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 به نام خدا

 عمو پاندا كيست؟

 مناسبي محتواي كيفيت داراي كه هايي سايت با خواهد مي كه است گوگل جديد الگوريتم نام پاندا عمو
د، اما آيا مي بكن را كننده كپي هاي سايت پوست و ، با سايت هاي كم كيفيت قهر كردهشده دوست هستند

 مي كند؟ ارزيابيسايت ها را كيفيت دانيد عمو پاندا چطور 

 ،جهت ارتقاء و يا حفظ جايگاه خود در گوگل مايلند  كه است شده نوشته كساني براي پاندا عمو كتاب
 يك ايجاد جهت دهند، پاندا عمو به دوستي دست و كرده بهينه جديد الگوريتم اساس بر را خود سايت
 :باشيد داشته زير موارد در بيشتري دقت بايست مي پاندا عمو با صميمي ارتباط

 Time on Site  – ميزان ماندگاري در سايت .1

 Page Views  –ميزان گردش در سايت  .2

 Bounce Rate  – سايت از فرار ميزان .3

 Social Networks  – اجتماعي هاي شبكه .4

  Internet Branding – اينترنتي برندسازي .5

 

بسيار با يكديگر در ارتباط هستند، اگر ميزان فرار از سايت كاهش پيدا كند، زمينه براي  3تا  1موارد 
افزايش ميزاش گردش در سايت بيشتر شده و نهايتا ميزان ماندگاري در سايت نيز افزايش پيدا مي كند، با 

ر تفكيك شده و به صورت جداگانه وجود ارتباط زياد بين موارد مذكور به جهت اهميتي كه دارند از يكديگ
پاندا مورد بررسي قرار گرفته اند، ناگفته نماند كه شبكه هاي اجتماعي يكي از ابزارهاي مهم در كتاب عمو 

دارد، اگر سئو را به ميزان  3 تا 1برندسازي اينترنتي بوده و برندسازي اينترنتي نيز تاثير مثبتي روي موارد 
سئو در سه جمله را در گوگل سرچ كرده و در سه  كتاب ز مطالعه عمو پاندا،كافي نمي شناسيد حتما پيش ا

 .دقيقه پيش نياز علمي مطالعه كتاب عمو پاندا را به دست آوريد
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 :سايت ميزان ماندگاري در

 !داريد نگه سايت در بيشتري زمان را مخاطب اگر دهد مي بزرگ شكالت يك شما به پاندا عمو

 شود مي خارج آن از كه زماني تا شده وارد شما وبسايت به بازديدكننده يك كه زماني از متوسط طور به
 به بگذاريد، مخاطبتان جاي را خودتان و كرده مشاهده دقت با را خود سايت     كشد؟ مي طول دقيقه چند
 هر از بهتر را خود سايت شما دارد؟ وجود مخاطب ماندگاري افزايش براي هايي حل راه چه كه كنيد فكر اين

 سايت به چيزي چه دنبال به دانيد مي خوب و ايد شناخته نيز را خود مخاطب شناسيد، مي ديگري كس
 با شويد اش ماندگاري افزايش به منجر و كرده راضي را او توان مي چطور دانيد مي بهتر بنابراين آمده شما

 :باشد مفيد شما براي زير هاي حل راه شايد اينحال

 

 و آورده پناه گوگل به اطالعات جستجوي در بازديدكننده :پاسخگويي به نياز بازديدكننده -1

 و بوده كننده بازديد نياز پاسخگوي شما سايت محتواي آيا است، رسيده شما سايت صفحات از يكي به نهايتا



 

حميد توكلي كرماني: نويسنده                                            عمو پاندا                    4  
 

 صورت به و ها گويي زياده بدون را دارد نياز او كه اطالعاتي همه آيا رساند؟ مي خواهد مي آنچه به را او
 و زده رضايت لبخند رسيد متن انتهاي به كننده بازديد وقتي ايد؟ داده قرار اختيارش در مفيد و خالصه
  كند؟ مي توصيه نيز ديگران به را شما مطلب مطالعه

 

 مشابه هاي سايت ساير به نسبت شما سايت برتري :عدم عجله در انتشار متن جديد -2

 كميت؟ يا كيفيت چيست؟

 روز به براي هرگز اما است موثر بسيار سايت موفقيت و پسندي مخاطب در سايت منظم روزآوري به هرچند
 به خوب بسيار بسيار سطح به مطلب آن رساندن براي و نكرده اكتفا خوب مطلب يك به سايت كردن

 !نكنيد كميتِ  قرباني را كيفيت وقت هيچ و بياندازيد تاخير به ديگر روز چند را سايت روزآوري

 

غذا هر چقدر هم كه خوشمزه باشد بايد آن را لقمه لقمه خورد، آيا مي : تقسيم بندي متن -3

متن مفيدي نوشته ايد ولي بسياري از توانيد غذايي را به صرف خوشمزه بودن به يك باره ببلعيد؟ 
مي كشند، شما بايد اقداماتي انجام بازديدكنندگان قبل از رسيدن به انتهاي متن خسته شده و از آن دست 

