س ــرای هاس ــن ب ــای ام ــتم ها و پروتوکول ه از سیس

کنیــد. همیشــه یــک بــک آپ جدیــد از محتــوای کلــی ســایتتان داشــته باشــید.

مقاله پیشنهادی: SSL چیست و چرا استفاده از آن مهم است؟

 Hidden Text and( ــی ــای مخف ــا لینک ه ــن ی ــک مت ــتفاده از تکنی 4. اس
)Links

یکــی دیگــر از تکنیک هــای ســئوی کاه ســیاه، اســتفاده از متــون یــا لینک هــای مخفی 
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ــوگل آن را  ــه گ ــت ک ــتجو اس ــای جس ــای موتوره ــتکاری رتبه بندی ه ــور دس ــه منظ ب

ــرده  در ایــن صفحــه رســمًا یکــی از تخلف هــای لیســت مخصــوص خــود معرفــی ک

اســت. ایــن تکنیــک در واقــع اســتفاده از هرگونــه ابــزار یــا شــرایطی اســت کــه در آن 

محتــوای متنــی مــورد نظــر بــرای کاربــران و بازدیدکننــدگان قابــل مشــاهده نباشــد.

ــرد.  ــرارادی صــورت بگی ــه صــورت اشــتباهی و غی ــن مســئله ای ممکــن اســت ب چنی

مثــاً ممکــن اســت شــما در یــک مطلــب، از متن هــای ســفید رنــگ اســتفاده کنیــد. 

ــت.  ــگ اس ــفید رن ــز س ــایت ها نی ــب س ــش body قال ــه بخ ــگ پس زمین ــوالً رن معم

ــگ  ــما و رن ــته ی ش ــن نوش ــا مت ــود ت ــث می ش ــی باع ــن اتفاق ــورت چنی ــن ص در ای

ــورد  ــه در م ــن نکت ــود. همی ــده نش ــن دی ــند و آن مت ــفید باش ــر دو س ــه ه پس زمین

متن هــای لینــک دار نیــز صــدق می کنــد. البتــه در برخــی مــوارد دیگــر، طراحــی رابــط 

ــا  ــه ای باشــد کــه متن هــای لینــک دار ب ــه گون ــری وب ســایت ها ممکــن اســت ب کارب

ــارات  ــا عب ــات ی ــر کلم ــن خاط ــه همی ــند و ب ــته باش ــاوت نداش ــادی تف ــای ع متن ه

لینــک دار شــده مشــخص نباشــند. اگــر ســایت شــما چنیــن مشــکلی دارد، احتمــاالً آن 

صفحــه از ســایت شــما جریمــه شــده و یــا خواهــد شــد.

ــرای  ــه ب ــوری ک ــما هرط ــایت ش ــه س ــت ک ــن اس ــوگل ای ــوژی گ ــت ایدئول در حقیق

ــرای  یــک موتــور جســتجو طراحــی می شــود، بایــد درســت بــه همــان شــکل نیــز ب

بازدیدکننــدگان واقعــی طراحــی شــده باشــد. اســتفاده از ایــن قبیــل تکنیک هــا گــوگل 

ــد شــما در حــال گــول  را حســاس کــرده و ممکــن اســت ربات هــای گــوگل فکــر کنن

ــتید. ــا هس ــود ربات ه ــا خ ــران ی زدن کارب
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در همیــن راســتا گــوگل توصیــه می کنــد کــه محتــوای مطالــب ســایت شــما بایــد بــه 

ــد متــون داخــل  ــز بتوانن ــه ای باشــد کــه ضعیف تریــن سیســتم ها و مرورگرهــا نی گون

آن را بــه خوبــی شناســایی کــرده و نمایــش دهنــد. بــه همیــن خاطــر، حتــی اســتفاده 

ــا در  ــز ب ــا CSS نی ــکریپت های JavaScript ی ــل اس ــده مث ــکریپت های پیچی از اس

نظــر گرفتــن اســتانداردهای خاصــی توصیــه شــده اســت.

لیســت زیــر بعضــی از تکنیک هــای مشــابه در زمینــه ی Hidden Text می باشــد کــه 

بایــد از انجــام آن هــا اجتنــاب کــرد:

ــده 	  ــن دی ــه آن مت ــه طــوری ک ــر عکس هــا و فایل هــا ب اســتفاده از متن هــا در زی

نشــود

ــتایل های 	  ــتفاده از اس ــا اس ــون و ی ــده مت ــکریپت های مخفی کنن ــتفاده از اس اس

CSS پنهان ســازی در بخــش

تنظیم فونت نوشته ها در اندازه صفر	 

ــال 	  ــرای مث ــند. ب ــاهده نباش ــل مش ــه قاب ــوری ک ــه ط ــا ب ــازی لینک ه پنهان س

ــراف ــک پارارگ ــه در ی ــک نقط ــردن ی ــک دار ک لین

 

اگر به خاطر این مسئله جریمه شدیم چه کار کنیم؟
راه حــل ســاده اســت. بایــد بــرای برطــرف ســازی ایــن مشــکل، رنــگ متن هایــی کــه 

ــن  ــد در بی ــن بای ــد. همچنی ــر دهی ــتند را تغیی ــگ هس ــب هم رن ــه مطال ــا پس زمین ب
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کدهــای CSS هرگونــه اســتایل یــا کــد مشــکوک بــه ایــن زمینــه را دیدیــد برطــرف 

ــار بــه  کنیــد. حتــی اگــر مجبــور شــدید بایــد فایــل CSS ســایت خودتــان را یــک ب

ــد. ــل بررســی و اســتایل دهی کنی صــورت کام

ــار  ــک ب ــدا ی ــد ابت ــز، می توانی ــی نی ــای مخف ــکل لینک ه ــازی مش ــرف س ــرای برط ب

ــک اســتفاده  ــه حــذف لین ــوط ب ــرده و از دکمــه مرب تمــام متــن خــود را هایایــت ک

کنیــد. ســپس، می توانیــد مجــددًا اقــدام بــه لینــک دادن بــه کلمــات و عبــارات دیگــر 

کنیــد.

ــت  ــه حال ــا ب ــن کاره ــا ای ــده را ب ــه ش ــب جریم ــک مطل ــوای ی ــه محت ــد از اینک بع

اســتاندارد درآوردیــد، می توانیــد یــک درخواســت بــرای بررســی گــوگل ایجــاد کنیــد.
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 Keyword ــا ــدی ی ــات کلی ــد کلم ــش از ح ــدن بی ــتفاده از روش گنجان 5. اس
Stuffing

مــا پیــش از ایــن هــم در ایــن مــورد در مقــاالت دیگــر مدیــروب توضیحــات زیــادی 

داده بودیــم. روش Keyword Stuffing یــک روش بــه ظاهــر ســاده و یــک تکنیــک 

بی دردســر بــرای وب مســترها اســت کــه بــه کمــک آن یــک مطلــب از ســایت خــود را 

بیشــتر از حــد اســتاندارد بــه گــوگل معرفــی کننــد. در ایــن روش خیلــی ســاده، در یــک 

متــن کــه روی یــک کلمــه کلیــدی خــاص هدف گــذاری شــده اســت، افــراد اقــدام بــه 

اســتفاده بیــش از حــد اســتاندارد از آن کلمــه کلیــدی در آن متــن می کننــد.

بــا ایــن کار شــانس دیــده شــدن آن کلمــه در جمــات و پاراگراف هــا بیشــتر می شــود 

و همیــن نکتــه باعــث می شــود تــا در صفحــه نتایــج موتورهــای جســتجو، آن صفحــه 

از وب ســایت کــه بــا آن کلمــه کلیــدی بیــش از حــد  پربــار شــده اســت، بــه نتایــج 

بهتــری دســت پیــدا کــرده و بــه همیــن ترتیــب، رتبــه آن ســایت بهبــود پیــدا کنــد. 

ایــن تکنیــک یکــی از پراســتفاده ترین روش هــای افزایــش بازدیــد و رتبــه ســایت ها 

در چنــد ســال اخیــر بــود. گــوگل بــا بروزرســانی الگوریتم هــای خــود، حــاال بــه راحتــی 

ایــن اقــدام وب مســترها را شناســایی کــرده و آن هــا را بــه خاطــر چنیــن کاری جریمــه 

می کنــد.

