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2.0اعتبار صفحه نسخه 
اعتبار صفحه چیست؟ چه تغییری کرده؟ چطور استفاده کنیم؟



بهآپدیتآن.کردیممنتشردامنهاعتبارالگوریتازآپدیتیکما،2019سالدر
باهمگامیبرایماکهداشتزیادیگیریرتبهوابستههایمدلخودهمراه
بهترقتدباگیریرتبهبرایدامنهیکقابلیتبینیپیشوجستجوهایموتور

.گرفتیمبکار
(1399مهر)2020سپتامبرازصفحهاعتبار2نسخهکهبگوییمبایدخوشحالیبا

حهصفاعتبارامتیازدقتازاطمینانبرایرسانیروزبهاین.شدخواهداجرایی
جوجستهایموتورباهمگاهیوخودکالسدربودنبهترینمیبینید،شماای

وهادادهتامینبهمتعهدماز.استافتاد،اتفاقدامنهاعتباردرآنچههمانند
رایبخوشحالیمماواستکارانسئوجامعهبرایباالکیفیتباهایمتریک

.استپیوستهبطورصفحهاعتبارمعیارکیفیتبهبوداینکه
بروزبهازنیهمصفحهاعتبارکنند،میپیشرفتجستجوهایموتورکههمانگونه

ایجنتباراارتباطبهترینوباشدروزبهآناساسیالگوریتمتاداردرسانی
امکانماشبهباالدقتباصفحهاعتباریمداشتن.باشدداشتهامروزیجستجوی

ایدبکجادهیدمثالانجاماقدامیبایدکجادرکنیدمشخصروشنیبهدهدمی
روزبهاین.بسازیدمرتبطهایلینکبعدوباشیدداشتهتریقویمحتوای

چهاینکهنتعییبرایکندمیتولیدقدرتمندوتوانامتریکیکالگوریتمرسانی
.دهیدانجاماقدامیچهوشروعزمانی
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پارامتر اعتبار صفحه چیست؟

استازمبوسیلهیافتهتوسعهامتیازیکصفحهاعتبار
رااعتباربیشترینشما100نمرهدرکه100تا1بازهدر

بهرتبرایراتکصفحهیکقابلیتامتیازاین.دارید
زیادیتعداد.دهدمینشانجستجونتیجدرگیری
یناآنماشینیادگیریمدلودارندنقشآندرفاکتور
کیگیریرتبهاحتمالبینیپیشبرایراهافاکتور
.دکنمیتوزیعرقیبش،صفحاتبهنسبتصفحه
شودمیمحاسبهتکصفحهیکسطحدرصفحهاعتبار

اهلینکشمارشماز،درشدهایندکسدادهاساسبرو
هممنکتهاین.گرددمیتعییندیگرعواملتعدادیو

پایهبرکمترییکصفحهاعتباراینکهدلیلدبهکهاست
ایهپارامتریاسایتداخلیسئویعواملاست،لینک
.شوندنمیگرفتهنظردرصفحهآنسازیبهینه

ستفادهاقابلنسبیمتریکیکعنوانبهصفحهاعتبار
جایبهکهمعنیاینبه.مطلقمتریکیکتااست
راخودصفحهاعتبارباشید،100نمرهکسبپیدراینکه

صفحهباراعتاگر.کنیدمقایسهرقبایتانصفحهاعتباربا
ظاهرردبیشتریشانسشمااست،باالتررقبایتانازما

.ریدداجستجونتایجصفحاتباالیهایرتبهدرشدن

باشد20صفحهاعتباردارایشمارقیباگرنمونه،برای
صفحهاحتماالباشید،30صفحهاعتباردارایشمااما