دهيد كه بازديدكننده از مطالعه مطالب سايت شما احساس خستگي نكند، يكي از اين اقدامات تقسيم بندي 
و  اييدخط پشت سر هم ننوشته و آن را پاراگراف بندي نم 50خطي را به صورت  50متن است، يك متن 

 .يك تيتر فرعي انتخاب كنيد h1-h6در صورت امكان براي هر پاراگراف با استفاده از تگ هاي 

 

تصاوير براي بازديدكننده خوشايندتر از متن هاي آميخته به نگاه كردن به : استفاده از تصاوير -4

ين غذاها اگر تصاوير نمك مطلب هستند، خوشمزه تر است، خالي از تصوير نگاه كردن به يك متن طوالني
 .بي نمك باشند، بي مزه خواهند بود

 

ت در آينده اي نه چندان دور دنياي ويدئوهاي آنالين نرتدنياي اين: استفاده از ويدئو و صوت -5

استفاده از ويدئو و صوت به  خواهد بود، چقدر براي آنچه در آينده روي خواهد داد برنامه ريزي كرده ايد؟
بيشتر سايت براي  مرور سهم خود را در اينترنت افزايش داده و از جمله اقداماتي است كه موجب خوشايندي

 .مخاطب خواهد شد
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 فكر ما گاهي نيستند، درست هميشه ما تصورات :نظرسنجي و توجه به بازخوردها -6

 مشكل شويم مي متوجه كنيم رجوع نظراتشان به اگر اما دانيم مي را بازديدكنندگان نارضايتي علت ميكنيم
 مخاطب با شود تر واقعي سايت محتواي مشكالت مورد در تصوراتتان خواهيد مي اگر است، بوده ديگري چيز

 نظر مورد اين در گاهي و نموده مطالعه را مختلف هاي متن در آنها نظرات باشيد، داشته بيشتري تعامل
 مخاطبين اينكه مورد در و كرده كار مختلف موضوع چند روي كه هايي سايت ايد ديده حتما كنيد، سنجي
 .كنند مي نظرسنجي دهند مي ترجيح را موضوع كدام روي تمركز

 نظرات قسمت در ايد، نوشته "اينترنت با ارتباط برقراري جهت ADSL مودم تنظيم نحوه" عنوان با متني
 نظر يكي كنم؟ پيدا بايد كجا از را VCI و VPI پرسيده يكي شوم؟ مودم تنظيمات وارد چطور پرسيده يكي
 بودن كاربردي بابت شما از هم هيچكس... كار اين سخته چقدر گفته هم يكي نفهميدم، چيزي كه من داده
 سواالت اين ميكنيد فكر اگر اما است، طبيعي نظرات بخش در كردن سوال است، نكرده تشكر نوشته اين

 نماييد، اضافه آن به را الزم موارد و كرده ويرايش را خود متن است ضروري نكات كافي توضيح عدم از نشان
 مساله اين در شما مثل كه بخوانيد كسي نگاه از را متن يكبار جديد متن يك كردن آماده از بعد آنكه مهمتر

 خير؟ يا هست فهم قابل همه براي نوشته اين آيا بپرسيد خودتان از ندارد، تخصص

 

برخي از بازديدكنندگان اهل مطالعه نظر نيستند اما برخي ديگر : فعال بودن بخش نظرات -7

دوست دارند سريعتر يك مطلب را تمام كرده و نظراتش را بخوانند، حتي هستند كساني كه اول به نظرات 
 30 خطي نوشته ايد كه 30نگاهي انداخته و سپس تصميم به مطالعه متن مي گيرند، فرض كنيد يك متن 

دقيقه  6دقيقه زمان ببرد، با وجود نظراتش  3نفر براي آن نظر داده اند، مطمئن باشيد اگر مطالعه متن 
زمان خواهد برد و چنانچه اين اتفاق براي همه متن ها بيافتد شما در ميزان ماندگاري در سايت رشد خوبي 

ند كار ساده اي نيست، يكي از راههاي خواهيد كرد البته نوشتن مطالبي كه ديگران را وادار به ثبت نظر ك
 افزايش نظرات آن است كه خودتان هم به ميدان آمده و اگر مخاطب با نظرش سوالي از شما پرسيد سريعا

 .پاسخ دهيد با اين كار به بازديدكننده نشان مي دهيد كه نظراتشان براي شما مهم است
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 :گردش در سايت ميزان

 شما سايت در مرتب بازديدكننده كه كنيد كاري باشد داشته دوست بيشتر را شما پاندا عمو خواهيد مي اگر
، كافي است عمو پاندا احساس كند كه انسان مهمان نوازي هستيد در ببيند بيشتري صفحات و گشته

 .اينصورت هر روز با مهمان هاي زياد غافلگيرتان مي كند

 

 در هم سايتتان در آن اساس بر و داريد زيادي هاي مهارت :موضوعي پراكندگي از پرهيز -1

 برنامه خودرو، تعميرات سئو، آشپزي، نارنگي، خواص مورد در هم و نويسيد مي عكاسي هاي تكنيك مورد
 ...موضوعات ساير و گردشگري وب، تحت نويسي