در هــر حالتــی شــما بایــد تراکــم و چگالــی کلمــات کلیــدی را مــورد توجــه قــرار دهیــد. 

درواقــع یــک متــن کامــل شــامل مقــدار مناســبی از کلیــدواژه اســت. اگــر ایــن مقــدار 

از حالــت اســتاندارد کمتــر باشــد، مطلــب شــما از لحــاظ ســئو جامــع نخواهنــد بــود 
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 Keyword و اگــر ایــن مقــدار بیــش از حــد اســتاندارد باشــد، شــما مرتکــب تخلــف

Stuffing شــده اید.

Spamming 6. استفاده از تکنیک های
تــا اآلن تکنیک هایــی را گفتیــم کــه بــه جــز افــراد حرفــه ای، وب مســترهای معمولــی 

ــی  ــا وقت ــد. ام ــام می دهن ــا را انج ــی آن تخلف ه ــا آگاه ــز از روی ن ــاع نی و بی اط

بحــث تولیــد محتــوای هــرز و بی هویــت یــا همــان اســپم )Spam( در میــان باشــد، 

ایــن دیگــر یــک تخلــف واقعــی و عمــدی خواهــد بــود. بحــث اســپمینگ بخش هــای 

مختلفــی دارد.

ــات  ــا تبلیغ ــی و ی ــا دروغ ــردی ی ــای غیرکارب ــوه ایمیل ه ــال انب ــال، ارس ــرای مث ب

غیرواقعــی در دیگــر منابــع )مثــل کامنــت گذاشــتن در ســایت های دیگــر و یا اســتفاده 

ــه  ــتند ک ــات هس ــن اقدام ــه ای ــی( از جمل ــبکه های اجتماع ــی در ش ــات تقلب از صفح

ــطح  ــای س ــن روش ه ــتفاده از ای ــال اس ــت در ح ــر اینترن ــر در سراس ــا کارب میلیون ه

ــرای  ــی کــه ب ــرژی و زمان ــراد ان ــر ایــن اف ــه اینجاســت کــه اگ پائیــن می باشــند. نکت

تولیــد ایــن چیزهــای تقلبــی صــرف می کردنــد را صــرف یــک اقــدام واقعــی و کاربــردی 

در بازاریابــی اینترنتــی کــرده بودنــد، نتایــج بســیار بهتــری می گرفتنــد. امــا متأســفانه 

ــران و حتــی صاحبــان مشــاغل  دروغ و تقلــب و اســپم یکــی از عایــق خیلــی از کارب

اســت!

گــوگل بــه ســادگی و بــا کمــک الگوریتم هــای ارتقــاء یافتــه اش، هرگونــه فعالیت هــای 
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ــد. حضــور بی مــورد  ــه لیســت ســیاه خــود اضافــه می کن غیرواقعــی و اســپمینگ را ب

ــات  ــواع اقدام ــر ان ــدد، از دیگ ــای متع ــو و تبلیغ ه ــایت های گفتگ ــا و س در انجمن ه

اســپمینگ هســتند. از جملــه مــواردی کــه گــوگل بــه شــدت وب مســترها را از انجــام 

ــوای اســپم  ــوای اســپم اســت. محت ــد و انتشــار محت ــرده اســت، تولی ــع ک آن هــا من

ــر می باشــد: ــوارد زی شــامل م

 	 Auto-Generated Content محتــوای متنــی تولیــد شــده بــه صــورت خــودکار یــا

ــده  ــد ش ــری تولی ــای کامپیوت ــک نرم افزاره ــا کم ــی ب ــب متن ــک مطل ــه در آن ی ک

اســت. چنیــن مطالبــی معمــوالً معنــی و مفهــوم ندارنــد امــا صرفــًا شــامل کلمــات 

ــا می باشــند. ــرای رتبه بندی ه ــدی ب کلی

ــان 	  محتــوای متنــی کــه از یــک زبــان و بــه صــورت ترجمــه ماشــینی بــه یــک زب

دیگــر معادل ســازی شــده باشــد. ایــن گونــه محتــوا اگــر توســط یــک کارشــناس 

ــوان یــک متــن  ــه عن ــه راحتــی ب مدیریــت و تولیــد محتــوا ویراســتاری نشــود، ب

اســپم شــناخته خواهــد شــد.

محتوایــی کــه در آن از کلمــات و معادل هــای پیچیــده و غیــر قابــل فهــم اســتفاده 	 

شــود. ایــن تکنیــک تــا چنــد ســال پیــش بــرای انحصــاری کــردن بعضــی از مقاالت 

ســایت ها خیلــی کاربــرد داشــت. امــا امــروزه گــوگل چنیــن مقــاالت و متن هایــی 

را نیــز بــا سیســتم هوشــمند الگوریتم هایــش شناســایی و جریمــه خواهــد کــرد.

محتوایــی کــه بــه صــورت خــودکار یــا دســتی و از ترکیــب چنــد مطلــب از منابــع 	 

ــد. ــده باش ــرداری ش ــر کپی ب دیگ

هرگونــه کپی بــرداری از متــن مطالــب ســایت های دیگــر )حتــی کپــی کــردن چنــد 	 

) جمله
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تولیــد محتــوای انبــوه و کــم ارزش و بــه اصطــاح تولیــد محتــوای Scraped کــه 	 

بــه نوعــی کپــی از منابــع معتبــر و افزایــش تعــداد مطالــب بــه مقــدار بســیار زیــاد 

ــر  ــب دیگ ــه در مطال ــی ک ــای اندک ــد ویرایش ه ــی می توان ــوگل حت ــد. گ می باش

منابــع داده شــود را شناســایی کنــد.

ــکل 	  ــه مش ــی ک ــی در صورت ــت )حت ــی ارزش و بی هوی ــوای ب ــه محت ــد هرگون تولی

دســتور زبانــی یــا مشــکات مشــابه نداشــته باشــد(. محتــوای ارائــه شــده توســط 

شــما بایــد ارزش و اعتبــار الزم بــرای مخاطبیــن را داشــته باشــد در غیــر ایــن صورت 

ــدگان  ــود. اگرچــه ربات هــا و خزن ــدون تردیــد یــک اســپم خواهــد ب آن مطلــب ب

ــد، امــا  ــز دارن ــب را نی ــز ایــن مــدل مطال ــی آنالی ــی توانای گــوگل ایــن روزهــا حت

ــب اســتفاده  ــرای شناســایی اینطــور صفحــات و مطال ــوگل از روش ســاده تری ب گ

ــا  ــرش ی ــرخ پ ــه ن ــوط ب ــام مرب ــار و ارق ــتفاده از آم ــز اس ــد و آن روش نی می کن

ــت. Bounce Rate اس

تولید محتوای تکراری و یکسان با تفاوت های اندک	 

 

فرامــوش نکنیــد کــه منظــور مــا از »محتــوا« صرفــًا متــن و کلمــات و جمــات نیســتند. 

انــواع دیگــر محتــوا مثــل تصاویــر، ویدئــو و حتــی فایل هــای صوتــی و دیگــر انــواع 

فایل هــا نیــز می تواننــد شــامل قوانیــن گفتــه شــده باشــند.

