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الگوریتــم Mobile First Index مــی کوشــد، تــا نتایــج حاصــل از جســتجوی کاربــران 

ــرای  ــا ب ــه دســکتاپ! آی را طــوری نمایــش دهــد کــه شــاخص اول، موبایــل باشــد ن

چنیــن تغییــری آمــاده ایــد؟

سالهاســت کــه گوشــی هــای هوشــمند وارد عرصــه وبگردی شــده انــد، و امروزه بیشــتر 

ــد.  ــراه اســتفاده مــی کنن ــه از تلفــن هــای هم ــران وب همــان هــای هســتند ک کارب

آمارهــا حاکــی از آننــد کــه حــدود 60 درصــد کاربــران وب از موبایــل اســتفاده مــی کنند 

و ایــن تعــداد روز بــه روز هــم بیشــتر مــی شــود. از ایــن رو گــوگل توجــه ویــژه ای بــه 

ایــن کاربــران داشــته و تمــام تالشــش را مــی کنــد، تــا صفحــات وب را بــر اســاس داده 

هایــی دســته بنــدی کنــد کــه کاربــران موبایــل قــادر بــه دیــدن آن هســتند.

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

الگوریتم Mobile First Index چیست؟
ــی  ــی طراح ــور خاص ــه منظ ــک را ب ــر ی ــه ه ــی دارد، ک ــای متنوع ــم ه ــوگل الگوریت گ

کــرده اســت. الگوریتــم Mobile First Index نیــز یکــی از آنهاســت. بــه طــور خالصــه 

در توضیــح آن بایــد گفــت؛ کــه ایــن الگوریتــم بــرای دســته بنــدی نتایــج بــر اســاس 

جســتجوهای موبایلــی طراحــی شــده. یعنــی در ایــن دســته بنــدی قــرار اســت آنچــه 

کــه در موبایــل هــای مــن و شــما نشــان داده مــی شــود رتبــه بگیــرد، نــه محتوایــی 

کــه در دســکتاپ نشــان داده مــی شــود.

 

 »Responsive« ــیو ــه ریسپانس ــا ک ــایت ه ــی س ــید در برخ ــرده باش ــه ک ــر توج اگ

طراحــی نشــده انــد محتوایــی کــه در رایانــه و موبایــل نمایــش داده مــی شــود، تــا 
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حــدودی متفاوتنــد. از ایــن رو الگوریتــم Mobile First Index مــی کوشــد، تــا آنچــه 

را کــه کاربــران موبایــل از یــک وب ســایت مــی تواننــد ببیننــد را در اولویــت قــرار دهد.

 

ایــن موضــوع اهمیــت ریسپانســیو بــودن وب ســایت هــا را می رســاند. ســایت هایی 

ــگرا  ــی واکنش ــه نمایش ــر صفح ــه ه ــبت ب ــد و نس ــی برخوردارن ــی قدیم ــه از طراح ک

نیســتند، از الگوریتــم Mobile First Index ضربــه خواهنــد خــورد امــا نــه بــه صــورت 

نی! گها نا

 

 Mobile تــا جایــی کــه کارشناســان گــوگل اطالعــات منتشــر کــرده انــد، قــرار نیســت

First Index بــه یــک بــاره نتایــج جســتجو و رتبــه بنــدی وب ســایت هــا را متحــول 

کنــد. ایــن کار بــه مــرور صــورت مــی گیــرد و از یکــی دو ســال پیــش شــروع شــده 

اســت. ایــن امــر بــه ســایت هایــی کــه هنــوز بــرای کاربــران موبایلــی طراحــی ویــژه 

ای ندارنــد، امــکان ســازگاری را مــی دهــد.

 

 

2

https://modireweb.com


الگوریتم Mobile First Index چیست و چطور سایتمان را برای 
آن آماده سازیم؟

www.modireweb.com

هدف Mobile First Index چیست؟
هــدف اصلــی الگوریتــم ایندکــس اول موبایــل ایــن اســت، کــه کاربــران موبایــل از هــر 

جهتــی رضایــت کامــل از وبگــردی بــا گوشــی هــای هوشــمند را داشــته باشــند. بدیــن 

ترتیــب گــوگل بــه دنبــال ایــن اســت کــه تنهــا یــک ایندکــس داشــته باشــد و آن هــم 

موبایــل اســت. اگرچــه تاکنــون شــاخص بــرای رتبــه بنــدی دســکتاپ بــود، اما بــا روی 

کار آمــدن ایــن الگوریتــم رویــه بــه کلــی تغییــر مــی کنــد و نســخه موبایلــی هــر وب 

ســایت بــرای رتبــه دهــی مــورد توجــه گــوگل قــرار مــی گیرنــد.