 پرداخت وقت اگر شماست، ضرر به باشد شما نفع به آنكه از بيشتر شما زياد هاي مهارت حالتي چنين در
 تعريف امكان تا بزنيد اختصاصي سايت يك موضوع هر براي داريد را مختلف موضوع چند به همزمان
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 ها ميوه خواص و آشپزي از سايت يك در مثال عنوان به باشيد، داشته را خود سايت براي هدف مخاطب
 .دهيد آموزش را سئو و وب تحت نويسي برنامه ديگر سايت در و نوشته

 دارد وجود باشد مند عالقه هم سئو به اينكه احتمال آمده شما سايت به نويسي برنامه مطالعه براي كه كسي
 كنيد سعي بنابراين است، كمتر بسيار كند مطالعه خودرو تعميرات مورد در بخواهد آنكه احتمال اما

 مي مخاطبين آن كه بنويسيد چيزهايي مورد در فقط و نموده خاصي مخاطبين به محدود را خود موضوعات
 اي زمينه پيش هدف مخاطب تعيين پس برد مي باال را سايت در گردش هدف، مخاطب نياز درك پسندند،

 .است سايت در گردش افزايش براي

 

 يك نوشتن هنگام در :متن ميان و ابتدا در مرتبط مطالب به بازديدكننده ارجاع -2

 بزند، سر آن به بخواهيد بازديدكننده از و كرده ياد ايد كرده منتشر قبال كه مرتبطي مطالب از جديد مطلب
 را 5 جي متني در اين از پيش و هستيد "5 جي از استفاده روش"ِ  عنوان با  متني نوشتن حال در مثال

 عنوان با متني در قبال كه دهيد توضيح مخاطب به جديدتان متن ابتداي در است بهتر پس ايد، كرده معرفي
 5 جي" متن به حتما شناسيد نمي را 5 جي چنانچه ام، كرده معرفي را 5 جي ، "چيست؟ 5 جي"

 !بفرماييد مراجعه "چيست؟

 مي دعوت سايت در ديگر متني مطالعه به را بازديدكننده مستقيم صورت به و مناسب جاي در كه زماني
 .رود مي باالتر بسيار سايت در گردش احتمال كنيم

 

ابتدا و  در بايد آنكه بر عالوه: متن انتهاي در مرتبط مطالب به بازديدكننده ارجاع -3

 با مخاطب هدايت فرصت از بايد  نيز متن انتهاي در كرد، هدايت ديگر مطالب به را مخاطب متن ميانيا 
 مثال عنوان به پذيرد، مي صورت خودكار صورت به كار اين ها سايت برخي در برد، بهره مرتبط مطالب ارائه

 پيدا را مرتبط مطالب بندي، دسته روي از يا و مشترك هاي تگ روي از كه هستند وردپرس در هايي افزونه
 متن عنوان بر عالوه كه كنند مي استفاده هايي افزونه از نيز برخي دهند، مي نمايش متن انتهاي در و كرده
 جذاب تصوير يك كه چرا است موثرتر موارد اكثر در كه دهد مي نمايش نيز را آن از تصويري مرتبط، هاي
 شناسايي جهت ها افزونه اينگونه از استفاده مسلما نمايد، جلب خود به را مخاطب چشم سرعت به تواند مي

 بهتر بنابراين ندارند، را انسان يك هوشمندي هيچگاه ها افزونه اين اما است مفيد مرتبط مطالب خودكار
 توسط مرتبط مطالب انتخاب مورد، اين در مرتبط مطالب ارزش و سايت در گردش اهميت به توجه با است

 .ببريد بهره مكمل عنوان به صرفا ها افزونه اين از و داده قرار الويت در را خودتان

http://g5g5.ir/�
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 شهر جامع مسجد" عنوان با مطلبي نوشتن حال در گردشگري سايت يك در كنيد فرض ميزنم، مثال
 مرتبط مطالب اگر ايد، كرده منتشر يزد گردشگري هاي جاذبه مورد در ديگر متن 30 قبال و هستيد "يزد
 جديدتان متن انتهاي در قبلي متن 30 ميان از متن پنج است ممكن شود، انتخاب خودكار صورت به شما
 مشترك "يزد" تگ داشتن در و داشته قرار "يزد شهر" بندي دسته در متن 30 آن ي همه چون گيرد، قرار

  :بنويسيد اينطور يزد جامع مسجد متن انتهاي در توانيد مي باشد خودتان ي عهده به انتخاب اگر اما هستند

 ديدن نيز ترمه سنتي كارگاه از است خوب چه بريد مي تشريف يزد جامع مسجد از بازديد براي كه زماني
 كارگاه اين با اگر است، ديدني و جذاب بسيار و داشته فاصله جامع مسجد تا قدم 50 فقط كارگاه اين كنيد،

 .بزنيد "يزد در ترمه كارگاه" متن به سري حتما نداريد آشنايي

 

متن هاي پربازديد سايت ما به علت جذابيتي كه براي  :استفاده از پربازديدترين متن ها -4

مطالبي هستند كه اكثر بازديدكنندگان داشته اند پربازديد شده اند، شايد بتوان گفت پربازديدترين متن ها 
داراي بهترين كيفيت از نظر مخاطب بوده اند، بنابراين احتمال جذابيت آنها براي بازديدكننده جديد بسيار 
باالست، سعي كنيد حتما از مطالب پربازديد در سايدبار و يا هر جاي مناسب ديگري استفاده كنيد، مطالب 