و.داردجستجونتایجدرآنهاازباالتریرتبهشما
اراعتبورتبهاگر.استصادقهمقضیهاینبرعکس
نایوقتشایداست،شماازباالترشمارقیبصفحه
صفحهآندرخوبسازیلینکیکشماکهرسیده
.باشیدداشته
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مراههبهماشینیادگیریمدلیکجدیدصفحهاعتبار
میتعاملدرزیادیهایفاکتورباکهاستآوردهخود
،دانیممیصفحهیکمورددرکهچیزیتمامما.باشد

دهیلینکگذاریهدفشاملکهگیریم،مینظردررا
وهالینکبکبهمربوطاغلب)باشدمیصفحهآن

اطالعاتاینتغذیهوپرورشو(دریافتیهایلینک
نای.استیاگیریحالدرمدامکهاستماشینیبرای
صبیعشبکهازگرفتهقدرتکهماشینییادگیریمدل

هالینکدردستکاریتشخیصاسپم،هاینمرهاست،
دتولیبرایراهالینکپایهبردیگرعواملتعدادیو

.گیردمینظردرشماURLنمره
رادیگرجدیدعواملیکسریتاشدساختهجدیدمدل
شدنایندکسبرکههاییآنمثلکندبررسیهم

راثمحتواگیریرتبهوجستجوهایموتوربوسیله
ادامهحالدرجستجونمایدورکههمانگونه.دارند
کهیمباشمطمئنبایدمااست،رشدوبهبودبراییافت

.هستنداینگونهنیزماهایالگوریتم
فحاتصبانزدیکتریهمگاهیصفحهاعتبارجدیدامتیاز
هدفواجرادرشمابهکهداشتخواهدجستجونتایج
.کردخواهدکمکگیری

نمره اسپم

تشخیص 
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اعتبار صفحه جدید چگونه 
محاسبه می شود؟
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م؟باشداشتهراامتیازمدرنوسانچقدرانتظارباید
ییرتغورشدحالدرهمیشهمازتوسطهالینکایندکس

ایهپبردامنهاعتباروصفحهاعتبارپارامتردوهر.است
هکاستطبیعیبنابراین.استماشینیادگیریمدل

کهوقتیببینیدگذشتهبهنسبتنوساندرراخودامتیاز
.استمحاسبهحالدرمختلفقدیموجدیدهایداده

باراعتامتیازدرزیادیتغییراتمتوجهشمااستممکن
صفحهاعتبار2.0نسخهوقتیشویدخودتانصفحه
.کندمیبکارشروع
تباراعالگوریتمماکهاستایندیگراهمیتحائزنکته

لینکقسمتدرسابقهایدادهدرراجدیدصفحه
مینتضمیشمابهاین.کنیممیاجراگذشتهاکسپلور

درارتانصفحهخطیپیشرفتروندتوانیدمیکهدهد
رتقالپباسیبمقایسهجایبه.کنیدردگیریزمانطول

است2.0و1.0صفحهاعتبارپارامترهاینسخهمنظور)
شمابهقدیمیهایدادهبرجدیدالگوریتماجرای(

یزامتپیشرفترونددقیقومطمئنبطوردهدمیامکان
.کنیددنبالتانصفحهبرایراصفحهاعتبار
2020جوالیو2019اکتبرهایدادهداریدنیازشایدمثال

Metricsگرافقسمتدررا Over Timeلینکدر
Link)اکسپلور Explorer’s)هکهمانگونه.کنیدمقایسه
مطمئناشماکذارد،میاثرقبلیعملکردبرجدیدالگوریتم

ینکلدرتغییراتدلیلبهدیگریتغییرهرتوانیدمی
.کنیدترکمراتانهدفهای

م؟اعتبار صفحه چیست؟ چه تغییری کرده؟ چطور استفاده کنی
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م؟اعتبار صفحه چیست؟ چه تغییری کرده؟ چطور استفاده کنی

Metricsقسمتدر Over Timeمیتوانیمزیرشکلدر
پستاین2020میومارچفاصلهدربزنیمتخمین
شانندیگریاداشتهراکیفیتیباهایلینکاحتماال
فحهصاعتباربرکههالینکبهمربوطمثبتهایدهنده