 

ــد هــر آنچــه در نســخه  ــی هــم دارد و مــی گوی ــل خوب ــرای ایــن کارش دلی گــوگل ب

موبایلــی نمایــش داده مــی شــود اهمیــت دارد، نــه بخــش هــای پنهــان ســایت کــه 

فقــط در نســخه دســکتاپ دیــده مــی شــوند!

 

چرا باید به Mobile First Index اهمیت دهیم؟
قطعــا هــر وب ســایتی بــا هــر منظــوری کــه راه انــدازی شــده باشــد، دوســت دارد در 

بیــن نتایــج دیــده شــود و کاربــران در بیــن انبــوه نتیجــه هــای نمایــش داده شــده، 

روی آن کلیــک کننــد. حــاال کــه گــوگل ایــن همــه بــه ســایت هایــی کــه بــرای کاربــران 

موبایــل بهینــه هســتند، اهمیــت مــی دهــد. شــانس دیــده شــدن در نتایــج، بــرای 

ــی  ــر ســایر وب ســایت های ــد. از طــرف دیگ ــن وب ســایت هــا افزایــش مــی یاب ای

کــه بــا معیارهــای Mobile First Indexing همخوانــی ندارنــد، رفتــه رفتــه بــه قعــر 

جــدول نتایــج ســقوط مــی کننــد.
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یکــی از کارهایــی کــه هــر ســایت بــرای ارتقــای رتبــه خــودش مــی بایســت انجــام 

دهــد، توجــه بــه الگوریتــم Mobile First Index اســت. وقتــی نســخه موبایل ســایت 

هــا ایندکــس اول گــوگل شــده اســت، آیــا راهــی جــز بهــا دادن بــه کاربــران موبایلــی 

وجــود دارد؟

 

ــه  ــه ب ــانی ک ــرای کس ــت، ب ــده اس ــرگ برن ــک ب ــل ی ــا موبای ــایت ب ــازگاری وب س س

ــد. ــی دهن ــت م ــان اهمی ــایت ش ــئوی س س

بیشتر بدانید: فایل Robots.txt چیست و چه کاربردی در سئوی سایت دارد؟

 

آیا ریسپانسیو بودن سایت کفایت می کند؟
واکنــش گــرا بــودن ســایت تــا حــدی بــه ســازگاری بــا ایــن الگوریتــم کمــک مــی کنــد، 

امــا همــه ماجــرا نیســت. همیــن کــه ســایت شــما واکنشــگرا بــود نمــی توانیــد بــا 

ــی  ــل فرندل ــر بکشــید. موبای ــه بهت ــرای کســب رتب ــالش ب ــال راحــت دســت از ت خی

بــه موضوعــات دیگــری چــون، محتــوای مناســب، ســرعت بارگــذاری ســایت، تصاویــر 

ســبک و بهینــه، میــزان مانــدگاری کاربــران در ســایت و بســیاری جنبــه هــای دیگــر 

توجــه دارد.

 

ــا اینکــه موبایــل نخســتین ایندکــس نمایــش در نتایــج شــده، امــا ترســی وجــود  ب

نــدارد! چــون بــا تغییــر رویــه مــی توانیــد بــا ایــن مــوج همــراه شــوید. پیشــتر گــوگل 

 AMP کــه بــه صــورت مخفف »Accelerated mobile pages« پــروژه ای بــا عنــوان
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راه انــدازی کــرده کــه بــا اســتفاده از کدهــای HTML ســرعت بارگــزاری صفحــات وب 

در موبایــل را افزایــش مــی دهــد. ایــن پــروژه صفحــات موبایلــی پرشــتاب بــه صــورت 

ــد، از آن  ــدان معناســت کــه وب مســترها مــی توانن ــن ب ــد، ای ــاز کار مــی کن ــن ب مت

بــرای ســرعت بخشــیدن بــه وب سایتشــان اســتفاده کننــد.

