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 پیشگفتار

که بر روی قابلیت دیده شدن سایت در نتایج جستجوی طبیعی  سئو یک شیوه بازاریابی است که می دانیدهمانطور 

یعی جستجوی طب اکثر قریب به اتفاق ترافیکی که وارد سایت می شود از طریق. موتورهای جستجو تمرکز می کند

 بزرگی همچون گوگل، بینگ و یاهو است.  در موتورهای جستجوی افراد

، اما بیشتر افراد می توانند به راحتی اصول پایه ای آن را درک کنند. حتی دانش ئو بس یار پیچیده اس تدنیای س 

 نماید. ایجاد  شما تواند تفاوت زیادی در سایتاندک نیز می

تر هزبان س  اد هرا ب جس  تجوحاص  ل از موتورهای بهبود ترافیکِو ابزارهای کاربردی الزم جهت  مفاهیممقاله این در 

 .نماییممی انبی

یکی از برترین س  ایت های  MOZباش  د. س  ایت می MOZمطالب این مقاله ترجمه ش  ده برترین مقاالت س  ایت 

 ابزارهای زیادی برایراه اندازی ش  ده اس  ت و  2008باش  د. این س  ایت از س  ال جهان در زمینه خدمات س  ئو می

 .کلیدواژه ها و همچنین رقابت دامین را در اختیار دارد مدیریت دامین، ابزارهای کلیدواژه ای

 .امید است، این مقاله مورد توجه تمامی خوانندگان عزیز قرار گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محسن ساالر رضایی
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 مقدمه

 آموزش ”با عنواندوست دارید دانش خود را در این حوزه بیشتر کنید؟ این مقاله  هستید؟ کار تازه سئو حوزه در

آورد.   می تواند اطالعات جامع و وسیعی را در این مسیر برایتان فراهم ”همه برای سایت سازی بهینه و سئو

 :در این سری از مقاالت با موارد زیر آشنا خواهید شد

 کنند؟جستجو چگونه کار میموتورهای . 1

 کند؟کاربر چگونه با موتور جستجو تعامل می. 2

 جستجو مهم است؟چرا بازاریابی در موتورهای . 3

 اصول سئو برای طراحی و توسعه سایت. 4

 راهنمای پژوهش کلمات کلیدی. 5

 تاثیر تجربه کاربری و محتوا بر سئو. 6

 لینک بیلدینگ و تاثیر آن بر سئو. 7

 معرفی ابزارهای سئو برای وبمسترها. 8

 تصورات اشتباه درباره موتورهای جستجو. 9

 اندازه گیری سئوابزارها و معیارهای . 10

 

 بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو یا سئو چیست؟

که بر روی قابلیت دیده شدن سایت در نتایج جستجوی  است بازاریابی شئیوه یک سئئو همانطور که می دانید

 رتبه دارد و برای رسیدن بهعناصر فنی و خالقانه را در بر سئو فرآیند .طبیعی موتورهای جس تجو تمرکز می کند

کار بر روی هر دو عنص  ر ض  روری  جسئئتجو موتورهای طریق از برند معرفی و ترافیک افزایش ،بهتر بندی

 .است
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فرآیند س ئو جوانب زیادی دارد. از کلماتی که بر روی س ایت مطرم می شود تا لینک هایی که سایت های دیگر به 

ز اوقات سئو به معنای اطمینان حاصل کردن س ایت ش ما می دهند، می تواند این فرایند را ش کل ببخشد. برخی ا

 .به شیوه ای است که توسط موتورهای جستجو به درستی درک شود سایت درست ساختاربندی از

اما باید به خاطر داش ته باش ید که سئو تنها به معنای ایجاد سایت مورد پسند برای موتورهای جستجو نیست. شما 

رای افراد نیز بهینه سازی شده است. این راهنما همه جوانب سئو )از یافتن تان بباید اطمینان حاصل کنید که سایت

کلیدواژه ای که ترافیک باالیی برای س ایت ایجاد کند تا طراحی سایت کاربرپسند و لینک بیلدینگ  را پوشش می 

تید و جی ادز دهد. اگر با ش نیدن این جمالت دچار س ردرگمی ش دید زیاد نگران نباشید. شما تازه در اول راه هس

 .کندشما را در مسیری که پیش روی دارید همراهی می

 

 چرا سایت من به سئو نیاز دارد؟

در موتوره  ای  افراد طبیعی جسئئتجوی اکثر قری ب ب ه اتف  اق ترافیکی ک  ه وارد س   ای  ت می ش   ود از طریق

توانند بزرگی همچون گوگل، بینگ و یاهو اس ت. اگرچه رس انه های اجتماعی و س  ایر انواع ترافیک می  جس تجوی

روش ابتدایی و اص  لی ناوبری بیش  تر کاربران  ،بازدیدی را برای س  ایت به ارمغان بیاورند، اما موتورهای جس  تجو

 .اینترنتی است. این موضوع در مورد همه سایت ها صدق می کند

بی نظیر و منحص   ر به فرد هس   تند. افراد زمانی که به  هدفمند ترافیک س   تجو در فراهم آوردنموتورهای ج

 .محص ول یا خدمات مورد نیاز خود می گردند، اولین جایی که مدنظر قرار می دهند موتورهای جستجوست  دنبال



 

 

 .  دهندتان انتقال میکننده را به سایت مسیری را برای سایت شما فراهم می کنند و بازدید جسئتجو موتورهای

اگر موتور جس  تجویی نتواند س  ایت ش  ما را بیابد یا محتوای موجود را به پایگاه داده خود اض  افه نماید، فرص  ت 

 .دهیدای را برای به دست آوردن ترافیک هدفمند به سایت از دست میالعادهفوق

 (SEARCH QUERY)  کوئری جستجو

موتورهای جستجو تایپ می کند ارزش باورنکردنی دارد. تجربه نشان داده است کلماتی که کاربر در جعبه جستجوی 

 برای هدفمند ترافیک تولید . تواند باعث موفقیت سازمان ها شودترافیک حاصل از موتورهای جستجو می

 روش  سایرمی تواند محبوبیت، درآمد و سایر موارد این چنینی را برای شما به ارمغان آورد و در مقایسه با  سایت،

 .دارد استثنایىهای بازاریابی و تبلیغات اینترنتی، بازگشت سرمایه گذاری 

 

 توانند سایت مرا درک کنند؟چرا موتورهای جستجو بدون وجود سئو نمی

 
دارند. بیشتر موتورها همیشه در حال کار بر   اما باز هم به کمک شما نیاز هسئتند باهوش جسئتجو موتورهای

روی بهبود فناوری های خود هستند تا بتوانند سایت ها را عمیق تر بخزند و نتایج بهتری در اختیار کاربران بگذارند. 

حال هنوز هم محدودیت هایی در مورد نحوه اجرا و عملیات موتورهای جس  تجو وجود دارد. این در حالیس  ت با این

هزاران بازدید کننده را وارد سایت کند و توجه آن ها را به مطالب   تواندمی سئو از درست و مناسب ادهاستف که



 

 

موجود جلب نماید. البته حرکت های اشتباه می تواند سایت شما را در موتورهای جستجو پنهان سازد یا دفن کند و 

 .قابلیت دیده شدن آن را به حداقل برساند

همین  .دهد افزایش را آن رتبه تواندمحتوا را در اختیار موتورهای جستجو قرار می دهد میس ئو عالوه بر اینکه 

امر موجب می شود جستجوکننده به راحتی سایت شما را بیابد. اینترنت در سال های اخیر بسیار رقابتی شده است 

 .ن به خوبی بهره مند شوندو شرکت هایی که فرایند سئو را به درستی انجام می دهند می توانند از مزایای آ

 

 آیا من می توانم خودم سئوی سایت را انجام دهم؟

، اما بیشتر افراد می توانند به راحتی اصول پایه ای آن را درک کنند. حتی دانش است پیچیده بسیار سئو دنیای

در س  رتاس  ر به طور گس  ترده  سئئئو رایگان های آموزش. تواند تفاوت زیادی در س  ایت ایجاد کنداندک نیز می

موجود است. ما نیز تالش می کنیم تمرینات و راهنمایی هایی را در این مقاالت در اختیارتان قرار دهیم. بسته   وب

دهید، ش ور و اش تیاقی که برای آموزش دارید و پیچیدگی سایتم می توانید به زمانی که برای اینکار اختص اص می

شرکت هایی که  .نمایید مدیریت را سئو فرایند خودتان کمک بگیرید یا سئئو زمینه در متخصئ  افراد از

فعالیت های سئو را انجام می دهند بسیار متنوع اند و می توانند تمرکز خاص و ویژه ای بر روی موارد داشته باشند. 

 .داشته باشید سئو اصول در هر دو حالت، بهتر است خودتان نیز درک درستی از

 

 استفاده و مفید هستند؟این مقاالت سئو تا چه حد قابل 

اگر در مورد بهبود ترافیک حاص ل از موتورهای جس تجو مص مم و جدی هس تید و با س  ئو آشنایی زیادی ندارید، 

کنیم مفاهیم را با زبان ساده تر توص یه می کنیم این مجموعه آموزش س ئو را از اول تا آخر مطالعه کنید. سعی می

 موتورهای برای سئئایت سئئازی بهینه در ای درک فعالیت های موثربی ان نم اییم. هر بخش از این راهنم ا بر

 .مهم هستند جستجو

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 کنند؟می کار چگونه جستجو موتورهای : اول فصل

 (crawling) خزش عملکردها این از یکی دارند. بزرگ و اصلی عملکرد دو جستجو موتورهای دانیدمی که همانطور

 برای هاس  ایت از مرتبطی و ش  ده بندی رتبه لیس  ت آوردن فراهم دیگری و آن محتوای و س  ایت کردن ایندکس ،

 .است کاربران

 

شبکه جهانی وب را به عنوان یک شهر زیرزمینی بزرگ در نظر بگیرید که ایستگاه های 

 .مختلفی دارد

ر برخی از شرایط این اسناد می تواند فایل معموال یک صفحه وب است اما د)هر ایس تگاه یک س ند منحص ر به فرد

اس ت. موتورهای جستجو باید کل شهر را بخزند و تمامی ایستگاه ها را در   یا س ایر فایل ها باش د JPG اف، دیپی

 .مسیر بیابند. برای اینکار موتورهای جستجو از بهترین مسیرهای موجود یعنی لینک ها استفاده می کنند

 :سایت خزیدن و ایندکس کردن

 خزیدن و ایندکس کردن میلیاردها سند، صفحه، فایل، خبر، فایل ویدئویی و رسانه در شبکه جهانی وب

 :فراهم کردن نتایج مناسب

فراهم آوردن پاس   مناس ب برای کوئری های کاربران از طریق لیس ت کردن صفحات مرتبطی که بر اساس همین 

 .مرتبط بودن رتبه بندی شده است



 

 

 .تواند همه صفحات را به هم پیوند دهددر وب میساختار لینک 

دهد به نام دارد، اجازه می (spiders) یا اسپایدر (crawlers) های موتورهای جس تجو که خزندهها به رباتلینک

 .باشند داشته دسترسی وب در مرتبط و پیوسته هم  میلیاردها سند به

کنند و ها را رمزگشایی میمی کنند، کدهای موجود در آن زمانی که موتورهای جستجو این صفحات را در وب پیدا

های انتخابی را در پایگاه داده بزرگی ذخیره می س  ازند. این کدها بعدا در ص  ورتی که کوئری جس  تجو ش  ده بخش

گردد. برای اینکه دس  ترس  ی به چنین داده های عظیمی به راحتی ص  ورت گیرد، مرتبط با آن باش  د فراخوانی می

 .جستجو دیتاسنترهای ساختار یافته ای در سرتاسر جهان دارندموتورهای 

کنند. زمانی که فردی این مراکز دارای هزاران دستگاه هستند که مقادیر زیادی از اطالعات را با سرعت پردازش می

در  رشود. حتی یک یا دو ثانیه تاخیجستجویی را در موتور جستجو انجام می دهد، تقاضای او به سرعت پردازش می

کنند پاس  مورد تواند موجب نارض ایتی کاربران گردد. به همین خاطر موتورهای جستجو تالش میاین پردازش می

 .تر فراهم آورندنیاز کاربران را هرچه سریع

 

هس   تند. زمانی که فردی به ص   ورت آنالین جس   تجویی انجام  پاسئئخگو های ماشئئی  موتورهای جس   تجو

کند تالش می اوالدهد: دهد و دو کار انجام میا سند خود را مورد بررسی قرار میموتور جستجو میلیارده  دهد،می

فحات ص   ثانیاتواند برای او مفید باش  د. تنها نتایجی را به کاربر نش  ان دهد که به جس  تجویش مرتبط اس  ت یا می

سایت  محبوبیت و بودن مرتبط. کنددی میبنموجود را بر اس اس محبوبیت سایت و اطالعات موجود در آن رتبه

 .بر روی سئوی آن تاثیر زیادی داشته باشد  تواندمی



 

 

را  محبوبیت سایت مرتبط بودن و تورهای جستجو چگونهخوب حاال سوال اینجاست که مو

 کنند؟تعیین می

رار درستی در آن قبرای موتورهای جس تجو مرتبط بودن چیزی بیشتر از یافتن صفحاتی است که کلمات مناسب و 

توانس  تند این مرحله را به خوبی انجام دهند و گرفته اس  ت. در روزهای اولیه توس  عه وب، موتورهای جس  تجو نمی

های تر ش  دند و روشها موتورهای جس  تجو نیز باهوشنتایج به دس  ت آمده ارزش محدودی داش  ت. در طول س  ال

گذارد. ما یم  بر روی مرتبط بودن تاثیر فاکتور صدها ند. امروزه،بهتری برای ارائه پاس  به کوئری های کاربران یافت

 .کنیم در این راهنما مهم ترین موارد را مورد بررسی و بحث قرار دهیمسعی می

 

کنند که هرچقدر موتورهای جس  تجو معموال فرم می

س  ایت، ص  فحه یا س  ندی محبوب باش  د، اطالعات با 

در به دس  ت  تری در آن وجود دارد. این فرض  یهارزش

آوردن رض ایت کاربران بسیار موفقیت آمیز عمل کرده 

اس   ت. محبوبیت و مرتبط بودن به ص   ورت دس   تی 

کنند از شود. موتورهای جستجو تالش میمشخص نمی

مع  ادالت ری  اض   ی )الگوریتم ه  ا  برای مرت  ب کردن 

گونه موارد استفاده کنند و سپس آن ها را بر اساس این

ها معموال کنند. اینگونه الگوریتمشان رتبه بندی کیفیت

صدها متغیر دارند. در حوزه بازاریابی موتورهای جستجو 

 .گویندمی بندی رتبه فاکتورهای به این موارد

 

 

 
توانید مش   اهده کنید که موتور جس   تجو برای می

عبارت جس  تجو ش  ده دانش  گاه ها، دانش  گاه اوهایو 

مرتبط نش  ان داده ش  ده اس  تم چرا که محبوبیت و 

 .بودن آن بیشتر از هاروارد است

  
 

 

 

 



 

 

 توان در حوزه موتورهای جستجو موفق بود؟چگونه می

 توان در حوزه بازاریابی موتورهای جستجو به موفقیت دست پیدا کرد؟خوب حاال سوال اینجاست که چگونه می

باشند. با این وجود خود موتورهای الگوریتم های پیچیده در موتورهای جس تجو ممکن اس ت به نظر غیر قابل نفوذ 

بینش اندکی را در مورد نحوه دس  تیابی به موفقیت بهتر یا ایجاد ترافیک در اختیار افراد قرار داده اس  ت.  ،جس  تجو

 :چیزی که موتورهای جستجو در مورد بهینه سازی و بهترین تمرینات موجود فراهم کرده اند به شرم زیر است

 

 برایئو از راهنمای گوگل سبا   اطالعات مرتبط

 وبمستران

 

کند برای به دست آوردن ها توصیه میگوگل به ص احبان سایت

 :های بهتر در موتورهای جستجو کارهای زیر را انجام دهندرتبه

 
 

 کاربران خود را  .جستجو موتورهای نه کنید ایجاد کاربران برای را خود صئفحات و سئایت در ابتدا

نکنید محتوای دیگری نس  بت به آنچه در موتورهای جس  تجو نش  ان داده بودید در فریب ندهید یا س  عی 

اختیار کاربران خود قرار دهید. همان محتوایی را به موتور جس تجو عرضه کنید که به کاربران خود نمایش 

 .می دهید

 ایت سبسازید. هر صفحه ای در  شفاف و واضح متنی های لینک و مراتب سلسله سعی کنید سایتی با

 .حداقل از طریق یک لینک متنی استاتیک قابل دسترس باشد  باید

 بسازید. صفحاتی بنویسید که به طور واضح و دقیق محتوایتان را  غنی اطالعات و مفید محتوای سایتی با

 .توصیفی و دقیق هستند ALTT و عنصر <title>توصیف کند. اطمینان حاصل نمایید که عنصر 

 ایجاد برای بمناسئ های کلیدواژه از URL استفاده کنید. به کمک  پسند انسان و توصئیفی های

به آدرس محتوای تکراری، یک نس   خه از آدرس را برای  ”rel=”canonicall یا ص   فت 301ریدایرکت 

 .رسیدن به سند موردنظر فراهم آورید



 

 

اطالعات مرتبط به سئو از راهنمای وبمستران در 

 :بینگ

 

کنند مایکروسافت به وبمستران توصیه میمهندسان بینگ در 

برای به دس  ت آوردن رتبه بهتر در موتورهای جس  تجو موارد 

  :زیر را دنبال کنند

 ساختار اطمینان حاصل کنید URL شما غنی از کلیدواژه و تمیز است. 