.اندداشتهمثبتتاثیرآن
دراستشدهارائهپرومازابزاردرهمچنینصفحهاعتبار

کهازمدیگرتحقیقاتیابزارتعدادیوهاکمپینقسمت
جنتایدرصفحهرقابتیقدرتگیریاندازهدرشمابه

.کندمیکمکجستجو

ببینم؟راامصفحهاعتبارتوانممیکجااز
هر،دارددامنهاعتبارنمرهیکفقطسایتیکحالیکهدر

اعتبارنمرهیکخودشبرایتکیصورتبهصفحه
ینکلقسمتدرتواندمیشماصفحهاعتبار.داردصفحه

Exactجستجویواکسپلور URLصفحهدر.شودپیدا
االبقسمتدردیدخواهیدراتانفعلینمرهشمانتیجه

دراستکردهتغییراتیچهگذشتهماه12دراینکهو
.پایینگرافقسمت
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م؟اعتبار صفحه چیست؟ چه تغییری کرده؟ چطور استفاده کنی

است؟مهمصفحهاعتبارچرا
وسبکصاحبانوسئوکارهابهکمکبرایصفحهاعتبار

فحهصیکاینکهازبهتریدیداینکهبرایشدایجادکار
.تافیاکندمیپیدابهبودکهباشندداشتهمشخص

صفحاتیاپستکمیتعدادهاسایتاغلببرای
با.باشندداشتهدرآمدزاییکهداردوجوداطالعاتی

ایین،پوباالعملکردباصفحاتدرصفحهاعتبارردپیری
راکاریچهباالرتبهباصفحاتکهکنیمتعیینتوانیممی

تیصفحابهاستراتژیکطوربهودهندمیانجامدرست
.بپردازیمدارند،توجهبهنیازکه

شمابهکهباشدمیموضوعیبررسییکصفحهاعتبار
درصفحهیکبرایگیریرتبهشانسدهدمیاجازه

ئولیتمسهاسئوکارازخیلی.کنیدبیشترراتانسایت
ریردگیودارندراخاصصفحاتبهبودبرایمدتیبلند
.ودشدادهنمایشمدیرانبهتواندمیصفحهاعتبارروند

بهتواندمیخاصURLیکبرایصفحهاعتبارردگیری
،صفحهیکارزشازتریدقیققضاوتکندکمکشما
صورتودبهببایدکجادراینکهوکارتانسئوزحماتتاثیر
.باشیدداشتهگیرد،

ردیگدربارهنتایجترسیمدرهمچنینصفحهاعتبار
ال،مثبرای.کندمیکمکرقباوماصفحاتبرایمعیارها

مشدهگحلقهتوانیممیرقیبیکهایپستبهنگاهبا
رادهشلینکهایدامنهوصفحهاعتباردامنه،اعتباربین

Metricsدر Over Timeبیابیم.
2020میدرکهدهدمینشانهاپستزمانیروند

هایدامنهدررشدیکبااطالعاتاین.اندشدهآپدیت
توانیممیاطالعات،اینبا.استمرتبطشدهلینک

رشدیمتوانمیمنطقیطوربهاحتماالکهبگیریمنتیجه
تآپدیراآناگرشدهلینکهایدامنهدرباشیمداشته

.دهیمانجامسازیلینککمپینیکوداریمنگه
ینگاهاستونکرنرهایپستبهتوانیممیهمچنین
میپوششراماکلیدیکلماتبیشترینکهبیندازیم