 

بــه طــور کلــی هــر کــد، برنامــه یــا فعالیتــی کــه در جهــت ســاده تــر کــردن دسترســی 

 Mobile First Index ــا الگوریتــم کاربــران موبایــل بــه صفحــات وب موثــر باشــد، ب

مرتبــط مــی شــود. پیشــتر هــم گفتــه شــد، هــدف جلــب رضایــت همــه جانبــه کاربران 

موبایــل اســت و بــس!

 
چطــور بفهمیــم کــه معیارهــای ایندکــس اول موبایــل بــر ســایت مــا اعمــال 

شــده انــد؟
زمانــی کــه ســایت شــما توســط الگوریتــم Mobile First Index آنالیــز شــود، و قــرار 

باشــد کــه از آن پــس بــر اســاس ایندکــس موبایــل نمایــش داده شــود، بــرای شــما از 

 Google  طــرف گــوگل ایمیلــی جهــت اطــالع رســانی ارســال مــی شــود. همچنیــن در

Search Console نیــز بــه شــما اطــالع رســانی خواهــد شــد.

قــرار نیســت ســایر اطالعــات وب ســایت شــما کــه در نســخه موبایــل نمایــش داده 

نمــی شــوند از بیــن برونــد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ارزش ســابق خــود را بــرای 

گــوگل ندارنــد. بکوشــید تــا اطالعــات مهــم از دیــد کاربــران موبایــل مخفــی نمانــد. 

ــرق خــود، اطالعــات بســیاری را  ــر زرق و ب بســیاری از ســایت هــا پشــت طراحــی پ
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ــه  ــا هــر آنچــه ک ــد، ی ــه در منوهــای کشــویی پنهانن ــی ک ــد. محتوای ــرده ان ــان ک پنه

بــرای دســت یابــی بــه آن نیــاز باشــد تــا عملــی مثــل کلیــک انجــام دهیــد، بــه انــدازه 

محتــوای قابــل مشــاهده ارزشــمند نیســتند، امــا بــی تاثیــر هــم نیســتند.

 

ــا طراحــی ســایت شــما  ــه یــادآوری اســت، اینکــه گــوگل ب نکتــه دیگــری کــه الزم ب

ــج  ــما در نتای ــایت ش ــات س ــش اطالع ــاز دادن و نمای ــرای امتی ــا ب ــدارد و تنه کاری ن

جســتجو از ایــن الگوریتــم بهــره مــی بــرد. در صــورت کلــی نــه ظاهــر ســایت شــما 

تغییــر مــی کنــد و نــه اطالعاتــش حــذف یــا جابجــا مــی شــوند. تنهــا رتبــه ســایت 

تغییراتــی بــه خــود مــی بینــد البتــه اگــر از قبــل ریسپانســیو نبــوده باشــد!
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چطور بفهمیم نسخه موبایلی سایت درست نمایش داده می شود؟

ــه  ــودن ســایت را ب ــرای بررســی mobile friendly ب ــزار الزم ب خوشــبختانه گــوگل اب

رایــگان در اختیــار کاربــران قــرار داده تــا بتواننــد در همــه صفحــه نمایشــی محتــوای 

https://search.google.com/test/mobile-« ــن آدرس ــد. از ای ــایت را ببینن س

ــل  ــا موبای ــازگاری ب ــرای س ــود را ب ــایت خ ــاال س ــن ح ــد همی ــی توانی friendly« م

بررســی کنیــد. روش کار ســاده اســت و کافیســت آدرس ســایت خــود را در کادر مربوطه 

وارد کنیــد، تــا ایــن ابــزار ســایت شــما را در نســخه موبایــل نمایــش دهــد. همچنیــن 

در صــورت ســازگار نبــودن مــی توانیــد از راهنمایــی هــای گــوگل بــرای رفــع ایــرادات 

اســتفاده کنیــد.