 مطمئن شوید که محتوایتان در داخل رسانه های غنی (rich media)  اسکریپت همچون فلش پلیر، جاوا

 مخفی خزندگان دید از را شما هایلینک غنی رسئانه و آژاکس پنهان نش ده باش د. تایید نمایید که

 .سازدنمی

 و کلمات کلیدی خود را با چیزی که کاربر به دنبال آن می گردد منطبق  دیبساز هکلیدواژ از غنی محتوای

 .نمایید تولید منظم صورت به را جدید محتوای. کنید

 به عنوان  .نگذارید تصویر داخل را آن شود ایندکس جستجو موتورهای در متنی خواهید می اگر

خواهید نام ش رکت یا آدرس آن ایندکس گردد، اطمینان حاص ل کنید که آن را داخل تصویر مثال اگر می

 .دهیدلوگو قرار نمی

 

 

برای بهبود رتبه سایت در موتورهای جستجو های دیگری عالوه بر توصیه هایی که در باال به آن اشاره کردیم، روش

گذرد، بازاریابان این حوزه اطالعاتی را درباره س   الی که از ح    ور موتورهای جس   تجو می 15وجود دارد. طی +

هایی رتبه بندی صفحات در موتورهای جستجو پیدا کرده اند. سئوکاران و بازاریابان از این داده ها برای کمک روش

 .شان استفاده می کنندد و مشتریانبه بهبود سایت خو

 



 

 

 ران نباشید: بازاریابان حوزه موتورهای جستجو را دنبال کنیدنگ

 زمانی برای آزمایش

خوشبختانه موتورهای جستجو نیز از بیشتر این تالش ها 

حمایت و پش   تیبانی کرده اند. ابزار جادویی و عالی برای 

ه ایی ک ه موتوره ای جس   تجو انجام پژوهش فع الی ت

دهن د وجود ن دارد. ب ازاری ابان و س   ئوکاران مجبور می

هس تند، خودش ان از موتورهای جس  تجو استفاده کنند، 

فرض یه هایش ان را تست نمایند و عقایدی را بسازند. این 

ش   ود و از طریق آن اطالعات و فرآیند همچنان تکرار می

آید. دانش زیادی در مورد موتورهای جستجو به دست می

تواند در این حوزه مفید باشد را یاتی که میبرخی از تجرب

 :کنیددر ادامه مشاهده می

 
 

  comishkabibbell.com به عنوان مثال) یک سایت با کلیدواژه های بی معنی ایجاد کنید .1

صفحات متعددی در آن سایت ایجاد کنید که همه آن ها یک واژه بی معنی و م حک را هدف قرار می  .2

  .yoogewgally به عنوان مثال) دهند

سعی کنید تا جایی که می توانید صفحات را شبیه به هم بسازید. سپس یکی از آن ها را یکبار تغییر دهید  .3

و ببینید قرار دادن متن، فرمت بندی، استفاده از کلیدواژه های مختلف و ساختار لینک و غیره چه تاثیری 

 .بر روی رتبه بندی آن دارد

 .ه سایت یا دامنه خود لینک دهیداز سایت های ایندکس شده ب .4

 .رتبه بندی صفحه را در موتورهای جستجو ثبت کنید .5

ح اال تغییرات و ج ایگزینی ه ای کوچکی در ص   فحات انجام دهید و تاثیر آن بر روی نتایج جس   تجو را  .6

 .بسنجید. اینکار به شما کمک می کند فاکتورهای مفید را پیدا کنید

رس  د را ثبت کنید و آن را بر روی س  ایر دامنه ها یا س  ایر واژه ها وثر میهر نتیجه ای که به نظر مفید و م .7

اعمال نمایید. اگر چندین تست مختلف نتیجه یکسانی در پی داشت، می توانید از آن به عنوان الگو در رتبه 

 .بندی سایت استفاده کنید



 

 

 :نمونه ای از تست انجام شده

این فرضیه آغاز نمودیم که لینک قرار گرفته در باالی سایت می تواند از  در بررسی که ما انجام دادیم کار خود را با

معنی با ص فحه اص لی ایجاد کردیم که به سه صفحه خارجی لینک های دیگر مهم تر باش د. برای اینکار، دامنه بی

م خزید، دریافتی لینک می داد. همه اینها واژه های بی معنی داشتند. بعد از اینکه موتور جستجو صفحه مورد نظر را

 .صفحه ای که لینکی در اوایل آن به صفحه اصلی وجود داشت اول از همه رتبه بندی شده بود

این فرآیند بس یار مفید اس ت اما نمی تواند به تنهایی برای درک شرایط موتورهای جستجو و آموزش بازاریابان این 

یابان حوزه جستجو می توانند از هوش رقابتی برای درک حوزه مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر این نوع تست بازار

، سیستمی است که برای رتبه بندی بهتر مورد موتورهای جس تجو اس تفاده کنند. شاید مشهورترین و معروف ترین

a of Anatomy استنفورد با نام پیج رنک ایجاد شد. مقاله اصلی با موضوع در دانشگاه 1990س ایت ها در س ال 

 – Engine Search Web Hypertextual Scale-Large موض وع یک مطالعه دیگر بود. نگران نباشید. الزم

ردید و این موارد را مطالعه کنید. به کمک روش هایی همچون تجزیه و نیس  ت برای یادگیری س  ئو به گذش  ته برگ

توانند نحوه کار موتورهای جس   تجو و بخش های تحلیل الگوها، تجربه، تس   ت زنده بازاریابان حوزه جس   تجو می

 .ضروری برای ایجاد سایت بهتر را درک کنند
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http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html


 

 

 



 

 

 کند؟ می تعامل موتورجستجو با کاربرچگونه : ومد فصل

 بعد اس  ت. مخاطبان با همراهی  ،سئئئو مورد در آنالین بازاریابی اس  تراتژی س  اخت برای عناص  ر ترینمهم از یکی

 رطو به توانیدمی هستند، جستجو موتورهای در چیزی چه دنبال به هدف بازار در شما مخاطبان فهمیدید اینکه  از

 .دارید نگه خود سایت در کاربر عنوان به و یابید دست آن به موثر

 

 و.ایم که محتوای س ایت ش ما باید برای کاربران س اخته ش ود نه موتورهای جستجقبال در این مورد ص حبت کرده

 

 :وجود دارد که افراد در موتورهای جستجو به دنبال آن می گردند جستجو کوئری سه نوع

 گویند. به عنوان مثال فرم کنید های متقابل نیز میبه این نوع جستجوها کوئری :دادن انجام برای جستجو

 .آهنگ گوش کنیدخواهید بلیت هواپیما بخرید یا به یک خواهید کاری را انجام دهید. مثال میکه می

 شود. شما به اطالعاتی نیاز دارید. به این نوع جستجو نیز جستجوی اطالعاتی گفته می :دانست  برای جستجو

 .خواهید نام برندی را بدانید یا به دنبال بهترین رستوران در تهران هستیدمثال می

 خواهید بر روی اینترنت به مکان میگویند. شما به این نوع جس تجو کوئری ناوبری می :رفت  برای جسئتجو

 .بوک بروید یا صفحه ای از سایت را مرور کنیدخاصی همچون فیس

وارد  جسئئتجو موتور کند و از طریقزم انی ک ه ب ازدی د کنن ده کوئری خود را در جعب ه جس   تجو ت ای پ می

ست که موتورهای جستجو ش ود، آیا از یافته خود راض ی خواهد بود؟ این اولین و اص لی ترین س والی امی  س ایتی

 .تالش می کنند روزانه میلیاردها بار به آن پاس  دهند



 

 

بنابراین از خودتان بپرسید مشتریان  .است کاربران به مرتبط نتایج ارائه جستجو موتورهای اصلی مسئولیت

کنندگان  هدف به دنبال چه چیزی هس تند و اطمینان حاص ل نمایید س ایت شما همین موارد را در اختیار بازدید

 .قرار می دهد. همه این مراحل با واژه هایی که در جعبه جستجو تایپ می شود آغاز می گردد

 

 :واقعی بازاریابی داخلی در سئوقدرت 

خوب حاال س وال اینجاست که چرا باید زمان، انرژی و 

منابع خود را ص  رف س  ئوی س  ایت کنید؟ زمانی که 

توانید داده نگاهی به موتورهای جستجو می اندازید می

 .های جذابی را به دست آورید

 

  

انجام جستجو هنوز  هیکرده است، اما اصول اول رییجستجو در طول سال ها تغ ینحوه استفاده افراد از موتورها

 :د داشتخواهن ریبه مراحل ز هیشب یجستجوها مراحل شتریهم مثل گذشته است. ب

 از اطالعات یبخش ایپاس ، راه حل  کی یبرا ازین جادیا. 1

 .شودیگفته م زین یاز کلمات و عبارات که به آن کوئر یدر رشته ا ازهاین نیقرار دادن ا. 2

 جستجو یدر موتورها یوارد کردن کوئر. 3

 پاس  نیبهتر افتنی یبه دست آمده برا جینتا یمرور و ناوبر. 4

 جیاز نتا یکی یبر رو کیکل. 5

 به آن راه حل نکیل ایراه حل  یبررس. 6

 .کند یرا مرور م یگرید نکیو ل گرددیجستجو باز م جیباشد به نتا یبه دست آمده ناراض جهیاگر کاربر از نت. 7

 .در موتور جستجو انجام دهد یدیجد ینباشد ممکن است جستجو یبه دست آمده راض جهیاگر کاربر از نت. 8



 

 

 در افراد جستجوی نحوه درک کنیم که نه تنها برای ما س عی کرده ایم این داده ها را از مطالعات اخیر استخرا 

ئو س  های موتورهای جستجو در مورد قدرتتوانند به تفسیر آرگومانارزشمند هستند، بلکه می جستجو موتورهای

 .مفید باشند

 

 :دهد که گوگل رهبر موتورهای جستجوستنشان می COMSCORE توسط 2011مطالعات انجام شده در سال 

  درص   د جس   تجوهای انجام ش   ده در ایالت متحده آمریکا  65.4دهد انجام ش   ده نش   ان میتحقیقات

 .درصد بوده است 13.44درصد و مایکروسافت حدود  17.2بوده است. این مقدار در یاهو  گوگلتوسط

  میلیارد جستجو از  13.4میلیارد جس تجو را در عرم یک ماه انجام داده اند.  20.3آمریکایی ها به تنهایی

 518میلیارد جس   تجو از طریق مایکروس   افت و  2.7میلیارد جس   تجو از طریق یاهو،  3.3ریق گوگل، ط

 .بوده است Ask میلیون جستجو از طریق

  درصد از کل کوئری های انجام شده است.  67.7کل جستجوهایی که توسط گوگل انجام شده است معادل

 .است درصد کل کوئری ها بوده 26.7این مقدار در بینگ حدود 

 :میلیاردها دالر صرف بازاریابی آنالین شده است 2011از آگوست سال  FORRESTER بر اساس گزارش

 میلیارد دالر رسیده است 77به  2016تا سال  آنالی  بازاریابی. 

  درصد از بودجه کل تبلیغات است 26این مقدار حدود. 

 :ی جدیدی استنشان می دهد که جستجو کتاب راهنما 2011در سال  BURKE گزارش

 76  درص د از پاس   دهندگان از موتورهای جس تجو برای یافتن اطالعاتی در مورد کسب و کارهای محلی

درص  د از این افراد از کتاب های راهنمای چاپی بهره مند  24اس  تفاده کرده اند. این در حالیس  ت که تنها 

 .شده اند

 67  روز گذش  ته از موتورهای  30وکارهای محلی در درص  د از افراد برای یافتن اطالعاتی در مورد کس  ب

درص د از پاس   دهندگان از شبکه های اجتماعی آنالین به عنوان منبع  23جس تجو اس تفاده کرده اند و 

 .رسانه ای محلی استفاده کرده اند

 

 :نتایج زیر را نشان داده است PEW INTERNET مطالعه انجام شده توسط

 کارهای روزمره خود از موتورهای جس   تجو اس   تفاده کرده اند در حال  درص   د کاربران اینترنتی که برای

 .درصد بزرگساالن بالغ افزایش یافته است 59افزایش است. این مقدار به 



 

 

  61با این افزایش، تعداد افرادی که از موتورهای جس  تجو برای کارهای روزمره خود اس  تفاده می کنند به 

 .استفاده می کنند خواهد رسیددرصد کاربران اینترنتی که از ایمیل 

 

 

موتور جستجوی برتر جهان  5نشان می دهد که  STATCOUNTER GLOBAL آمارهای به دس ت آمده از

 :بر اساس حجم ترافیک ارسالی به سمت سایت ها به شرم زیر است

  کندها ارسال میاز ترافیک را به سمت سایت %90.62سایت گوگل. 

  فرستدها میسمت سایتاز ترافیک را به  %3.78یاهو. 

  از ترافیک را به خود اختصاص داده است %3.72بینگ. 

 سایت ASK  از ترافیک را به سمت سایت ها ارسال می کند %36نیز. 

 سایت Baidu  از ترافیک را به خود اختصاص داده است %0.35حدود. 

  دهدمی نشان را وجستج نتایج برتر های رتبه برای کلیک نرخ  2011مطالعه انجام شده در سال: 

  ،از نرخ کلیک را به خود اختصاص می دهد %18.2موقعیت اول در نتایج موتورهای جستجو. 

  ،از نرخ کلیک را خواهد داش  ت.  %4.8و موقعیت چهارم  %7.2، موقعیت س  وم حدود %10.1موقعیت دوم

 .دارند %2موقعیت های دیگر نرخ کلیک زیر 

  نرخ کلیک خواهد داشت %9.66موقعیت اول در موتور جستجوی بینگ. 

  برای بینگ بوده است %26.32برای گوگل و  52.2نتیجه برتر  10کل نرخ کلیک میانگین برای. 

 

 

 

 موتورهای بازاریابی و وب در جسئئتجو همه این تحقیقات و پژوهش ها ما را به یک نتیجه گیری مهم در مورد

 :به موارد زیر دست پیدا کنیمدهد. ما می توانیم از این پژوهش ها سوق می جستجو

  کندرشد می %20جستجو کردن یک شیوه بسیار محبوب است. جستجو در ف ای مجازی ساالنه. 

 دهدجستجوهای انجام شده حجم قابل توجهی از ترافیک آفالین و آنالین را تشکیل می. 



 

 

 بندی باالتر در چند نتیجه اول برای دیده شدن سایت ضروری استرتبه. 

 کند، بلکه باعث جذب اطمینان ب ه در نت ایج برتر ن ه تنه ا حجم باالیی از ترافیک را فراهم میداش   تن رت

 .شودمشتریان می

 .مرحله ای مهم در دسترسی به این اهداف است سئو بنیان و اساس آموزش



 

 

 

 



 

 

 است؟ مهم جستجو موتورهای در بازاریابی راچ : سوم فصل

 موتورهای های ربات و کاربران برای آن درک و کردن پیدا که است سایتی ایجاد سئو مهم های جنبه از یکی

 را وب صفحات توانندنمی هم هنوز اما اندشده هوشمند بسیار جس تجو موتورهای اگرچه. باشد آسئان جسئتجو

 ندکمی کمک جستجو موتورهای به سئو خاطر همین به نمایند. درک و ببینند کنند،می درک هاانس ان که گونهآن

 .نماید تعیین را کاربر برای آن بودن مفید و کند درک را سایت وعموض

 :بحث رایج علیه سئو

 :ما به طور مکرر با چنین جمالتی مواجه می شویم

ها را برای رتبه بندی و ایندکس تواند موتور جس تجویی بس ازد و طراحی کند که سایتهیچ مهندس باهوش ی نمی

خاص ی نماید. هر کس ی که خرده هوش ی داشته باشد به دنبال سیستمی  ش دن ملزم به تبعیت از قوانین و اص ول

)موتور جس  تجویی  خواهد بود که بتواند هر نوع معماری را بخزد، کدهای پیچیده و حتی ناقص را تفس  یر نماید و 

هینه بهنوز هم راهی برای نشان دادن نتایج مرتبط به کاربران بیابد. هیچ کس موتور جستجویی که تنها سایت های 

 .خواهدشده را ایندکس نماید و به آن ها رتبه بدهد نمی

 …اما صبر کنید

فرم کنید به ص ورت آنالین عکس ی از س گ خود را منتش ر کرده اید. ممکن است یک انسان این تصویر را بدین 

ترین بهکند. این در حالیست که ص ورت تفس یر نماید: یک س گ سیاه رنگ با اندازه متوسط که در پارک بازی می

 که اینجاست سوال حاال خوب. ش د خواهند چالش دچار تص ویر نوع این درک برای  موتورهای جس تجو در جهان

ی توانند چنین تص اویری را درک نمایند؟ خوش بختانه فرآیند سئو به وبمسترها اجازه م چگونه جس تجو موتورهای

بتوانند از آن برای درک محتوای موجود اس  تفاده می دهد س  رن  هایی را برای موتورهای جس  تجو فراهم آورند تا 

درک توانایی ها  .است ضروری سئو برای سایت محتوای به مناسب ساختار کردن اضافه نمایند. در حقیقت،

دهد محتوای سایت خود را به صورت درست بسازید، فرمت و محدودیت های موتورهای جس تجو به ش ما اجازه می

 تجوجس موتورهای برای شما سایت محتوای است ممکن  د قرار دهید. بدون فرآیند سئوبندی کنید و در اختیار افرا

 .نباشد مشاهده قابل



 

 

  :محدودیت های فناوری موتورهای جستجو

 اول فص  ل کنند. همانطور که دراکثر موتورهای جس  تجو با اص  ول مش  ابهی کار می

ها را خزند، لینکهای خودکار جستجو، وب را میتوضیح داده شد، ربات سئو آموزش

نمایند. کنن د و محتوای موجود را در پ ایگاه داده عظیم خود ایندکس میدنب ال می

های مدرن جس  تجو هم می دهند اما فناوریها اینکار را با هوش مص  نوعی انجام آن

زی اد قدرتمند نیس   تند. محدودیت های فنی زیادی وجود دارد که باعث ایجاد مش   کل در قرار دادن س   ایت در 

 :شود. ما برخی از محدودیت ها را در ادامه توضیح داده ایمموتورهای جستجو و رتبه بندی آن ها می

 

 :سایتمشکالت خزیدن و ایندکس کردن صفحات 

 موتوره ای جس   تجو در تکمی ل فرم های آنالینی مثل فرم الگین زیاد خوب عمل   :آنالی  هئای فرم

ها وجود داش ته باش د از دید موتورهای جستجو کنند. به همین خاطر هر نوع محتوایی که در این فرمنمی

 .پنهان خواهد ماند

 های نسخه اغلب کنندمی استفاده امحتو مدیریت های سیستم از که هاییسایت : تکراری های صفحه 

 نبالد به که است جستجویی موتورهای برای بزرگ مشکل یک این کنند.می ایجاد را صفحه یک از تکراری

 .هستند اصیل محتوای

 فایل در موارد از برخی شدن مسدود خاطر به است ممکن سایت خزش در خطاها : کد در شده مسدود 

 (robots.txt).سازد مسدود کلی طور به را جستجو موتورهای تواندمی موضوع این باشد. 

 ممکن نباشد، درک قابل جستجو موتورهای برای سایت لینک س اختار اگر : ها لینک ضئعی  سئاختار 

 .بخزند را آن یا کنند پیدا دست آن محتوای همه به نتوانند است

 غیر متن خواندن در جس  تجو موتورهای اگرچه : متنی غیر محتوای HTML محتوای اما اند، ش  ده هترب 

 در محتواها نوع این نیستند. درک قابل زیاد جستجو موتورهای برای هم هنوز غنی های رس انه در موجود

 .است in-plug محتوای و صوتی هایفایل ویدئویی، هایفایل تصاویر، فلش، هایفایل در متون برگیرنده

 سایت حتوایم با کوئری کردن منطبق و هماهنگی در موجود مشکالت: 

 به کنند.نمی اس   تفاده آن از جس   تجو برای افراد که رایجی های واژه با که متنی : عادی غیر های واژه 

 خنک دس  تگاه عبارت از اس  ت رایج آن جس  تجوی که کولر کلمه جای به اس  ت ممکن افراد مثال عنوان

 .کنند استفاده هوا کننده

https://g-ads.org/blog/how-search-engines-operate
https://g-ads.org/blog/how-search-engines-operate


 

 

 همین از عینا و کنید پیدا را هستند آن دنبال به افراد که مواردی کنید سعی : آن های پیچیدگی و زبان 

 .نمایید استفاده خود محتوای در کلمات

 کار به خود محتوای در را انگلیسی زبان شما است ممکن مثال عنوان به : نامتجانس مکانی گیری هدف 

 .هستند زبان فارسی تانمخاطبان اکثر حالیکه در ببرید

 بهترین صورت به وبالگ در پس تی عنوان که کنید فرم مثال عنوان هب : متفاوت متنی های سئیگنال 

 های پیام این باش  د. ش  ده نوش  ته کانادا های گاه اقامت مورد در متن خود اما باش  د، مکزیک های قهوه

 .کند ارسال جستجو موتورهای به را ای کننده سردرگم هایسیگنال تواندمی ترکیبی

 

 :شما دیده می شوداطمینان حاصل کنید که محتوای 

اجرای نکات فنی برای توس عه سایت بسیار مهم هستند. اما بعد از اینکه اصول را پیاده کردید، باید محتوای خود را 

بازاریابی کنید. موتورهای جس   تجو فرمولی برای ق    اوت کردن کیفیت محتوای موجود در وب ندارند. در عوم 

کنند و این معیارها را با پیگیری کارهایی تکیه می اهمیت و بودن مرتبط معیارهای های جس  تجو بر رویفناوری

 :سنجنددهند میافراد انجام می  که

گذارند و به آن لینک دهند، در محتوای موجود کامنت میچیزی که افراد کش ف می کنند، به آن واکنش نشان می

لی کافی نیست. محتوای شما باید بازنشر دهند. به همین خاطر تنها ساختن یک سایت عالی و تولید محتوای عامی

 .شود و درباره آن صحبت کنند

 موتورهای جستجو ماهیت رقابتی دارند

 اگر نگاهی به ص  فحه نتایج موتورهای جس  تجو بیندازید متوجه خواهید ش  د که چرا بازاریابی موتورهای جس  تجو

(SEM)  ایج موتورهای جستجو وجود داردموقعیت برتر در صفحه نت 10اهمیت زیادی دارد. به طور متوسط. 