ساعت  24رتب شوند و هم بر اساس تعداد بازديد پربازديد هم مي توانند بر اساس تعداد كل بازديد م
 .ساعت گذشته مالك قرار مي گيرد احتمال اثربخشي بيشتر است 24گذشته، به طور معمول زماني كه 

 

 مطالب به بازديدكننده گاهي :نوشتاري سايت نقشه و مناسب منوهاي از استفاده -5

 مي نگاه كه را طرف هر گردد، مي سايت در اش عالقه مورد مطالب ساير دنبال و شده مند عالقه شما سايت
 در خوب منوي يك اهميت حالتي چنين در بزند، سر كجا به بايد داند نمي هم باز اما بيند مي منو يك كند

 سايت نقشه عنوان با اي صفحه اگر است خوب آن بر عالوه شود، مي چندان دو مي آيد چشم به كه جايي
، جهت ببيند نگاه يك در را سايت مطالب و موضوعات از كلي نمايي آن در بتواند مخاطب تا كرده ايجاد

تست كاربردي بودن منوهاي سايت خود از دوستاني كه تا به حال سايت شما را نديده اند بخواهيد به آن سر 
چه اول فهميدي كه موضوعات كلي سايت ثانيه آيا در چند : زده و سپس اين سوال شما را پاسخگو باشند

 بوده و هر چيزي را بايد از كجا پيدا كني؟
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 اما دارد خوبي مطالب سايت يك گاهي: سايت زيبايي و طراحي به توجه -6

 سايت چنين كنند، مي ترك معمول از تر سريع را سايت ناخودآگاه و نياورده دوام آن در بازديدكنندگان
 مشكي ي زمينه كه هايي سايت مثال عنوان به اند، برده بهره طراحي در نامناسب هاي رنگ از معموال هايي

 سايت ترك عوامل از يكي بازديدكننده چشم خستگي دانيد مي آيا است، رنگ سفيد هايشان نوشته و داشته
 است؟

 

 و ADSL چون هايي روش با ها وبالگ و ها سايت صاحبان معموال :سايت سرعت افزايش -7

WiMAX  نام به چيزي رود مي يادشان و شده متصل اينترنت به پرسرعت Dial-up استفاده حال در هنوز 
 كنند مي فراموش كلي طور به و نيست مگ 1 سرعتشان ها ADSL ي همه كه رود مي يادشان است،

 ...را كشورشان اينترنت پايين سرعت مشكل

 وقتي كنيد، تست آن با را خود سايت سرعت مرورگرتان، تاريخچه حذف از پس و گرفته آپ دايل كارت يك
 تان عالقه مورد سايت بهترين از حاضريد سرعتي چنين با آيا بپرسيد خودتان از ديديد را سايت سرعت
 كنيد؟ مي ترك را آن و شده خسته زود آنكه يا كنيد ديدن

 اينكه مورد در و بزنيد گوگل نظير دنيا هاي سايت ترين موفق به سري آپ دايل اينترنت همان با سپس
 سبكي و سرعت اين از بعد كه بگيريد تصميم نهايتا بيانديشيد، بوده موثر موفقيتش در چقدر گوگل سرعت
 و نموده Tableless را خود سايت سرعت، افزايش براي و نكنيد، تصاوير كيفيت و زيبايي قرباني را سايت
CSS  هر با مخاطب كه كنيد كاري... بكاهيد اصلي صفحه عناصر از و كرده دوري فلش از كنيد، بهينه را آن 
 .ببرد لذت شما سايت سرعت از شد اينترنت وارد روشي

 

 بر عالوه تبليغات در روي زياده :متحرك و زياد تبليغاتي بنرهاي از استفاده عدم -8

 هم اينترنتي تبليغات نوع بدترين كند، مي سردرگم نيز را مخاطب شود، مي پاندا عمو ناراحتي موجب آنكه
 عوامل از و بوده گذار تاثير چشم خستگي در شدت به متحرك بنرهاي است، متحرك بنرهاي از استفاده

 در ها رنگ از ناهمگون استفاده يا و سايت اساليدشوي زياد سرعت گاهي حتي است، سايت ترك مهم
 انجام است الزم كه كاري هر دارد، دنبال به را متحرك تبليغاتي بنرهاي مشابه عوارضي نيز اساليدها طراحي

 "شلوغي سايت چه": نشنويد مخاطبتان از را جمله اين تا دهيد
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 :سايت فرار ازميزان 
عمو  كند مي ترك را آن صفحات ساير مشاهده بدون سايت صفحات از يكي به ورود از بعد مخاطب وقتي

مخاطبينش از آن پاندا از شما دلگير شده و از خودش مي پرسد اگر اين سايت ارزشمند است چرا بسياري از 
 فرار كرده و از همان صفحه اي كه وارد سايت مي شوند آن را ترك مي كنند؟

 
 دنبال خودش اختيار به بازديدكننده: دهنده فريب هاي عنوان از استفاده عدم -1

 محض به پس چرا بايد كند، مطالعه را آن تا آمده شما سايت به خودش پاي با و بوده گوگل در مطلبي
  كند؟ ترك عصبانيت با را سايت اول، خط چند مطالعه



