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چكیده :بهینهسازی موتورهای جستجو ( )SEOفرایندی است که قابلیت مشاهده یک صفحه وب یا وب سایت را از طریق نتایج جستجو ارتقاء
میدهد .در این مقاله به بررسی تعدادی از پارامترهای  SEOپرداخته شده تا مشخص گردد که هر یک از این پارامترها تا چه میزان در رتبهدهی
یک وبسایت در موتورهای جستجو موثر میباشند .برای این منظور در بخش موتورهای جستجوی انگلیسی 3 ،موتور و از بین موتورهای
جستجوی فارسی  4موتور انتخاب شد .در مرحله بعد به مقایسه موتورهای جستجو بر اساس تعداد نتایج به دست آمده از موتور جستجوی
 Googleپرداخته شد .در نهایت الگوریتم  SEOبرای  5موتور جستجو ،بهگونهای که بتوان تعیین کرد کدامیک از هشت پارامتر  SEOمورد نظر
در رتبهبندی سایتها تاثیر دارند ،بررسی شد .نتیجه این بررسی نشان داد که پارامترهای هر سایتی به چه ترتیب باید تنظیم شوند تا آن سایت
بتواند در موتورهای جستجوی مورد مطالعه رتبه خوبی کسب نماید.
کلمات کلیدی :موتورهای جستجو ،رتبهبندی صفحههای وب ،بهینهسازی موتور جستجو.

 -1مقدمه
استفاده از موتورهای جستجو دومین فعالیت محبوو رورخو سوا از
خواندن یا فرستادن ایمیل است ][6, 15؛ چرا که کاررران زیادی رورای
رسیدن ره موضوعات مورد نظور خوود ،از ایونگونوه موتورهوا اسوتفاده
میکنند .از سوی دیگر رحث رهینهسازی و سوایتهوا نوه تنهوا رورای
کسانی که طراح و سایت هستند ،رلکه هر کسی که در زمینه و کار
میکند رهعنوان یک مشغله ذهنی در آمده است؛ چرا که داشتن کسب
و کاری که مشتریان ریشتری را ره خود جذ کند مسلماً سرمنفعتتر
از غیر آن است .سا مهم است که طراحان و سایت رتوانند را تطبیو
دادن خود را الگوریتمهای رتبهرندی موتورهوای جسوتجو راهوی رورای
کسب جایگاه های رهتر در صفحه نتایج موتورها ره دست ریاورند.
رهینهسازی موتورهای جسوتجو ( )SEOروه اسوتفاده از مجموعوه
فنون و سارامترهایی اطالق میشود که ره یوک سوایت اجوازه مویدهود
ترافیک و رازدیدکنندههای ریشتری از جانب موتورهای جستجو داشوته
راشد ] .[7رهعبارت رهتر هنگام جستجوی یک کلمه کلیدی رهخصوص،
موتور جستجو مورتب تورین سوایت را در صوفحه (هوای) اولیوه نتوایج

جستجو نشان دهد .رهینهسازی موتورهای جستجو اموروزه روه یکوی از
شاخههای علمی تبدیل شده است .یکی از مهمترین سارامترهای موجود
در طراحی سایت ،ارتباط سایت را موتورهای جستجو و کسب رتبه روا
در آنها میراشد ] .[8اگر سایت در موتورهوای جسوتجو رتبوه روا یی
نداشته راشد ،کاررران نمیتوانند سایت را سیدا کرده و از خدمات سایت
استفاده کنند .ترتیب اینکه کدامیک از فنون رهینوهسوازی او اعموا
شود ،در جایگیری و رتبهرندی سوایت در موتورهوای جسوتجو رسویار
تعیینکننده است.
در این مقاله ،مطالعاتی صورت گرفتوه اسوت توا عوامول مور ر در
رتبه رنودی صوفحات و رورای موتورهوای جسوتجوی معوروا ماننود
 Yahooو  Bingو رطور اخو موتورهوای جسوتجوی فارسوی ماننود
سارسیک ،جاجو ،ریسمون و جاماسپ رررسی شود .روش کار رر اساس
رررسی عملکرد موتورهای جستجو و الگوریتمهای رهکار رفته در آنهوا
ررای رتبهدهی صفحههای و میراشود .حاصول مطالعوات در رررسوی
سیرامون تا یر سارامترهای  SEOرر روی سایتها ،در قالب جدو هوا و
نمودارهایی آماده شده است تا امکان مقایسه آنهوا روا یکودیگر فوراهم
گردد .نتایج مطالعات نشان می دهند که هنگوام طراحوی صوفحات و
سایتها ،کدام سارامترهای  SEOرا راید را دقت ریشتری رعایت کرد توا