 

 

   

ش  وند. هرچقدر رتبه شما در کنند بر اس اس رتبه ای که دارند مرتب میها را اش غال میص فحاتی که این موقعیت

صفحه نتایج باالتر باشد نرخ کلیک بهتر خواهد بود و توانایی جذب افراد بیشتری را خواهید داشت. نتایج موجود در 

 .توانند ترافیک بیشتری نسبت به نتایج پایین صفحه دریافت نمایندنیز می 3و  2، 1موقعیت های 

ها و کسب و کارها در آینده نیز برای به کنندم سایتاص ال مهم نیست موتورهای جستجو در آینده چگونه تغییر می

 .رقابت خواهند کردهای مختلف نتایج جستجو دست آوردن رتبه بهتر و جلب توجه کاربران خود بر روی موقعیت

 :سئو به طور مداوم در حال تغییر است

آغاز به کار کرد، ثبت دس  تی، برچس  ب  1990در اواس  ط س  ال  (SEM) زمانی که بازاریابی موتورهای جس  تجو

، قرار دادن لینک های زیاد با انکر 2004شد. در سال امری رایج محسوب می keyword stuffing کلیدواژه ها و

 شد. در سالنک از وبالگ های خودکار و ساخت مزارع لینک برای به دست آوردن ترافیک انجام میتکست، خرید لی

شد. س ازی سایت محسوب میهای اجتماعی و جس تجوی عمودی، روش اص لی برای بهینه، بازاریابی رس انه2011

 .کنند های خود را اصالمهایی، الگوریتمموتورهای جستجو تالش کردند به همراه چنین تکامل

شود. به همین آینده س ئو نامعلوم است اما در دنیای جستجو تغییر یک امر عادی است و به صورت مداوم انجام می

خاطر اس ت که بازاریابی موتورهای جس تجو به اولویت اص لی افرادی تبدیل خواهد ش د که دوست دارند در دنیای 

نند که عمر س ئو به پایان رس یده است. اما همانطور که کرقابتی وب ح  ور داش ته باش ند. برخی از افراد ادعا می

ها برای جلب توجه افراد و به دس  ت آوردن موقعیت برتر در کنید نیازی به دفاع از آن نیس  ت. س  ایتمش  اهده می

توانند از کنند. افرادی که دانش و تجربه بهبود رتبه س   ایت خود را دارند میموتورهای جس   تجو با هم رقابت می

 .و دیده شدن بیشتر لذت ببرند ترافیک

https://g-ads.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/screen-yahoo-search-results.png
https://g-ads.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/screen-bing-search-results.png
https://g-ads.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/screen-google-search-results.png


 

 

 



 

 

 سایت توسعه و طراحی برای سئو اصول چهارم: فصل

 ممکن سایت از صفحه یک هستند. محدود سایت در موجود محتوای تفسیر نحوه و خزیدن در جس تجو موتورهای

 نیف های هجنب و سئو اصول روی بر مقاله این در باشد. نداشته یکسانی ظاهر جستجو موتورهای و شما برای اس ت

 .اند شده دهی سازمان ها انسان و جستجو موتورهای برای که کرد خواهیم تمرکز وب صفحات طراحی

 محتوای قابل ایندکس در موتورهای جستجو

رتبه بهتری داشته باشید، محتوای مهم شما باید به شکل  جستجو موتورهای نتایج لیست برای اینکه بتوانید در

های جاوا و س  ایر محتوای غیر متنی اغلب های فلش، فایلفایل های تص  ویری، فایلباش  د.  HTML فرمت متنی

 .ارزش هستندها بیتوسط خزندگان موتورهای جستجو نادیده گرفته می شوند و از نظر آن

راحت ترین روش برای اطمینان حاص   ل کردن از اینکه کلمات و عباراتی که برای بازدید کنندگان قابل مش   اهده 

در صفحه قرار  HTML ای موتورهای جس تجو نیز قابل دیدن می باش د، این است که آن ها را درون کداس ت، بر

 :دهید. سایر راهکارهای پیشرفته برای افرادی که به دنبال فرمت بندی و استایل های بهتر بصری هستند وجود دارد

  ALTوجود دارد را با یک متنهای مختلف تصاویری که به فرمت  :کنید فراهم ALT مت  خود تصاویر برای

 .مجهز کنید. با این روش می توانید توضیح متنی از عناصر بصری را در اختیار موتورهای جستجو قرار دهید

 .را با لینک های قابل خزیدن و ناوبری مجهز کنید جستجو های باکس

 .را با متن همراه سازید جاوا یا فلش های افزونه

 متنی  ایندکس شود برای آن ها رونوشت صوتی و ویدئویی های فایل ات موجود دراگر می خواهید کلمات و عبار

 .فراهم آورید

 

 :مشاهده سایت به گونه ای که موتورهای جستجو آن را می بینند

ن ی ایمش  کالت زیادی دارند. به همین خاطر بررس  ی دوباره ایندکس قابل محتوای بیش  تر س  ایت ها در رابطه با

cache Google’s  ، -SEOن  یس    ت. ب  ه ک  م  ک اب  زاره  ای  ی ه  م  چ  ون م  وض   وع خ  ال  ی از ل  ط  ف

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://g-ads.org/blog/seo-friendly-web-design/
http://www.seo-browser.com/
http://www.seo-browser.com/


 

 

 browser.comو  MozBarتوانید ببینید چه عناص  ری از محتوای ش  ما برای موتورهای جس  تجو قابل   می

 .مشاهده و قابل ایندکس شدن است

 

 .بینندموتورهای جستجو سایت شما را متفاوت می

 

 استفاده می کنید، مشاهده خواهید کرد که برای موتورهای جستجو، صفحه Google cache زمانی که از قابلیت

در برگیرنده تمامی اطالعات غنی که شما می بینید نیست. این  JugglingPandas.com اص لی سایتی همچون

 .موضوع کار را برای موتورهای جستجو دشوار می سازد

 

http://www.seo-browser.com/
https://moz.com/mozbar/
https://moz.com/mozbar/


 

 

بیند. حتی متنی وجود ندارد مشاهده می کنید که گوگل چیزی در آن صفحه نمی Google cache از طریق ابزار

های ش لوغی دارد. این سایت کال بر پایه فلش ساخته شده است، اما متاسفانه ین ص فحه میمونکه به ش ما بگوید ا

این موض وع بدین معنی است که موتورهای جستجو نمی توانند محتوای موجود را ایندکس کنند یا حتی لینکی به 

ی جس  تجو نخواهد ، این ص  فحه رتبه بندی خوبی در موتورهاHTML بازی های موجود بدهند. بدون وجود متن

 برای سئو ابزارهای از اسئتفاده داش ت. به همین خاطر نه تنها بررس ی محتوای متنی کار عاقالنه ای اس ت بلکه

 .تواند دیده شدن آن در موتورهای جستجو را مشخص کندی آن صفحه میبررسی دوباره

 ساختار لینک قابل خزش

موجود باید محتوای آن را ببینید و ایندکس کنند. این موتورها موتورهای جس  تجو برای قرار دادن س  ایت در نتایج 

هایی که به منظور یافتن محتوا در س ایت ایجاد ش ده است را نیز بیابند. ساختار لینک قابل خزش که به باید لینک

 دهد همانند یک مس  یر از آن برای بررس  ی س  ایت اس  تفاده کنند، برای یافتن تمامی ص  فحاتکراولرها اجازه می

کنند که برای موتورهای ها، س  اختار ناوبری خود را به گونه ای طراحی میض  روری و حیاتی اس  ت. بیش  تر س  ایت

جس تجو قابل دس ترسی نیست و همین امر رتبه بندی و ایندکس شدن آن ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در 

 :ادامه به شما نشان خواهیم داد که این مشکل چگونه رخ می دهد

 

پیدا کرده  E و B دس ترسی پیدا کرده اند و در آن لینکی به صفحات A این مثال، کراولرهای گوگل به ص فحه در

نیز ممکن اس ت ص فحات مهمی در س ایت باشند اما خزندگان وب مسیری  D و C اند. با اینحال، اگرچه ص فحات

ستقیمی که به این صفحات اشاره کند ها ندارند. این موضوع بدین خاطر است که هیچ لینک مبرای دستیابی به آن

های خزنده گوگل نتوانند به ص فحات ش ما دست پیدا کنند وجود محتوای عالی، هدف گیری وجود ندارد.اگر ربات

 .تواند کمکی به شما بکندمناسب کلمات کلیدی و بازاریابی هوشمند نیز نمی



 

 

 لینک آناتومی

 

 

 

تن یا س  ایر موارد باش  د که همه آن ها ناحیه قابل کلیکی را بر روی تگ لینک ها می تواند در برگیرنده تص  ویر، م

لی ترین ها اصها تعامل داشته باشد.این لینکتواند برای رفتن به صفحه دیگر با آنکنند و کاربر میصفحه ایجاد می

 .عناصر ناوبری در اینترنت هستند که به آن ها هایپرلینک گفته می شود

نش  ان دهنده آغاز یک لینک اس  ت. موقعیت ارجاعی لینک به مرورگرها و موتورهای   ”a>“ تگ  در تص  ویر باال

آدرس  http://www.jonwye.com گوید که لینک به چه مکانی اش  اره دارد. در این مثال آدرسجس  تجو می

 .اصلی سایت است

ینک تکست صفحه ای که ل قسمت بعدی که برای بازدید کنندگان قابل مشاهده است را انکر تکست می نامند. انکر

دهد و از اش تباه شدن لینک با پایان لینک را نش ان می  ”<a/>“ به آن اش اره دارد را توص یف می کند. حاال تگ

س  ایر عناص  ر موجود در ص  فحه پیش  گیری می نماید. این یکی از اص  لی ترین فرمت لینک اس  ت و می تواند برای 

خوبی می دانند که آن ها باید این لینک را به نمودار لینک وب  موتورهای جس  تجو قابل درک باش  د. خزندگان به

اضافه کنند، از آن برای متغیرهای مستقل کوئری استفاده نمایند و آن را برای ایندکس کردن محتوای صفحه دنبال 

 .کنند

 فرم های نیازمند اشتراک

ص   ورت آنالین پر کند، احتمال دارد کنید قبل از دس   ترس   ی به محتوای خاص، فرمی را به اگر کاربر را ملزم می

ها ممکن است در برگیرنده صفحه الگین موتورهای جس تجو این نواحی محافظت شده را هرگز مشاهده نکنند. فرم

کنند فرم را ثبت نمایند. به محافظت ش ده با پس ورد باشند. در این شرایط، خزندگان موتورهای جستجو تالش نمی

 .ی که در آن قرار داشته باشد برای موتورهای جستجو غیر قابل مشاهده خواهد بودهمین خاطر هر لینک یا محتوای

 



 

 

 لینک های موجود در فایل های جاوا اسکریپت غیر قابل تجزیه

اگر برای لینک های خود از جاوا اسکریپت استفاده می کنید، ممکن است متوجه شوید که موتورهای جستجو آن را 

استاندارد باید جایگزین لینک های جاوا اسکریپت  HTML دهند. لینک هاین نمینمی خزند یا ارزش زیادی به آ

 .های خزنده موتورهای جستجو قادر به خزیدن آن نیستنددر تمامی صفحاتی شوند که ربات

 لینک به صفحاتی که توسط متا تگ کنترل ربات های موتور جستجو یا فایل

ROBOTS.TXT مسدود شده اند 

دهد دسترسی به صفحه و متا تگ کنترل ربات های موتور جستجو به صاحبان سایت ها اجازه می robots.txt فایل

خاص ی را برای موتورهای جستجو محدود نمایند. به همین خاطر در استفاده از این فایل ها باید دقت کنید. ممکن 

آوری اجازه خزیدن و جمعهای جس تجو کال مس دود شوند و اس ت با اس تفاده نادرس ت از چنین فایل هایی، ربات

 .اطالعات از سایت شما را نداشته باشند

 هافریمها یا آیفریم

از لحاظ فنی لینک هایی که در فریم ها و آی فریم ها قرار دارند قابل خزش هستند اما هر دوی این موارد مشکالت 

توانید نحوه ایندکس موتورهای  ساختاری برای موتورهای جستجو دارند. در صورتی که کاربر حرفه ای هستید و می

جس  تجو و دنبال کردن لینک های موجود در فریم ها را درک کنید قادر خواهید بود از آن ها به درس  تی اس  تفاده 

 .کنید. در غیر اینصورت بهتر است از این گزینه ها دوری کنید

 ربات ها از فرم های جستجو استفاده نمی کنند

شود، اما مس تقیم به هش داری که در قس مت باال در مورد فرم ها دادیم مربوی میاگرچه این موض وع نیز به طور 

مشکلی است که بیشتر افراد با آن مواجه هستند. برخی از وبسمترها بر این باورند که اگر جعبه جستجو را در سایت 

 ند. متاسفانه ربات هایقرار دهند موتورهای جس تجو می توانند هر چیزی که بازدید کننده به دنبالش هست را بیاب

دهند. اگر لینکی در س ایت وجود نداشته باشد دسترسی به خزنده موتورهای جس تجو برای یافتن محتوا انجام نمی

 .شودسایر محتواهای موجود در آن سخت می



 

 

 هالینک در فایل های فلش، جاوا و سایر افزونه

این پدیده اس ت. اگرچه ده ها شکل از پاندا در صفحه  لینک هایی که در س ایت باال تعبیه ش ده بود نمونه خوبی از

وجود داشت اما خزندگان قادر نبودند از طریق ساختار سایت به آن دست یابند و همین امر موجب شده بود این نوع 

 .تصاویر برای موتورهای جستجو غیر قابل مشاهده باشد

 لینک های موجود در صفحاتی که صدها یا هزاران لینک دارند

تورهای جس  تجو تنها تعداد محدودی از لینک ها را در ص  فحه مورد نظر می خزند. این محدودیت برای کاهش مو

اسپم و بهبود رتبه بندی ضروری است. صفحاتی که صدها لینک در خود دارند، ممکن است هیچ کدام از این لینک 

 .ها توسط موتورهای جستجو خزیده نشود و ایندکس نگردد

 NOFOLLOW تگ

 :را می توان با دستور زیر مورد استفاده قرار داد ”Rel=”nofollow تگ

<a href=”https://g-ads.com/blog” rel=”nofollow”>وبالگ جی ادز</a> 

 

لینک ها ممکن است صفات متعددی داشته باشند. موتورهای جستجو تقریبا بیشتر این صفات را نادیده می گیرند. 

است. در مثال باال، اضافه  ”rel=”nofollow بس یار مهم وجود دارد و آن هم ص فتاما در این میان یک اس تثنا 

به تگ لینک به موتورهای جستجو می گوید که صاحب سایت دوست ندارد لینک  ”rel=”nofollow کردن صفت

 موتورهای به Nofollow صئئفت. مورد نظر به عنوان تاییدیه وب س  ایت اش  اره ش  ده، مورد تفس  یر قرار گیرد

های خودکار در این تگ روشی برای جلوگیری از ارسال کامنت .نکنند دنبال را لینک دهد می دستور تجوجس

های اسپم است. لینک هایی که این تگ را دارند در هر موتور جستجویی وبالگ ها، بخش دیدگاه مخاطبان و لینک

 .شوندبه شیوه متفاوتی تفسیر می

 

 

 



 

 

 بد هستند؟ NOFOLLOW آیا لینک های

ارزش مند نیستند اما بخش طبیعی از پروفایل لینک سایت شما را  follow اگرچه این لینک ها همانند لینک های

نش  ان می دهد که  MOZ ش  وند و چیز بدی نخواهند بود. در حقیقت فاکتورهای رتبه بندی س  ایتمحس  وب می

 .دارند nofollow سایت هایی با رتبه بندی باال درصد باالیی از لینک های داخلی

 گوگل

ها ارزشی برای پیج کند. این لینکرا دنبال نمی nofollow گوگل بیان کرده اس ت که در بیشتر موارد لینک های

رنک و رتبه بندی ندارند. اس اس ا استفاده از این لینک ها باعث می شود گوگل لینک هدف را از نمودار کلی سایت 

ش وند. با این وجود بیشتر تفس یر می HTML ه عنوان متنارزش ی ندارند و ب nofollow حذف کند. لینک های

از سایت های بزرگ و قابل اعتمادی همچون ویکی پدیا  nofollow صاحبان سایت ها بر این باورند که لینک های

 .تواند نشانه قابل اعتماد بودن سایت باشدمی

 بینگ

ها را در نمودار لینک nofollow لینک های کند بیان کرده است کهبینگ که نتایج جس تجو در یاهو را فراهم می

ها به عنوان روش   ی برای یافتن های خزنده این موتور جس   تجو هنوز از این لینکدهد. با این وجود رباتقرار نمی

استفاده  nofollow کنند. بنابراین با اینکه چنین موتورهای جستجویی از لینک هایص فحات جدید اس تفاده می

 .در محاسبان رتبه بندی دخیل نخواهند کرد کنند اما آن رامی

 استفاده از کلمات کلیدی و هدف گیری

کلمات کلیدی بنیان فرآیندهای جستجو هستند. آن ها بلوک های زبانی و جستجو را تشکیل می دهند. در حقیقت 

شود.  شامل میبندی اطالعات )که موتورهای جستجوی تحت وب مانند گوگل را نیز آوری و طبقهکل علم به جمع

خزند و آن را ایندکس می کنند، بر اساس کلیدواژه ها خواهد بود. زمانی که موتورهای جستجو محتوای سایت را می

ها میلیون پایگاه داده ای که بر روی کنند. میلیونهای مبتنی بر کلیدواژه پیگیری میآن ها را بر اس   اس ایندکس

جس   تجو اجازه می دهد داده های مورد نیاز خود را در کس   ری از ثانیه به  کلیدواژه ها تمرکز دارند، به موتورهای

 .دست آورند



 

 

 

واض ح است که اگر بخواهید صفحه خود را برای واژه ای همچون سگ رتبه بندی کنید، باید اطمینان حاصل کنید 

 .تان استکه این واژه بخشی از محتوای قابل ایندکس

 سلطه کلمات کلیدی

ه تعامل ما با موتورهای جستجو و نیتی که از جستجو داریم را مشخص می کند. زمانی که برای کلمات کلیدی نحو

جس تجو عبارتی را وارد می کنیم، موتورهای جس تجو ص فحه را برای یافتن کلمات کلیدی وارد شده مورد بررسی 

عات بیش   تری را برای ده د. ترتی ب کلمات، امال، نقطه گذاری و اس   تفاده از حروف کوچک و بزرگ اطالقرار می

 .موتورهای جستجو فراهم می آورند

دهند تا بتوانند ارتبای سند موتورهای جس تجو نحوه اس تفاده شدن کلمه کلیدی در صفحه را مورد بررسی قرار می

 بنئدی رتبئه سئئازی بهینئه خ  اص ب  ه کوئری مربوط  ه را تعیین نم  این  د. یکی از بهترین روش ه  ای برای

خواهید رتبه ای برایش به دست آورید در ردن از این مورد است که کلیدواژه ای که میحاصل ک  اطمینان صئفحه

کنید، را انتخاب می خاصئئی های کلیدواژه عنوان، متن و داده های متا به کار رفته اس  ت. به طور کلی، زمانی که

 .بخشیدنتایج برتر را بهبود ب کنید و می توانید شانس دستیابی بهتر میرا در نتایج جستجو تنگ  رقابت بر روی آن



 

 

بررسی کرده ” داستان دو شهر“نمودار نش ان داده شده در سمت چپ، ارتبای واژه گسترده کتاب را به عنوان خاص 

اس ت. توجه داش ته باش ید، در حالیکه نتایج بس یاری برای این واژه گسترده وجود دارد اما نتایج کمتری برای واژه 

 .تیجه رقابت کمتری بر روی آن خواهد بودخاص وجود خواهد داشت. در ن

 استفاده نادرست و سوء استفاده از کلمات کلیدی

از زمانی که جس تجوی آنالین در اختیار افراد قرار گرفت، همیشه افرادی بوده اند که از کلمات کلیدی برای گمراه 

کردن موتورهای جس تجو اس تفاده می کردند. اینگونه س وء استفاده ها در برگیرنده استفاده بیش از حد از کلمات 

 .، تگ متا و لینک هاستURLکلیدی در متن، 

تاکتیک به جای اینکه مزیتی برای س ایت ش ما به همراه داش ته باش د، باعث آس  یب رساندن به آن متاس فانه این 

کردند بر روی کاربرد کلمات کلیدی به عنوان سیگنال اصلی شود. در روزهای اولیه، موتورهای جستجو تالش میمی

 و بخوانند ها انس  ان همانند را متن توانندنمی هنوز جس  تجو موتورهای اینکه با امروزه  مرتبط بودن تمرکز نمایند.