 

حميد توكلي كرماني: نويسنده                                            عمو پاندا                    11  
 

 با و آبي رنگ به گوگل سرچ نتايج در و بوده سايت title از جزئي متن عنوان دانيد مي كه همانطور
 به بازديدكننده ورود عامل مهمترين و آمده چشم به بيشتر بنابراين شود، مي داده نمايش تر درشت سايزي
 دهنده فريب عناوين از گوگل از بيشتر بازديد جذب براي برخي تا شده موجب مساله همين است، سايت

 كه كساني درصد چنانچه آنكه از غافل بكشانند خود سايت به را بازديدكننده قيمتي هر به و كرده استفاده
 شود معمول حد از بيشتر كنند ترك سايت صفحات ساير به رفتن بدون و فورا را آن سايت به ورود از بعد
 نيست، عمدي صورت به هميشه نامناسب عناوين از استفاده البته شود، مي مشكوك شما سايت به پاندا عمو

 گوياي وجه هيچ به كه كنند مي انتخاب هايشان متن براي را عناويني ادبي زيبايي هدف به افراد گاهي
 بازديدكننده بلكه گيرد نمي صورت سايت در گردش تنها نه هايي سايت چنين در نيست، متن محتواي

 .بخواند نيز را اول متن انتهاي تا نيست حاضر حتي

 و title كه شويد مطمئن مناسب، عنوان انتخاب در دقت بر عالوه پاندا عمو رضايت جلب براي

Description  است فرد به منحصر صفحه هر براي و بوده يكتا شما سايت مختلف صفحات. 

 

 اما باشيد داشته خوبي بسيار محتواي است ممكن :اول ثانيه چند در بازديدكننده جذب -2

 چند و اول تصوير عنوان، نتوانيد اگر شرايطي چنين در اند، حوصله بي و عجول وب بازديدكنندگان عموم
 سرعت به را شما سايت و شده سريع قضاوت دچار بازديدكننده كنيد بهينه خوبي به را متن ابتداي خط
 چند و متن عنوان آيا نيست، كافي كنيم منتشر ارزشي با و خوب محتواي صرفا اينكه بنابراين كند، مي ترك
  كند؟ مي متقاعد متن ادامه مطالعه براي را بازديدكننده اول ي ثانيه چند همان در ابتدايي خط

 بازديدكننده مشكل به ابتدا كافيست شود مي ارائه حلي راه آن در كه هايي متن يا و آموزشي هاي متن در
 و داشته قرار بازديدكننده ذهن در دانيد مي كه كنيد آغاز سوالي همان ي ارائه با را متن يا و كنيد اشاره
 قرار و آمده درست را راه كند مي احساس بازديدكننده اينصورت در است، بوده گوگل در او جستجوي عامل
 .برسد سوالش جواب به شما سايت در است

 نيازمند تصوير به كردن نگاه كه چرا است موثر بسيار مخاطب كردن جذب در مناسب تصوير از استفاده
 بي مخاطبين جذب در زيادي قدرت بنابراين است، خوشايندتر مخاطب براي و بوده كمتر زمان صرف

 كه فردي است، طبيعي است؟ عجول و حوصله بي اينترنت مخاطب چرا بپرسيد شايد دارد، عجول و حوصله
 پرداخت اي هزينه شما سايت به ورود براي است، كرده پيدا گوگل در راحتي به را شما آمده شما سايت به

 سايت دقيقه چند در تواند مي بدهد، اي هزينه نيست قرار نيز شما رقباي سايت به كردن نگاه براي و نكرده
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 مخاطب يك انتخاب حق كند، ترك را شما كنيد مي فكر آنچه از تر راحت و ديده را رقبايتان و شما
 .نيست اينطور كاغذي مجالت در اما است هزينه كم و باال بسيار اينترنتي

 

حتما سايت هاي بسياري را ديده ايد كه با  :عدم استفاده از تبليغات در باالي سايت -3

تصور اينكه بهترين محل براي تبليغات، باالي سايت است، هدر و يا قسمت باالي سايت را مملوء از تبليغات 
مي كنند، به طوري كه وقتي بازديدكننده وارد سايت مي شود در چند ثانيه اول فقط بايد منتظر لود شدن 

باالتر مي با اين كار ميزان اثربخشي تبليغات  ان اينگونه سايت ها فكر مي كنندمديربنرهاي تبليغاتي باشد، 
افزايش داده اند، بگذاريد بازديدكننده به  طور قابل توجهيرود غافل از آنكه ميزان فرار از سايت را به 

ه از همان سايتتان بيايد، مطلبتان را بخواند، از شما خوشش بيايد و سپس صحبت از تبليغات كنيد نه آنك
 .اول با تبليغات سنگين، متحرك و رنگارنگ از او پذيرايي كنيد
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 :اجتماعي هاي شبكه

 در ميزان چه تا و بوده ارزشمند چقدر ديگران نظر از خوب سايت يك بداند است مشتاق بسيار پاندا عمو
 .شود مي صحبت آن مورد

 براي بار يك ماهي كه افرادي دارند؟ پالس گوگل و توئيتر بوك، فيس در تري پررنگ حضور كساني چه
 دهند؟ مي اختصاص اينترنت به را روزشان از ساعت چند كه افرادي يا و آيند مي اينترنت به قبوض پرداخت