در موتورهای جستجوی معروا انگلیسی و ره طور اخ در موتورهوای
جستجوی فارسی ،رتبه یک سایت افزایش یارد .ره این ترتیب میتووان
ره روا منطقوی و منسوجم در روشهوای روه کوار گرفتوه شوده رورای
رهینهسوازی صوفحههوای و و معیارهوای موتورهوای جسوتجو رورای
رتبهدهی این صفحهها رسید.
ساختار مقاله در ادامه رهشرح زیور اسوت :رخوش دوم موروری رور
ادریات موضوع شوامل موتورهوای جسوتجوی معوروا انگلیسوی و نیوز
موتورهای جستجوی فارسی خواهود داشوت .در رخوش سووم ،مفواهیم
رهینووهسووازی موتورهووای جسووتجو ( )SEOو سارامترهووای آن معرفووی
میگردند .رخش چهوارم ،جزییوات مطالعوه هوای انجوام شوده و نتوایج
ره دست آمده را ارائه خواهد کرد .رخوش سونجم هوم روه نتیجوهگیوری
اختصاص دارد.

 -2موتورهای جستجوی وب
موتور جستجو ره ررنامهای گفته مویشوود کوه روه جسوتجوی کلموات
کلیدی در یک سند یا یک رانک اطالعاتی میسردازد [ .]8[]1همچنین
در اینترنت ره ررنامهای گفته میشود که ره جستجوی کلموات کلیودی
موجود در فایلها و سندهای و جهانی ،گروههوای خبوری ،منووهوای
گوفر و آرشیوهای  FTPمیسردازد .موتور جستجو ره کمک رخشهوای
متفاوت خود ،اطالعات مورد نیواز را قوبالً جموعآوری کورده ،تجزیوه و
تحلیل میکند ،آنرا در سایگاه دادهاش ذخیوره موینمایود و روه هنگوام
جستجوی کاررر تنها در همین سایگواه داده مویگوردد ] [7و ایونگونوه
نیسووت کووه درسووت در همووان لحظووه جسووتجو ،تمووام و را رگووردد.
رخشهای مهم یوک موتوور جسوتجو عبارتنود از )1( :خزنوده و )2( ،
نمایهساز و ( )3رتبه دهنده ].[9
رتبه دهنده رخشی است که تعیینکننده جایگواه یوک سوایت در
نتایج جستجو است ] .[9, 10این ررناموه وظیفوه اسوتفاده از الگووریتم
رتبووهرنوودی و چیوودمان نتووایج را روور عهووده دارد .در حووا حاضوور
قدرتمنوودترین سیسووتم رتبووهرنوودی را  Googleدر اختیووار دارد ].[11
کاررران ررای جستجو چند کلمه را در جعبه جستجوی موتور جسوتجو
وارد میکنند و منتظر ساسخ میمانند .ررای ساسخگوویی روه درخواسوت
کاررر ،ارتدا تمام صوفحههوای موجوود در سایگواه داده کوه روه موضووع
جستجو شده مرتب هستند مشوخ مویشووند .سوا از آن سیسوتم
رتبهرندی وارد عمل شده ،آنها را از رویشتورین ارتبواط توا کومتورین
ارتباط مرتب میکند و رهعنوان نتایج جستجو ره کاررر نمایش میدهد.
دقت در انتخا صوحی عنووان صوفحههوا ،آدرسهوا ،شوبهدسوتورات
 ،HTMLسیوندهوا و غیوره در رسویاری از موتوورهوای جسوتجو راعوث
افزایش رتبه میشود ].[10
انواع موتورهوای جسوتجوی مهوم انگلیسوی و فارسوی کوه رورای
رتبهرندی در این تحقی مورد نظر رودهاند ،عبارتند از:
موتور جستجوی  :Googleایون موتوور جسوتجو ] [16روهطوور
تخمینی دارای ریش از یک میلیوون سورور در سراسور جهوان اسوت و