 .سیر کنند، اما قادرند به کمک یادگیری ماشینی به درک ایده آل نزدیک گردندتف

 و یطبیع صورت به خواهید رتبه بهتری در موتورهای جس تجو داش ته باش ید بهترین تمرین این است کهاگر می

دهد پس می فحه شما عبارت بر  ایفل را هدف قرار میاگر ص  .کنید اسئتفاده کلیدی کلمات از اسئتراتییک

توانید خود عبارت بر  ایفل، تاری  بر  یا حتی هتل های پیش نهادی در پاریس را در محتوایتان بگنجانید. از سوی 

دیگر اگر بخواهید عبارت بر  ایفل را در محتوای نامرتبطی قرار دهید )همچون ص فحه ای که در مورد غذای سگ 

نتیجه خواهد بود. هدف اس  تفاده از کردن از ش ش  ما برای به دس  ت آوردن رتبه در عبارت بر  ایفل بیاس  ت  تال

کلمات کلیدی به دس ت آوردن رتبه باال برای همه این کلمات نیست، بلکه به دست آوردن رتبه برای کلماتی است 

 .که افراد به دنبال آن هستند

 بهینه سازی داخلی سایت

اس   تف اده کردن از کلیدواژه و هدف قرار دادن مخاطبان هنوز هم بخش   ی از الگوریتم های رتبه بندی موتورهای 

های موثری را برای کاربرد کلمات کلیدی به کار بگیریم تا بتوانیم توانیم تکنیکشوند. ما میجس تجو محس وب می

های زیادی انجام داده ایم و به نتایج زیادی نیز ای ایجاد کنیم که به خوبی بهینه سازی شده است. ما تست ص فحه



 

 

ارات کنیم. از عبخواهید بر روی سایت خود کار کنید، ما فرایند زیر را پیشنهاد میدست پیدا کرده ایم. زمانی که می

 :و کلمات کلیدی به شیوه های زیر استفاده کنید

 کلمه کلیدی را تا جایی که می توانیداستفاده کنید.  عنوان در یکبار حداقل کلیدی کلمه از سعی کنید 

 .ابتدای عنوان نزدیک تر کنید  به

 جای دهید باالی صفحه آن را به صورت دائمی در نزدیکی. 

 در متن بیاورید. می توانید از متغیرهای موجود نیز  حداقل دو الی سه بار س عی کنید کلمه کلیدی خود را

توانید چند بار از کلمه کلیدی اس  تفاده کنید. زمانی متن اس  تفاده کنید. اگر محتوای طوالنی دارید می  در

 .که می خواهید این کلمات را در متن بگنجانید به احتمال زیاد متغیرهای دیگری را نیز خواهید یافت

 تگ حداقل یکبار آن را در ALT تجوی وب کمک می کند بلکه تص ویر خود قرار دهید. اینکار نه تنها به جس

 .جستجوی تصویر نیز کمک خواهد کرد  به

 یکبار در  URL از کلمه کلیدی استفاده کنید. 

 از کلیدواژه اس  تفاده کنید. توجه داش  ته باش  ید که تگ توض  یحات  متاتگ توض  یحات حداقل یکبار در

موتوره ای جس   تجو برای رتب ه بن دی مورد اس   تف اده قرار نمی گیرد بلک ه ب ه جذب کلیک   توس   ط

بازدیدکنندگان کمک خواهد کرد. نباید از کلمه کلیدی در انکر تکس ت لینکی که صفحه دیگری در سایت 

 .شناخته شده است Keyword Cannibalization اشاره دارد استفاده کنید. اینکار با عنوان

 س  ئو نامه واژه به دانس  تید،یک از مقاالت س  ئو با کلمات یا واژه هایی مواجه ش  دید که معنی آن را نمیاگر در هر 

 .کنید مراجعه
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 افسانه چگالی کلمات کلیدی

واژه باشند  1000حاوی  D2 و D1 سند چگالی کلمات کلیدی بخشی از الگوریتم رتبه بندی مدرن نیست. اگر دو

بار در متن تکرار ش ده باشد، بنابراین آنالیزور چگالی کلمات کلیدی به شما خواهد گفت که برای هر  20و واژه ای 

تواند مش  خص   برای آن واژه اس  ت. آنالیزور کلمات کلیدی نمی%2) 0.020دو س  ند چگالی کلمات کلیدی حدود 

س  ت. تجزیه و تحلیل چگالی کلمات کلیدی یا نس  بت چگالی کلیدواژه ها چیزی درباره کند کدام س  ند مرتبط تر ا

 :گویدموارد زیر به شما نمی

 فاصله نسبی بین کلمات کلیدی در متن - 

 جایی که واژه موردنظر در متن دیده شده است )توزیع  -

 تکرر استنادی بین واژه ها -

 تم اصلی، موضوع و زیر موضوع متن -

 :گیرینتیجه 

 .چگالی کلمات کلیدی از محتوا، کیفیت، معناشناسی و ارتبای جدا شده است

چگونه باید باش  د؟ یک ص  فحه بهینه برای  مت  در بهینه کلیدی کلمات چگالی خوب حاال س  وال اینجاس  ت که

 :به صورت زیر خواهد بود running shoess عبارت

 

 



 

 

 تگ عنوان

ای از محتوای موجود در آن ارائه کند. این موضوع دقیق و خردمندانهعنص ر عنوان در یک ص فحه بایستی توصیف 

مهم اس  ت. از آنجایی   (SEO)و هم بهینه س  ازی س  ایت برای موتورهای جس  تجو  (UX)هم برای تجربه کاربری

 ایجاد  برای موتورهای جستجوست، بهترین تمرینات برای سئایت سئازی بهینه از مهمی بخش عنوان تگ که

 .در ادامه بیان می کنیم تگ عنوان را

 در مورد طول تگ عنوان هوشیار باشید

کاراکتر اول تگ عنوان را در نتایج موتورهای جس  تجو نش  ان می دهند. این  75الی  65موتورهای جس  تجو تنها 

موض وع در بیشتر رسانه های اجتماعی نیز به صورت یک محدودیت وجود دارد. به همین خاطر پایبند بودن به این 

 کلمه از یا دهید می قرار هدف  محدودیت یک تص میم هوش مندانه است. با اینحال اگر کلمات کلیدی متعددی را

. در این شرایط است ضروری بندی رتبه کس ب برای عنوان تگ در آن داش تن کنید، می اس تفاده دراز دم کلیدی

 .استفاده از کلمات کلیدی طوالنی مشکلی نخواهد داشت

ص فحه ای در باالی مرورگر نمایش داده می شود و اغلب زمانی که محتوا در رسانه های اجتماعی به تگ عنوان هر 

گردد، به صورت عنوان مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از کلمات کلیدی اشتراک گذاشته می شود یا بازنشر می

نتایج جستجو به هنگام جستجوی کوئری کند تا موتورهای جستجو این واژه ها را در صفحه در تگ عنوان کمک می

کند. این موضوع باعث می شود دیده شدن سایت در موتورهای جستجو بیشتر شود و نرخ توسط کاربر برجسته می

کلیک آن افزایش پیدا کند. دلیل مهم دیگری که برای ایجاد تگ عنوان حاوی کلمات کلیدی و توصیفی وجود دارد 

 .موتورهای جستجوستبرای کسب رتبه بندی بهتر در 

درصد از افراد بر این باورند که استفاده از کلمات کلیدی در تگ عنوان مهم  94مطالعات انجام شدن نشان می دهد 

 .ترین مکان برای قرار دادن چنین کلماتی برای کسب رتبه بندی باالست

 

 

 



 

 

 کلمات کلیدی مهم خود را در نزدیکی ابتدای تگ عنوان قرار دهید

کلمات کلیدی ش ما به ابتدای تگ عنوان نزدیک تر باشد بهتر و مفید تر است. کاربر نیز بر روی این نتایج هرچقدر 

 .کلیک می کند

 برندینگ خود را در تگ عنوان جای دهید

ند و باعث کشما می توانید تگ عنوان خود را با نام برند به پایان برسانید. اینکار به افزایش آگاهی از برند کمک می

شود نرخ کلیک برای افرادی که با برند آشنا هستند و آن را دوست دارند بیشتر شود. معموال بهتر است نام برند می

خود را در پ ای ان تگ عنوان قرار دهید. از آنجایی که واژه ها در ابتدای تگ عنوان ارزش بیش   تری دارند در مورد 

 .کر کنیدچیزی که می خواهید رتبه ای برای آن داشته باشید خوب ف

 قابلیت خواندن و تاثیرات عاطفی را نیز مدنظر داشته باشید

ین تاثیر تواند بهترتگ عنوان باید توصیفی و قابل خواندن باشد. تگ عنوان تعامل جدید کاربر با برند شماست و می

 تواند کاربرانمی را بر روی او بگ ذارد. ایجاد تگ عنوان قانع کننده به جلب توجه بازدید کننده کمک خواهد کرد و

 یدهد که س ئو به تنهایی بهینه س  ازی و استفادهبیش تری را به س ایت ش ما جذب نماید. این موض وع نش ان می

 .استراتژیک از کلمات کلیدی نیست بلکه باید تجربه کاربری را نیز هدف قرار دهد و آن را بهبود ببخشد

 

 

 

 

 

 



 

 

 متا تگ

 هایارائه اطالعات در مورد محتوای سایت به کار می رود. برخی از متا تگمتا تگ در اص ل به عنوان فیلتری برای 

 .اصلی را در زیر معرفی می کنیم

 متا تگ کنترل ربات های جستجو

توانند خزندگان موتورهای جستجو و فعالیت آن ها را در سطح هر صفحه مورد کنترل قرار دهند. این متا تگ ها می

کردن از این نوع متا تگ ها برای کنترل رفتار موتورهای جس  تجو در هر صفحه روش های متعددی برای اس تفاده 

 :وجود دارد

  index/noindex موتورهای جس  تجو می گوید که ص  فحه مورد نظر چگونه باید خزیده ش  ود و در ایندکس  به

 مستثنی شدن ایندکس از  را مورد استفاده قرار دهید صفحه شما noindexx موتور نگهداری گردد. اگر شما گزینه

 ایندکس را سایت در موجود صفحات همه قادرند که کنندمی فرم جستجو موتورهای فرم، پیش طور به. شود می

 .عموما غیر ضروری است Index مقدار از استفاده بنابراین. کنند

  follow/nofollow شما گزینه به موتورهای جستجو می گوید که چگونه لینک موجود در صفحه را بخزند. اگر 

Nofolloww گیرند. به طور پیش فرم را انتخاب کنید موتورهای جس تجو لینک موجود در صفحه را نادیده می

 .دارند Follow همه صفحات خاصیت

 :مثال

<META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”NOINDEX, NOFOLLOW”> 

  noarchive  به .  مورد استفاده قرار می گیردبرای محدود کردن موتورهای جستجو از ذخیره نسخه کش صفحه

طور پیش فرم، موتورهای جس  تجو نس  خه های قابل مش  اهده ای از تمامی ص  فحاتی که ایندکس کرده اند نگه 

 .دارندمی

  nosnippet ب ه موتوره ای جس   تجو می گوید که باید از نمایش اطالعات توص   یفی از متن در کنار عنوان و 

URL  کنند صفحه در نتایج جستجو خودداری. 

  noodp/noydir  تگ های خاص ی هس تند که به موتورهای جستجو می گویند نباید اسنیپت های توصیفی در

 .یا دایرکتوری یاهو برای نمایش در نتایج جستجو بگیرند DMOZZ مورد صفحه را از

 



 

 

 متا تگ توضیحات

مورد اس  تفاده قرار  به عنوان توص  یف کوتاهی از محتوای ص  فحه (Meta Description) تگ توض  یحات متا

گیرد. موتوره ای جس   تجو از کلم ات کلی دی یا عبارات کلیدی موجود در این تگ برای رتبه بندی اس   تفاده می

کنند، اما توض یحات متا منبع اص لی برای نمایش متن زیر لینک در لیست نتایج جستجو است. تگ توضیحات نمی

وانندگان را از نتایج جس تجو به سایت شما هدایت نماید. این متا به عنوان متن تبلیغی عمل می کند و می تواند خ

 .گزینه بخش مهمی برای بازاریابی موتورهای جستجو محسوب می شود

را باالتر  (CTR) نوشتن توضیح قانع کننده و خوانا به کمک کلمات کلیدی بسیار مهم است و می تواند نرخ کلیک

باش د اما به خاطر داشته باشید که موتورهای جستجو عموما متون ببرد. توض یحات متا می تواند هر طولی داش ته 

دهند. بنابراین عاقالنه اس  ت که این محدوده را کاراکتر را به طور کامل نمایش نمی 160توض  یحاتی طوالنی تر از 

 مدنظر داش ته باش ید. در نبود توض یحات متا، موتورهای جس تجو بخش توضیحات مربوطه را از طریق سایر عناصر

دهند این کنند. برای صفحاتی که کلمات کلیدی و موضوعات متعددی را هدف قرار میموجود در ص فحه ایجاد می

 .شودیک تاکتیک معتبر محسوب می

 متا تگ هایی که چندان مهم نیستند

 متا تگ کلمات کلیدی

ارزش و اهمیت قبلی زمانی ارزش مند بودند اما چند وقتی است که  (Meta Keywords) تگ کلمات کلیدی متا

 .را برای موتورهای جستجو ندارند

META REFRESH, META REVISIT-AFTER, META CONTENT-TYPE و سایر موارد 

اگرچه این تگ ها را می توان برای بهینه س  ازی موتورهای جس  تجو مورد اس  تفاده قرار داد اما پردازش آن ها زیاد 

 .ضروری و حیاتی نیست

 

 



 

 

 :ها URL ساختار

URL  ها )آدرس ص  فحات وب  ارزش بس  یار زیادی از نظر موتورهای جس  تجو دارند. آنها در موقعیت های مهم

دهند و این ها را در نتایج خود نشان می URL متعددی نمایش داده می ش وند. از آنجایی که موتورهای جس تجو

حات ها برای رتبه بندی صفاشد. آدرستواند بر روی نرخ کلیک و قابلیت دیده شدن سایت تاثیر داشته بموضوع می

گیرند. ص فحاتی که آدرس آنها در برگیرنده کوئری جستجو شده توسط کاربر است، می نیز مورد اس تفاده قرار می

توان د از این گزینه بهره مند ش   ود. آدرس ص   فحات در نوار آدرس مرورگرها به نمایش در می آید. اگرچه آدرس 

تواند تجربه منفی در مورد ضعیف نیز می URL وتورهای جس تجو دارد، اما ساختارص فحات تاثیر اندکی بر روی م

 .تجربه کاربران داشته باشد

 URL     ایجادراهنمای 

 :همدردی را به کار بگیرید

خودتان را جای کاربر قرار دهید و دوباره نگاهی به آدرس صفحات سایت داشته باشید. اگر توانستید به راحتی و به 

 .دقیق محتوای موجود را حدس بزنید، آدرس مناسب و توصیفی داریدصورت 

 :هر چقدر آدرس صفحات کوتاه تر باشد بهتر است

 با اینکه آدرس توص یفی بسیار مهم است اما کوتاه کردن طول و استفاده مناسب از کاراکترها می تواند کپی کردن

URL درس شما در نتایج جستجو قابل مشاهده گرددشود آرا ساده تر و آسان تر کند. این موضوع باعث می. 

 :استفاده صحیح از کلمات کلیدی مناسب است

خود  URL دهد، اطمینان حاص   ل کنید که آن را دراگر ص   فحه ش   ما واژه یا عبارت خاص   ی را هدف قرار می

 .ک استگنجانید. با اینحال، نباید از کلمات کلیدی بیش از حد استفاده کنید. اینکار بسیار خطرنامی

 



 

 

 :از نسخه استاتیک استفاده کنید

ها آن هایی هس تند که توسط انسان ها  URL بهترین

ق اب ل خواندن باش   ند و در برگیرنده پارامترها، اعداد و 

هایی نم اده ای زیادی نباش   ند. با اس   تفاده از فناوری

 ب  رای آپ  اچ  ی و mod_rewrite ه  م  چ  ون

ISAPI_rewrite نسخه توانید برای مایکروس افت می

پویا و دینامیک را به نسخه استاتیک تبدیل کنید. حتی 

تواند باعث نیز می URL چن د پ ارامتر دین امی ک در

 .کاهش رتبه بندی کلی و ایندکس آن شود

 

 

 :از خط فاصله برای جدا کردن کلمات استفاده کنید

را تفسیر نمایند. بنابراین   %20فاصله )توانند جدا کننده هایی همچون به عالوه )+  یا همه اپلیکیشن های وب نمی

 .بهتر است از کاراکتر فاصله برای جدا کردن کلمات در آدرس استفاده نمایید

 :نسخه های نامتعارف و تکراری محتوا

تواند مش کالت زیادی برای سایت ایجاد کند. یکی از مواردی اس ت که می تکراری محتوای دانیدهمانطور که می

طول چند س ال اخیر موتورهای جس تجو، صفحات تکراری را نادیده گرفته و رتبه بندی بسیار پایینی به آن ها   در

 .اختصاص داده است

 Canonicalization یا اس  تانداردس  ازی زمانی نیاز اس  ت که دو یا چند نس  خه تکراری از ص  فحات وب با

مختلفی در نتایج نمایش داده شود. این گزینه در سیستم های مدیریت محتوای جدید بسیار رایج است.   هایآدرس

به عنوان مثال، ممکن اس ت نس خه معمولی یک ص فحه و نس خه ای که برای چای بهینه سازی شده است را ارائه 

 .دهید

این یک مش  کل بزرگ برای  محتوای تکراری حتی در س  ایت های متعدد نیز ممکن اس  ت وجود داش  ته باش  د.