 به اطرافيانشان كه افرادي دهند، مي تشكيل را اجتماعي هاي شبكه اعضاي بيشترين دوم ي دسته مسلما
 هاي شبكه دوستداران اشخاص؟ اين از بهتر شما سايت براي كساني چه اند، داده اينترنتي معتاد لقب آنها

 مي سر آن به مرتب و نكرده رها را آن تنها نه بيايد خوششان شما سايت از اگر كه هستند افرادي اجتماعي
 همزمان طور به اجتماعي شبكه چند در معموال آنها كنند، مي معرفي نيز ديگر نفر ها ده به را آن بلكه زنند

 حساب خوبي به آنها حمايت روي توانيد مي بنابراين دارند، نيز وبالگ و سايت آنها از تعدادي و داشته حضور
 .نماييد جلب را رضايتشان بتوانيد اينكه شرط به البته كنيد

 



 

حميد توكلي كرماني: نويسنده                                            عمو پاندا                    14  
 

 شبكه سه حداقل در همزمان طور به: اجتماعي شبكه چند در همزمان حضور -1

 انجمنوگل پالس، فيس بوك و توئيتر، عالوه بر آن براي باشيد، شبكه هايي چون گ داشته حضور اجتماعي
 اجتماعي هاي شبكه در حضور باشيد، داشته برنامه نيز و كلوب آپارات، يوتيوب، مرتبط هاي وبالگ ،ها

 .است بهتر حضور عدم از باشد كمرنگ كه هم چقدر هر مختلف

 

گوگل پالس براي شما بيشتر از يك شبكه اجتماعي عمل خواهد  :تمركز روي گوگل پالس -2

بر روي نتايج سرچ  آن تاثيرات مستقيم و غيرمستقيمبهره گيري از كرد، تمركز روي گوگل پالس يعني 
 .گوگل، گوگل پالس الويت اول شما باشد و به يوتيوب نيز بيانديشيد

 

شما افراد زيادي را دنبال مي كنيد اما يك دهم آنها  :انتخاب دوستان به صورت هدفمند -3

نيز شما را دنبال نمي كنند، هميشه علت يكطرفه بودن روابط عدم كيفيت و جذابيت متن ها نيست، ممكن 
است آنها از شما خيلي دور باشند، اگر شما سايتي در مورد آشپزي داشته و در شبكه اجتماعي نيز زمان 

ت آشپزي اختصاص داده ايد، مخاطبين شما دوستداران آشپزي اند، يا خانم هاي زيادي را به بررسي نكا
سرچ در شبكه اجتماعي، سر زدن به گروه هاي آشپزي و روش هايي از  طريقخانه دار، بنابراين بهتر است از 

 .اين قبيل دنبال كساني باشيد كه فكر مي كنيد به احتمال زياد شما را فهميده و دوست خواهد داشت

مخاطب معمولي براي شما ارزش خواهد  200عالقه مند به آشپزي شما را دنبال كنند بهتر از  20اگر 
 .داشت، دنبال مخاطب هدف خود باشيد

 

 آن اجتماعي هاي شبكه دوستداران هاي خصيصه مهمترين از يكي :بودن يكنواخت از دوري -4

 سايت موضوع با متناسب اجتماعي هاي شبكه در اگر پس اند، سرگرمي دنبال به و بوده طلب تنوع كه است
 سايت موضوع از خارج گاهي و نوشته كوتاه كه باشد آن بر تان سعي نويسيد مي علمي مطالب مورد در خود

 ...ديگر چيز هر يا و لطيفه يك جالب، تصور يك با باشيد، خود مخاطبين كردن غافلگير فكر به
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برخي متن هاي شما توسط ديگران مورد استقبال قرار گرفته و برخي  :توجه به بازخوردها -5

با بي محلي ديگران رو به رو مي شود، سعي كنيد با دقت، ويژگي هاي مشترك مطالب پرطرفدار را پيدا 
كرده و در ادامه فعاليت در شبكه اجتماعي از آن بهره برداري كنيد، همچنين علت بي محلي به ساير مطالب 

يابيد، هميشه توجه به بازخوردهاي دريافتي از سوي مخاطب مي تواند ما را به مسير درست هدايت را نيز ب
 .كند

 

 حرف شما نيست قرار نيست، طرفه يك محيط يك اجتماعي شبكه :طرفه دو ارتباط ايجاد -6

 دهيد، نظر برايشان ببينيد، نيز را ديگران شويد ديده خواهيد مي اگر دهند، گوش فقط ديگران و بزنيد
و نشان دهيد كه آنها براي شما مهم هستند، مطمئن باشيد در اينصورت رفتار شما را  كنيد اليكشان

 .منعكس خواهند كرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

حميد توكلي كرماني: نويسنده                                            عمو پاندا                    16  
 

 

 

 

 :اينترنتي برندسازي

 اجتماعي هاي شبكه در كنند، مي منتشر را آن مطالب و كرده اشاره شما سايت به ها سايت از بسياري
 كند؟ مي سرچ گوگل در را شما سايت نام كسي آيا اما...  و شود مي شما سايت از صحبت