بیشتر بدانید: گوگل پنالتی چیست؛ راهنمای کامل رفع جریمه های گوگل

 

نکاتی در مورد MFI که باید بدانید
ــز بیشــتر  ــه، Mobile First Index نی ــارات دیگــر اختصــار یافت ــد بســیاری از عب مانن

از خــودش در وب رواج دارد، مــا نیــز گهگاهــی MFI ا بــه کار خواهیــم بــرد. بــا اینکــه 

ــرد  ــا و عملک ــت ه ــاره اولوی ــی درب ــات کامل ــوگل اطالع ــان گ ــت متخصص ــچ وق هی

الگوریتــم هــا بــروز نمــی دهنــد، امــا بســیاری از مــوارد قابــل حــدس زدن هســتند.

 

● اگــر تــا کنــون تالشــتان را صــرف کامــل تــر کــردن نســخه دســکتاپ ســایت تــان 

مــی کردیــد. بایــد بدانیــد از ایــن پــس ایــن کار شــما نتیجــه چندانــی در بــر نخواهــد 
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داشــت و بایــد بــه ســمت نســخه تلفــن همــراه تغییــر رویــه دهیــد!

ــره  ــد از آن به ــی توانن ــی م ــی قدیم ــا طراح ــد ب ــای کن ــایت ه ــه س ــی ک ● موضوع

ــران موبایــل را کــه بخــش بزرگــی از ترافیــک  ــون کارب ــا کن ــد، ایــن اســت کــه ت ببرن

هســتند، را از دســت مــی داده انــد و در نتیجــه افــت ترافیــک را بــه دنبــال داشــت. 

بــا بهــره گیــری از طراحــی ریسپانســیو و ســازگار کــردن بخــش هــای مختلــف ســایت 

بــا معیارهــای موبایــل فرندلــی، مــی تواننــد ترافیــک بیشــتری جــذب کننــد و در رتبــه 

هــای برتــر حضــور داشــته باشــند.

 

● ســایت هایــی کــه ســرعت شــان بــاال بــوده و از ابتــدا موبایــل فرندلــی بــوده انــد، 

رتبــه بهتــری مــی گیرنــد و افــت رتبــه ندارنــد. امــا آنهایــی کــه تــا کنــون بــه روش 

هایــی مثــل خریــد بــک لینــک و ... مبــادرت ورزیــده انــد، تحــت تاثیــر MFI تغییــرات 

محسوســی را مشــاهده مــی کننــد.

 

● نبایــد از لحــاظ ســاختار کدنویســی و نشــانه گــذاری و تگهــا بیــن دو نســخه موبایــل 

و دســکتاپ تفاوتــی وجــود داشــته باشــد. در هــر صــورت نســخه موبایــل مــورد توجــه 

ــت. الگوریتم MFI اس

 

ــد از بیــن  ــو هــای کشــویی پنهانن ــه هــا و من ● اگرچــه اطالعاتــی کــه در پشــت زبان

نخواهنــد رفــت، امــا وقتــی نشــان داده نمــی شــوند، شــانس اینکــه توســط کاربــران 

کلیــک شــوند، کمتــر مــی شــود و در نتیجــه رتبــه چندانــی نخواهنــد گرفــت. گــوگل 

ــه  ــه آن صفح ــس از ورود ب ــر پ ــه کارب ــد داد ک ــان خواه ــر نش ــه کارب ــی را ب محتوای
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ــا  ــش داده شــده دسترســی داشــته باشــد. ب ــوای نمای ــه محت ــه ســادگی ب خــاص ب

ــر  ــک تاثی ــذب ترافی ــر روی ج ــد ب ــد نبای ــن فراین ــه ای ــرده ک ــوان ک ــوگل عن ــه گ اینک

داشــته باشــد، امــا بــی شــک ســایت هایــی کــه نســخه هــای موبایــل و دســکتاپ 

ــد خــورد. ــه خواهن ــد ضرب ســازگاری کامــل ندارن

 

● بــد نیســت بدانیــد کــه موبایــل فرندلــی بــودن یــک ســایت بــا راهیابــی بــه رتبــه 

بنــدی ایندکــس موبایــل متفــاوت اســت. چــرا کــه ســایت هایــی کــه موبایــل فرندلــی 

نیســتند نیــز بــه فهرســت شــیوه جدیــد رتبــه دهــی راه مــی یابنــد. ایــن دلیلی نیســت 

کــه چــون ســایت شــما بــه روش Mobile First Index رتبــه دهــی و نمایــش داده 

مــی شــود، مطمئــن شــوید کــه بــه صــورت کامــل موبایــل فرندلــی اســت.