موتورهای جس تجوست. موتورهای جستجو عالقه ای به محتوای تکراری ندارند. برای اینکه بتوانند بهترین تجربه را 



 

 

کنند نسخه ای را انتخاب دهند. آن ها تالش میبرای کاربران خود فراهم آورند به ندرت محتوای تکراری را نشان می

د. نتیجه نهایی این اس  ت که احتمال رتبه بندی پایین برای محتوای تکراری وجود رس  نمایند که به نظر اص  ل می

 .دارد

استانداردسازی تمرین سازمان دادن محتوای سایت به گونه ای است که هر محتوای منحصر به فرد یک و تنها یک 

د با این سناریو روبرو آدرس منحص ر به فرد داش ته باش د. اگر نسخه های متعددی از محتوای سایت را داشته باشی

نماید،  301خواهید ش د که کدام صفحه درست است؟ اگر صاحب سایت سه صفحه را بردارد و آن ها را ریدایرکت 

موتورهای جس تجو تنها یک ص فحه قوی برای نش ان دادن در لیس ت خواهند داش ت. زمانی که صفحات متعدد با 

دیگر با هم رقابت نخواهند داش  ت بلکه ارتبای قوی تری بین  ش  وند، نه تنهاپتانس  یل رتبه بندی با هم ترکیب می

 .شود و سیگنال محبوبیت واحدی تولید می شودها ایجاد میآن

 :CANONICAL تگ

روش دیگر برای خالص شدن از  Canonical استفاده از تگ

استفاده کرد. شما توان از این تگ در سایت های متعددی نیز کراری بر روی سایت واحدی است. میش ر محتوای ت

را در ص  فحه ای که حاوی محتوای تکراری اس  ت مورد اس  تفاده قرار دهید. هدف این  Canonical توانید تگمی

 .خواهید رتبه ای برای آن داشته باشیداصلی است که می URL تگ، اشاره به

<link rel=”canonical” href=”https://g-ads.org/blog”/> 

-https://g جس   تجو می گوی د ک ه ص   فح ه مورد نظر ب ای د به عنوان کپی از آدرساین ت گ ب ه موتوره ای 

ads.org/blog در نظر گرفته شود. از دیدگاه سئو، تگ Canonical URL  است. در اصل  301شبیه ریدایرکت

ع قگویید که صفحات متعدد باید به عنوان یک صفحه در نظر گرفته شوند، اما در واش ما به موتورهای جس تجو می

 .ای را بگیردتواند جلوی مشکالت توسعهشود. اینکار میبازدید کننده به ادرس جدید ریدایرکت نمی

RICH SNIPPETS 

ستاره ای را در نتایج موتورهای جستجو مشاهده کرده اید؟ معموال موتورهای جستجو این  5آیا تا به حال رتبه های 

در ص فحات سایت تعبیه شده اند به دست می آورند. اسنیپت اطالعات را از طریق اس نیپت یا کدهای کوچکی که 



 

 

ای نش  انه دهد محتوای خود را به ش  یوههای غنی، داده های س  اختار یافته ای هس  تند که به وبمس  ترها اجازه می

گذاری کنند که اطالعاتی را برای موتورهای جس  تجو فراهم نمایند. با اینکه اس  تفاده از اس  نپیت های غنی و داده 

س اختار یافته عنص ر ضروری برای طراحی مورد پسند موتورهای جستجو نیست، اما وبمسترهای زیادی از آن  های

 .کنند از مزایای موجود لذت ببرندکنند و سعی میاستفاده می

 

اس تفاده از داده های س اخت یافته به این معنی اس ت که نش انه هایی به محتوا اضافه گردد تا موتورهای جستجو 

نمونه هایی از این نوع داده ها را فراهم کرده است. اغلب  Schema.org .ند آن را به خوبی ش ناس ایی نمایندبتوان

موتورهای جس  تجو داده های س  اختار یافته را در نتایج جس  تجو قرار می دهند. به عنوان مثال نظرات کاربران و 

 . پروفایل نویسندگان به صورت تصویری نشان داده می شود

 یچ اسنیپتنمونه ر

معمولی، کدهای  HTML خواهید در وبالگ خود کنفرانس  ی در مورد اص  ول س  ئو برگزار کنید. درفرم کنید می

 .شما شبیه کدهای زیر خواهد بود

<div> 

 </br>کنفرانس اصول سئو

 br/>May 8, 7:30pm>:تاری </br>آموزش اصول سئو توسط کارشناسان متخصص سئو در جی ادز

</div> 



 

 

اختاردهی به داده ها می توانیم به موتورهای جستجو اطالعات خاص تری بدهیم. نتیجه نهایی ممکن است حاال با س

 :شبیه کد زیر باشد

<div itemscope itemtype=”http://schema.org/Event”> 

<div itemprop=”name”>کنفرانس اصول سئو</div> 

<span itemprop=”description”> آموزش اصول سئو توسط کارشناسان متخصص سئو در جی

 <span/>ادز

 تاری  رویداد نیز به شکل زیر خواهد بود:

<time itemprop=”startDate” datetime=”2017-05-08T19:30″>May 8, 

7:30pm</time> 

</div> 

 سارقان محتوا چگونه رتبه شما را از آنِ خود می کنند؟

که دوست دارند از همه چیز سوء استفاده نمایند. وب سایت متاس فانه دنیای وب پر از انس ان های سودجویی است 

های زیادی وجود دارد که کسب و کار و مدل ترافیکی آن ها به محتوایی که از سایر سایت ها به دست می آورند و 

دوباره مورد اس تفاده قرار می دهند بس تگی دارد. این فعالیت که در آن محتوای یک سایت برداشته شده و با کمی 

جستجو انجام   نام دارد و در اصل برای به دست آوردن رتبه در موتورهایscraping  غییر دوباره منتشر می شودت

 .شودمی

کنید، باید اطمینان حاصل کنید که منتشر می XML یا RSS زمانی که محتوایی را با هر نوع فرمت فید همچون

انید از دس تورالعمل های سرویس های بزرگی همچون کنید. ش ما می توس ایت ها و وبالگ های دیگر را پینگ می

برای خودکارس ازی این فرایند استفاده  Pingomatic گوگل برای پینگ کردن اس تفاده کنید یا از ابزارهایی مثل

توانید از توس عه دهنده بخواهید پینگ را به صورت نمایید. اگر نرم افزار ش ما درون س اخت و س فارش ی اس ت می

ار ش  ما قرار دهد. در مرحله بعدی می توانید از تنبلی این افراد بر علیه خودش  ان اس  تفاده کنید. خودکار در اختی

بیشتر افرادی که محتوای سایر سایت ها را می دزند، این محتوا را بدون ویرایش منتشر خواهند کرد. بنابراین لینکی 

موتورهای جستجو بیشتر کپی های لینک  به س ایت خود بدهید، نام نویس نده را در آن ذکر کنید و مطمئن ش وید



 

 

بیند. برای انجام اینکار، باید از لینک هایی در ساختار لینک دهی داخلی خود استفاده دهنده به س ایت ش ما را می

 نمایید.به جای لینکی شبیه لینک زیر

<a href=”../”>صفحه نخست</a> 

 :می توانید از لینک زیر استفاده نمایید 

<a href=”https://g-ads.org”>صفحه نخست</a> 

ماند و به س ایت ش ما اشاره در این ش رایط حتی اگر فردی محتوای ش ما را کپی کند باز هم لینک در آن باقی می

 .خواهد داشت

روش های پیشرفته تری برای محافظت از این موضوع وجود دارد، اما هیچ کدام از آن ها شما و محتوایتان را به طور 

توانید مشکل را نادیده بگیرید، اما اگر این مشکل جدی شد بهتر است دارد. در بیش تر موارد میکامل مص ون نمی 

تفاده اسDMCA  روش ی برای پس گرفتن ترافیک و رتبه از این افراد پیدا کنید. می توانید از فرایند قانونی به نام

 .کنید

 

https://www.google.com/webmasters/tools/dmca-dashboard
https://www.google.com/webmasters/tools/dmca-dashboard


 

 

 



 

 

 کلیدی کلمات پژوهش راهنمای پنچم: فصل

 کلمات پیوهش. شودمی آغاز جستجو موتورهای جستجوی جعبه در کلیدی کلمات و ها واژه تایپ با چیز همه

 است.  جستجو موتورهای بازاریابی حوزه در باال گذاری سرمایه بازگشت با و ارزشمند مهم، هایفعالیت از یکی کلیدی

 .کند قدرتمند را شما سایت تواندمی مناسب کلیدی کلمات برای خوب رتبه داشتن

توانید بدانید چه نوع کلمات و عبارت با پژوهش و تحقیق بر روی تقاضای بازار در مورد کلمات کلیدی، نه تنها می

ور کلی اطالعات خوبی در مورد هایی برای هدف قرار دادن در حوزه سئو مناسب هستند، بلکه قادر خواهید بود به ط

 .مشتریانتان به دست آورید

گیرد بلکه همیشه برای جذب بازدید کننده به سایت مورد استفاده قرار نمی کلیدی کلمات از استفاده

رد. به توان کتمان کبازدیدکننده های مناسبی برای سایت به ارمغان بیاورد. مفید بودن چنین هوشی را نمی  تواندمی

بینی کنید و به شرایطِ در حالِ تغییرِ بازار پاس  توانید تغییر در تقاضاها را پیشکمک پژوهش کلمات کلیدی می

توای مناسبی برای جستجوکنندگان ایجاد نمایید. در دهید. در این شرایط قادر خواهید بود محصوالت، خدمات و مح

 .تاری  بازاریابی، هرگز چنین موانعی در ورود به درک انگیزه مشتریان در هر صنعتی وجود نداشته است

 

 چگونه ارزش کلمات کلیدی را بسنجیم؟

ی توانید برامیکلمات کلیدی چقدر برای سایت شما مهم هستند؟ اگر فروشگاه آنالین برای فروش کفش دارید 

داشته باشید؟ عبارت هایی که در موتورهای جستجو ’ ای فروشیکفش قهوه‘یا ’ پوتین سیاه‘هایی همچون عبارت

شوند اغلب در اختیار وبمسترها قرار دارند و استفاده از ابزارهای مرتبط با پژوهش کلمات کلیدی به شما وارد می

توانند به طور مستقیم ارزشمند بودن رید. با اینحال، چنین ابزارهایی نمیدهد چنین اطالعاتی را به دست آواجازه می

ها برای جذب ترافیک را نشان دهند. برای درک ارزش کلیدواژه ها باید سایت خود را بشناسید، فرضیه سازی آن

 .است وب در بازاریابی اصلی فرمول کار را تکرار نمایید. اینکنید، تست کنید و این

 

 

 



 

 

 اصلی برای ارزیابی ارزش کلیدواژه ها فرآیند

 :از خودتان بپرسید

است؟ آیا  مرتبط آیا کلمات کلیدی انتخاب شده به محتوای سایت

جستجوکنندگان می توانند چیزی که به دنبالش هستند را در سایتتان 

توانند از چیزی که در سایت پیدا کرده اند راضی و خشنود بیابند؟ آیا می

تواند بهره مالی داشته باشد ترافیک حاصل از این جستجو میباشند؟ آیا 

توانید به راه خود ادامه یا سایر اهداف سازمانی را برآورده کند؟ اگر پاس  شما به تمامی این سواالت مثبت است می

 .دهید

 :واژه و عبارت مدنظر خود را جستجو کنید

لیدی مدنظرتان رتبه ای در موتورهای جستجو دارند بینش اینکه بدانید چه سایت هایی در حال حاضر برای کلمات ک

 .عمیقی در مورد رقبا ایجاد می کند و می تواند سختی یا آسانی به دست آوردن رتبه برای آن واژه را مشخص نماید

 آیا تبلیغات برای کلمه کلیدی در باال و پایی  نتایج طبیعی نشان داده می شود؟

رای کلیدواژه مدنظر در موتورهای جستجو مشاهده کردید باید بدانید که آن واژه ارزش عموما اگر تبلیغات زیادی را ب

باالیی دارد. اگر مشاهده کردید که تبلیغات متعددی باالی تبلیغات طبیعی نشان داده شده است باید بدانید که آن 

 .واژه بسیار مفید است و می تواند نرخ تبدیل خوبی برایتان داشته باشد

 :نمونه برای کلیدواژه های خود در گوگل ادوردز و ادسنتر بینگ خریداری کنید یک کمپی 

اگر سایت شما رتبه ای برای کلمه کلیدی مدنظر ندارد می توانید یک ترافیک نمونه برای آن خریداری کنید و ببینید 

، گزینه انطباق دقیق را انتخاب نمایید و ترافیک را به ادوردز گوگل شود یا خیر. دراین ترافیک به مشتری تبدیل می

سمت صفحه مرتبط بر روی سایت هدایت نمایید. بازدیدها و نرخ تبدیل را در طول دوره ای که کمپین را اجرا 

 .کنید پیگیری نماییدمی

 

 

http://g-ads.org/adwords


 

 

 :کرده اید، ارزش دقیق هر کلمه کلیدی را تعیی  نماییدبه کمک داده هایی که جمع آوری 

بازدیدکننده برای سایت  100بازدید در روز و حدود  5000به عنوان مثال فرم کنید که تبلیغ جستجوی شما حدود 

دالر است. در چنین شرایطی،  300ایجاد کرده است. سه نفر از این ها به مشتری تبدیل شده اند و سود کلی آن ها 

ساعت  24بازدید در  5000دالر برای شما ارزش خواهد داشت. این  3دید کننده واحد برای آن کلمه کلیدی باز

بازدید در هر روز، با سه  1800الی  900درصد را ایجاد کند. این موضوع به معنای  36الی  18تواند نرخ کلیک می

 .دالر سود و یک الی دو میلیون دالر در سال است

ها در مورد ارزش کلمات کلیدی نیز ممکن است تحت تاثیر فرایند بهینه سازی باشد. به خاطر ینحتی بهترین تخم

داشته باشید که بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو در برگیرنده تست مکرر و دائمی و سپس بهبود آن است. 

زیابی و سنجش موفقیت برای ادامه کار حتی اگر سئو یکی از سرمایه گذاری های مهم با بازگشت باال باشد، باز هم ار

 .ضروری است

 :درک کلمات کلیدی دم دراز و تقاضای موجود در این حوزه

خوب فرم کنید یک فروشگاه آنالین فروش کفش دارید. دوست دارید برای کلمه ای همچون کفش رتبه اول را در 

 .نتایج موتورهای جستجو به دست آورید

جستجو را ایجاد کرده  500جستجو در روز داشته است یا حتی در روز  5000ی که سرو کار داشتن با کلمات کلید

درصد جستجوهای انجام شده در وب را به خود  30بسیار عالی است. اما در واقعیت چنین واژه های محبوبی کمتر از 

یدی دم دراز می درصد باقی مانده بر روی واژه هایی استوار است که به آن ها کلمات کل 70اختصاص می دهند. 

ها جستجوی منحصر به فرد هستند که ممکن است در طول روز گویند.کلمات کلیدی دم دراز در برگیرنده میلیون

 .دهندچندین بار جستجو شوند، اما اکثریت قریب به اتفاق جستجوها در موتورهای جستجو را تشکیل می

 خنر اغلب دراز دم کلیدی کلمات ند این است کهدرس دیگری که بازاریابان حوزه موتورهای جستجو باید بدان

کنند که در چرخه خرید/تبدیل قرار دارند. فردی که به دنبال واژه زیرا افرادی را جذب می .دارند بهتری تبدیل

گردد به احتمال زیاد در حال مرور و گشت و گذار اینترنت است و برای خرید هنوز کفش در موتورهای جستجو می

 نیمنح درک. است آماده خرید برای کند، می استفاده دراز دم کلیدی کلمات از که فردی اینحال با  ست.آماده نشده ا

 .از اهمیت باالیی برخوردار است جستجو تقاضای

 .های مرتبط با حجم جستجوها را فراهم کندتواند کلمات کلیدی و داده می ادوردز گوگل در کیورد ابزار

https://g-ads.org/blog/google-keyword-planner/


 

 

 :پژوهش کلمات کلیدی

 :منابع

خوب حاال سوال اینجاست که از چه منابعی می توان تقاضای مربوی به کلمات کلیدی را پیدا کرد. برخی از این منابع 

 :به شرم زیر است

 Moz Keyword Explorer 

 Google AdWords Keyword Planner Tool 

 Google Trends 

 Microsoft Bing Ads Intelligence 

 Wordtracker’s Free Basic Keyword Demand 

ابزار کیورد پلنر گوگل یکی از راه های رایج برای آغاز پژوهش کلمات کلیدی است. این ابزار نه تنها کلیدواژه ها را 

آورد، بلکه قادر است هزینه کمپین های پولی در حال اجرا کند و حجم جستجوهای تخمینی را فراهم میپیشنهاد می

 برای آن واژه را پیش بینی نماید. برای تعیین حجم جستجو برای یک کلمه کلیدی خاص، اطمینان حاصل کنید که

Match Type را به [Exact] تغییر داده اید. 

 دهد. بسته به رتبه و نرخ کلیک، تعداد کل بازدیدکنندهاشید که این گزینه کل جستجوها را نشان میبه خاطر داشته ب

تر خواهد بود. سایر منابع برای به دست آوردن اطالعاتی هایی که برای آن کلیدواژه بدست می آورید معموال پایین

 .دهندپیشرفته ای در اختیار شما قرار می در مورد کلمات کلیدی وجود دارد که برخی از این ابزارها داده های

 : دشواری کلیدواژه

 شانس موفقیت شما چقدر است؟

برای اینکه بدانید چه نوع کلمات کلیدی را هدف قرار دهید نه تنها باید درک درستی از تقاضاهای موجود برای آن 

 10سخت تالش کنید. اگر برندهای بزرگ، واژه یا عبارت را داشته باشید بلکه باید برای به دست آوردن رتبه باال 

نتیجه برتر را در موتور جستجو از آنِ خود کرده باشند و شما در وب تازه کار باشید باید برای به دست اوردن رتبه 

سخت تالش کنید و اینکار ممکن است چندین سال زمان ببرد. به همین خاطر درک دشواری کلمات کلیدی بسیار 

 .ضروری است

 

https://moz.com/explorer
http://adwords.google.com/keywordplanner
http://www.google.com/insights/search/
http://advertising.microsoft.com/small-business/adcenter-downloads/microsoft-advertising-intelligence
https://freekeywords.wordtracker.com/


 

 

 



 

 

 سئو روی بر محتوا و (UX) کاربری تجربه تاثیر شم:ش فصل

 وعموض   یک بهترین واژه اینکه با کنید. س  ازی بهینه ممکن ش  رایط بهترین آوردن فراهم با را خود س  ایت عملکرد

 نگه راضی را جستجوکنندگان که هایی س ایت و ص فحات مورد در خوبی ایده جس تجو موتورهای اما اس ت کیفی

 :کنیم می اشاره صفات این به ادامه در که دارند مشترکی صفات ها سایت این عموما دارند. اند، داشته

 سان استآها ساده و ها، ناوبری و درک آن استفاده از این سایت. 