روزانه رر روی ریش از یوک میلیوارد درخواسوت جسوتجو و حودود 2۲
ستارایت داده تولید شده توس کاررران ،سردازش انجام مویدهود ].[11
و سایت  Googleدر آمریکوا روهعنووان سررازدیدکننوده تورین سوایت
اینترنت اعالم شده است و طب آمار  6دی  ،1311این سایت در رتبوه
 1قرار دارد.
موتور جستجوی  :Yahooاین سایت ] [17رهعنوان یک شوبکه
جهانی ،یک موتور جستجو و همچنوین یوک سورویادهنوده خودمات
سست الکترونیک مبتنی رر و  ،فعالیت میکند .را توجه ره آخرین آمار
ارائووه شووده ] [11در توواریخ  6دی  ،1311ایوون و سووایت سووا از
و سووایتهووای  Facebook ،Googleو  Youtubeچهووارمین سووایت
سررازدید در اینترنت است.
موتور جستجوی  :Bingایون موتوور جسوتجو ] [18متعلو روه
شرکت  Microsoftاسوت کوه سویشتور روا نوامهوای ،Live Search
 Windows Live Serachو  MSN Searchشوناخته مویشود .ایون
موتور جستجو در تاریخ  6دی  ،1311دارای رتبه جهانی  22روده است
].[11
موتور جستجوی پارسیک :سایت سارسویک [ ]3در اردیبهشوت
 1331و را هدا ایجاد خدمات جستجو ره فارسیزرانان تاسویا شوده
است.
موتور جستجوی جَس جو :و سایت جاجو [ ]۲در فوروردین
سا  1332رعد از یک نسخه آزمایشی ررای اولین رار راهاندازی شود .از
سا  1332تا فروردین ماه  ،1333جاجو در دو نسخه مختلف ارائوه
گردیده که در نهایت در فروردین ماه سا  1333روهروزرسوانی شود و
نسوووخه سووووم جووواجوووو در اختیوووار کووواررران قووورار گرفوووت.
مهمترین تغییرات انجوام شوده در نسوخه سووم جواجوو نسوبت روه
نسخههای سیشین ،عضوگیری و سیستم امتیازدهی جاجو مویراشود.
همچنین جاجو در سرویا جستجوی خود قارلیت جستجو رور روی
و  ،و فارسی (سایتها و ورالگهای فارسی) ،تصاویر ،تصاویر فارسی
و غیره را ره کاررران مویدهود .مهومتورین ویگگوی جواجوو در ارائوه
اطالعات رخشهای مختلف ،در این است که نوع و نحوه نمایش دادهها
رسته ره فرهنگ و نیاز ایرانیها رومیسازی شده است.
موتور جستتجوی ریستمون :ریسومون [ ]5نخسوتین موتوور
جسوتجوی مسوتقل منووارع فارسوی در شوبکه جهووانی و اسوت .ایوون
جستجوگر همه و سوایتهوای فهرسوت  http://www.link.irرا در
دورههای زمانی یک ماهوه مویسیمایود و محتویوات و مطالوب آنهوا را
نمایهسازی میکند و در رانوک اطالعواتی خوود جهوت ارائوه خودمات
جستجو ره مراجعهکنندگان نگهداری مینماید.
موتتور جستتجوی جاماست  :در ایون موتوور جسوتجو ]،[19
رازدیدکنندگان در هر رازدید از سایت  31انیه وقت صورا مویکننود.
همچنین روزانه رهطور میانگین  1/1صفحه منحصر رفرد ررای کواررران
قارل مشاهده اسوت .ایون موتوور جسوتجو رویش از  2سوا اسوت کوه

راهاندازی شده است .میزان ترافیک سوایت در ایون موتوور جسوتجو در
سی روز ( 6آذر تا  6دی  )1311در حدود  %21روده است ].[11
علیرغم نوسا رودن موتورهای جستجوی فارسی ،نتوایج جسوتجوی
صفحات و نشان میدهند که این موتورها قارلیت رقارت را موتورهوای
جستجوی انگلیسی ماننود  Yahoo ،Googleو  Bingرا دارنود .نتوایج
مطالعات تجرری در رخش چهارم ،این موضوع را نشان خواهند داد.