 

● بــا ایــن طــرز تفکــر کــه الگوریتــم MFI بــا ســایت هایــی کــه رتبــه پاییــن دارنــد 

کاری نــدارد اشــتباه اســت. اگــر عمــدا کوشــیده ایــد کــه ســایت را بــرای رتبــه بهتــر 

بهینــه نکنیــد، تــا از ایــن شــاخص رتبــه دهــی در امــان بمانیــد، کاری بــس اشــتباه 

اســت. رشــد فنــاوری بســیار ســریع اســت و بــه کســی رحــم نمــی کنــد. در نهایــت 

ناســازگارها بایــد دور انداختــه شــوند.

 

ــالم  ــه MFI اع ــا ب ــایت ه ــال س ــرای انتق ــمی ب ــان رس ــچ زم ــوگل هی ــه گ ــا اینک ● ب

ــه  ــن فهرســت اضاف ــه ای نکــرده اســت، امــا هــر لحظــه امــکان دارد ســایت شــما ب

شــود، بدیــن ترتیــب بهتــر اســت تــا دیــر نشــده تمــام اقدامــات الزم را جهــت ورود 

بــه ایــن فهرســت انجــام دهیــد. همچنیــن گــوگل اعــالم کــرده تمــام دامنــه هایــی 
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کــه از اول ژوئیــه 2019 ثبــت شــوند، بــه صــورت خــودکار بــا ایــن الگوریتــم رتبــه دهــی 

مــی شــوند.

 

ــاس  ــر اس ــدی ب ــت بن ــر 2016 فهرس ــار در نوامب ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــی ک ● از آنجای

نســخه موبایــل آغــاز بــه کار کــرد، اینــک بیــش از 50 درصــد وب ســایت هــا بــا ایــن 

الگوریتــم رتبــه بنــدی شــده انــد. بــا اینکــه ایــن کار بــه صــورت دوره ای صــورت مــی 

گیــرد، احتمــاال چنــد ســالی طــول مــی کشــد تــا ایــن الگوریتــم بــه صــورت رســمی 

همــه وب ســایت هــا را دســته بنــدی کنــد. از طرفــی امــکان دارد برخــی وب ســایت 

هــا هرگــز بــه ایــن فهرســت راه نیابنــد. علتــش آمــاده نبــودن و ناســازگاری دو نســخه 

موبایــل و دســکتاپ بــا هــم خواهــد بــود.

 

● ســاده تریــن راه بــرای جلوگیــری از کاهــش رتبــه ســایت از ســرویس جدیــد دســته 

ــه دو نســخه جــدا از  ــرا اســت ن ــوای گــوگل، داشــتن ســایت واکنــش گ ــدی محت بن

یــک ســایت. ســایت هــای واکنــش گــرا در ســاختار خــود محتــوا و کدهــای یکســانی 

دارنــد. بدیــن ترتیــب بــا هــر روشــی دســته بنــدی شــوند، مشــکلی بــرای رتبه ســایت 

پیــش نخواهــد آمــد.

 

● اســتفاده از آیکــون هــا در طراحــی ســایت بایــد هوشــمندانه صــورت گیــرد. چنانچــه 

ــده هــای MFI ایندکــس  ــن آیکــون هــا توضیحــات نداشــته باشــند، توســط خزن ای

نمــی شــوند.
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ــای  ــه روش ه ــکتاپ ب ــل و دس ــخه موبای ــرای نس ــس دارد و ب ــک ایندک ــوگل ی ● گ

جداگانــه ایندکــس انجــام نمــی دهــد. تنهــا زمانــی کــه مــی خواهــد محتــوای ســایت 

شــما را ارزیابــی کنــد، نســخه موبایــل را معیــار قــرار مــی دهــد.