 کننداین سایت ها اطالعات مستقیم و کاربردی در ارتبای با کوئری جستجو شده فراهم می. 

 ها دست پیدا کردمرورگرهای مدرن به آنتوان از طریق ای دارند و میطراحی حرفه. 

 محتوای با کیفیت، قابل اعتماد و مفید دارند. 

توانند همانند های خوبی که در حوزه فناوری ایجاد ش  ده اس  ت، موتورهای جس  تجو هنوز نمیعلی رغم پیش  رفت

کنند. به همین خاطر ه ا متن را به خوبی درک کنند، تص   اویر را ببینند یا فایل های ویدئویی را تماش   ا انس   ان

ها بر روی اطالعات متا در مورد اینکه افراد چگونه با سایت و بندی سایتموتورهای جستجو برای درک محتوا و رتبه

کنند. این موارد بینش عمیقی در مورد کیفیت ص   فحات در اختیار موتورهای ص   فحات آن تعامل دارند تکیه می

 .دهدجستجو قرار می

 :و تجربه کاربری بر روی رتبه بندی سایتتاثیر کاربردپذیری 

تعداد محدودی از متغیرها همچون کلمات کلیدی، لینک ها و ساختار سایت وجود دارد که موتورهای جستجو از آن 

دهی، معیارهای تعامل کاربران و ها برای رتبه بندی س   ایت اس   تفاده می کنند. با اینحال از طریق الگوهای لینک

توانند اطالعات زیادی در مورد س  ایت به دس  ت آورند. قابلیت اس  تفاده ورهای جس  تجو مییادگیری ماش  ینی موت

)کاربردپذیری  و تجربه کاربری تاثیرگذاران درجه دومی بر روی موفقیت رتبه بندی در موتورهای جستجو هستند. 

 .کننداین موارد مزایای غیر مستقیم اما قابل سنجشی را برای محبوبیت خارجی سایت فراهم می

تواند شما را مطمئن سازد که بازدیدکنندگان سایت آن را به طور مثبت ایجاد تجربه کاربری هوشمندانه و مفید می

مارک کردن، بازگش  تِ دوباره به س  ایت و لینک دهی تش  ویق درک کرده اند. همین امر افراد را به اش  تراک، بوک

 .گرددرسد و باعث رتبه بندی باال میها به موتورهای جستجو میکند. تمامی این سیگنالمی



 

 

 :نشانه های محتوای با کیفیت

 :معیارهای تعاملی-1

توانند موفقیت زمانی که موتورهای جستجو صفحه ای را به عنوان نتیجه جستجو در اختیار شما قرار می دهند، می

له به ک اول کلیک کنید، سپس بالفاصرتبه بندی را با نحوه تعامل افراد با س ایت اندازه گیری کنند. اگر بر روی لین

دهد که در مورد نتیجه اول جس  تجو راض  ی نبوده اید. موتورهای نتایج جس  تجو بازگردید، این موض  وع نش  ان می

جس تجو به دنبال کلیک طوالنی هس تند که کاربر دوباره به نتایج جس تجو باز نگردد. موتورهای جستجو به همین 

 .شتری را در مورد با کیفیت بودن سایت و محتوای آن به دست آورندکنند داده های بیشیوه تالش می

 :یادگیری ماشینی -2

گوگل به روزرسانی پاندا را برای الگوریتم رتبه بندی خود معرفی کرد. این به روزرسانی توانست نحوه  2011در سال 

تالش کرد از ارزیابی های انسانی برای ها را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهد. گوگل ق اوت بر روی کیفیت سایت

رتبه بندی هزاران س ایت استفاده کند. سپس از یادگیری ماشینی برای تقلید رفتار انسان ها بهره برد. بعد از اینکه 

ارند را کیفیت نیاز درایانه های این ش رکت توانستند به طور دقیق چیزی که انسان ها برای پیش بینی محتوای بی

 .الگوریتمی که میلیون ها سایت را در سرتاسر اینترنت می چرخد را معرفی کردتشخیص دهند، 

 :الگوهای لینک دهی -3

موتورهای جستجو دریافته اند که ساختار لینک ها در وب می تواند به عنوان فیلتری برای محبوبیت سایت، کیفیت 

توانند لینک ها را تجزیه و تحلیل نمایند ی که میباال و اطالعات مفید مورد اس  تفاده قرار گیرد. امروزه الگوریتم های

پیشرفته تر شده اند. تمامی توجهات مثبت و هیجان در مورد محتوای ارائه شده توسط سایت جدید، به مجموعه ای 

شود. زمانبندی، منبع، انکر تکست و تعداد لینک به از لینک های قابل تفس یر توسط موتورهای جستجو ترجمه می

 .نشان دهنده عملکرد آن استسایت جدید 



 

 

 

 :نوشتن محتوا برای موفقیت در موتورهای جستجو

توس عه محتوای عالی ممکن اس ت یکی از موارد دش وار در دنیای س ئو باشد. علی رغم وضعیت کلیشه ای آن، این 

برای بهینه س  ازی س  ایت در  کننده قانع و مفید جذاب، محتوای  .موض  وع به نظر ش  بیه نص  حیت اس  ت

شود با تمایل و نیتی همراه است. موتورهای جستجو جس تجو ضروری است. هر جستجویی که انجام می  موتورهای

دهند که بتواند نیت کاربران را برآورده کند. نوش  تن ص  فحات س  ایت را به گونه ای در موتورهای جس  تجو قرار می

 .ورهای جستجو موثر باشدمحتوای مفید و کامل می تواند برای بهبود رتبه بندی سایت در موت

 

 

 

 



 

 

 :موارد مرتبط با نیت جستجو

 .نیت جستجو انواع متعددی دارد

 :جستجوهای تبادلی

شناسایی کسب و کارهای محلی، خرید آنالین یا انجام دادن وظیفه در این طبقه بندی قرار می گیرد. جستجوهای 

ت نام برای یک آزمایش رایگان، ایجاد اکانت یا یافتن تبادلی الزاما در برگیرنده اس تفاده از کارت اعتباری نیست. ثب

 .بهترین غذای محلی در این بخش قرار دارد

 :جستجوهای ناوبری

خاص. جس  تجوهای ناوبری با نیت گش  ت و گذار  URL بازدید از یک مقص  د از قبل تعیین ش  ده یا بازدید از یک

ممکن است کاربر آدرس دقیق سایت را نداند و از مس تقیم در یک س ایت خاص انجام می شود. در برخی از موارد 

 .موتورهای جستجو برای به دست آوردن آدرس استفاده کند

 :جستجوهای اطالعاتی

پژوهش بر روی اطالعات غیرکاربردی، یافتن پاس    های س  ریع در این طبقه بندی جای می گیرد. جس  تجوهای 

نوان مثال یافتن آب و هوای محلی یا پیدا کردن نقشه و اطالعاتی در برگیرنده طیف وس یعی از کوئری هاست. به ع

تواند از این جمله موارد باش  د. نکته مهم این اس  ت که جس  تجو ها در اص  ل غیر تجاری و ها در مس  یر میجهت

 .غیرکاربردی هستند. هدف از انجام چنین جستجوهایی به دست آوردن اطالعات است

، هاها و نمونهعهده ش  ماس  ت. خالقیت، محتوای با کیفیت، اس  تفاده از مثالها به براورده کردن و توجه به این نیت

تواند در ایجاد محتوای مناسب برای اهداف جستجوکننده مفید باشد. قرار دادن تص اویر و عناص ر چندرسانه ای می

ان دن به آن نشجایزه شما بازدید کنندگان راضی است که تجارب مثبت خود را از طریق تعامل با سایت یا لینک دا

 .می دهند

 



 

 

 

 

 



 

 

 د؟دار سئو بر تاثیری چه و چیست بیلدینک لینک هفتم: فصل

 صفحات بین هایخیابان همانند ها لینک خزند،می را مختلف های سایت که جستجویی موتورهای برای

 ودنب وابسته نحوه کندمی کمک جستجو موتورهای به ها لینک تحلیل و تجزیه از ای حرفه استفاده کنند.می  عمل

 برخوردار سزایی به اهمیت از Building Link که شودمی باعث این کنند، درک سایت در را یکدیگر به صفحات

 .باشد

 

به عنوان محبوبیت س  ایت در نظر بگیرند. خود  ، موتورهای جس  تجو تالش کردند لینک ها را1990از اواخر س  ال 

ین ها از اموتورهای جس تجو استفاده از داده های مرتبط با لینک ها را به یک هنر ظریف تشبیه کرده اند. الگوریتم

 .کنندفاده میلینک ها برای ارزیابی سایت و اطالعات موجود در صفحات است

 

ریتم های متخص  ص  ان جس  تجو آن را به بخش بزرگ و اعظمی از الگولینک ها همه چیز در س  ئو نیس  تند، اما 

دهند. موتورهای جس  تجو می توانند از طریق لینک ها نه تنها محبوبیت س  ایت و موتورهای جس  تجو نس  بت می



 

 

ص   فح ات موجود در آن را ارزی ابی کنند بلکه قادرند معیارهایی همچون اعتماد، اس   پم و اتوریتی را به کمک آن 

ایت های قابل اعتماد دوس ت دارند به س ایر سایت های قابل اعتماد لینک دهند. این در حالیست که بس نجند. س 

س  ایت های اس  پم لینک های قابل اعتماد اندکی از منابع معتبر دریافت می کنند. مدل های اتوریتی پیش  نهاد می 

 .ارائه شده هستند کند که لینک ها روش بسیار خوبی برای شناسایی سندهای تخصصی در مورد موضوع

 :ردگیرهای جستجو مورد استفاده قرار میفاکتورهای مرتبط با لینک که توسط موتو

دهند؟ برای پاس  به این حاال س وال اینجاس ت که موتورهای جس تجو چگونه ارزش ی را به لینک ها اختصاص می

یابی موتورهای جستجو بیندازیم. ما به سوال، باید عناصر فردی لینک را مورد کاوش قرار دهیم و نگاهی به نحوه ارز

شناسیم، اما از طریق تجزیه و تحلیل دهند را نمیرهای جستجو مورد استفاده قرار میطور کامل معیارهایی که موتو

توانیم فرضیه های هوشمندانه ای در مورد لینک و رد میاپلیکیش ن های الگو، س ال ها تجربه و تست و بررسی موا

ی س ئو داش ته باشیم. در ادامه فاکتورهای قابل توجه و ارزشمندی را مدنظر قرار خواهیم داد. این تاثیرات آن بر رو

 .رودسیگنال ها توسط سئوکاران حرفه ای به هنگام ارزیابی ارزش لینک ها به کار می

 محبوبیت جهانی

همچون ویکی پدیا هزاران  تر خواهد بود. سایتیهرچقدر س ایتی محبوب تر و مهم تر باشد، لینک از آن سایت مهم

لینک دارد که به آن اشاره کرده اند. این موضوع بدین معنی است که این سایت مهم و محبوب است. برای به دست 

اوردن اتوریتی و اعتماد در موتورهای جس تجو باید به س ایر ش رکای خود کمک کنید. هر چقدر محبوب تر باشید 

 .رتبه بهتری خواهید داشت

 ی/ مربوط به یک موضوع خاصمحبوبیت محل

مورد استفاده قرار گرفت. این مفهوم بیان  Teoma مفهوم محبوبیت محلی برای اولین بار توس ط موتور جستجوی

می کند لینکی از سایت هایی که در جامعه ای با موضوع خاص فعالیت می کنند بسیار مهم تر از لینک هایی است 

ست می آید. به عنوان مثال اگر سایتی خانه های مخصوص سگ ها را به که از س ایت هایی با موض وع عمومی به د

 .فروش می رساند لینکی از جامعه حامیان سگ ها می تواند برای آن بسیار مهم باشد

 



 

 

 انکر تکست

یکی از قوی ترین و قدرتمندترین سیگنال هایی که موتورهای جستجو برای رتبه بندی از آن استفاده می کنند انکر 

س ت. اگر ده ها لینک به ص فحه ای اش اره کرده اند که کلمه کلیدی مناسبی دارد، آن صفحه رتبه خوبی تکس ت ا

 .خواهد داشت

 رتبه اعتماد

درصد  60تعجبی ندارد که اینترنت در برگیرنده حجم وس یعی از اس پم هاس ت. برخی تخمین زده اند که بیش از 

ای نامرتبط خالص شد، موتورهای جستجو از سیستم هایی ص فحات وب اس پم است. برای اینکه بتوان از شر محتو

برای اندازه گیری و سنجش اعتماد استفاده می کنند که بیشتر این ها بر پایه نمودار لینک هاست. به دست آوردن 

لینک از دامنه هایی با اعتماد باال می تواند باعث افزایش این معیار نمره دهی ش  ود. دانش  گاه ها، وب س  ایت های 

 .لتی و سایت سازمان های غیر انتفاعی نمونه ای از دامنه هایی با اعتماد باال هستنددو

 همسایگی لینک ها

لینک های اس پم معموال به هر دو مس یر می روند. س ایت هایی که به موارد اسپم لینک می دهند به احتمال زیاد 

داده اند. موتورهای جستجو با نگاه کردن  خودشان نیز اسپم هستند و اغلب سایت های اسپم زیادی به آن ها لینک

توانند همس  ایگی لینک ها را که در س  ایت ش  ما وجود دارد درک نمایند. به همین خاطر باید به این لینک ها می

سایت هایی که به آن ها لینک می دهید را با دقت انتخاب کنید و در برابر سایت هایی که می خواهند از شما لینک 

 .تای باشیدبه دست آورند مح

 تازگی لینک ها

روند. س   ایت هایی که محبوب بوده اند با افت روبرو س   یگن ال ه ای مرتبط با لینک پس از مدتی رو به زوال می

توانند لینک های جدیدی به دست آورند. به همین خاطر باید در طول دوره های زمانی مختلف به ش وند و نمیمی

امه پیدا کند. موتورهای جستجو از تازگی لینک ها برای ق اوت در مورد دست آوردن لینک از سایت های معتبر اد

 .محبوب بودن و مرتبط بودن محتوا استفاده می کنند

 



 

 

 اشتراک در رسانه های اجتماعی

در چند س ال اخیر ش اهد رش د بی سابقه ای از انتشار و به اشتراک گذاری محتوا در رسانه های اجتماعی همچون 

گوگل پالس بوده ایم. اگرچه موتورهای جس تجو با لینک ها به اشتراک گذاشته در رسانه های  فیس بوک، توییتر و

اجتماعی رفتار متفاوتی نسبت به سایر لینک ها دارند اما باز هم به آن دقت می کنند. بحث زیادی میان متخصصان 

 .قابل انکار نیستموتورهای جستجو در مورد این موضوع وجود دارد اما اهمیت رسانه های اجتماعی 

 قدرت اشتراک در رسانه های اجتماعی

 چگونه گوگل پالس، توییتر و فیس بوک بازی را به نفع خود تغییر دادند؟

ش اهد رش د عظیمی در حوزه اش تراک گذاری رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر روی  2012و  2011س ال های 

س  یگنال های اجتماعی را در نتایج جس  تجوی خود درگیر موتورهای جس  تجو بود. در این میان گوگل س  عی کرد 

س ازد. این موض وع در برگیرنده نتایج ش خصی سازی شده تا کاربران ثبت نامی است که به افراد اجازه می دهد به 

محتوای اشتراک گذاری شده در رسانه های اجتماعی نیز دسترسی داشته باشند. این نتایج ممکن است همیشه در 

ش ک به خاطر تاثیر رس انه های اجتماعی، در حال رشد خواهد بود. قدرت تر نمایش داده نش ود اما بینتیجه بر 10

بالقوه این تغییر به س مت رس انه های اجتماعی برای بازاریابان حوزه موتورهای جستجو بسیار بزرگ و عظیم است. 

گذارند. به احتمال زیاد شاهد تبلیغ این افرادی که حلقه های بزرگ اجتماعی دارند، عناصر زیادی را به اشتراک می

عناصر در نتایج جستجو خواهند بود. برای ناشران این موضوع بدین معنی است که محتوای به اشتراک گذاشته شده 

 .توسط این افراد با فالوورهای باال برای آن ها نیز سودمند است

 

 آیا اشتراک های رسانه اجتماعی همانند لینک عمل می کنند؟

طور خالصئه خیر  اگرچه شئواهدی وجود دارد که نشئان می دهد اشئتراک در رسانه های اجتماعی  به

همچون توییئت کردن، الیک کردن و سئئایر موارد بر روی رتبه بندی اثر دارد، اما تا ای  زمان لینک از 

 .اهمیئت بئاالتری برخودار بوده و روش مئاندگاری برای تبلی  و ترویج محبوبیت محتوای شئئماسئئت
 

 

  



 

 

  :LINK BUILDING اصول

همانند یک هنر اس   ت. این  (Link Building) لینک بیلدینگ

یز ترین بخش از ش   غل س   ئو محس   وب بخش تقریبا چالش برانگ

 .شود، اما برای موفقیت آن ضروری استمی

Link Building  نیازمند خالقیت، سرعت و اغلب بودجه است. شما نمی توانید دو کمپین Link Building  را

پیدا کنید که ویژگی های یکسان و مشابهی دارند. روشی که شما برای ساخت لینک های خود استفاده می کنید به 

را با هم مرور می  Link Building س  ایتی که بر روی آن کار می کنید بس  تگی دارد. در ادامه س  ه اص  ل فرایند

 .کنیم

 لینک های طبیعی سرمقاله -1

ها و ص  فحاتی که می خواهید به محتوا یا لینک ها، لینک هایی هس  تند که به طور طبیعی توس  ط س  ایتاین نوع 

آید. این لینک ها نیازمند هیچ عمل خاصی از طرف سئو نیست. کافیست عناصر ش رکتتان لینک بدهد به دست می

 .ارزشمندی را ایجاد کنید

 دستی  لینک بلیدینگ -2

ارسال ایمیل به وبالگ نویسان برای ایجاد لینکم ثبت سایت و سایر موارد به دست می آید. معموال این لینک ها با 

سئو با توضیح چگونگی مفید بودن این لینک ها، می تواند گزاره ارزشی برای آن ایجاد نماید. نمونه هایی از این نوع 

 .ر استلینک در برگیرنده پر کردن فرم برای ثبت نام در سایت یا قانع کردن کارب

 لینک های غیر سرمقاله ای  -3

ص دها تا هزاران س ایت در وب می توانند فرص ت های مختلفی را برای ایجاد لینک از طریق پست مهمان، ام ای 

انجمن ها، دیدگاه سایت ها یا پروفایل کاربران در اختیار افراد قرار دهند. این لینک ها معموال ارزش اندکی دارند اما 

وی برخی از موارد مفید و موثر باشند. به طور کلی موتورهای جستجو سعی می کند ارزش این گونه می توانند بر ر

 .لینک ها را نادیده بگیرد و سایت هایی که بیش از حد به چنین کاری دست می زنند را جریمه می کند



 

 

سرمایه  ترین بازگشتبه عنوان یک متخص ص س ئو این وظیفه شماست که بتوانید از روشی استفاده نمایید که باال

گذاری را داش ته باش د. به عنوان یک قانون کلی، بهتر است پروفایل لینک متنوع و عظیمی داشته باشید تا بتوانید 

بهترین نتیجه را در موتورهای جس تجو به دست آورید. هر نوع الگویی در لینک بیلدینگ که به نظر غیر استاندارد، 

 .می تواند برای سایت م ر باشدغیر طبیعی و دستکاری شده بیاید 

 ایجاد کمپین لینک سازی

همانند س   ایر فعالیت های بازاریابی، اولین مرحله در کمپین لینک بیلدینگ، ایجاد اهداف و اس   تراتژی هاس   ت. 