جریمه درنظر گرفته شده گوگل برای تولید و انتشار محتوای اسپم چیست؟

معمــوالً در وهلــه اول، صفحــه ای از یــک وب ســایت کــه در آن اقــدام بــه نشــر مطالــب 
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و محتــوای اســپم شــده باشــد بــه لیســت جرایــم اضافــه شــده و از نتایــج جســتجوها 

حــذف می شــود. امــا در شــرایط حــاد، اگــر تعــداد صفحــات و مطالــب محتــوای یــک 

وب ســایت بیشــتر از مقــدار مجــاز باشــد، کل ســایت و تمــام صفحــات آن شــامل ایــن 

ــه خواهند شــد. جریم

برای رفع جریمه مربوط به بحث اسپمینگ باید چه کاری انجام داد؟

اگــر محتــوای اســپم تولیــد کــرده ایــد و یــا مطالــب بی کیفیــت و کپــی شــده منتشــر 

کرده ایــد، خیلــی ســریع تمــام آن مطالــب را حــذف یــا ویرایــش کنیــد بــه طــوری کــه 

اثــری از یــک مطلــب منفــی و اســپم در آن هــا وجــود نداشــته باشــد. اگــر گزارشــاتی 

مبنــی بــر اســتفاده از محتــوای کپی رایــت شــده دریافــت کردیــد، در اســرع وقــت آن 

ــن  ــد تمــام ای ــد. در مــورد ایمیل هــا و تبلیغــات اســپم هــم بای ــوا را حــذف کنی محت

فعالیت هــا را لغــو کنیــد. سیســتم خبرنامــه ایمیلــی خــود را از نــو بســازید و بــه جــای 

ــه  ــر، ب ــی دیگ ــبکه های اجتماع ــایت ها و ش ــپم در س ــی اس ــای تبلیغات ــال پیام ه ارس

صــورت قانونــی و هدفمنــد بــه بحــث ایمیــل مارکتینــگ بپردازیــد.

7. استفاده از هاست های رایگان و اشتراکی
خیلــی از وب مســترهای تــازه کار بــرای اینکــه هزینه هــای خــود را تــا حد امــکان کاهش 

ــا  ــد. ب ــگان می رون ــت های رای ــا هاس ــتراکی و ی ــت های اش ــراغ هاس ــه س ــد، ب دهن

بحــث کیفیــت افتضــاح و بــی ارزش بــودن ایــن هاســت ها بــرای اســتفاده بــه عنــوان 

یــک فضــای میزبانــی و راه انــدازی یــک تجــارت اینترنتــی کاری نداریــم. بحــث اصلــی 
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مــا، مضــر بــودن ایــن هاســت ها از جنبه هــای دیگــری اســت کــه کســی بــه آن هــا 

توجــه خاصــی نــدارد.

ــدود  ــگان و مح ــه رای ــک گزین ــه ی ــا ارائ ــی ب ــرویس دهنده های اینترنت ــوالً س معم

قصــد معرفــی محصــوالت یــا ســرویس های خــود را دارنــد. امــا خیلــی دیگــر از ایــن 

ســرویس دهنده ها بــه طــور کل یــک بخــش رایــگان و بــدون محدودیــت دارنــد کــه 

اگرچــه فضــا و پهنــای بانــد کمتــری دارنــد، امــا بــاز هــم یــک پیشــنهاد جالــب بــه 

ــد  ــرار باش ــه ق ــتند ک ــوری نیس ــنهادات ط ــن پیش ــید ای ــن باش ــد. مطمئ ــر می آین نظ

شــما بــه رایــگان از چنیــن ســرویس هایی اســتفاده کنیــد و هزینه هــای شــما را یــک 

ــد! ــل کن ــرویس دهنده تقب س

اگــر ایــن ســرویس ها رایــگان باشــند، پــس راه درآمــد آن شــرکتی کــه این ســرویس ها 

ــن  ــنگین چنی ــای س ــا هزینه ه ــرکت ها ب ــن ش ــرا ای ــت؟ چ ــد چیس ــه می ده را ارائ

ــا  ــزی از م ــچ چی ــد و در ظاهــر هی ــرار می دهن ــا ق ــار م ــی در اختی پیشــنهادات رایگان

ــرف  ــرکت ها ط ــن ش ــم. ای ــما بگوئی ــه ش ــش را ب ــد دلیل ــازه دهی ــد؟ اج نمی خواهن

قــرارداد بعضــی از شــرکت های دیگــر هســتند کــه تولیدکننــده ســرویس های مجــازی 

ــند. ــت وب می باش ــای تح و نرم افزاره

ــع بســتری  ــان، درواق ــرای خودت ــگان ب ــن هاســت های رای ــت یکــی از ای ــا ثب شــما ب

ســاده بــرای افــرادی فراهــم کردیــد کــه از طریــق ســایت راه انــدازی شــده شــما روی 

آن هاســت، اقــدام بــه تبلیــغ آن هــم تبلیغــات اســپم کننــد. مثــال بــارز ایــن مســئله، 
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ــان  ــما، در وباگت ــازه ش ــدون اج ــه ب ــتند ک ــی هس ــگان وباگ ده ــرویس های رای س

تبلیــغ گذاشــته و در صورتــی کــه آن تبلیغــات را حــذف کنیــد دسترســی شــما را بــه 

پنــل محــدود و یــا ســرویس شــما را تعلیــق می کننــد! در خیلــی از مــوارد دیــده شــده 

ــه صــورت پیش فــرض پاگین هایــی از شــرکت های  کــه ایــن هاســت های رایــگان، ب

دیگــر دارنــد کــه بــه محــض راه انــدازی هاســت، آن پاگیــن اجــازه نصــب شــدن روی 

ــه  ــازی ب مرورگــر شــما را می خواهــد. باقــی ماجــرا نیــز مشــخص و بدیهی ســت و نی

توضیــح بیشــتر نیســت.

ــه  ــترهایی ک ــه وب مس ــرویس ها، ب ــوع س ــن ن ــردن ای ــداد ک ــپم قلم ــا اس ــوگل ب گ

ــن  ــد. ای ــدار می ده ــد هش ــت ها می رون ــن هاس ــا ای ــایت ب ــاخت س ــراغ س ــه س ب

ــایت ها  ــق س ــپم از طری ــات اس ــترش تبلیغ ــرای گس ــره ای ب ــع پنج ــرویس ها درواق س

ــدم  ــن، ع ــیار پائی ــت بس ــئله، کیفی ــن مس ــز ای ــه ج ــت. ب ــران اس ــای کارب و باگ ه

ــما  ــایت ش ــا س ــود ت ــث می ش ــت ها باع ــن هاس ــودن ای ــتراکی ب ــتیبانی و اش پش

ــه زود از دســترس خــارج شــود.  ــی زود ب ــوده و احتمــاالً خیل ســنگین و بی کیفیــت ب

ــف اســت و هــر  ــرای ســایت های مختل ــوگل ب ــز گ ــی خطــوط قرم ــکات همگ ــن ن ای

ســایتی کــه ایــن مشــکات را داشــته باشــد جایــی در صفحــات نتایــج جســتجوها 

نخواهــد داشــت.

راه حل چیست؟
ــا  ــه ای ه ــع حرف ــه جم ــایت ب ــک س ــدازی ی ــی و راه ان ــا طراح ــد ب ــر می خواهی اگ

پیوســته و بــه صــورت تخصصــی بــه بازاریابــی اینترنتــی بپردازیــد، هیچ وقــت ســراغ 
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هاســت های رایــگان نرفتــه و بــه جــای آن از ســرویس ها و برندهــای معتبــر و 

ــد. ــتفاده کنی ــد اس قدرتمن

بیشــتر بدانیــد: انتخــاب هاســت مناســب؛ نکاتــی کــه قبــل از خریــد هاســت حتمــا 

بایــد بخوانیــد

8. استفاده از ساختار محتوایی غیرمرتبط
فرامــوش نکنیــد کــه مهم تریــن نکتــه در زمینــه ســئو و بهینه ســازی یــک ســایت بــرای 

ــا کلمــات کلیــدی  ــه شــده شــما ب ــوای ارائ ــودن محت موتورهــای جســتجو، مرتبــط ب

جســتجو شــده توســط کاربــران اســت. ایــن تکنیــک کــه شــباهت زیــادی بــا تکنیــک 

Cloacking دارد، بــه اســتفاده از عناویــن غیرمرتبــط بــا محتــوای یــک مطلــب و گــول 

زدن موتــور جســتجو و بازدیدکننــدگان گفتــه می شــود.