 

● بــرای برخــی ایــن ســوال پیــش مــی آیــد کــه اگــر یــک وب ســایت نســخه موبایلــی 

نداشــته باشــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ پاســخ ســاده اســت، ســایت بــه همــان 

ــگاه  ــد در جای ــری نمــی توان ــه گی ترتیــب ســابق ایندکــس مــی شــود امــا زمــان رتب

هــای نخســت ظاهــر شــود. ایــن موضــوع بــه ســئوی ســایت هــا مرتبــط اســت.
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Mobile First Index نکات آماده  سازی سایت برای الگوریتم
 

ریسپانسیو بودن بهتر از دو نسخه مجزا داشتن است
ــوای موجــود در نســخه  ــان محت ــه ســایت ریسپانســیو هم ــم ک پیشــتر اشــاره کردی

دســکتاپ را بــه صــورت کامــل و بهینــه شــده در نســخه موبایــل نمایــش مــی دهــد. 

از ایــن رو اختالفــی در محتــوا یــا کــد نویســی وجــود نــدارد. امــا ســایت هایــی کــه 

بــرای هــر نســخه از صفحــه نمایــش هــا کــد نویســی جداگانــه داشــته انــد احتمــاال 

پــس از فهرســت بنــدی بــر اســاس ایندکــس  موبایــل آســیب مــی بیننــد. از ایــن رو 

بهتــر اســت ســایت واکنشــگرا باشــد.

 

ساختار باید یکدست باشد
ــوا را  ــک محت ــه از لحــاظ ســاختار هــر دو نســخه ســایت ی ــن شــوید ک ــد مطمئ بای

نشــان مــی دهنــد. متــن، تصاویــر و دیگــر محتــوا بایــد بــه همــان ترتیبــی باشــند کــه 

در نســخه دســکتاپ مشــاهده مــی کنیــد. همچنیــن ســاختار لینــک هــا و ... کامــال 

مشــابه هــم باشــد.

 

نشانه گذاری schema رعایت شود
از نشــانه گــذاری اســکیما بــرای ارائــه توضیحاتــی بــه موتــور هــای جســتجو اســتفاده 

ــات هــای جســتجوگر ســاده  ــرای رب ــوای ســایت ب ــد فهــم محت ــا فراین مــی شــود، ت

شــود. مــی بایســت کــد هــای schema در هــر دو نســخه وجــود داشــته و یکســان 

باشــند.
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متاتــگ هــا دیگــر ابــزاری هســتند، کــه عمــل درک ســایت از ســوی جســتجوگر هــا 

ــل  ــایت قاب ــی س ــخه موبایل ــد در نس ــز بای ــات نی ــن اطالع ــد. ای ــی کنن ــهیل م را تس

ــدن باشــند. خوان

 

محتوای پنهان نداشته باشید
گــوگل پیشــتر بــه محتــوای پنهــان واکنشــی نشــان نمــی داد و در امــر رتبــه دهــی 

از آن اســتفاده نمــی کــرد. امــا بــا تغییراتــی کــه Mobile First Index ایجــاد کــرده 

ــرار  ــب هــا ق ــد در ت ــوا را بای ــه ناچــار برخــی از محت ــد گفــت طراحــان ســایت ب بای

دهنــد، چــرا کــه در نســخه موبایلــی همــه محتــوا نمــی گنجــد. از ایــن رو گــوگل ایــن 

محتــوا را نیــز بــه حســاب مــی آورد، امــا بــه شــرط آنکــه توضیحاتــی داشــته باشــند. 

بــا ایــن وجــود بهتــر اســت هیــچ چیــز مهــم را از دیــد کاربــران مخفــی نکنیــد!

ــد  ــاره اش بای ــواع آن و هــر آنچــه درب ــردن، ان ــد: آمــوزش ریدایرکــت ک بیشــتر بدانی

بدانیــد

 

سایدبار و فوتر را جدی بگیرید
ــا اینکــه ریسپانســیو هســتند،  اگــر توجــه کــرده باشــید در بســیاری از ســایت هــا ب

بــاز هــم همــه آنچــه کــه در ســایدبار و فوتــر هســتند، نشــان داده نمــی شــود. از ایــن 

رو اگــر محتــوای ارزشــمندی داریــد کــه در ایــن دو بخــش قــرار داده ایــد و در نســخه 

موبایــل نمایــش داده نمــی شــوند. بهتــر اســت کــه محــل قرارگیــری آن هــا را تغییــر 

دهیــد.
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از طراحی فلش اجتناب کنید
بــا اینکــه طراحــی ســایت بــه روش فلــش زیباســت و مــی شــود بســیار گرافیکــی کار 

کــرد، امــا فرامــوش نکنیــد کــه گوشــی هــا بــه طــور کامــل از فلــش پشــتیبانی نمــی 

کننــد و اینگونــه طراحــی بــه درد نســخه موبایــل نمــی خــورد. از طرفــی ســایت هایــی 

کــه بــا فلــش طراحــی شــده انــد، ســنگین لــود مــی شــوند و ایــن خــودش امتیــاز 

منفــی بــه شــمار مــی رود.