یکی از متفاوت ترین فعالیت ها برای اندازه گیری است. اگرچه موتورهای جستجو به   Link Buildingمتاسفانه، 

لی هر لینک را با معیارهای ریاض  ی و به دقت می س  نجند، اما افرادی که خار  از این س  ازمان قرار دارند، طور داخ

بندی ها تکیه دارد تا بتواند مقیاس رتبتوانند به این اطالعات دست پیدا کنند. سئو بر روی تعدادی از سیگنال هنمی

داده های حاص  ل از س  یگنال های مرتبط با لینک که در خوبی برای ارزش دهی به لینک ها ایجاد نماید. به همراه 

 :باال به آن اشاره کردیم، معیارهای دیگری نیز وجود دارد که در ادامه آن ها را مرور خواهیم کرد

 رتبه بندی برای واژه های جستجو شده ی مرتبط

ی می دهد، جستجو برای برخیکی از بهترین روش ها برای تعیین اینکه موتور جستجو به چه صفحاتی ارزش باالیی 

 تبلیغات از کلم ات کلیدی و عبارات موجود در آن ص   فحه اس   ت. به عنوان مثال اگر س   ایتی بخواهد برای واژه

بسیار رتبه ای به دس ت آورد به دست آوردن لینک از سایت هایی که در حال حاضر رتبه ای برای آن دارند  ادرودز

 .مفید خواهد بود

MOZRANK 

MozRank نش ان می دهد ص فحه موردنظر چقدر در وب محبوب اس ت. صفحاتی که نمره MozRank  باالیی

دارند رتبه بهتری نیز خواهند داش ت. هرچقدر تعداد لینک ها به این ص فحات بیش تر باشد محبوب تر خواهد بود. 

 ی تواند محبوبیت س   ایت را افزایش دهد. معموال می توانهم انطور ک ه می دانی د لینک از س   ایت های مهم م

MozRank  صفحه را با به دست اوردن لینک های بسیار از صفحات نیمه محبوب یا لینک اندک از صفحات بسیار

 .محبوب بهبود بخشید

http://g-ads.org/adwords
http://g-ads.org/adwords


 

 

 اتوریتی دامنه

وریتی دامنه با تجزیه و تحلیل دهد. معموال اتاتوریتی دامنه نحوه رتبه بندی دامنه برای کوئری موجود را نش  ان می

 .نمودار دامنه اینترنت و مقایسه دامنه مورد نظر با هزاران کوئری انجام شده در گوگل به دست می اید

 بک لینک رقبا

با بررسی بک لینک سایت هایی که در حال حاضر رتبه ای برای کلیدواژه مدنظر شما دارند می توانید هوشمندی با 

Site Open  وض  وع به دس  ت آورید. متخص  ص  ان س  ئو با اس  تفاده از ابزارهایی همچونارزش  ی در مورد این م

 Explorerمی توانند این لینک ها را شناسایی نمایند و از آن در کمپین لینک بیلدینگ خود استفاده کنند. 

 تعداد لینک ها در صفحه

پیج رنک اص لی، ارزش و مقداری که لینک دارد در ح ور سایر لینک ها در همان صفحه کاهش بر اس اس فرمول 

پیدا می کند. اگر س ایر موارد یکسان باشد، دریافت لینک از صفحاتی که لینک کمتری دارند بهتر از صفحاتی است 

ما قطعا باید در مورد این موضوع که لینک های زیادی در خود دارند. میزان ارتبای این موارد به هم ناشناخته است ا

 .دقت کافی داشته باشید

 ترافیک ارجاعی بالقوه

نباید تنها موتورهای جس   تجو را هدف قرار دهد. لینک هایی که ترافیک  ( Link Building ) لینک بیلدینگ

ر رتبه بندی دزیادی از طریق کلیک مس  تقیم را به س  ایت ارس  ال می کنند، نه تنها می توانند ارزش زیادی برای 

موتورهای جستجو فراهم آورند، بلکه بازدید کنندگان هدفمند و ارزشمندی نیز به سمت سایت هدایت خواهند کرد. 

توانید بر اساس تعداد بازدیدکنندگان و بازدید از صفحات در ابزار آنالیتیکس به دست این همان چیزی است که می

 .برای به دست آوردن ایده استفاده کنید ترندز گوگل توانید ازمی آورید. اگر به این داده ها دسترسی نداشتید

 

کار کردن با این متغیرها به زمان، ص بر و تجربه بیش تری نیاز دارد. با اینحال استفاده از داده های آنالیتیکی سایت 

موفقیت زمانی حاصل می شود که بتوانید افزایشی در ترافیک جستجو ،  ش ما را در موفقیت کمپین یاری می کند.

رتبه باالتر و خزش مکرر موتورهای جس تجو در س ایت را ش اهد باشید. اگر این معیارها بعد از کمپین موفق لینک 

 .یدیبیلدینگ ایجاد نشد، بهتر است به دنبال لینک های بهتری باشید و سئوی داخلی سایت را بهینه سازی نما

https://moz.com/researchtools/ose/
https://moz.com/researchtools/ose/
https://moz.com/researchtools/ose/
http://trends.google.com/websites


 

 

 LINK BUILDING پنج نمونه از استراتژی های

 :به مشتریان خود فرصت دهید با شما ارتباط داشته باشند

اگر ش  ریکی دارید که به طور منظم با او کار می کنید یا مش  تریان وفاداری دارید که برندتان را دوس  ت دارند می 

بعد از اینکه مش  تریان تی ش  رت حاوی لوگوی  توانید با ارس  ال نش  ان های همکاری از این فرص  ت اس  تفاده کنید.

 .شرکت را پوشیدند یا از برچسب های ورزشی شما استفاده کردند با آن ها ارتبای بهتری برقرار کنید

 :وبالگ شرکت را راه اندازی کنید و آن را ارزشمند، مفید و سرگرم کننده سازید

ود مواردی است که مستقیما توسط موتور جستجوی این اس تراتژی بس یار محبوب و ارزش مند است. زیرا جزو معد

گوگل پیش نهاد ش ده اس ت. وبالگ ها توانایی منحص ر به فردی در ایجاد عناص ر تازه به صورت منظم دارند و می 

 .توانند لینک هایی را از سایر وبالگ ها به دست آورند

 :کندمحتوایی بنویسید که اشتراک گذاری ویروسی و لینک دهی طبیعی را تشویق 

در دنیای س ئو ما با واژه ای همچون لینک طعمه مواجه هستیم. در هر یک از این جنبه ها بهتر است تازگی، مفید 

بودن یا طنز را بگنجانید تا افراد بتوانند ان را به ص  ورت ویروس  ی به اش  تراک بگذارند. کاربرانی که آن را می بینند 

 .ها تالش می کنند به آن لینک دهندگذارند و وبمسترمحتوای شما را به اشتراک می

 :از جنبه خبری مهم و ارزشمند باشید

به دست آوردن توجه مطبوعات، وبالگ نویسان و رسانه های خبری یکی از روش های موثر برای کسب لینک است. 

 .اینکار گاهی از اوقات به سادگی انتشار یک خبر مفید یا چیزی به صورت رایگان است

بیلدینگی که شما انجام می دهید، به نوع سایتی که بر روی آن کار می کنید بستگی دارد. برای فعالیت های لینک 

دستی همچون استفاده از دایرکتوری ها، درخواست لینک و تبادل لینک  Link Building سایت های کوچک تر

ر نیستند و باید راه حل های می تواند بخش ی از این معادله باشد. در سایت های بزرگ تر، این تاکتیک ها زیاد موث

مقیاس پذیری اتخاذ ش ود. استراتژی های نمونه همگی در این مقاله لیست شدند. سایت های مشابه سایت خود را 

به کمک کلیدواژه ها و عباراتی که به کس ب و کار ش ما مرتبط اس ت جستجو کنید. زمانی که سایت هایی را پیدا 

نیستند، به آن ها ایمیل بزنید، از فرم های آنالین آن ها استفاده کنید، با کردید که به ص ورت مس تقیم رقیب شما 

 .اهد بودلینک بسیار مفید خو برای گرفتنصاحب سایت تماس بگیرید یا حتی نامه ای برایشان ارسال کنید. اینکار 



 

 

 :ستفاده از پول برای خرید لینکا

ولی را و پ گوگل و بینگ تالش می کنند تاثیر لینک های خریداری شده

در نت ایج جس   تجوی طبیعی خود کمرن گ تر نم این د. ب ا اینکه 

شناسایی و پیدا کردن تمامی لینک های پولی برای آن ها امکان 

پذیر نیس ت، اما موتورهای جستجو منابع و زمان زیادی را برای 

ی افتن این موارد اختص   اص داده اند. اگر موتورهای جس   تجو 

خرند یا به فروش می رس  انند آن س  ایتی را بیابند که لینک می 

ها را جریمه می کند. در برخی از موارد خرید لینک ممکن اس   ت 

کارساز باشد. بیشتر متخصصان جستجو دوست دارند موتورهای جستجو 

 .کارهای زیادی برای جلوگیری از خرید و فروش لینک انجام دهند

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 وبمسترها برای سئو ابزارهای معرفی هشتم: فصل

 خود سطتو سئو ابزارهای موثرترین و مفیدترین گیرد.می قرار استفاده مورد مختلفی ابزارهای سئو فرآیند در معموال

 هب که کنند ایجاد محتوایی و سایت خواهند می وبمسترها از جستجو موتورهای است. شده فراهم جستجو موتورهای

 رند.آومی فراهم افراد برای را هاییراهنمایی و هاتحلیل و زیهتج ابزارها، ها آن بنابراین باشد. دسترس قابل ای شیوه

 در .کنند ایجاد جستجو موتورهای با اطالعات تبادل برای فردی به منحصر های فرصت توانندمی رایگان منابع این

 را نآ بودن مفید چرایی و کنیم می بیان را کند می پشتیبانی بزرگی جستجوی موتور هر که رایجی عناصر ادامه

 .دهیم می توضیح

 

 :پروتکل های رایج در موتورهای جستجو

 :نقشه سایت  -1

نقشه سایت را به عنوان لیستی از فایل ها در نظر بگیرید که 

به موتورهای جستجو سرنخی در مورد نحوه خزیدن سایت ارائه 

می کند. نقشه سایت به موتورهای جستجو کمک می کند 

را بیابد و آن ها را طبقه بندی محتوای موجو در سایت شما 

نماید. نقشه سایت فرمت های متعددی دارد و می تواند انواع 

مختلفی از محتوا همچون فایل های ویدئویی، تصاویر، خبر و 

 مطالعه کنید.Sitemaps.org  موبایل را برجسته نماید. شما می توانید پروتکل های کامل در مورد نقشه سایت را در

 ایجاد کنید.itemaps.com-XML  همچنین می توانید نقشه سایت خود را در

 :نقشه سایت سه گونه مختلف دارد

XML 

 زبان نشانه گذاری قابل گسترش )فرمت پیشنهادی 

http://www.sitemaps.org/
http://www.sitemaps.org/
http://www.xml-sitemaps.com/
http://www.xml-sitemaps.com/


 

 

 گزینه پذیرفته ترین فرمت برای نقشه سایت محسوب می شود. استفاده از آن برای موتورهای جستجو  این

بسیار ساده است و می توان آن را به کمک ابزارهای متعدد تولید کننده نقشه سایت ایجاد کرد. عالوه بر 

 .خود داشته باشید این، چنین فرمتی به شما اجازه می دهد کنترل دقیق تری بر روی پارامترهای صفحه

 اندازه فایل نسبتا بزرگ است. از آنجایی که XML  ،نیازمند تگ باز و تگ بسته در اطراف هر المان است

 .اندازه فایل می تواند بسیار بزرگ باشد

RSS 

 این گزینه نگهداری ساده و آسانی دارد. نقشه سایت RSS  را می توان به سادگی برای به روزرسانی

به صورت خودکار به  RSS کرد. زمانی که محتوای تازه ای در سایت منتشر می شودخودکار کدنویسی 

 .روزرسانی می شود

 مدیریت آن دشوار است. اگرچه RSS گونه ای از XML  است اما در واقع مدیریت آن دشوارتر خواهد

 .بود. این موضوع به خاطر خاصیت به روزرسانی آن است

TXT 

 فایل متنی

 ده و آسان است. فرمت متنی نقشه سایت یکاین گزینه بسیار سا URL  آدرس است 50000تا. 

 دهدردن داده های متا را به صفحه نمیاین گزینه توانایی اضافه ک. 

 

 :ROBOTS.TXT فایل  -2

نوعی فایل است که در دایرکتوری روت سایت ذخیره  Robots.txt فایل

 دهد.خزندگان قرار میشود. این فایل دستورالعمل هایی را در اختیار می

به کمک این فایل وبمسترها می توانند به موتورهای جستجو بگویند چه 

نواحی از سایت باید خزیده شود و چه نواحی قابل دسترس نیست. 

-crawl همچنین این گزینه موقعیت فایل نقشه سایت و پارامترهای

delay ودشه میرا نشان می دهد. دستورات زیر در این فایل به کار گرفت: 

DISALLOW 

 .این گزینه مانع از دسترسی ربات ها به صفحه یا فولدر خاصی می شود



 

 

SITEMAP 

 .این گزینه موقعیت نقشه سایت را نشان می دهد

CRAWL DELAY 

 .سرعتی که ربات می تواند سرور را بخزد مشخص می کند

 ROBOTS.TXT نمونه ای از فایل

#Robots.txt www.example.com/robots.txt 

User-agent: * 

Disallow: 

# Don’t allow spambot to crawl any pages 

User-agent: spambot 

disallow: / 

sitemap:www.example.com/sitemap.xml 

، تبعیت و پیروی نمی کنند. افرادی که نیت بدی در سر دارند  Robots.txtهمه ربات های وب از فایل  :هشدار

ربات هایی را ایجاد می کنند که از این پروتکل ها تبعیت نمی کند. در موارد حاد و شدید، آن ها می توانند از چنین 

فایل هایی برای شناسایی موقعیت اطالعات خصوصی استفاده کنند. به همین خاطر توصیه می شود موقعیت بخش 

 Robots.txt اختیار عموم قرار می گیرد، در فایلهای مدیریتی و سایر بخش های خصوصی در سایت هایی که در 

 .توانند از متا تگ کنترل کننده ربات های جستجو استفاده کنندنشان داده نشود. در عوم این صفحات می

 :متا تگ کنترل کننده ربات های جستجو  -3

جستجو ایجاد می متا تگ کنترل ربات های جستجو دستورالعمل های سطح صفحه را برای ربات های موتورهای 

 .گنجانده شود HTML سند Head کنند. این تگ ها باید در بخش



 

 

 

 :نمونه ای از متاتگ کنترل کننده ربات های جستجو

<html> 

<head> 

<title>The Best Webpage on the Internet</title> 

<meta name=”ROBOTS” content=”NOINDEX, NOFOLLOW”> 

</head> 

<body> 

<h1>Hello World</h1> 

</body> 

</html> 

به ربات های جستجو می گوید صفحه ارائه شده را در  ”NOINDEX, NOFOLLOW“ در مثال باال، گزینه

 .ایندکس های خود قرار ندهند و هیچ لینکی در این صفحه را دنبال ننمایند



 

 

4-  REL=”NOFOLLOW” 

 

به شما اجازه  rel=nofollow رای عمل کنند؟ صفتبه یاد می آورید که لینک ها چگونه می توانند به عنوان 

به موتورهای جستجو می گوید لینکی را دنبال نکنند. با این وجود  nofollow دهد به منبع لینک دهید. عبارتمی

کنند. این لینک ها ارزش بسیار کمتری صفحات جدید، این ها را دنبال می برخی از موتورهای جستجو برای کاوش

 :nofollow د دارند اما در برخی از موقعیت ها مفید هستند. نمونه ای ازاز سایر موار

<a href=”http://www.example.com” title=”Example” rel=”nofollow”>Example Link</a> 

5-  REL=”CANONICAL” 

ی هاثال آدرساغلب دو یا چند کپی از محتوای یکسان بر روی سایت با آدرس های مختلف ظاهر می شود. به عنوان م

 :توانند فرد را به یک صفحه یکسان ارجاع دهدزیر می

 http://www.example.com/ 

 http://www.example.com/default.asp 

 http://example.com/ 

 http://example.com/default.asp 

 http://Example.com/Default.asp 



 

 

جداگانه در نظر گرفته می شوند. از آنجایی که برای موتورهای جستجو تمامی این آدرس ها به صورت صفحات 

تواند موتورهای جستجو را سردرگم کند و رتبه بندی آن را کاهش محتوای این صفحات یکسان است این موضوع می

های موتور جستجو می گوید که کدام صفحه این مشکل را حل کرده است. این تگ به ربات canonical دهد. تگ

 :کنیدد در نتایج وب قرار گیرد. نمونه ای از این تگ را در ادامه مشاهده مینسخه معتبر است و بای

http://example.com/default.asp 

<html> 

<head> 

<title>The Best Webpage on the Internet</title> 

<link rel=”canonical” href=”http://www.example.com”> 

</head> 

<body> 

<h1>Hello World</h1> 

</body> 

</html> 

 به ربات های موتور جستجو می گوید که این صفحه کپی از آدرس rel=canonical در مثال باال تگ

http://www.example.com  است و نهایتا بایستی آدرس را به عنوان نسخه canonical در نظر بگیرد. 