ایــن بخــش در مــورد عناویــن، هدینگ هــا، فرم هــای ســئو و خــود محتــوای اصلــی 

ــه  ــک کلم ــوع و ی ــک موض ــورد ی ــد در م ــب هدفمن ــک مطل ــما ی ــر ش ــد. اگ می باش

کلیــدی تولیــد کرده ایــد، بایــد آن را در عنــوان، آدرس URL، هدینگ هــا و توضیحــات 

ــه شــده  ــا محتــوای ارائ ــران ب ــا ورودی هــای جســتجو توســط کارب ــا ذکــر کنیــد ت مت

ــا یکدیگــر مرتبــط نباشــند، شــما  شــما همخوانــی داشــته باشــد. اگــر ایــن مــوارد ب

درواقــع در حــال گــول زدن ربات هــای گــوگل و مخاطبیــن هســتید؛ چــرا کــه در ایــن 

حالــت شــما یــک ادعــای کــذب داشــته و عنــوان و محتــوای شــما بــا کلمــه کلیــدی 

مرتبــط بــا آن هــا مطابقــت ندارنــد.
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ــا آن را  ــا و باره ــوگل باره ــه گ ــت ک ــی اس ــن نکات ــی از مهم تری ــئله ای یک ــن مس چنی

تأکیــد کــرده اســت. اگــر بــه هــر طریقــی مطالــب ســایت شــما ایــن مشــکل را دارد، 

ممکــن اســت خیلــی زود جریمــه شــده و بــه یــک وب ســایت اســپم تبدیــل شــوید. 

ــد.  ــوگل می انجام ــکل دار در گ ــات مش ــذف آدرس صفح ــه ح ــدام ب ــن اق ــوالً ای معم

ــج  ــایت از نتای ــای وب س ــی بخش ه ــئله ای، تمام ــن مس ــرار چنی ــورت تک ــه در ص البت

ــود. ــذف می ش ــوگل ح ــتجوهای گ جس

برای جلوگیری از این جریمه چه اقدامی باید انجام شود؟

ــن،  ــش عناوی ــا ویرای ــه و ب ــورددار رفت ــب م ــراغ مطال ــه س ــت ب ــرع وق ــد در اس بای

آدرس URL و توضیحــات متــا ایــن مشــکل را برطــرف کــرد. گــوگل عاقــه زیــادی بــه 

توضیحــات متــای غنــی یــا بــه اصطــاح Rich Snippets دارد. توضیحــات متــا بایــد 

بیــن 130 الــی 150 کاراکتــر و حــاوی کلمــه یــا کلمــات کلیــدی باشــند. بعــد از ویرایــش 

مطالــب مشــکل دار، یــک درخواســت بازرســی در کنســول گــوگل ایجــاد کنیــد.
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9. بک لینک های غیرطبیعی و بیش از حد
همانطــور کــه همــه می دانیــم، یکــی از تأثیرگذارتریــن روش هایــی کــه بــا آن 

وب مســترهای زیــادی توانســتند بازدیدهــای متعــددی بــرای وب سایتشــان دریافــت 

ــای  ــن جریمه ه ــد رایج تری ــت بدانی ــب اس ــت. جال ــک اس ــتفاده از بک لین ــد، اس کنن

ــی  ــا راه ــت. بک لینک ه ــی اس ــک غیرقانون ــن تکنی ــتفاده از ای ــر اس ــه خاط ــوگل ب گ

ــاه هســتند. ــی کوت ــازه زمان ــد در ب ــرای افزایــش بازدی ســاده ب

از طریــق ایــن تکنیــک، شــما آدرس )لینک( ســایت خودتــان را در ازای پرداخــت هزینه 

در ســایت های دیگــر قــرار داده و یــا کلیــک )بازدیــد( می خریــد. معمــوالً ســایت هایی 

ــده و  ــناخته ش ــوگل ش ــر گ ــد از نظ ــی می کنن ــن سرویس ــروش چنی ــه ف ــدام ب ــه اق ک

جریمه شــده هســتند. چــرا کــه مســلمًا ایــن خیلــی غیرعادیســت کــه یــک ســایت کــه 

ــا لینــک دیگــر ســایت ها پــر شــده  در اغلــب مــوارد محتــوای خاصــی هــم نــدارد، ب

باشــد.

اگــر شــما چنیــن کاری کنیــد، گــوگل بــه ســرعت متوجــه ورودی هــای زیــادی کــه از 

ــت ســایت شــما  ــرای شــما ثبــت شــده اســت می شــود و در ایــن حال ــع ب یــک منب

ــا  ــه تنه ــا ن ــه خریــد بک لینــک خواهــد شــد. ایــن اقــدام ســبب می شــود ت متهــم ب

بازدیــد و رتبــه ای از ایــن لینک هــا کســب نکنیــد، بلکــه رتبــه فعلــی شــما نیــز افــت 

چشــم گیــری پیــدا کنــد.
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چه راه حل و جایگزینی برای این مشکل پیشنهاد می شود؟

در حالــت عــادی هیچ وقــت توصیــه بــه خریــد بک لینــک نمی شــود. امــا اگــر قصــد 

ــه ایــن کار را کــرده و بــه هیــچ وجــه از  چنیــن کاری داشــتید، بایــد خیلــی محتاطان

ســایت های اســپم و ســطح پائیــن لینــک نخریــد و فقــط از منابــع معتبــر بک لینــک 

ــش  ــک افزای ــای ارگانی ــتفاده از روش ه ــک، اس ــدن بک لین ــای خری ــه ج ــد. ب بگیری

ــود. ــه می ش ــد توصی بازدی

اگــر بــه چنیــن اتهامــی دچــار شــده اید، از قســمت Links Report کنســول جســتجوی 

ــد. ســپس  ــه شــما داده ان Google ببینیــد چــه ســایت هایی بیشــترین لینک هــا را ب

مــواردی کــه مشــکوک بــه بک لینــک هســتند را شناســایی کنیــد. در نهایــت بایــد کاری 

کنیــد کــه آن لینک هــا از منبــع مــورد نظــر حــذف شــوند. اگــر بــه آن دسترســی ندارید، 

ــی  ــه Disavow backlinks دسترس ــوم ب ــت موس ــک لیس ــاخت ی ــا س ــد ب می توانی

ایــن لینک هــا بــه ســایت خودتــان را ببندیــد.

امــا اگــر خــود شــما مجبــور هســتید تــا بــه ســایت های بــی ارزش لینــک بدهیــد و 

ــه  ــا جریم ــه ب ــد ک ــا نمی خواهی ــید ام ــک بفروش ــا بک لین ــه آن ه ــد ب ــا می خواهی ی

گــوگل نیــز رو در رو شــوید، می توانیــد از قابلیــت nofollow اســتفاده کنیــد. در 

ــردن و  ــال ک ــه دنب ــه الزم ب ــد ک ــه موتورهــای جســتجو می گوئی ــت شــما ب ــن حال ای

ــه  ــه ای ب ــن کاری صدم ــه، چنی ــت و در نتیج ــی نیس ــای انتخاب ــدی لینک ه رتبه بن

عملکــرد ســایت شــما نمی زنــد. امــا بــا ایــن حــال نیــز انجــام ایــن کار بــه هیچ وجــه 

توصیــه نمی شــود.
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10. استفاده بیش از حد از تگ های هدینگ
ــب  ــک مطل ــردن ی ــئو ک ــرای س ــا ب ــن روش ه ــی از مؤثرتری ــگ یک ــای هدین تگ ه

ــر  ــا اگ ــد باشــد. ام ــد بســیار مفی ــن تگ هــا می توان هســتند. اســتفاده درســت از ای

بــه نادرســتی و یــا بــه صــورت عمــدی از ایــن تگ هــا اســتفاده بیــش از حــد کنیــد، 

جریمــه خواهیــد شــد.

گــوگل طــی یــک اطاعیــه گفتــه بــود کــه محتــوای متنــی وب ســایت ها بایــد طبــق 

اصــول نگارشــی منتشــر شــوند. اســتفاده بیــش از حــد از تگ هــای هدینــگ و بــزرگ 

کــردن عناویــن بــه منظــور کســب رتبــه بهتــر در بیــن رقبــا و کســب جایــگاه بهتــر در 

نتایــج جســتجوها روشــی غیرقانونــی شــمرده می شــود.