 

به روش Mobile First Design سایت را طراحی کنید
بــه صــورت عمومــی ســایت هــای ریسپانســیو بــه ایــن صــورت طراحــی مــی شــوند، 

کــه ابتــدا ســایت بــرای نســخه دســکتاپ طراحــی مــی شــود، ســپس بــرای اینکــه 

کــدام بخــش هــا و چــه محتوایــی در موبایــل و تبلــت نمایــش داده شــود، تصمیــم 

گیــری مــی شــود. امــا در طراحــی Mobile First Design ابتــدا ســایت بــرای نســخه 

موبایــل طراحــی مــی شــود و در نهایــت بخــش هایــی بــه آن اضافــه مــی شــوند تــا 

در نســخه دســکتاپ نمایــش داده شــوند.

 

اهمیت نقشه XML سایت را جدی بگیرید
نقشــه ســایت XML روشــی اســت کــه مدیــر یــک وب ســایت، مــی توانــد موتورهــای 

جســتجو را از تمــام صفحــات و پیوندهــای وب ســایت خــود آگاه کنــد. ایــن نقشــه 

ــن  ــاند، بدی ــی رس ــتجو م ــای جس ــالع موتوره ــه اط ــرات را ب ــا و تغیی ــانی ه بروزرس

ترتیــب فراینــد ایندکــس شــدن بــه ســرعت و بهتــر انجــام خواهــد شــد. ایــن موضوع 

مــی توانــد بــر محبوبیــت وب ســایت شــما بــرای ربــات هــای جســتجوگر بیفزایــد.
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ــن  ــا پالگی ــی از آنه ــد، یک ــود دارن ــایت وج ــه س ــی نقش ــرای طراح ــددی ب ــزار متع اب

ــد. ــتفاده کنن ــد از آن اس ــی توانن ــرس م ــران وردپ ــه کارب ــت، ک Yoast اس

 

محتوای کاربر پسند ایجاد کنید
حــاال کــه قــرار اســت ســایت خــود را بــرای کاربــران موبایــل بهینــه کنیــد، بــد نیســت 

در فراینــد تولیــد محتــوای خــود نیــز تجدیــد نظــر کنیــد. اگــر تــا کنــون فیلــم هــا و 

ــش داده  ــل نمای ــران موبای ــرای کارب ــات ب ــای صفح ــش ه ــی از بخ ــا برخ ــر ی تصاوی

نمــی شــد. ســعی کنیــد، اســتراتژی را تغییــر دهیــد و ایــن بخــش هــا را بــرای کاربــران 

موبایــل بهینــه کنیــد.

 

ایــن تصــور کــه چــون گوشــی هــا کوچکنــد پــس کاربــران موبایــل از خوانــدن مقــاالت 

طوالنــی خســته مــی شــوند اشــتباه اســت. ســعی کنیــد محتــوای بــا کیفیــت تولیــد 

کنیــد و از تصاویــر جــذاب و متناســب اســتفاده کنیــد تــا کاربــران خســته نشــوند. متن 

پیونــد هــا را طــوری هایالیــت کنیــد کــه کاربــران موبایــل بتواننــد آنهــا را تشــخیص 

دهنــد و روی آن کلیــک کننــد.

 

عنــوان مقــاالت و متادیسکرپشــن بایــد در هــر دو نســخه موبایــل و دســکتاپ یکســان 

ــا روی ســایت  ــد ت ــر را مجــاب مــی کنن ــه کارب ــی ک ــدن! دو عامل ــل خوان باشــد و قاب

شــما کلیــک کننــد.
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ــا  ــد، ت ــد ALT تعریــف کنی ــه اشــتراک مــی گذاری ــری کــه در مقــاالت ب ــرای تصاوی ب

موتورهــای جســتجو بداننــد چــه چیــزی را قــرار اســت بــه کاربــران نمایــش دهنــد.