 -3بهینهسازی موتورهای جستجو
زمانی که کاررر در یک موتور جسوتجو روهدنبوا یوک موضووع خواص
میگردد ،ممکن است متوجه این موضوع شود که ررخی از و سایتها
دارای رتبههای را تری میراشند و در صفحههوای اولیوه نموایش داده
میشوند و این یعنی تولید کردن صفحههوای وروی کوه رورای موتورهوا
دارای اهمیت ریشوتری هسوتند .رهینوهسوازی صوفحههوای و رودین
معناست که صفحه مورد نظور در نتوایج یوک موتوور جسوتجوی قووی
ریشترین امتیاز را داشته راشد ] .[9, 10اهمیت این موضووع از آنجوا
ناشی می شود که اکثر مردم از موتورهوای جسوتجو رورای رسویدن روه
مطلب یا محصو مورد نظر خود استفاده میکنند .از طرفی ررای اینکه
سایت ها را هم مقایسه شووند و رور حسوب میوزان ارتبواط روا موضووع
جسووتجو شووده ،مرتووب شوووند ،موتووور جسووتجو الگوووریتمهووایی را روور
مجموعهای از سارامترها اعما میکند.
فرایند  SEOرا میتوان ره دو دسته اصلی تقسیم نمود ]:[12
 :off-page SEO عوامل مستقل از صوفحه آنهوایی هسوتند
که ره طور مستقل از و سایت انجام میگیرد.
 :on-page SEO عوامل مرتب ره صفحه کارهوایی هسوتند
که و سایت را تغییر میدهد تا رتبه رهتری در موتوورهوای
جستجو رگیرد.
عوامل مرتب ره صفحه مواردی هستند کوه وارسوته روه سوایت و
محتوای آن هستند .واض است که یک سایت هر چه قدر هم محبوو
راشد ،اگر عبارت جستجو شده در آن موجود نباشد حتی در رتبههوای
آخر نتایج جستجو هم قرار نمیگیرد .عوامل مرتب ره صفحه عبارتنود
از ]:[12, 13
 ساخت عنوانهای یکتا ررای صفحات سایت
 استفاده از ررچسب Description
 اصالح ساختار آدرسها
 ارائه محتوای را کیفیت
 استفاده از رر چسب Heading
 رهینهسازی تصاویر
عوامل مستقل از صفحه مواردی هستند که نیاز ره تغییور در کود
ررنامهنویسی سایت ندارند .این عوامل عبارتند از ]:[12, 13
 انتخا رهترین واژه ررای متن سیوند
 oمحبوریت سیوند
 oشهرت سیوند

 سیستم هدایت کاررری آسان
 oاستفاده از Google Sitemap
 شناساندن سایت ره موتورهای جستجو
 استفاده از سایتهای را رتبه را
هر یک از موتورهای جستجوی معروا ،الگوریتمی ررای رتبهرندی
سایتها ره کار می ررند ولی این الگووریتم را روه صوورت آشوکار اعوالم
نمیکنند ] [12و تنها اطالعاتی در زمینه رهبود جایگاه سایتهوا ارائوه
میدهند .ررخی از این الگوریتمها عبارتند از [:]14, 15[]2
 الگوریتم Page Rank
 الگوریتم Eigen Trust
 الگوریتم Hilltop
 الگوریتم TSPR
هر یک از موتورهای جستجوی و  ،الگوریتمهای منحصر رفورد و
خاصی را ررای رتبهرنودی صوفحات رکوار مویررنود .ایون عامول سوبب
می گردد نتایج جسوتجو در هور یوک از ایون موتورهوا متفواوت گوردد.
همچنووین رووا در اختیووار گوورفتن اطالعووات  SEOاز جانووب موتورهووای
جستجوی معروا میتوان نتیجه گرفت کوه ایون سارامترهوا از اهمیوت
خاصی ررای تعیین جایگاه یک سایت ررخوردار هسوتند .سوا رایسوتی
ریش از سیش رر لزوم استفاده از این سارامترها ررای افوزایش رتبوه یوک
و سایت در موتور جستجو اشاره نمود.