ــی و در صــورت  ــدام حــذف موقت ــن اق ــرای ای ــوگل ب ــه شــده گ جریمــه در نظــر گرفت

ــج جســتجوها اســت. ــم صفحــه مربوطــه از نتای ــرار، حــذف دائ تک

راه حل برطرف سازی این مشکل:

ــا  ــن تگ ه ــد. ای ــگ را بدانی ــای هدین ــتفاده از تگ ه ــح اس ــد روش صحی ــما بای ش

ــوان  ــن اســتفاده می شــوند. عن ــف یــک مت ــه منظــور جداســازی بخش هــای مختل ب

 H4 و H3 ، H2 ــد ــدی بای ــن بع ــد و عناوی ــا H1 باش ــگ 1 ی ــگ هدین ــد ت ــی بای اصل

ــه  ــر ب ــدد بزرگ ت ــا ع ــا ب ــر و زیرعنوان ه ــدد کوچک ت ــا ع ــه ب ــوان اولی ــر عن ــند. ه باش

ــوند. ــتفاده می ش ــب اس ترتی
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11. داشتن لینک های خراب )Broken Links( و بی توجهی به آن ها
حتمــًا بــرای شــما هــم بارهــا پیــش آمــده اســت کــه بــه در یــک ســایت روی یــک 

 404 Error لینــک کلیــک کنیــد و بــا ارور صفحــه پیــدا نشــد یــا همــان ارور معــروف

ــه تنهــا یکــی از رایج تریــن  ــه رو شــده باشــید. ایــن مشــکل ن Page not found رو ب

ــد  ــد و آن هــا را از بازدی ــه شــدت آزرده خاطــر می کن ــران را ب ــه کارب مســائلی اســت ک

مجــدد ســایت شــما منصــرف خواهــد کــرد، بلکــه ایــن مســئله یکــی از مــواردی اســت 

کــه جریمــه ســنگینی از ســمت گــوگل بــه همــراه خواهــد داشــت.

ــرای  ــی ب ــما اقدام ــد و ش ــاد باش ــما زی ــایت ش ــراب س ــای خ ــداد لینک ه ــر تع اگ

ــا  ــود را ره ــایت خ ــما س ــه ش ــور ک ــن تص ــا ای ــوگل ب ــد، گ ــا نکنی ــازی آن ه برطرف س

ــرده و از  ــه ک ــما را جریم ــتید، ش ــل نیس ــدگان قائ ــرای بازدیدکنن ــی ب ــرده و اهمیت ک

ــد. ــذف می کن ــتجو ح ــج جس ــات نتای ــت صفح لیس

راه حل برطرف سازی این مشکل:

ــراب  ــای خ ــردن لینک ه ــت ک ــز درس ــی ج ــکل راه ــن مش ــازی ای ــرای برطرف س ب

ــای  ــا، اروره ــن لینک ه ــکل ای ــردن مش ــس ک ــردن و فیک ــدا ک ــا پی ــد ب ــد. بای نداری

404 را برطــرف کنیــد. ممکــن اســت تعــداد زیــادی لینــک خــراب داشــته باشــید و یــا 

اینکــه حتــی ندانیــد کــدام لینک هــای شــما مشــکل دارنــد. بــرای اینکــه ایــن مشــکل 

را نیــز حــل کنیــد، می توانیــد از ابزارهــای آناینــی کــه بــرای چنیــن منظــوری طراحــی 

شــده انــد اســتفاده کنیــد. در ضمــن، فرامــوش نکنیــد کــه ایــن ایــراد هــم در مــورد 

ــت. ــان اس ــی یکس ــای خارج ــم لینک ه ــی و ه ــای داخل لینک ه
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مقالــه مرتبــط: معرفــی 10 ابــزار آنایــن رایــگان کــه هــر تجــارت کوچکــی بــه آن هــا 

نیــاز دارد

12. کاهش سرعت سایت و یا از دسترس خارج شدن آن
گــوگل در اطاعیه هــای متعــددی اعــام کــرده کــه ســرعت بارگــذاری یــک ســایت، بــه 

ــن  ــت. ممک ــده اس ــل ش ــایت ها تبدی ــدی س ــای رتبه بن ــن فاکتوره ــی از مهم تری یک

اســت حتــی شــما یــک ســایت خــوب بــا طراحــی زیبــا و امکانــات مناســب داشــته 

ــش  ــب نتیجه بخ ــه مناس ــب رتب ــرای کس ــما ب ــای ش ــم تاش ه ــاز ه ــا ب ــید ام باش

نباشــد. در ایــن حالــت احتمــال اینکــه ســایت شــما ســنگین شــده باشــد و بارگــذاری 

آن از حــد اســتاندارد بیشــتر طــول بکشــد وجــود دارد.

گــوگل ایــن گونــه ســایت ها کــه منابــع زیــادی از پهنــای بانــد مصرفــی کاربــران را بــه 

خــود اختصــاص داده و بــه خاطــر مســائل زیــادی از جملــه اســتفاده بیــش از حــد از 

افزونه هــا و یــا تصاویــر حجیــم و غیــره زمــان زیــادی بــرای لــود شــدن دارنــد جریمــه 

می کنــد. همچنیــن گفتنــی اســت کــه خیلــی از ســایت ها بنــا بــه دالیــل گوناگــون و 

ــاه از  ــی کوت ــه خاطــر اســتفاده از هاســت های بی کیفیــت، در بازه هــای زمان ــًا ب عمدت

ــایت ها  ــل وب س ــن قبی ــوند. ای ــاح Down می ش ــه اصط ــده و ب ــارج ش ــترس خ دس

نیــز در خطــر جریمــه شــدن گــوگل قــرار دارنــد.
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برای مقابله با این مسائل چه راهکاری پیشنهاد می شود؟

ــبک  ــان را س ــایت خودت ــکان س ــد ام ــا ح ــه ت ــت ک ــن اس ــد ای ــد بکنی ــه بای کاری ک

ــاب  ــد اجتن ــش می ده ــایت را کاه ــذاری س ــرعت بارگ ــه س ــزی ک ــر چی ــد و از ه کنی

ــه منظــور  ــرای ایــن کار شــما بایــد از روش هــای افزایــش ســرعت ســایت ب کنیــد. ب

ــد. ــتفاده کنی ــکل اس ــن مش ــازی ای برطرف س

همچنیــن بایــد بــا تأمیــن امنیــت و اســتفاده از اصــول پیشــنهادی، ســایت خودتــان 

را پایــدار کنیــد. یکــی دیگــر از راه هــای کاهــش حجــم و افزایــش ســرعت لودینــگ 

ســایت، اســتفاده از ابزارهــای مخصــوص بــرای بهینه ســازی و فشرده ســازی عکس هــا 

اســت.

13. استفاده غیرمتعارف از کلیدواژه در نام دامنه ها
ــده،  ــذاری ش ــی طعمه گ ــه نوع ــی و ب ــای تقلب ــذب بازدیده ــای ج ــی از تکنیک ه یک

اســتفاده از کلیــدواژه )کلمــه کلیــدی( مرکــزی در نــام دامیــن ســایت اســت. از ایــن 

ــی  ــدی اصل ــه کلی ــان کلم ــًا هم ــه دقیق ــام ک ــک ن ــاب ی ــا انتخ ــایت ها ب ــق، س طری

ــود  ــودی خ ــه خ ــی ب ــن اقدام ــه چنی ــد. البت ــدازی می کنن ــایت راه ان ــک س ــت، ی اس

مشــکل خاصــی نــدارد. مشــکل زمانــی بــه وجــود می آیــد کــه ایــن افــراد، شــروع بــه 

اســتفاده بیــش از حــد از آن کلمــه کلیــدی در بخش هــای مختلــف ســایت می کننــد 

ــد. ــک می دهن ــات لین ــه آن کلم و ب
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ــاع  ــراری ارج ــوای تک ــه محت ــا ب ــن لینک ه ــوارد ای ــب م ــه در اغل ــت ک ــن حال در ای

داده می شــوند، آن محتــوا شــامل کلمــات کلیــدی اســت کــه بــا نــام دامنــه یکســان 

ــا ســایت ها از ایــن طریــق جایــگاه  ــر ایــن تکنیــک باعــث میشــد ت هســتند. پیش ت

بهتــری در بیــن رقبــا در موتورهــای جســتجو کســب کننــد. گــوگل از ایــن مقولــه بــا 

نــام طعمــه کلیکــی نیــز یــاد کــرده اســت. درواقــع بــا ایــن کار، شــما بیشــتر از حالــت 

عــادی در حــال معرفــی یــک صفحــه هســتید و بــا ایــن کار کاربــران را گــول خواهیــد 