Metricsقسمتاگر.دهند Over Timeکهدهدنشان
صفدرراآنتوانیممیاست،نداشتهرشدصفحهاعتبار

نجامابرایشانسازیلینکوتوسعهبایدکهصفحاتی
.دهیمقرارشود،



اعتبار صفحه در برابر
اعتبار دامنه

ایتسیکارزشاثباتبرایاغلبدامنهاعتبارحالیکهدر
هایلینکارزشتعیینیادامنهیکخریدشرایطدر

باراعتپارامترشود،میاستفادهسایت،آنباشدهداده
فحهصیکوقتی.گرددنمیاستفادهامراینبرایصفحه
اصلیدامنهاعتبارازمقداریکشود،میایجادجدید
درصفحهیکهرآنازفراتربرد،میارثباراخود

یکشاملبایدگیریرتبهبیشترشانسبرایسایت
رایبتالشرو،ایناز.باشدشدهبهینهوغنیمحتوای

یکرایبباالکیفیتباهایلینکایجادبرایسازیلینک
.بوددخواهصفحهاعتبارامتیازرشداصلیکلیدصفحه،

کلیدیدیکداشتنبرایمفیدمتریکیکدامنهاعتبار
باراعت.استآنتمامدرسایتگیریرتبهپتانسیلاز

دنبالراخاصصفحهیکعملکرددهدمیاجازهصفحه
حاتصفیامحصوالتها،پستفرود،صفحاتمثلکنید

ادرقراشماصفحاتمخصوصمتریکاین.بندیدسته
مقایسهرقباباراخودخاصصفحهیککهسازدمی

.کنید
خواهدزبرانگیچالشبسیاردامنهاعتبارحرکتحالیکهدر

یرتاثروشنمتریکیکتواندمیصفحهاعتباربود،
زتمرکوصفحهیکخاصگیریهدفبا.باشدپذیری

وترسریعتوانیدمیشماآن،رویخوبسازیلینکبرای
.ببینیدراصفحهآناعتباربهبودترآسان
میکارکههاییURLرویصفحهاعتباربربیشترتمرکز
ومحتواتوسعهبهمربوطاقداماتبرتواندمیکنید
:باشداثرگذارزیرهایروشبوسیلهسازیلینک

وبارهدیابهبودبهنیازصفحاتکدامشویدمیمتوجه-
.دارندنویسی

آپدیتازتوانندمیصفحاتکدامشودمیمشخص-
.ببرندسودمحتوا

تربیشتوجهمستحقصفحاتکدامشودمیمشخص-
.هستندسازیلینکبرای

ابتیثامتیازباشد،داشتهپایینیامتیازایصفحهاگر
بایداشدبکمترامتیازشرقبابامقایسهدریاباشدداشته

.یردبگقراربهبودبرایبازرسیونظرتجدیدلیستدر
سهمقایصفحه،اعتبارازاستفادهبرایعملیاقدامیک

هکلکبرای.استجستجونتایجصفحاتدرصفحات
درکبراینتایجدروکنیدجستجوهدفتانکلیدی

.یدبگرداند،گرفتهواژهآنبرایکهایرتبهوصفحات
تاسمازاکستنشنازاستفادهآنانجامبرایروشیک

دادهازمخزنیبهراجستجونتایجازایصفحههرتا
.کندتبدیلسئوهای

درراوجستجنتایجصفحاتتحلیلتوانیدمیهمچنین
Keywordقسمت Explorerکلیدیکلمهجستجویو

هاییازامتبهتردقیقنگاهبا.باشیدداشتهنظرتانمورد
رتبهاسریعتوانیدمیشده،بندیرتبهصفحاتاعتبار
خواهدجالبآنجااز.کنیدگیریاندازهراتاننیازمورد
بتوانیدصفحاتآنازکدامهررویکلیکباکهبود

.کنیدبررسیراکدامهرمحتوای
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های اعتبار صفحهKPIامتیاز ها و 

کهعبارتهمانبرایخودشرقیبباراپستاینبیایید
.کنیممقایسهدارد،راگوگلیکرتبه

د،داریمشکلمدیرتانبرایسئوارزشبیاندرشمااگر
لیدیکعملکردشاخصیکعنوانبهراصفحهاعتبارپس
نظردرکنید،میکارهاآنرویکهصفحاتیبرای