 -4مطالعات تجربی و نتایج آنها
در این رخش ره رحث و رررسی سیرامون تأ یر سارامترهای  SEOرر روی
سایتها و مقایسه آنها را یکودیگر در موتورهوای جسوتجوی مختلوف
خواهیم سرداخت .سرا هایی که آزمایشهای تجرری در این رخش قصد
ساسخگویی ره آنها را دارند ،عبارتند از:
سؤال  :1موتورهای جستجوی منتخبِ فارسی و انگلیسوی از نظور
تعداد نتایج رهدست آمده از کلمههای کلیدی ،چه ارتباطی را هم دارند؟
سؤال  :2نتایج موتورهای جسوتجو چگونوه روا موتوور جسوتجوی
 Googleمقایسه میشوند؟
ستتؤال  :3رونوود تووأ یر سارامترهووای  SEOهنگووام سوویشروی در
صفحههای نتایج جستجو چگونه است؟
ستتؤال  :4میووزان اهمیووت سارامترهووای  SEOروورای رتبووهرنوودی
سایتها در هر موتور جستجو چگونه است؟
سؤال  :5کدام یک از سارامترهای  SEOدر نتایج صوفحه او هور
موتور جستجو تأ یر ریشتری دارند؟
سؤال  :6روا  SEOررای موتورهای جستجو چگونه فرمو رندی
میشود؟
حجم مطالعههای انجام شده و نتایج رهدست آمده در این تحقیو
رسیار را ست .لذا در این مقاله نتایج و روا کارها رسیار خالصه شده و
صرفاً ره ریان مهمترین رخش ها و نتایج اصلی سرداخته شده است .ررای
ساسخگویی ره سرا های تحقیو  ،ارتودا رایود چنود موتوور جسوتجوی

مناسب انتخا می شد .در قسمت موتورهوای جسوتجوی انگلیسوی ،از
میان موتورهای موجوود سوه موتوور  Yahoo ،Googleو  Bingرورای
مطالعه آماری ررگزیده شدند .دلیل انتخا این سه موتور این است که
دارای رتبووه رووا تر و محبوریووت روویشتووری نسووبت رووه سووایر موتورهووا
میراشند .از میان  16موتور جستجوی فارسی که شناسایی شد ،تنها 2
موتور قارل استفاده هستند که  ۲موتور سارسیک ،جاجوو ،ریسومون و
جاماسپ ره عنوان موتورهای تحقیقاتی ررگزیده شودند .دلیول انتخوا
نشدن موتور قطره این رود که این موتور تنها در زمینوه اخبوار فعالیوت
دارد و همین سبب محدود شدن قارلیوت جسوتجو مویشود .اطالعوات
جدو ( )1که ررگرفته از سایت  Alexaمیراشود ،انتخوا موتورهوای
جستجوی ذکر شده را توجیه مینماید.
جدول ( : ) 1اطالعات موتورهای جستجوی استفاده شده در مطالعات

موتور

رتبه

جستجو

جهانی

رتبه

لینکهای

در

داده

ایران

شده

درصد

میانگین
زمان بار
شدن

مشاهده
کنندگان
خارج

(ثانیه)

ایران

Google

1

1

۲551۲52

1/533

2/۲

12/6

Yahoo

۲

2

1126216

2/115

3/2

16/3

Bing

22

26

122۲12

1/2۲۲

2

13

سارسیک

11123

155

2562

1/363

35/5

1۲/5

جاجو

15335

253

6۲5

5/251

12/3

2/2

ریسمون

۲32۲3

235

552

1/۲33

11/5

3/5

جاماسپ

1211۲1

12133

233

155

.

موجود
نیست.

ایران

ره منظور مقایسه کارایی موتورهای جستجو از لحاظ محتووایی1 ،
موضوع قارل جستجوی کامال متفاوت از هم و مورد استفاده کاررران در
نظر گرفته شد .سپا ررای هر کدام از این موضوعات ،دو کلمه کلیدی،
یکی ره زران فارسی و دیگری ره زران انگلیسی تعیین گشت .در نهایوت
تعوداد نتووایج و زمووان گووردآوری نتووایج (روورای سووه موتووور جسووتجوی
 ،Googleریسمون و جاماسپ) را توجه ره آمارهای ارائه شده از جانوب
خود موتورها ،گردآوری شد .ررای نمونوه ،روا جسوتجوی کلموه «روازار
رورس» در موتور جستجوی جاماسوپ ،تعوداد  2،625،555صوفحه در
 5/556انیه سیدا شد .ره دلیل کمبود فضا ،فق نتوایج کلوی روهدسوت
آمده از این مطالعه ذکر میگردد:
پاسخ سؤال  :1را توجه رهنتایج رهدست آمده از مطالعوه ،از میوان
موتورهای جسوتجوی انگلیسوی ،موتورهوای  Googleو  ،Bingهور دو
نتایج نسبتاً یکسوانی را مویدهنود و سوا از آنهوا موتوور جسوتجوی
 Yahooقوورار دارد .همچنووین از میووان موتورهووای فارسووی ،جاماسووپ