زد. گــوگل ایــن اقــدام را برخــاف قوانیــن خــود دانســته و افــرادی کــه ایــن تخلــف را 

ــرد. ــد شناســایی و جریمــه خواهــد ک انجــام می دهن

راه حــل ایــن اســت کــه در حالــت عــادی نبایــد از کلمــات کلیــدی اصلــی در نــام دامنــه 

خــود اســتفاده کنیــد. اگــر از روی اجبــار و یــا بــه صــورت اشــتباهی ایــن کار را کردیــد، 

ــدار الزم  ــتر از مق ــور داده و آن را بیش ــد مان ــش از ح ــدی بی ــه کلی ــد روی آن کلم نبای

بــه صفحــه اصلــی لینــک بدهیــد. در ضمــن، بایــد محتــوای بیشــتری در ایــن حالــت 

تولیــد کــرده و آن کلمــه کلیــدی را در مباحــث و مطالــب متعــددی بگنجانیــد.
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Affiliate 14. استفاده بیش از حد از لینک های
 Affiliate سیســتم همــکاری در فــروش بــا روش رایــج لینک هــای معرفــی یــا همــان

Links یکــی از روش هــای رایــج در مقولــه بازاریابــی اینترنتــی اســت و نه تنها مشــکلی 

نــدارد، بلکــه اســتفاده درســت از آن نیــز همــواره توصیــه شــده اســت. امــا اگــر یــک 

وب ســایت ســعی داشــته باشــد تــا لینک هــای معرفــی خــود را در بخش هــای زیــادی 

از ســایت خــود قــرار دهــد، بــا ایــن کار خــط قرمــز گــوگل را نادیــده گرفتــه اســت.

ــه  ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــایت نبای ــک وب س ــرایط ی ــه ش ــت ک ــد اس ــوگل معتق گ

ــای  ــا لینک ه ــی ب ــورت پی درپ ــه ص ــرده و ب ــی ک ــاس ناراحت ــران در آن احس کارب

ــود  ــث می ش ــی باع ــن اقدام ــوند. چنی ــه رو ش ــف رو ب ــای مختل ــی و ریدایرکت ه معرف

تــا محتــوای بــا ارزش یــک وب ســایت، بــه خاطــر وجــود ایــن لینک هــای تبلیغاتــی 

کاهــش یابــد. بــه همیــن خاطــر اســتفاده بیــش از حــد از ایــن لینک هــا در محتــوای 

ــود. ــوگل می ش ــای گ ــامل جریمه ه ــی از آن( ش ــر بخش ــایت )در ه ــک وب س ی

Robots.txt 15. وجود ایراد در فایل
ــتجو  ــای جس ــای موتوره ــرای ربات ه ــی ب ــل اطاعات ــک فای ــل Robots.txt ی فای

ــال  ــور در قب ــه چط ــد ک ــا بگوی ــن ربات ه ــه ای ــا ب ــت ت ــن اس ــه آن ای ــت و وظیف اس

یــک ســایت رفتــار کننــد. یکــی از کاربردهــای ایــن فایــل، محــدود کــردن دسترســی 

ــت. ــما اس ــایت ش ــی از س ــا بخش های ــش ی ــه بخ ــتجو ب ــای جس موتوره

چنیــن اقدامــی مشــکل خاصــی نداشــته و در صــورت لــزوم می تــوان از ایــن قابلیت ها 
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ــای  ــه بخش ه ــردن هم ــدود ک ــورد و مح ــن م ــاده روی در ای ــا زی ــرد. ام ــتفاده ک اس

ســایت می توانــد منجــر بــه تخطــی از قوانیــن گــوگل شــده و بــه دنبــال آن ســایت 

شــما جریمــه شــود. بــرای اینکــه بــه ایــن مشــکل برنخوریــد، بهتــر اســت بــا احتیــاط 

ــدون  ــا و ب ــرات بیج ــال تغیی ــد و از اعم ــل کار کنی ــن فای ــا ای ــق ب ــورت دقی ــه ص و ب

ــد. ــز کنی ــای الزم پرهی آگاهی ه

16. لینک دادن به سایت های مشکوک و نا امن
ــه  ــد ب ــد، نبای ــک بگیری ــت لین ــد از ســایت های ضعیــف و بی کیفی ــه نبای همانطــور ک

آن هــا لینــک نیــز بدهیــد. در ایــن مــورد توجــه الزم داشــته باشــید و از لینــک دادن 

ــدارد  ــی ن ــت کاف ــه امنی ــایت هایی ک ــت و س ــون کپی رای ــض قان ــایت های ناق ــه س ب

بــه شــدت پرهیــز کنیــد. در غیــر ایــن صــورت شــما نیــز مثــل یــک شــریک جــرم عمــل 

کــرده و درواقــع بــا لینــک دادن بــه آن ســایت ها، بــه نوعــی محتــوا و نــوع فعالیــت 

ــد. ــد می کنی ــان را تأیی آن

چنیــن اقدامــی کــه در مبحــث بازاریابــی اینترنتــی بــا عنــوان مزرعــه لینــک نیــز از آن 

ــوگل  ــه ســئو اســت. گ ــج وب مســترها در زمین ــاد می شــود، یکــی از اشــتباهات رای ی

بــه صــورت مــداوم در حــال اســکن و محــدود کــردن ایــن ســایت ها اســت و حــاال 

بــا الگوریتم هــای جدیــد، ســعی دارد تــا هرگونــه ارتبــاط بــا ایــن نــوع وب ســایت ها 

را محــدود کنــد. بــه همیــن خاطــر، لینــک دادن بــه ســایت های غیرقانونــی خطــری 

ــرای شــما محســوب می شــود. جــدی ب
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Landing Pages 17. استفاده نادرست از صفحات فرود یا
 Landing( مــا پیــش از ایــن در مقــاالت مختلــف مدیــروب از اهمیــت صفحــات فــرود

Pages( گفتیــم. امــا زیــاده روی در اســتفاده از ایــن نــوع صفحــات می توانــد دقیقــًا 

نتیجــه عکــس داشــته باشــد. طراحــی بیــش از حــد مجــاز صفحــات فــرود، گــوگل را 

حســاس بــه ایــن می کنــد کــه شــاید شــما قصــد جــذب بازدیدهــای تقلبــی از ایــن 

طریــق داشــته باشــید.

ــک  ــایت های ت ــی س ــه طراح ــترها ب ــی از وب مس ــه بعض ــت ک ــی اس ــن مدت همچنی

صفحــه ای یــا One-Page Websites روی آورده انــد و آن صفحــه را بــا یــک کلمــه 

کلیــدی ســئو می کننــد. ســپس در همــان یــک صفحــه، اقــدام بــه نشــر یــک لینــک 

بــه ســایت دیگــری می کننــد. چنیــن حرکتــی یکــی از نقــض قوانیــن گــوگل بــه شــمار 

مــی رود و نبایــد از ایــن مــدل اقدامــات انجــام داد.

18. بهینه سازی بیش از حد کمپین های سئو
زیــاده روی در بحــث ســئو باعــث می شــود تــا نــه تنهــا کارهــا را درســت انجــام ندهید، 

ــد بهینه ســازی ســایت  ــی، رون ــات کاف ــه خاطــر وســواس و و نداشــتن اطاع بلکــه ب

خــود را بــه جــای بهبــود بــه وضعیــت بــدی بکشــانید. بــا انجــام بیــش از حــد خیلــی 

از کارهــا ممکــن اســت جریمــه Over-Optimization گــوگل را دریافــت کنیــد. یکــی 

از ایــن مــوارد، درج و انتشــار تعــداد زیــادی مطلــب کوتــاه، بی کیفیــت و اســپم مانند 

در بــازه زمانــی کوتــاه اســت.
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ــه  ــایت هایی ک ــان داده و وب س ــی نش ــیت خاص ــات حساس ــن اقدام ــوگل روی ای گ

ــد را  ــب کنن ــری کس ــگاه بهت ــئو جای ــث س ــاده روی در بح ــا زی ــا ب ــد ت ــاش می کنن ت

