Система рейтингу на girko.net
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Як формується та на що впливає рейтинг на girko.net.

Рейтинг в каталозі формується сумарною кількістю вподобань (лайків) кожного
оголошення із трьох соцмереж:
vk.com

facebook.com

odnoklassniki.ru

(враховується

(враховується

(враховується

необмежена кількість

максимум 200 лайків)

максимум 200 лайків)

лайків)

Система сайту автоматично додає лайки із соцмереж, а отримане число визначає
порядок відображення відповідного оголошення у загальному списку оголошень.
Якщо Ваш рейтинг перевищує 500 лайків Ваше оголошення автоматично
переходить у найвищу категорію із позначкою "500+". Порядок оголошень із
рейтингом "500+" є випадковим (такі оголошення по-черзі змінюють свою
позицію щогодини).
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Способи підвищення рейтингу Вашого оголошення.

Заохочуйте Ваших друзів та молодят оцінювати Ваші роботи та, в той же час,
допомогти Вам піднятися за рейтингом. Вони мають змогу підтримати Вас двома
способами:
Поставивши лайк на Вашій сторінці на girko.net.
Поставивши лайк під постом у соцмережі, в тексті якого є активне (синеньке)
посилання на Ваше оголошення на girko.net.
Найкращим способом якісного підвищення рейтингу власне і є створення постів у
соцмережах із зразками Ваших робіт та активним посиланням на Ваш профіль на
girko.net. Таким чином Ваші друзі та молодята, оцінюючи Ваші роботи, будуть
одразу підвищувати Ваш рейтинг на girko.net. Враховуються також лайки під
постами із конкурсами (до прикладу, для фотографів можна провести конкурс,
призом у якому буде знижка на фотосесію або навіть безкоштовна фотосесія
тощо). Головне, щоб у тексті посту було активне посилання на Ваш профіль.

3

Як створити пост у соцмережі, лайки з якого автоматично
додаватимуться до Вашого рейтингу на girko.net.

Напишіть текст Вашого оголошення
на своїй стіні у соцмережі.

Один незабутній день однієї закоханої пари
http://girko.net/lviv/foto/610/

В текст оголошення додайте активне
посилання на Ваш профіль на girko.net (після
опублікування посту, це посилання повинне
бути синеньким і при "кліканні" на нього Вас
повинно перенаправляти на Вашу сторінку
на girko.net).
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Прикріпіть до посту зразки

Кожен лайк звідси автоматично

Ваших робіт та опублікуйте пост.

додаватиметься до Вашого рейтингу.

Чому кількість лайків під постом у соцмережі збільшується,
а рейтинг не змінюється?

Справа в тому, що соцмережі трішки дивно "передають" інформацію на сайт.
Система усі лайки "запам’ятовує" і доплюсовує до загального рейтингу тоді, коли
хоч хтось поставить лайк безпосередньо на сайті (це можете бути і Ви).
Тобто покроково це мало б виглядати так:
1 Ваш рейтинг на

2 Ви створили пост у

3 Цей пост зібрав 20

girko.net, скажімо,

соцмережі із активним

лайків, а у Вашому

100 лайків.

посиланням на Ваш

профілі "в сердечку" і

профіль на girko.net.

далі 100 лайків.

4 Залогувавшись в vk.com (або на

5 Після цих кроків

facebook.com) Вам потрібно зайти на Ваш

система відображатиме

профіль на girko.net та лайкнути Вашу сторінку

рейтинг "в сердечку"

(якщо Ви її вже лайкали до того, то клікаєте на

коректно (тобто

кнопку "like" двічі).

рейтинг буде 120).

Якщо рейтинг і далі не змінюється, перевірте, будь ласка, чи посилання у тексті
посту в соцмережі є активним (синеньким) і чи "клікнувши" на нього Ви можете
перейти на Вашу сторінку на girko.net. Якщо посилання неактивне, Вам
доведеться створити новий пост.
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Порядок мінусування накручених та сумнівних лайків.

Для нас пріоритетним є справедливість та прозорість рейтингу в каталозі
girko.net, оскільки від цього залежить довіра молодят не лише до особи, яка надає
послуги, але і до сайту в цілому.
Адміністрацією сайту проводиться регулярний аналіз та перерахунок рейтингу
кожного оголошення на girko.net. У разі виявлення фактів штучної накрутки
рейтингу, адміністрація сайту змушена вводити штрафні санкції та мінусувати усі
сумнівні лайки.
Профілі із регулярною штучною накруткою, будуть фіксуватися вкінці списку
без попередження.
Зверніть, будь ласка, увагу, що ми мінусуємо лайки коли прослідковується:
купівля лайків на

підозріло різке збільшення лайків

інтернет-біржах

за короткий проміжок часу (яке
не супроводжується переходами
на сайт, що є явною ознакою

"спам" по
неспеціалізованих

штучного збільшення рейтингу)

групах у соцмережах

сумнівність сторінок в соцмережах тих осіб, які залишають лайки:

видалені сторінки,

сторінки мешканців

сторінки, заблоковані

штучно створені профілі

сторінки ботів

інших країн

через спам

із кількістю друзів
меншою, ніж 150

*а також сторінки, які, на думку адміністрації сайту, є підозрілими

В майбутньому буде можливість зафіксуватися у топі (після запуску нової версії
сайту із оновленим дизайном та функціоналом, яку ми зараз розробляємо).
Адміністрація girko.net залишає за собою право, за необхідності, змінювати
правила сайту та ситему рейтингу.