رهترین نتیجه را حاصل کرده است و سا از آن روهترتیوب سارسویک و
ریسمون قورار دارنود .عوالوه رور ایون ،در میوان دو موتوور ریسومون و
جاماسپ ،سرعت رارگذاری جاماسپ ریشتر میراشد زیرا زمان کمتری
را ررای گردآوری نتایج صرا میکنود .روهدلیول از کوار افتوادن موتوور
جستجوی جاجو هنگام تحقیقات ،نتایج گوردآوری شوده از آن قارول
توجه نبود.
ررای ساسوخ روه سورا  ،2هور کودام از کلموههوای کلیودی را در
 ،Googleجستجو نموده و ره ازای هر کلمه ،سه سایت مرتب از لحاظ
محتوایی مد نظر قرار گرفت .سپا جایگاه هر کدام از سایتها در سایر
موتورها محاسبه شد .در این آزمایش Google ،که طب آمار سورویا
 Experian Hitwiseرووا  35/32درصوود رتبووه او را در موتووورهووای
جستجو دارد ،ره عنوان موتور جستجوی معیار در نظر گرفته شد.
رعد از جمعآوری اطالعات ،ره هر سایت در هر کدام از موتورهوای
جستجو که جایگاهی همانند جایگاهشوان در  Googleروود ،رتبوه  1و
ررای جایگاههای سایینتر رتبههوای رویشتور از  1اختصواص داده شود.
همچنین ررای جایگاههایی که رهتر از  Googleرودند رهترتیب از اعداد
منفی و  5استفاده شد.
پاسخ سؤال  :2سا از جمعرندی دادهها ،نتیجوهای کوه حاصول
شد از قرار زیر است:
 از میان موتورهای جستجوی انگلیسی رهترین موتور رعود از
( Yahoo ،Googleرا امتیاز  )25و سپا ( Bingروا امتیواز
 )31طبقهرندی شدند (امتیاز کمتور ،نشواندهنوده نزدیوک
رودن جایگاه نتایج ره  Googleاست).
 از میان موتورهای جستجوی فارسی ،رهترین موتور رر اساس
 Googleکه رهعنوان استاندارد انتخا شده ،جواجوو (روا
امتیاز  )32رهعنوان رهترین ،سا از آن سارسویک (روا امتیواز
 ،)52سپا جاماسپ (را امتیاز  )15و در آخر نیوز ریسومون
(را امتیاز  )136رتبهرندی شدند.
 در سوونجش کلووی تمووام موتووورهووای انگلیسووی و فارسووی،
رتبهرندی ره ترتیب ذکر شده خواهد رود )1( :جاجوو)2( ،
سارسووویک )5( ،Bing )۲( ،Yahoo )3( ،جاماسوووپ و ()5
ریسمون.
ره منظور رررسی روند تأ یر سارامترهوای  SEOدر سورا  ،3ارتودا
زم رود که میزان امتیاز یک سایت رر حسب معیارهای  SEOمحاسبه
شود .معیارهای در نظر گرفته شده عبارتند از )1( :عنوانهای یکتا)2( ،
ررچسووب  )3( ،Descriptionسوواختار آدرس )۲( ،نقشووه سووایت)5( ،
محتوای را کیفیت )6( ،متن سیوند )2( ،ررچسب  Headingو ( )3رهینه
رودن تصاویر.
سپا امتیاز سارامترهای ( )1تا ( )3ررای یک سایت را هوم جموع
شد و رنوارر امتیواز روهدسوت آموده و جایگواه آن سوایت ،نقطوهای در
نمودارهای ترسیم شده ره آن تعل گرفت.

