چرا پیج رنک گوگل صفر شد ؟
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چرا پیج رنک گوگل صفر شد ؟
ســوالی کــه ایــن روزهــا ذهــن مدیـران وب ســایت هــا را مشــغول کــرده اســت دلیــل صفــر شــدن پیــج رنــک گــوگل
و یافــن جایگزینــی بـرای آن اســت! در ایــن مقالــه دلیــل صفر شــدن پیج رنک گــوگل و جایگزین آن معرفی می شــود.
اگــر تــا کنــون یکــی از معیارهــای ســنجش محتــوا و کیفیــت یــک ســایت پیــج رنــک گــوگل بــود ،از امــروز دیگــر
پیــج رنــک را منــی توان بــه عنوان ایــن معیار در نظــر گرفت.
گوگل رسام برای همیشه پیج رنک خود را غیر فعال کرد و پیج رنک همه صفحات در عرض یک روز صفر شد!
مــدت زیــادی بــود کــه پیــج رنــک گــوگل بــروز رســانی نشــده بــود و ایــن ابهــام وجــود داشــت کــه چـرا پیــج رنــک
آپدیــت منــی شــود ،تا اینکــه مدتی پیش این بخــش به طور کامل غیــر فعال گردید.
گــوگل بــا ایــن کار بــازار فروشــندگان بــک لینــک هــای غیــر مجــاز را حســابی کســاد کــرد و باعــث شــد خریــد و
فــروش لینــک هــای بــدون اســتفاده کــه از مــدت هــا قبــل بــا پیــج رنــک هــای بــاال باقی مانــده بودند حســابی کســاد
شود.
البتــه هنــوز بــه طــور مشــخص از هیــچ منبعــی ایــن موضــوع دقیقــا مطــرح نشــده اســت کــه پیــج رنــک گــوگل غیــر
فعــال شــده اســت امــا بر اســاس دالیــل زیر می تــوان به ایــن موضوع اســتناد کرد.

چرا پیج رنک گوگل صفر شد:

 -1اطالعات پیج رنک از ابزار ومبسرت تولز حذف گردید.
 -2مدت خیلی زیادی بیش از یک سال پیج رنک گوگل آپدیت نشد.
 -3حذف شدن پیج رنک از تولبار گوگل کروم
 -4مت کات قبال در این مورد گفته بود که بروز رسانی مجدد پیج رنک شگفت زده اش می کند
و...
دالیل بسیار دیگری نیز وجود دارد و مت کات چند بار دیگر نیز به این موضوع به طور غیر مستقیم اشاره کرده بود.
همیــن نشــانه هــا دلیلــی اســت کــه حــذف شــدن ناگهانــی رنــک گــوگل را تــا حــدودی مشــخص مــی کنــد و مــی
تــوان دریافــت کــه گــوگل بــه دنبــال اصــاح سیســتم قبلی خود نیســت و ســعی در ایجــاد متدهــای جدید رتبــه بندی
دارد.
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چرا پیج رنک گوگل صفر شد ؟
جایگزین پیج رنک گوگل چیست؟

حــال کــه پیــج رنــک گــوگل غیــر فعــال شــده اســت پیــدا کــردن وب ســایت هایــی بــا محتــوا و ســابقه بــاال چطــور
ممکــن اســت؟ آیــا بــاز هم نیاز اســت برای ســنجش یک وب ســایت معیــار قابل ارزیابی دیگری داشــته باشــیم؟
قطعا شــا زمانی که تصمیم به دارید با وب ســایتی برای تبلیغات در آن وب ســایت همکاری کنید و یا زمانی که می
خواهیــد بدانیــد چــه رتبــه ای از نظــر بهینــه بــودن وب ســایت خــود خواهیــد داشــت ،نیــاز بــه معیاری برای ســنجش
دارید.
همچنیــن اگــر در حــال بهینــه ســازی وب ســایت خــود باشــید نیــز بــا ســنجش یــک معیــار مشــخص در بــازه هــای
زمانــی مختلــف مــی توانیــد بــه ایــن موضــوع پــی بربیــد کــه در حــال رشــد هســتید یــا خیر!
در ادامه معیار های جدیدی را معرفی می کنیم که بتوانید سنجش متفاوتی از وب سایت ها داشته باشید:

مدت زمان فعالیت یک سایت:

یکــی از موضوعــات مهــم در کیفیــت یــک وب ســایت مــدت زمــان فعالیــت و ثبــت دامنه آن اســت ،شــا مــی توانید
از ابزارهــای  Whoisبـرای بررســی زمــان ثبت یک دامنه و پیدا کردن صاحب اصلی آن اســتفاده کنید.
یکــی از بهرتیــن آنهــا وب ســایت  who.isمــی باشــد کــه اطالعــات دقیقــی از صاحب دامنــه و زمان ثبت آن به شــا
می دهد:
http://who.is

درســت اســت کــه ممکــن اســت دامنــه ای  5ســال پیــش بــه ثبــت رســیده باشــد و فعالیــت آن دامنــه از  1ســال
قبــل آغــاز شــده باشــد امــا بــاز هــم همیــن موضــوع کــه یــک ســایت چــه مــدت اســت بــه ثبــت رســیده نیــز عامــل
مهمی اســت.
همچنیــن شــا مــی توانید با بررســی مطالب وب ســایت و جســتجوی تاریخ انتشــار اولین مطالب آن بــه این موضوع
کــه تولیــد محتــوا را از چه زمانی آغاز کرده اســت نیــز پی بربید.