میاستفادههامحیطتمامدر100تا1ازمقیاسی.بگیرید
طولدرراکارتاناثربودنخواهدسختبنابراینشود
یناکهاستمهمنکتهاین.دهیدنشانمقایسهدرزمان
بجایاشدبداشتهرقبابهنسبتبیشتریوزنبایدامتیاز
.شوداستفادهمطلقمتریکیکعنوانبهاینکه

عتبارایکیوکنندرقابتایواژهبرایهمباپستدواگر
میباشد،رسیده35به25ازشماپستو20صفحه
وداردباالتریامتیازصفحهآنکهدهیدنشانتوانید

مثالایبر.جستجونتایجصفحهدرباالتریرتبهاحتماال
فحهصاعتبار"بالگموضوعاتیافتن"دربارهپستاین
.دارد49
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سپتامبر30در2.0نسخهصفحهاعتبار
.شودمیاجرا(1399مهر9)2020

سازیلینکدرزدنشیرجهآمادهآیا
؟!هستید

ریکمتاینکنیممیمقایسهباهمراپستدواینوقتی
.دهدمیخودمانصفحاتبهبودبرایدرکیمابهها

:دانیممیرازیرمواردمااکنون
هکلمبرایاماداردباالتریصفحهاعتبارمازپست-

.استنگرفتهایرتبههیچکلیدی
امااستشدهمنتشر2015سالدردیگرپست-

واستنظرموردکلیدیکلمهبرای1رتبههمچنان
.دیگرکلیدیعبارت30برای

باالیهایرتبهکردنمشخصدیگرمفیدقدمیک
چهکهاینتحلیلواستهدفکلیدیکلماتبرایدیگران
جستجونتایجصفحاتدرهاآنقویرتبهبهچیزی
ورسانیروزبهرامحتوابایدمااحتماال.کندمیکمک
.بگیردبهرتبتواندنظرموردکلیدیکلمهدرتاکنیمبهینه

م؟اعتبار صفحه چیست؟ چه تغییری کرده؟ چطور استفاده کنی

درایتانرقبوشماصفحهبرایهاامتیازاینکهاضافهنکته
برایمهمKPIیکعنوانبهتوانندمیوهستنددستری
متریکیکتواندمیصفحهاعتبار.کنندعملرقباتحلیل

وپرومازهایمتریکدیگرمیاندرباشدالعادهفوق
،درآمدترافیک،مانندمواردی.شماسایتتحلیلبرای

ازقطهنچندینتحلیلبا.هاکلیکوپرشنرخمشترین،
لیعمبرایبهتریگیرینتیجهتوانیدمیشماها،داده

چهیدکندرکوباشیدداشتهشودانجامتااستنیازکه
.زنندمیرقمراموفقیتاینعواملی

هادادهابقسوبرجدیدصفحهاعتبارالگوریتماینکهدلیلبه
درتاداشتخواهیدرااینفرصتشماگذارد،میاثرنیز

هاینکازقبلکنیدمشاهدهراخودزحماتنتیجهزمانطول
.نیدکاستفادهپیشرفتحالدرمتریکیکعنوانبهآناز

طولدرURLیکصفحهاعتبارچطورکهببینیدتوانیدمی
.هیددگزارشراآنآسانیبهوکندمینوسانگذشتهسال

می2.0نسخهصفحهاعتبارتوسطسوابقبرتاثیرگذاری
:باشدمفیدنیزدیگریموارددرتواند

موردقبلازمتریکوگیریدمیجدیدمشترییک-
.استنشدهواقعردگیری

سئوبرایگذشتهدرهاتالشکدامنیستیدمطمئنشما-
.استبودهمفیدمحتواو

هادادهعملکردردگیریبرایشروعنقطهیکبهشما-
هاکتریدایر مثلدارید،نیازشدهساختهتغییراتازبعد

.محتواهایبهبودیا
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