پاسخ سؤال  :3نتایج مطالعه نشوان داد کوه روا افوزایش شوماره
صفحهها ،میزان امتیاز عوامل رهینهسازی کاهش یافته و هموین سوبب
شده است که شاهد سیری نزولی ررای تمامی کلمههوای کلیودی و در
تمام موتورهای جستجو راشیم .ره ریان دیگر هور سوایتی کوه از امتیواز
ریشتری ررخوردار است در صفحههای ارتودایی نتوایج جسوتجو ظواهر
میشود.
ررای سنجش میزان اهمیت دادن هر موتور جستجو ره سارامترهای
 SEOجهت ساسخ ره سرا  ،۲رر آن شدیم تا را توجه ره نتایج رهدسوت
آمده از سرا  ،3مجموع امتیازات تمام صفحهها را رورای یوک سوارامتر
واحد محاسبه کنیم که نتایج آن در جدو های ( )2و ( )3آمدهاند.
جدول ( : ) 2مجموع امتیازات تمام صفحهها برای  4پارامتر اول
ساختار

موتور

عنوانهای

برچسب

جستجو

یكتا

Description

آدرس

Yahoo

۲65

3۲3

116

33

Bing

۲21

363

123

۲2

سارسیک

۲۲6

321

112

۲1

ریسمون

351

253

۲۲

13

جاماسپ

۲53

3۲2

125

۲5

نقشه سایت

جدول ( : ) 3مجموع امتیازات تمام صفحهها برای  4پارامتر دوم
برچسب

بهینه بودن

موتور

محتوای

Heading

تصاویر

152

23

32

جستجو

باکیفیت

Yahoo

252

155

151

Bing

225

166

35

سارسیک

132

155

6۲

ریسمون

112

153

55

2۲

جاماسپ

113

161

55

3۲

متن پیوند

پاسخ سؤال  :4را استخراج نتایج از این قسمت میتوان دریافوت
که هر کدام از سارامترهای ذکر شده روه تنهوایی ،رورای  Bingاولویوت
دارند .رعود از آن ،موتورهوای جسوتجوی  Yahooو جاماسوپ روهطوور
مشترک ،سوپا سارسویک و در آخور نیوز ریسومون ایون سارامترهوا را
رهعنوان عواملی ررای تعیین جایگاه یک سایت در نظر میگیرند.
رر سایه داده های تولید شده از ساسخ سرا های قبلی ،جدو هوایی
ررای ره دست آوردن ساسخ سرا  5تولید شدند .این جدو ها رهصورتی
رسم شد تا رتوان کار ایی هر سارامتر را نسبت روه خوودش رورای نتوایج
صفحههای او موتورها رررسی نمود .ررای این منظور مجموع امتیوازی
که هر کلمه کلیدی ررای هر سارامتر ،کسوب کورده روود را رور مجمووع
حداکثر امتیازی که آن سارامتر ررای هر سه صفحه میتوانسوت کسوب
کند ،تقسیم نموده و عددی کسری رهدست آوردیم تا رتوانیم رسونجیم