سنجش محتوای یک صفحه Page Authority

وب ســایت  MOZاولیــن و برتریــن مرجــع ســئو در وب مــی باشــد و ایــن معیــار بــر اســاس الگوریتــم خاصــی کــه
وب ســایت  MOZارائــه کــرده اســت بررســی مــی شــود.
وب ســایت  MOZتاکیــد کــه می ـزان  Page Authorityمــی توانــد رتبــه گیــری در موتورهــای جســتجو را تعییــن
کنــد .میـزان  Page Authorityاز  0تــا  100مــی باشــد و هرچــه ایــن رقــم باالتر باشــد امکان رتبه گیــری آن صفحه
باالتر است.
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جهــت کســب اطالعــات بیشــر در مــورد  Page Authorityمــی توانیــد بــه صفحه مربــوط به آن در ســایت MOZ

مراجعــه مناییــد.

http://moz.com/learn/seo/page-authority

سنجش قدرت دامنه با

Domain Authority

بیــش از  40معیــار مختلــف بـرای ســنجش قــدرت دامنــه  Domain Authorityمــورد بررســی قـرار مــی گیرنــد،
پیرشفــت قــدرت دامنــه بــر اســاس فرمولــی لگاریتمی محاســبه می شــود ،بنابرایــن پیرشفــت از رتبه  10بــه  20خیلی
ســاده تــر از پیرشفــت از رتبــه  70بــه  80مــی باشــد( .البتــه ایــن موضــوع در مــورد  Page Authorityنیــز بــه
همین شکل است)
ایــن معیــار ســنجش نیــز توســط وب ســایت  MOZارائــه شــده اســت و عملکــرد آن حــدودی شــبیه بــه پیــج رنــک
گــوگل اســت .معیــار هــای بســیاری از جملــه تعــداد لینــک هایــی کــه بــه یــک دامنــه شــده اســت و مقــدار مطالــب
ایندکــس شــده آن دامنــه در موتورهــای جســتجو و دههــا مــورد دیگــر در تعییــن رتبــه  Domain Authorityمهــم
هستند .
همچنیــن جهــت کســب اطالعــات بیشــر در مــورد  Domain Authorityمــی توانیــد بــه صفحــه مربوط بــه آن در
ســایت  MOZو ویکی پدیا مراجعه منایید.
https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Authority
https://moz.com/learn/seo/domain-authority

 Page Authorityمهمرت است یا :Domain Authority

اســتفاده از ایــن دو معیــار بـرای ســنجش کیفیــت محتــوا در هنــگام جســتجو می تواند شــا را به ســمت وب ســایتی
کــه دارای محتــوای بهــر و بــا کیفیت تری اســت هدایت کند.
 Page Authorityفقــط نشــان دهنــده میـزان قــدرت و کیفیــت یــک صفحــه خــاص از نظــر موتورهــای جســتجو
مــی باشــد ،امــا  Domain Authorityنشــان دهنــده قــدرت و کیفیــت یــک دامنــه و زیــر دامنــه هــای آن بــه طــور
کلــی مــی باشــد.
پــس اگــر زمانــی بخواهیــد کیفیــت محتــوا و رتبــه بنــدی یــک صفحــه خــاص را مــورد ارزیابــی قـرار دهیــد بایــد از
 Page Authorityاســتفاده مناییــد ،امــا اگــر هــدف شــا ســنجش میـزان کیفیــت و قــدرت یــک وب ســایت به طور
کامــل اســت بایــد  Domain Authorityآن را بررســی مناییــد.
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چطور  Page Authorityو  Domain Authorityرا اندازه گیری کنیم؟

شــا می توانید با نصب تولبار  MOZهر دو معیار فوق را برای وب ســایت هایی که آنها را جســتجو و مرور می کنید
بسنجید:

https://moz.com/tools/seo-toolbar

همچنیــن مــی توانیــد بــا مراجعــه بــه صفحــات زیــر نیــز  Page Authorityو  Domain Authorityوب ســایت
هــا مــد نظــر خــود را بســنجید:
http://smallseotools.com/domain-authority-checker
http://smallseotools.com/page-authority-checker

نتیجه گیری:

بـرای آنکــه یــک وب ســایت دارای ســئو مناســبی باشــد و از دیــد موتورهــای جســتجو همیشــه بــه عنــوان یــک وب
ســایت بــا محتــوا و قــدرت بــاال به حســاب بیاید باید ســئو ســایت به طور کلــی بهبود پیــدا کند و محتــوای اختصاصی
در آن منترش شــود.
معیارهــای ســنجش وب ســایت هــا و ابزارهــای مربــوط بــه آن ممکــن اســت بــه مــرور زمــان تغییــر کننــد ،امــا هرگــز
امتیــاز تولیــد محتــوای ارزشــمند تغییــر نخواهــد کرد!
اگر محتوای تولید شــده شــا با کیفیت باالیی منترش شــود ،همه مشــکالت شــا از نظر سئو رفع خواهد شد ،زیرا شام
بــا ایــن کار کیفیــت وب ســایت خــود را بـرای مخاطب بــاال می برید و از طرفی دیگر باعث می شــوید که وب ســایت
های معتربی به محتوای شام لینک بدهند و دیگر مشکل داشنت بک لینک و لینک سازی در وب را نخواهید داشت.
در نهایت برای بهبود کیفیت مطالب خود می توانید  2مقاله زیر را نیز مطالعه منایید:
http://modireweb.com/How-to-Create-Content-People-Will-Actually-Read
important-in-creating-attractive-content-3/http://modireweb.com

یــک ویدیــو آموزشــی نیــز از همیــن مقالــه تولیــد شــده اســت مــی توانیــد آن را در صفحــه :چـرا پیــج رنــک گــوگل
صفــر شــد؟ مشــاهده مناییــد
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