 هاي شبكه در ايد، گرفته لينك مختلف هاي سايت در ببيند اگر كند مي شك شما سايت به پاندا عمو
 !كند نمي جستجو گوگل در را شما سايت اسم هيچكس اما كنيد مي فعاليت اجتماعي

 مخاطب رضايت افزايش فكر به كافي اندازه به بايد آنكه بر عالوه شويد جستجو گوگل در خواهيد مي اگر
  چگونه؟ اما بكنيد هم سازي برند بايست مي باشيد
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 دقت دنيا بزرگ هاي سايت به :يكتا نسبتا و نوآورانه خوب، نام يك انتخاب -1

 بهترين اسم است،  google.com بلكه نيست، Search.com دنيا جستجوي موتور بهترين اسم كنيد،
 جاي به نيز اجتماعي شبكه بهترين است، Amazon.com نيست shop.com دنيا اينترنتي فروشگاه

Socialnetwork.com  نام Facebook مي اگر كنند مي فكر ها خيلي حال اين با كرده، انتخاب را 
 .است بهترين آنها براي book.ir ي دامنه كنند ايجاد را ايران كتاب سايت بهترين خواهند

 يكتا و اختصاصي بايد برند نرويد، عمومي ي شده شناخته هاي واژه طرف به كنيد برندسازي خواهيد مي اگر
 .باشد

 همين بر نيز مهديكا نام دهيد، معنا آن به و ساخته واژه يك معنادار، مرتبط ي واژه يك از استفاده جاي به
 برندسازي آن روي حاضر حال در و گذرد مي مهديكا عمر از ماه يك از كمتر است، شده انتخاب اساس
 خودتان از است ممكن شويد مي مهديكا سايت وارد شما وقتي كه است همين براي است نگرفته صورت
 چي؟ يعني مهديكا بپرسيد

 گوگل و آمازونمعناي  چه؟ يعني بوك فيس بپرسد خودش از كسي كه بيايد پيش كمتر شايد كه حالي در
 چيست؟

  ...اين يعني سازي برند داند، مي را ها واژه اين معني ميكند احساس ناخودآگاه طور به مخاطب كه چرا

 خود ذهن در جديد معنادار ي واژه يك عنوان به را شما برند مخاطب كه بيانجامد آنجا به شما تالش يعني
 ويدئوي يعني يوتيوب: بگويد پاسخ در چه؟ يعني يوتيوب پرسيد او از كسي اگر مثال عنوان به ،بپذيرد
 !آنالين

 

 مخاطب به روشن پيام يك گوياي نام انتخاب در كردن تقليد :نام انتخاب در تقليد عدم -2

 جز بلكه نداريم، گفتن براي خاصي حرف و نبوده نوآور ما كه گوييد مي مخاطب به نام در تقليد با شما است،
 ...ايم كرده تقليد او از كه هستيم برندي مريدان
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 بهترين كنيد، طراحي ثابت رنگي با گويا زيبا، لوگويي :مناسب لوگوي يك طراحي -3

 برند نام از استفاده يعني شوند، مي طراحي تايپوگرافي سبك با كه هستند لوگوهايي وب محيط براي لوگوها
 .بِي اي و ياهو كلوب، آپارات، بوك، فيس آمازون، و گوگل نظير لوگو، طراحي در

 

 كنيد، استفاده برندتان نام از سايت صفحات تمام title در حتما :برند از مناسب استفاده -4

 سايت نام به نيز متن از هايي قسمت در و برده بهره لوگو از دارند قرار ها متن در كه تصاويري ي همه روي
 دهد مي سازي برند به كه اهميتي لحاظ به ها خبرگزاري كه بينيد مي كنيد توجه اگر كنيد، اشاره خود

 پاندا عمو كتاب....  خبرگزاري گزارش به كنند، مي اشاره برندشان به بار چند يا يك اخبارشان در هميشه
 .شد منتشر

 ياد برند خود ازهر جا كه الزم است  بايد نيست، كافي برندسازي براي آن با متناسب لوگوي و خوب برند
 .كنيد

 

 به استناد نيازمند شما هاي نوشته از برخي پذيرفتن و كردن باور: اعتماد قابل منابع ذكر -5

 سايت به را اينترنتي منابع آيا كنيد؟ مي استفاده معتبر منابع از ها نوشته اينگونه در آيا است، معتبر منابع
 موجب مدت دراز در و بوده شما مطالب به اعتماد افزايش موجب معتبر منابع ذكر ؟نماييد مي لينك مربوطه
 سازي اعتماد خود برند براي اما كنيد برندسازي اگر ندارد اي فايده شماست، سايت نام و برند به اعتماد
 !نكنيد

 

 كه باشد ارزشمند آنقدر بايد شما مطالب :بازديد استمرار ايجاد و خبرنامه از استفاده -6

 ضرر نخوانند را تان بعدي مطالب اگر كنند احساس شما سايت از مطلب چند خواندن از بعد مخاطبين
 هاي موقعيت در را كاربران و نموده ايجاد خبرنامه يك توانيد مي كه است شرايطي چنين در كرد، خواهند
 همچنين شود، مي قوي اينترتي برند يك كه است بازديد استمرار با كنيد، دعوت آن در عضويت به مختلف
 .است برخوردار بيشتري اهميت از اينترنتي فروشگاههاي براي بازديد استمرار
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 از مهمتر برند يك براي چيز هيچ :آن به نسبت وفاداري ايجاد و برند محبوبيت -7