ــرد. ــه خواهــد ک جریم

مقاله پیشنهادی: چرا گوگل برخی وب سایت ها را جریمه می کند؟

19. درج بیش از حد تبلیغات متنی یا تصویری
یکــی از دالیلــی کــه وب ســایت های زیــادی بــه خاطــر آن پیشــرفت خاصــی ندارنــد، 

درج بیــش از حــد تبلیغــات متنــی یــا تصویــری )بنــری( در قالبشــان اســت. شــاید بــا 

ایــن کار درآمــد نســبی بیشــتری بــه دســت بیاوریــد امــا مطمئــن باشــید کــه چنیــن 

ــی وب ســایت هایی  ــوگل حت ــران خوشــایند نیســت. گ ــوگل و کارب ــرای گ مســئله ای ب

کــه از تبلیغــات کلیکــی خــودش موســوم بــه Google AdWords را بیشــتر از مقــدار 

ــد. ــه می کن ــد جریم الزم اســتفاده کنن

بــه جــز ایــن مســئله، تعــداد زیــاد تبلیغــات باعــث کاهــش چشــم گیر عملکــرد صحیــح 

یــک وب ســایت می شــود و بــه خاطــر اســتفاده از تصاویــر متحــرک و حجیــم، بارگذاری 

آن ســایت نیــز بــا ســرعت کمتــری صــورت می گیــرد. همــه ایــن دالیــل بــه تنهایــی 

می تواننــد یــک ســایت را از نظــر گــوگل مقصــر و متخلــف نشــان دهنــد.
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)Pop-up Ads( 20. استفاده از تبلیغات پاپ آپ
ــاز می شــوند،  ــر روی هــر نقطــه ای از صفحــه ب ــا کلیــک کارب ــاپ آپ کــه ب تبلیغــات پ

بدتریــن نــوع تبلیغــات از نظــر موتورهــای جســتجو و کاربــران هســتند. چــرا کــه کاربــر 

هیــچ نقشــی در بــاز شــدن آن تبلیــغ نداشــته و بایــد بــه اجبــار یــک صفحــه تبلیغاتی 

جدیــد را ببینــد. اگرچــه تعرفــه یــک تبلیــغ پــاپ آپ در حالــت عــادی چندیــن برابــر 

انــواع دیگــر تبلیغــات اســت، امــا گــوگل بــدون اســتثنا هــر وب ســایتی کــه از ایــن 

نــوع تبلیغــات اســتفاده کنــد را تــا مقــدار زیــادی جریمــه خواهــد کــرد.

نــوع جدیــدی از ایــن تبلیغــات نیــز ابــداع شــده اســت کــه صرفــًا بــرای تبلیغ دهنــده 

یــک بازدیــد غیــرارادی کســب می کنــد. در ایــن نــوع جدیــد، وقتــی کاربــر روی هــر 

بخشــی از یــک ســایت حــاوی ایــن تبلیغــات کلیــک کنیــد، پنجــره ای بســیار کوچــک و 

جدیــد در مرورگــر کاربــر بــاز می شــود. ایــن پنجــره معمــوالً آنقــدر کوچــک اســت کــه 

بــرای پیــدا کــردن و بســتن آن چنــد ثانیــه ای زمــان الزم اســت. همیــن چنــد ثانیــه 

بازدیــد الزم بــرای آن تبلیــغ را رقــم خواهــد زد. گــوگل در حــال بروزرســانی الگوریتم هــا 

بــرای اعمــال جریمه هــای ســنگین تر روی ایــن نــوع تبلیغــات اســت.

از رایج تریــن وب ســایت هایی کــه از ایــن نــوع تبلیغــات اســتفاده می کننــد می تــوان 

ــرد.  ــاره ک ــک اش ــده لین ــایت های کوتاه کنن ــا س ــل و ی ــتراک فای ــایت های اش ــه س ب

ایــن ســایت ها هیــچ بازدیــد و محتــوای خاصــی بــرای ارائــه ندارنــد و صرفــًا تنهــا راه 

درآمدزایــی آن هــا اســتفاده از ایــن قبیــل تبلیغــات اســت. داشــتن حتــی یــک تبلیــغ 

پــاپ آپ هــم بــرای هــر ســایتی یــک خطــر بــه منظــور جریمــه شــدن تلقــی می شــود. 
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امــا اگــر شــما هــم ســفارش چنیــن تبلیغاتــی دریافــت کرده ایــد، بــه هیچ وجــه آن هــا 

را بیشــتر از یــک مــورد قــرار ندهیــد و هــر چنــد روز یــک بــار آن هــا را غیرفعــال کنیــد. 

در غیــر ایــن صــورت بایــد منتظــر جریمه هــای متعــدد گــوگل باشــید.

21. ارورهای مختلف و بی توجهی به آن ها
در مــورد 11 بــه مســئله ارور 404 و لینک هــای خــراب اشــاره کردیــم. ایــن ارور 

ــا ارور  ــا تنه ــود دارد ام ــف وج ــایت های مختل ــه در س ــت ک ــرادی اس ــن ای رایج تری

نیســت. مشــکات و ایــرادات دیگــری نیــز ممکــن اســت بــا ســهل انگاری رخ بدهنــد. 

برخــی از مهم تریــن ایــن ارورهــا عبارت انــد از:

ارور 301 که مربوط به لینک های ریدایرکت شده است	 

ارور 302 که مربوط به انتقال موقتی آدرس یک مطلب می باشد	 

ارور 500 که به عدم دسترسی کاینت به سرور داخلی سایت مربوط است	 

ارور 400 کــه بــه ارســال درخواســت اشــتباه یــا غیرقابــل بررســی کاینــت مربــوط 	 

می شــود

ارور 403 که در آن دسترسی به یک یا چند صفحه ممنوع شده باشد	 

اگــر بــه ایــن ارورهــا و دیگــر ارورهــای مشــابه کــه ممکــن اســت بــه دالیــل گوناگونــی 

بــرای ســایت شــما اتفــاق بی افتنــد توجــه نکنیــد، گــوگل شــما را بــه بــی ارزش قلمــداد 

کــردن مخاطبیــن و بازدیدکننــدگان متهــم کــرده و بــه همیــن خاطــر شــما را جریمــه 

می کنــد.
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22. استفاده از نام دامنه های بی اعتبار یا با اعتبار ضعیف
در خیلــی از مــوارد، نــام بعضــی از برندهــا و نــام دامنه هــای آن هــا بــه خاطــر تخلفــات 

زیــاد بــه یــک نــام بی اعتبــار تبدیــل می شــود. فروشــندگان دامنه هــای رنــد نیــز کــم 

ــار آن اطاعــات  ــام و اعتب ــی راحــت از گذشــته آن ن ــد خیل نیســتند و شــما نمی توانی

کســب کنیــد.

ــب  ــف و تقل ــر تخل ــه خاط ــته ب ــه در گذش ــی ک ــتفاده از دامین های ــداری و اس خری

اعتبــار خــود را از دســت داده بودنــد، یکــی از دیگــر دالیــل جریمــه شــدن می باشــد. 

ــه  ــد مجــددًا ب ــی آن برن ــن اســت صاحــب قبل ــه ممک ــد ک ــر می کن ــوگل فک ــون گ چ

ســراغ راه انــدازی مجــدد آن وب ســایت آمــده و یــا اینکــه شــخصی دیگــر می خواهــد 

از نــام و شــهرت ایــن برنــد ســوء اســتفاده کنــد. بــه همیــن خاطــر توصیــه می شــود 

کــه ریســک نکنیــد و بــرای نــام دامنــه از یــک اســم انحصــاری و اختصاصــی اســتفاده 

کنیــد.