که کدام سارامتر رهعنوان مر رترین و کدامیک روهعنووان کومتوأ یرترین
محسو میشود .رهعنوان نمونه اگر امتیاز یکی از کلموههوای کلیودی
ررای سارامتر عنوانهای یکتا  3راشد ،آنرا رر مجموع حوداکثر امتیوازی
که میتوانست کسب کند ،یعنی  ،1تقسیم میکنیم (هر سایت میتواند
حداکثر سه امتیاز ررای ایون سوارامتر کسوب کنود و رورای سوه سوایت
حداکثر امتیاز میتواند  1راشد .زیورا در مفروضوات مطالعوههوا ،در هور
صفحه سه سایت در نظر گرفته شده است و در این قسومت نیوز صورفاً
صفحه او مدنظر قرار گرفته است) .رهدلیل حجم روا ی نتوایج ،صورفاً
نتیجه نهایی این مطالعه ریان میگردد.
پاسخ سؤال  :5رهعنوان نتیجهی کلی از این رخش میتوان ریوان
کرد که داشتن عنوانهای یکتا ررای تمامی موتورها مهم است .رهعالوه،
ردون شک میتوان گفت که رهکار رردن ررچسوب  Headingو داشوتن
نقشه سایت کمک چنودانی روه ارتقوای رتبوه صوفحههوای سوایت روه
صفحههای نخستین نتایج جستجو نمیکند.
ررای ساسخ ره سرا  6راید نتایج مطالعه در سورا  5را گسوترش
دهیم .هدا این است که دریواریم کودام یوک از هشوت سوارامتر SEO
مورد نظر ما در رتبهرنودی سوایتهوا توأ یر دارنود .رورای هور کودام از
موتورهای جستجوی مورد مطالعه ،نمودار کلی رتبهرندی مرروط روه 5
صفحه او آورده شده اسوت .رورای هور موتوور جسوتجو ،نتیجوه کلوی
محاسبات در نموداری ترسیم شده است .روهدلیول کمبوود فضوا ،تنهوا
نمودار رسم شده ررای موتور جسوتجوی  Yahooدر شوکل ( )1نشوان
داده شده است .طب نتایج تجرری رهدست آمده ،الگووریتم رتبوهرنودی
هر موتور جستجو ،صفحات را رهترتیب معیارهای  SEOزیر رتبهرنودی
مینماید (در هر موتور جستجو رهترتیب از را ترین اولویت):
موتور جستجوی  )1( :Yahooمتن سیوند )2( ،عنوان های یکتا،
( )3سوواختار آدرسهووا )۲( ،ررچسووب  )5( ،Descriptionمحتوووای رووا
کیفیت )6( ،رهینه رودن تصاویر )2( ،ررچسوب  Headingو ( )3نقشوه
سایت.
موتور جستجوی  )1( :Bingمتن سیوند )2( ،عنووانهوای یکتوا،
( )3ساختار آدرس هوا )۲( ،ررچسوب  )5( ،Descriptionرهینوه روودن
تصاویر )6( ،محتوای را کیفیوت )2( ،ررچسوب  Headingو ( )3نقشوه
سایت.
موتور جستجوی پارسیک )1( :موتن سیونود )2( ،عنووان هوای
یکتا )3( ،ساختار آدرسها )۲( ،ررچسب  )5( ،Descriptionمحتوای را
کیفیت )6( ،رهینه رودن تصاویر )2( ،ررچسوب  Headingو ( )3نقشوه
سایت.
موتور جستجوی ریسمون )1( :موتن سیونود )2( ،عنووان هوای
یکتا )3( ،ررچسب  )۲( ،Descriptionرهینه رودن تصاویر )5( ،محتوای
را کیفیت )6( ،ررچسب  )2( ،Headingسواختار آدرسهوا و ( )3نقشوه
سایت.
موتور جستجوی جاماس  )1( :موتن سیونود )2( ،عنووان هوای
یکتا )3( ،ساختار آدرسها )۲( ،ررچسب  )5( ،Descriptionمحتوای را

کیفیت )6( ،رهینه رودن تصاویر )2( ،ررچسوب  Headingو ( )3نقشوه
سایت.
پاسخ سؤال  :6رهعنوان نتیجهگیری کلی میتوان اظهار کرد کوه
اگر سارامترهای هر سایتی رهترتیب اولویت زیر مدنظر قرار رگیرند آنگاه
می توانند در هر کدام از موتورهوای جسوتجوی موورد مطالعوه در ایون
تحقی  ،رتبه خوری کسب کنند )1( :متن سیوند )2( ،عنوانهوای یکتوا،
( )3ررچسووب  )۲( ،Descriptionسوواختار آدرسهووا )5( ،محتوووای رووا
کیفیت )6( ،رهینه رودن تصاویر )2( ،ررچسوب  Headingو ( )3نقشوه
سایت.

 -5نتیجهگیری
هدا از رهینهسازی صوفحههوای و  ،قورار دادن آنهوا در صوفحههوای
نخست نتایج جستجوی هر موتور جستجو اسوت .در ایون مقالوه ،ارتودا
سارامترهای تأ یر گذار در فرایند رهینه سازی معرفوی شوده انود ،سوپا
مطالعههای تجرری گسترده ای که روی ررخی از موتورهوای جسوتجوی
مهم فارسی و انگلیسی صورت گرفته است ،ره تفصویل ریوان شودهانود.
حاصل مطالعات ،اولویت در نظر گرفتن سارامترهای رهینوه سوازی را در
طراحی و سایتها فرمو رندی کرد.
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