 برند وسعت و شهرت از مهمتر بسيار برند عمق يا و برند به نسبت وفاداري نيست، آن به نسبت وفاداري
 برنده يك كدام اما هستند، برابر برند وسعت و شهرت لحاظ از ايران در دو هر سامسونگ و جي ال است،
 .باشد شده موفق برند عمق و مشتري وفاداري ايجاد در آنكه است؟

 هايي سايت براي كه اي سرمايه عظيم، است اي سرمايه اما نيست، آساني كار برند به نسبت وفاداري ايجاد
  .شد خواهد سخت شرايط در آنها سقوط از مانع و بوده تر مهم اند شده ايجاد درآمدزايي هدف به كه

 براي ماهها شما است ممكن باشيد، داشته دوست را مخاطبتان بايد قلب صميم از و واقعا وفاداري ايجاد براي
 شما به نسبت او اما دهيد قرار او اختيار در را امكانات بهترين و بنويسيد را مطالب بهترين خود مخاطب
 احساس شما به نسبت زماني رايگانتان خدمات از استفاده ها مدت از بعد ولي نكند، پيدا وفاداري احساس
 .باشيد داده فراوان دقت و حوصله با را نظرات در سوالش جواب كه كند وفاداري

 كنيم، غافلگير ويژه هدايايي با را آنها گاهي كه است آن اينترتي مخاطب در وفاداري ايجاد هاي راه از يكي
 تهيه را آن خودتان كه كاربردي افزاري نرم رايگان انتشار يا و كاربردي الكترونيكي كتاب يك انتشار مثال
 .ايد كرده
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 :نحوه اندازي گيري ميزان دوستي با عمو پاندا

 در ايد، گرفته پاندا الگوريتم اساس بر خود سايت سازي بهينه به تصميم پاندا عمو كتاب مطالعه با اگر
 آنها مورد در و كرده بررسي دقت به را شده ارائه راهكارهاي تاثيرگذاري ميزان داريد دوست كه صورتي

 رشد ميزان تا بپردازيد خود سايت فعلي وضعيت ثبت به شروع، از پيش است الزم كنيد حاصل اطمينان
 .باشد گيري اندازه قابل دقيقا برايتان سايت
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 ،Avg. Visit Duration  به سايتميزان ماندگاري در  ثبت براي

 ،Page Views  به ميزان گردش در سايت ثبت جهت

 Bounce rate  به سايت از فرار ميزان ثبت جهت

 Google Analytics در Social Actions به اجتماعي هاي شبكه در فعاليت ميزان ثبت جهت و 

 .فرماييد مراجعه

 Google Adwords به شود مي جستجو گوگل در چندبار ماهانه شما برند آنكه از آگاهي جهت سپس

 .است برندسازي تاثيرات از نيز Returning Visitor افزايش كه نكنيد فراموش و كرده مراجعه

به طور مرتب مطالبي كه موجب رشد سايت شده را شناسايي كرده و سپس به  Google Analyticsبا 
بررسي علت محبوبيتشان بپردازيد، همچنين متن هايي كه بيشترين فرار از سايت را به وجود آورده اند نيز 

 .شناسايي كرده و به حل مشكل فكر كنيد

 

 

 

 

 :شماست از پاندا عمو سوال مهمترين و سوال آخرين اين

 چيست؟ ها سايت ساير به نسبت شما سايت ي ويژه مزيت

 ولي داريد شما كه چيزي باشيد، داشته بقيه به نسبت ويژه مزيت يك اگر شد خواهد شما عاشق پاندا عمو
 كردن كپي و تقليد دنبال به همواره نوآوري هرگونه از بدور كه زماني شما از شود مي متنفر و ندارند ديگران
 .باشيد
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 : منابعي كه از آنها بهره بردم

1. http://searchengineland.com 
2. http://www.mattcutts.com/blog 

 

 سايت هاي مفيد زيادي در زمينه بهينه سازي سايت وجود دارند، از آنها خبر داريد؟

1. http://seomoz.ir 
2. http://3eo.ir 
3. http:// seoforum.ir 
4. http://1admin.ir  
5. http://modiresite.com 
6. http:/ modironline.com 

 

 

از مطالعه كتاب عمو پاندا رضايت داريد آن را از طريق شبكه هاي  در صورتي كهاز شما خواهش مي كنم 
ايميل به دوستان خود معرفي كنيد و در صورت در سايت و وبالگتان و يا با ارسال يك  معرفياجتماعي، 

 .متشكرم، ارسال يك ايميل ما را خوشحال نماييدعمو پاندا حتما با كتاب انتقاد داشتن از 

 

 

 

 :مشتاقانه منتظر دريافت انتقادات استادانه ي شما هستم

info@mahdika.com - 09126653145 

 :و ساير كتاب ها به آدرس زير مراجعه فرماييد عمو پاندات دانلود نسخه هاي جديدتر كتاب جه

http://mahdika.com/web-design-books  
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