23. تمرکز روی کلمات کلیدی اسپم
در بعضــی از شــرایط، برخــی از کلمــات کلیــدی بــه کلیدواژه هــای ترنــد تبدیــل شــده 

و مباحــث مرتبــط بــا آن هــا داغ اســت. بــه همیــن خاطــر خیلــی از وب ســایت ها بــا 

تولیــد محتــوای مرتبــط بــا آن کلمــات کلیــدی جایــگاه مناســبی در نتایــج جســتجوها 

پیــدا می کننــد. امــا در بعضــی از مــوارد دیگــر، ایــن کلمــات اگرچــه ترنــد و پربازدیــد 

هســتند، امــا جــزو کلمــات کلیــدی غیرمتعــارف و اســپم شــناخته می شــوند.
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ــدی  ــن کلمــات کلی ــادی در مــورد ای ــه فعالیــت زی ــت هــر وب ســایتی ک ــن حال در ای

اســپم داشــته باشــد، درواقــع قانــون گــوگل را زیــر پــا گذاشــته اســت. ایــن کلمــات 

کلیــدی و هــر کلمــات دیگــری کــه صرفــًا توجــه وب ســایت های اســپم و متقلــب بــه 

آن هــا باشــد، در لیســت ســیاه قــرار گرفتــه و هیــچ وب ســایتی نبایــد بــا فعالیــت روی 

ــدازد. ــه خطــر بی ان ــار و ارزش خــود را ب آن هــا اعتب

 

 

24. ریدایرکت های پیاپی، اشتباه و بیش از مقدار معمول
ــی  ــا طراح ــب و ی ــار مطال ــن انتش ــه در حی ــتباهاتی ک ــر اش ــه خاط ــت ب ــن اس ممک

صفحــات مجــزا صــورت می گیــرد، مــا مجبــور باشــیم تــا آدرس URL آن مطالــب یــا 

صفحــات را تغییــر داده و بــه اصطــاح بــه آدرس جدیــد ریدایرکــت کنیــم. ریدایرکــت 

ــت عــادی فقــط در شــرایط خــاص و ضــروری پیشــنهاد می شــود. ــردن در حال ک
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امــا بعضــی از وب مســترها بــا تغییــر مــداوم آدرس URL هــا بســتری نامناســب بــرای 

ــوارد،  ــی از م ــد. در خیل ــاد می کنن ــود ایج ــایت خ ــد در وب س ــکات جدی ــاد مش ایج

ــب آن  ــود، صاح ــه می ش ــوگل جریم ــط گ ــایت توس ــک س ــه از ی ــک صفح ــی ی وقت

ســایت بــا ایــن طــرز تفکــر کــه گــوگل فقــط آدرس آن صفحــه را جریمــه کــرده، فکــر 

می کنــد بــا ریدایرکــت کــردن آدرس URL صفحــه مشــکل را برطــرف کــرده اســت! این 

اشــتباه رایجــی اســت کــه خیلــی از وب مســترها آن را پشــت هــم تکــرار می کننــد.

اگــر می خواهیــد جریمــه نشــوید، بحــث ریدایرکــت کــردن آدرس صفحــات را جــدی 

بگیریــد و فقــط در مواقــع ضــروری و طبــق اصــول توصیــه شــده اقــدام بــه ایــن کار 

کنیــد.

25. بهینــه نبــودن طراحــی وب ســایت بــرای موبایل هــا و ریسپانســیو نبــودن 
آن ها

ــه نبــودن  ــه از ایــن لیســت را بــه بحــث ریسپانســیو نبــودن و بهین مــا آخریــن گزین

طراحــی یــک ســایت بــرای موبایل هــا اختصــاص داده ایــم. ایــن روزهــا کــه بیشــتر 

از 60% از بازدیدهــا از وب ســایت ها از طــرف موبایل هــا و مرورگرهــای موبایلــی 

صــورت می گیــرد، دیگــر مــا جایــی بــرای اشــتباه نداریــم. بــا توجــه بــه ایــن آمــار و 

ــرای صفحــه نمایش هــای موبایل هــای هوشــمند  ــه ب ــر ســایتی بســازید ک ــام، اگ ارق

امــروزی بهینه ســازی نشــده باشــد، پــس بهتــر اســت یــا در اســرع وقــت وب ســایت 

خودتــان را بــه بهتریــن شــکل ممکــن ریسپانســیو کنیــد، و یــا در غیــر ایــن صــورت 

قیــد کســب وکار اینترنتــی خودتــان را بزنیــد!
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Mobile- ــروف ــول مع ــه ق ــی آن ب ــه طراح ــده ک ــه ش ــایت بهین ــک س ــتن ی نداش

friendly نباشــد، نــه تنهــا باعــث کاهــش چشــم گیر بازدیــد ســایت شــما می شــود، 

بلکــه عملکــرد کلــی ســایت شــما بــا افــت زیــادی رو بــه رو شــده و در کنــار همــه ایــن 

مــوارد، گــوگل نیــز بــه نوبــه خــود از خجالــت شــما در خواهــد آمــد!

فرامــوش نکنیــم کــه گــوگل بــه جــز اینکــه بزرگتریــن موتــور جســتجوی دنیــا اســت، 

صاحــب سیســتم عامل هایی همچــون Android بــرای موبایل هــا و تبلت هــا و 

سیســتم عامل دســکتاپی Chrome OS نیــز می باشــد. از طــرف دیگــر، ایــن کمپانــی 

ــا  ــن مســائل باعــث شــده ت ــه ی ای ــروم دارد و مجموع ــر ک ــادی روی مرورگ توجــه زی

گــوگل ســهم زیــادی در بحــث بهینه ســازی و طراحی هــای ریسپانســیو داشــته باشــد.

ــوگل  ــی گ ــن حیات ــه قوانی ــردن ب ــت ک ــی پش ــه نوع ــئله ب ــن مس ــه ای ــی ب بی توجه

ــج  ــه شــدن و حــذف وب ســایت شــما از صفحــات نتای می باشــد و نتیجــه آن جریم

ــود. موتورهــای جســتجو خواهــد ب

نتیجه گیری و جمع بندی

ــای  ــران دنی ــوگل حکم ــت. گ ــاده نیس ــتجوی س ــور جس ــک موت ــر ی Google دیگ

ــروی از  وب اســت و الزمــه ی کســب موفقیــت در ایــن صنعــت، همــگام شــدن و پی

دســتورات و قوانیــن ایــن موتــور جســتجو اســت. شــاید اینطــور بــه نظــر برســد کــه 

ــوردی  ــخت گیری های بی م ــان داده و س ــدی نش ــش از ح ــیت های بی ــوگل حساس گ
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دارد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه هــدف ایــن موتــور جســتجو تبدیــل دنیــای مجازی 

اینترنــت بــه مکانــی واقعــی و غیرقابــل ســوء اســتفاده اســت.

گــوگل خــود را مســئول ایــن می دانــد تــا کاربــران مختلــف از سراســر دنیــا بــه کمــک 

ــن  ــا ای ــردی و فعالیت هــای تجــاری داشــته باشــند. ب ــری از وب گ ــه بی نظی آن، تجرب

ــا  تفاســیر بایــد گفــت چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم، ایــن خــود مــا هســتیم کــه ب

ــده کاری وب ســایت و کســب وکار  ــا ســرپیچی از قوانیــن گــوگل، آین ــروی کــردن ی پی

ــه  ــک ب ــور کم ــه منظ ــتر ب ــوگل بیش ــای گ ــم. جریمه ه ــم می زنی ــان را رق اینترنتی م

کاربــران و بازدیدکننــدگان طراحــی شــده اســت. امــا اگــر بــا سیاســت بــه ایــن مقولــه 

نــگاه کنیــم و نیمــه پــر لیــوان را ببینیــم، متوجــه می شــویم کــه می تــوان از بی توجهــی 

ــارت  ــرده و تج ــتفاده را ب ــت اس ــورد نهای ــن م ــا در ای ــر تجارت ه ــهل انگاری دیگ و س

خودمــان را بــا پیــروی از قوانیــن گــوگل شــکوفا کنیــم.

قوانیــن ذکــر شــده در ایــن مقالــه اگرچــه تمامــی قوانیــن گــوگل را شــامل نمی شــود، 

امــا مهم تریــن و رایج تریــن مشــکاتی اســت کــه گریبان گیــر خیلــی از وب مســترهای 

امــروزی شــده اســت. شــما بایــد ســعی کنیــد هیچ کــدام از ایــن اشــتباهات را تکــرار 

نکنیــد تــا نــه تنهــا از خطــر جریمــه شــدن در امــان باشــید، بلکــه بــه خاطــر تبعیــت از 

قوانیــن گــوگل، تشــویق شــده و بــه صــورت قانونــی و هدفمنــد بــه رتبه هــای دلخــواه 

خود برســید.
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