 

 
از روش آکاردئون محتوا یا محتوای قابل گسترش بهره بگیرید

محتوایــی کــه قابــل گســترش هســتند و بــه ســبک آکاردئــون یــا کشــویی طراحی می 

شــوند، روش خوبــی بــرای نمایــش اطالعــات زیــاد در یــک صفحــه کوچــک هســتند. 

بــه ایــن صــورت کــه در ابتــدا یــک عنــوان در هــر باکــس دیــده مــی شــود، ســپس 

کاربــر بــا کلیــک روی آن، مــی توانــد بــدون انتقــال بــه صفحــه ای دیگــر همــه محتــوا 

ــاز و بســته مــی شــود. ایــن روش بــرای نمایــش محتــوای  را بخوانــد. یعنــی منــو ب

بیشــتری بــه کاربــران موبایــل در یــک صفحــه کاربــردی اســت. بدیــن ترتیــب کاربــران 

بــدون اینکــه اســکرول طوالنــی انجــام دهنــد بــه محتــوای بســیاری دســت میابنــد.
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سرعت سایت را افزایش دهید
ــه کارشناســان ســئو روی آن  ــزاری ســایت موضوعــی اســت، ک افزایــش ســرعت بارگ

ــر  ــتر صب ــه بیش ــد ثانی ــتند و چن ــه هس ــم حوصل ــران ک ــه کارب ــرا ک ــد، چ ــد دارن تاکی

نمــی کننــد تــا محتــوا بارگــزاری شــود. بنابرایــن چــه موبایــل ایندکــس اول باشــد و 

چــه دســکتاپ، همچنــان بایــد بکوشــید تــا ســرعت ســایت را افزایــش دهیــد. بــرای 

ایــن منظــور راهکارهــای بســیاری وجــود دارنــد. از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه انتخــاب 

هاســت پــر قــدرت و ســریع، بهینــه ســازی تصاویــر و ویدئوهــا، طراحی ســبک ســایت 

اشــاره کــرد.

 
صفحات پر شتاب موبایل )AMP( ایجاد کنید

ــه  ــی ک ــا موج ــا ب ــد ت ــی خواهی ــر م ــم، اگ ــی دادی ــورد AMP توضیحات ــتر در م پیش

Mobile First Index برپــا کــرده شــنا کنیــد، بــد نیســت از فنــاوری AMP اســتفاده 

کنیــد. بــا اســتفاده از پالگیــن AMP کاربــران وردپــرس مــی تواننــد صفحــات ســاده 

و ســریعی بــرای نمایــش در تلفــن هــای همــراه بســازند. کافیســت افزونــه را نصــب 

کنیــد و دســتورالعمل هــا را دنبــال کنیــد.

 
موبایل فرندلی بودن را فراموش نکنید

ــودن یــک  ــی ب ــرای موبایــل فرندل در نهایــت بایــد گفــت کــه همــه اقداماتــی کــه ب

ــود. ــد ب ــدی دخیــل خواهن ــه بن ــد، در ایــن رتب ســایت انجــام مــی دهی
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سخن پایانی
ــه تــرس از دســت دادن رتبــه ســایت تــان در آینــده  ــا خوانــدن ایــن مقال احتمــاال ب

بیشــتر شــده. همانطــور کــه گفتــه شــد بهتــر اســت از ایــن پــس، بیــش از پیــش بــه 

کاربــران موبایلــی اهمیــت دهیــد. الگوریتــم Mobile First Index قــرار نیســت بــه 

کلــی رتبــه ســایت شــما را از بیــن ببــرد یــا دچــار تغییــر کنــد، تنهــا نحــوه نمایــش در 

صفحــه نتایــج تغییــر مــی کنــد، کــه اگــر ســایت شــما موبایــل فرندلــی باشــد، هیــچ 

مشــکلی نخواهیــد داشــت! ســایت هایــی کــه نســخه موبایــل ندارنــد همچنــان مــی 

ــی  ــش م ــه روز افزای ــل روز ب ــران موبای ــه کارب ــی هم ــا وقت ــد. ام ــت کنن ــد رقاب توانن

یابنــد، آیــا منطقــی اســت شــما نســخه موبایــل وب ســایت را نادیــده بگیریــد؟
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