 



 

 

 :ابزارهای موتور جستجو

 

 شوید عضو گوگل جستجوی کنسول در

 :قابلیت های کلیدی گوگل وبمستر تولز

 هدف گیری جغرافیایی

توانند این اطالعات را برای گوگل فراهم اگر سایت مورد نظر، موقعیت خاصی را هدف قرار داده باشد، وبمسترها می

او کمک نمایند نحوه نمایش سایت در نتایج خاص یک کشور را به خوبی درک کند. این موضوع می تواند  کنند و به

 .نتایج جستجوی گوگل برای کوئری جغرافیایی را بهبود ببخشد

 دامنه ارجح

دامنه ارجح دامنه ای است که وبمستر دوست دارد از آن برای ایندکس کردن صفحات سایت استفاده کند. اگر 

مشخص نماید و گوگل لینکی به آن سایت را  http://www.example.com تری دامنه ارجح را به عنوانوبمس

 .در نظر می گیرد http://www.example.com بیابد، آن را به صورت http://example.com با فرمت

 

https://www.google.com/webmasters/tools/home


 

 

 URL پارامترهای

 و “sort=price ”سایت همچونشما می توانید اطالعاتی در مورد هر کدام از پارامترهای موجود در 

” sessionid=2“ برای موتورهای جستجو فراهم آورید. این موضوع به خزندگان گوگل کمک می کند کار خود را

 .به صورت موثر انجام دهند

 نرخ خزش

 .نرخ خزش می تواند بر روی سرعت درخواست های ربات های گوگل در طی فرایند خزش تاثیر بگذارد

 بدافزار

بدافزاری بر روی سایت وجود داشته باشد گوگل شما را آگاه می سازد. بدافزارها باعث ایجاد تجربه بد کاربری می اگر 

 .شوند و می توانند به رتبه سایت آسیب وارد کنند

 خطاهای خزش

  پیدا کنند آن را گزارش می 404اگر ربات های گوگل خطای قابل توجهی را در طول خزش سایت )همچون خطای 

 .هندد

HTML SUGGESTION 

گوگل به دنبال عناصری می گردد که با موتورهای جستجو سازگار نیستند. به عنوان مثال مشکل در توضیحات متا 

 .و تگ عنوان مورد بررسی قرار می گیرد

 سایت شما بر روی وب

د سئو همچون بازدید آمار و ارقامی که توسط ابزارهای موتور جستجو فراهم می شود بینش منحصر به فردی در مور

 .گذارندها، نرخ کلیک، صفحات برتر و آمار لینک دهی را در اختیارتان میاز کلیدواژه

 

 :پیکربندی سایت



 

 

آزمایشی را ثبت کنید و تغییراتی که به هنگام  robots.txt این بخش مهم به شما اجازه می دهد نقشه سایت فایل

 URL نمایید. این ناحیه همچنین در برگیرنده تنظیمات و بخش پارامترهایانتقال سایت انجام می دهید را وارد 

 .در ستون قبلی است

 +1ی معیارها

زمانی که کاربر محتوای شما را در گوگل پالس به اشتراک می گذارد، این فعالیت اغلب در نتایج جستجو تاثیر 

 .گذاردمی

 LABS بخش

زارش هایی است که گوگل در مرحله تجربی مدنظر قرار می در کنسول جستجوی گوگل دربرگیرنده گ Labs بخش

دهد اما ممکن است برای وبمسترها نیز مفید باشد. یکی از مهم ترین گزارشات ، نحوه عملکرد سایت است که سریع 

 .یا کند بودن بارگذاری سایت برای بازدید کنندگان را نشان می دهد

 



 

 

 

 شوید عضو Webmaster Bing ابزار در

 :قابلیت های کلیدی بینگ وبمستر

 (SITES OVERVIEW) مرور اجمالی بر روی سایت

این رابط مرور اجمالی بر روی تمامی گزینه های عملکردی سایت در نتایج بینگ را فراهم می کند. معیارهایی که 

 .مشاهده کرد در برگیرنده کلیک، بازدید، صفحات ایندکس شده و تعداد صفحاتی است که خزیده شده اند می توان

 (CRAWL STATS) آمار خزش

توانید گزارش مرتبط با اینکه چه تعداد صفحه از سایت خزیده شده است را پیدا کنید. همانند در این بخش می

بط نیز نقشه سایت را ثبت کنید و به بینگ کمک نمایید محتوای توانید در این راکنسول جستجوی گوگلم شما می

 .شما را بیابند و اولویت بندی کنند

 

http://www.bing.com/webmaster


 

 

 (INDEX) ایندکس

این بخش به وبمسترها اجازه می دهد نحوه ایندکس بینگ را ببینند و کنترل نمایند. همانند کنسول جستجوی 

هایی را  URLها را ثبت نمایید،  URLگوگل، شما می توانید نحوه سازمان دهی محتوا در بینگ را مشاهده کنید، 

 .ترها را تنظیم نماییداز نتایج جستجو حذف کنید، لینک های داخلی را کاوش کنید و پارام

 (TRAFFIC) ترافیک

این بخش در ابزار وبمستر بینگ تعداد بازدید ها و نرخ کلیک را با ترکیب کردن داده ها از بینگ و یاهو گزارش می 

 .کند. این گزارش ها موقعیت متوسط و نیز هزینه تخمینی برای خرید کلیدواژه هدف را نشان می دهد

 

 

 

 



 

 

 

  explorer site openابزار مشاهده

 .این ابزار بینش ارزشمندی در مورد سایت و لینک های آن فراهم می کند

 OPEN SITE EXPLORER قابلیت های ابزار

 شناسایی لینک های قدرتمند

کند. اینکار به شما کمک می کند لینک این ابزار تمامی لینک های داخلی را بر اساس معیارهای خود مرتب می 

 .هایی که مفید هستند را تعیین کنید

 پیدا کردن دامنه های قدرتمند برای لینک

 .این ابزار به شما نشان می دهد چه دامنه های قدرتمندی به سایت شما لینک داده اند

 آنالیز توزیع انکر تکست لینک

 .به هنگام لینک کردن را نشان می دهداین ابزار توزیع متن استفاده شده توسط افراد 

https://moz.com/researchtools/ose/


 

 

 HEAD TO HEAD نمای مقایسه ای

 .این قابلیت به شما اجازه می دهد دو سایت را مقایسه کنید و ببینید چرا یکی از آن ها رتبه بهتری دارد

 معیار اشتراک در رسانه های اجتماعی

 .ری می کنداشتراک در فیس بوک، الیک ها، توییت ها و سایر موارد را اندازه گی

موتورهای جستجو اخیرا تالش می کنند ابزارهای بهتری فراهم آورند و از همین طریق به وبسمترها کمک کنند تا 

نتایج خود در این موتورها را بهبود ببخشند. این یک گام بزرگ به سمت جلو در حوزه سئوست. با این وجود مسئولیت 

وبمستران است. به همین خاطر است که یادگیری سئو برای همه افراد از  نهایی برای بهبود سئو بر عهده بازاریابان و

 .اهمیت باالیی برخوردار است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 جستجو موتورهای درباره اشتباه تصورات نهم: فصل

 داشته وجود هاآن عملکرد نحوه و جستجو موتورهای سئو، مورد در که نادرستی تصورات گذشته، سال چند طول در

 در د.شو می سردرگمی ایجاد باعث موضوع این هستند، کار تازه سئو دنیای در که افرادی برای است. یافته افزایش

 .کنیم بیان را دارد وجود نادرست تصورات و شایعات این مورد در که واقعی های داستان داریم قصد بخش این

 

 ثبت سایت در موتورهای جستجو 

ش  د، موتورهای کالس  یک انجام می در زمان هایی که س  ئو به ص  ورت

جستجو فرم های ثبت نامی داشتند که بخشی از فرآیند بهینه سازی برای 

ها سعی موتور جس تجو محس وب می ش د. وبمس ترها و ص  احبان س  ایت

های مناس  ب تگ کنند و کردند س  ایت و ص  فحات خود را با کلیدواژهمی

ثبت س  ایت یا ص  فحه ها را در موتورهای جس  تجو ثبت نمایند. بعد از آن

کردن د منابع پرداختن د و تالش میه ا ب ه خزش آن میموردنظر، رب ات

موجود را در این دکس خود قرار دهند. متاس   فانه این فرآیند به خوبی 

ها اغلب به صورت اسپم بودند. به همین خاطر موتورهای جستجو تالش کردند شیوه ناممقیاس بندی نشده بود. ثبت

 .سایت ها پیدا کنندبهتری برای خزش 

، نه تنها ثبت سایت در موتورهای جستجو الزم نبود، بلکه کال فرآیند بی فایده ای محسوب می شد. 2001از س ال 

های ثبت شده استفاده می کنند و بهترین راه، به  URL موتورهای جستجو علنا اعالم کردند که آن ها به ندرت از

شود محتوای سایت به صورت طبیعی در اختیار ن موض وع باعث میدس ت آوردن لینک از س ایر س ایت هاس ت. ای

موتورهای جستجو قرار گیرد. البته هنوز هم می توانید صفحه ثبت نام را در برخی از موتورهای جستجو پیدا کنید. 

ات اما این ها باقی مانده روزهای گذش ته هستند و در سئوی مدرن کاربردی ندارند. اگر صحبت هایی در مورد خدم

ثبت سایت در موتورهای جستجو شنیدید، به حرفشان گوش ندهید. حتی اگر موتورهای جستجو از این شیوه برای 

خزیدن سایت شما استفاده کنند، باز هم نمی توانید لینک کافی از این طریق به دست آورید، تا بتوانید رتبه خوبی 

 .در موتورهای جستجو داشته باشید



 

 

 متاتگ ها

تا تگ ها )به خص وص متاتگ کلمات کلیدی  بخش مهمی از فرآیند س  ئو محس  وب می شدند. شما در دوره ای، م

باید کلمات کلیدی که می خواس تید س ایتتان برای آن رتبه ای داش ته باشد را قرار می دادید. زمانی که کاربر این 

نیز به سرعت اسپم گردید و  واژه ها را تایپ می کرد، ص فحه ش ما برای آن کوئری نش ان داده می شد. این فرآیند

توس ط بیش تر موتورهای جس تجو کنار گذاشته شد. البته سایر تگ ها به خصوص تگ عنوان و تگ توضیحات متا، 

هنوز هم برای داش تن س ئوی با کیفیت ض روری هس تند. همچنین تگ کنترل کننده ربات های جستجو نیز ابزار 

خاطر درک عملکرد متا تگ ها مهم اس  ت اما دیگر جزو  مهمی برای کنترل دس  ترس  ی خزندگان اس  ت. به همین

 .فرآیندهای اصلی برای سئو محسوب نمی شوند

 (KEYWORD STUFFING) استفاده بیش از حد از کلیدواژه ها

آیا تا به حال ص فحه ای را دیده اید که به نظر اس پم برسد؟ شایعه ای در مورد مفهوم چگالی کلمات کلیدی وجود 

ه می دانید چگالی کلمات کلیدی، تعداد کلماتی است که بر تعداد دفعات تکرار آن تقسیم می شود. دارد. همانطور ک

برخی از افراد بر این باورند که موتورهای جس  تجو از این گزینه برای رتبه بندی و مرتبط بودن ص  فحات به کوئری 

ها ثابت شده است اما باز هم چنین جستجو شده استفاده می کند. علی رغم اینکه خالف این موضوع در طول سال 

ش ایعاتی س ر زبان هاس ت. بیشتر ابزارهای سئو هنوز هم از این مفهوم استفاده می کنند که چگالی کلمات کلیدی 

یک معیار مهم اس ت. نه چنین نیس ت. آن را نادیده بگیرید و به صورت هوشمندانه از کلمات کلیدی خود استفاده 

 .را به خاطر داشته باشیدنمایید. قابلیت کاربرد متن 

 تبلیغات در موتورهای جستجو به تقویت نتایج طبیعی کمک می کند

هم اکنون زمان مواجه ش دن با رایج ترین شایعه ای که در مورد سئو وجود دارد فرا رسیده است. این شایعه چنین 

. در یج طبیعی را بهبود ببخشدم  مونی دارد: ص رف هزینه بر روی تبلیغات پولی می تواند رتبه بندی سایت در نتا

طول تحقیقات و تجربه ای که در طول س ال ها به دست آورده ایم، ما هرگز شواهدی را پیدا نکردیم که نشان دهد 

تبلیغات پولی تاثیر مثبتی بر روی نتایج طبیعی موتورهای جستجو دارد. گوگل، بینگ، یاهو دیوارهایی را ایجاد کرده 

را می گیرد. به عنوان مثال در گوگل، تبلیغ کنندگانی هستند که ماهانه ده ها میلیون دالر اند که جلوی این موارد 

 .کنند و نمی توانند از لحاظ سئو به موقیت ارگانیک خوبی دست پیدا کنندبرای تبلیغ در گوگل پول صرف می



 

 

 اسپم موتورهای جستجو

های اسپم کردن در موتورهای جستجو داشت. فعالیتتا زمانی که جستجو وجود دارد، اسپم کردن نیز وجود خواهد 

که به منظور س وء اس تفاده از الگوریتم های رتبه بندی یا افزایش مصنوعی و غیر طبیعی رتبه بندی مورد استفاده 

آغاز ش  د. یکی از س  ئوکاران بیان کرده اس  ت که به کمک اس  پم موتورهای  1990گرفت از اواس  ط س  ال قرار می

دالری به دس ت آورد. به همین خاطر است که دستکاری  20.000ه ای توانس ته اس ت س ود جس تجو در یک دور

ها اسپم کردن بسیار دشوارتر شده است و به دو موتورهای جس تجو چنین محبوبیتی دارد و با اینحال در طول سال

 :دهددلیل زیر ارزش خود را از دست می

 تالش کردن برای آن ارزشی ندارد

متنفرند و موتورهای جس تجو برای مبارزه با آن برنامه های زیادی دارند. بیشتر افراد بر این باورند  کاربران از اس پم

که بزرگترین مزیت محص والت گوگل در طول ده سال اخیر، افزایش توانایی آن برای کنترل و حذف بهتر اسپم ها 

ی جستجو زمان، تالش و منابع خود را بر شک همان چیزی است که تمامی موتورهابوده است. مبارزه با اسپم ها بی

روی آن ص رف می کنند. با اینکه در برخی از ش رایط باز هم اس پم کارساز است اما تالش کردن در مورد آن نتایج 

خوب و طوالنی مدتی نخواهد داشت. به جای اینکه تمامی زمان و انرژی خود را بر روی چیزی بگذارید که موتورهای 

 .ی اندازند، بهتر است بر روی استراتژی های طوالنی مدت و ارزشمند سرمایه گذاری کنیدجستجو آن را دور م

 موتورهای جستجو هوشمندتر شده اند

موتورهای جس  تجو کارهای زیادی برای یافتن روش های هوش  مندانه و مقیاس پذیر برای مبارزه با اس  پم ها انجام 

، همه و همه تحلیل های آماری، داده های تاریخی, HITS و ”trustrank“ داده اند. مفاهیم پیچیده ای همچون

ارزش اس پم در موتورهای جس تجو را پایین آورده اند و باعث ش ده اند تاکتیک های سئوی کاله سفید جذاب تر و 

 .مفیدتر باشد

ایر ا اس  پم و س  اخیرا، به روزرس  انی الگوریتم پاندا، الگوریتم یادگیری ماش  ینی پیچیده و حرفه ای را برای مبارزه ب

صفحات کم ارزش معرفی کرد. موتورهای جستجو تالش می کنند با این پدیده مبارزه کنند. توصیه می کنیم از به 

کار بردن تاکتیک های اس پم کردن بپرهیزید. بهتر اس ت از روش هایی استفاده کنید که توسط موتورهای جستجو 



 

 

داشته باشید این است که تکنیک های دستکاری کمکی به شما تایید شده است. مهم ترین نکته ای که باید مدنظر 

 .گرددنخواهد کرد و اغلب موجب جریمه شدن سایت می

 تجزیه و تحلیل اسپم در سطح صفحه

کنند تجزیه و تحلیل اسپم را در صفحات و کل سایت انجام دهند. در ابتدا اجازه دهید موتورهای جستجو سعی می

 .کنندرا ارزیابی می URL ت دستکاری در سطحببینیم آن ها چگونه تمرینا

 استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی

یکی از رایج ترین و واضح ترین تکنیک های اسپم کردن استفاده بیش از حد 

از کلمات کلیدی است. در این فرآیند کلیدواژه یا عبارت خاصی در صفحه 

 کوئری مربوطه به صورت مرتب تکرار می شود تا صفحه موردنظر را برای

مرتبط نش  ان دهد. قطعا چنین اس  تراتژی بی ارزش و بی فایده خواهد 

بود. اس  کن کردن یک ص  فحه برای یافتن کلمات کلیدی بیش از حد 

اس تفاده ش ده زیاد هم چالش برانگیز نیست. الگوریتم های موتورهای 

 .جستجو این وظیفه را به خوبی انجام می دهند

 دهی دستکاری شدهلینک

یکی از مهم ترین و محبوب ترین فرم از اسپم کردن، دستکاری در به دست آوردن لینک و تالش برای سوء استفاده 

از محبوبیت لینک در رتبه دهی سایت هاست. مبارزه با این گزینه از اسپم کردن می تواند برای موتورهای جستجو 

بگیرد. تنها چند مورد از چندین روش  ی که برای  دش  وار باش  د، زیرا این موض  وع می تواند اش  کال مختلفی به خود

 : دستکاری لینک ها وجود دارد عبارت است از

 ا ها ایجاد می کنند که به سایر سایتسایت ها صفحاتی را برای لینک ه :متقابل لینک تبادل های برنامه

های جس   تجو در لینک داده اند و تالش می کنند محبوبیت لینک ها را به این روش افزایش دهند. موتور

 .یافتن و بی ارزش کردن چنین لینک هایی بسیار خوب عمل کرده اند



 

 

 لینک های شبکه: schemes) (link  این موارد در برگیرنده مزرعه لینک و شبکه های لینک است که

در آن سایت های کم ارزش یا تقلبی ساخته می شوند یا به عنوان منبع لینک ایجاد می گردند تا محبوبیت 

ها را به طور مص  نوعی افزایش دهند. موتورهای جس  تجو با ش  ناس  ایی ارتبای بین ثبت س  ایت ها، آن 

 .کنندهمچوشانی لینک ها و سایر روش های هدفمند با چنین موضوعی مبارزه می

 افرادی که به دنبال به دس  ت آوردن رتبه بندی باالتر در موتورهای جس  تجو هس  تند  :پولی های لینک

ها لینک بخرند. این موضوع در برخی از موارد به شبکه بزرگی ار خریداران و سایر سایت تالش می کنند از

ش ود. البته موتورهای جستجو به خصوص گوگل به سختی تالش می کنند تا فروش ندگان لینک منجر می

 .چنین سایت هایی را بیابند

 افرادی اس ت که در حوزه سئو این ها منبع اعمال نفوذ برای بیش تر  :کیفیت کم دایرکتوری هایلینک

توان از آن ها اس  تفاده کرد. گوگل تالش می فعالیت دارند. دایرکتوری های پولی زیادی وجود دارد که می

های اعمال ها بکاهد. تکنیککند فعالیت هایی را بر علیه این س  ایت ها انجام دهد و از ارزش ص  فحات آن

که موتورهای جستجو تا به حال برخی از آن ها را شناسایی  نفوذ زیادی در حوزه لینک بیلدینگ وجود دارد

کنند. کرده ان د. در بیش   تر موارد آن ه ا روش های الگوریتمی برای کاهش اثرات چنین مواردی پیدا می

کند، مهندسان نیز به کمک الگوریتم های هوشمند، نظرات افراد زمانی که سیستم جدید اسپمی ظهور می

 .کنندئوکاران با آن مبارزه میو گزارش وبسمترها و س

 

 (CLOAKING) کالکینگ

های موتورهای جس تجو این اس ت که محتوای یکسانی برای بازدیدکنندگان و کراولرهای یکی از مهمترین توص یه

موتورهای جس تجو نمایش داده شود. این موضوع بدین معنی است که هیچ چیزی نباید در متن پنهان شود. زمانی 

دس تورالعمل نق  می شود، موتورهای جستجو به آن کالکینگ می گوید و تالش می کند فعالیت هایی را که این 

برای پیش گیری از رتبه بندی چنین ص فحاتی انجام دهد. کالکینگ به روش های متعددی انجام می شود و دالیل 

اظ فنی اجازه کالکینگ را مثبت و منفی خواهد داش  ت. در برخی از موارد، موتورهای جس  تجو ممکن اس  ت از لح

 .بدهند زیرا چنین مواردی می تواند تجربه مثبتی برای کاربر فراهم آورد

 

 



 

 

 صفحات کم ارزش

همه موتورهای جس   تجو روش هایی برای تعیین مفید بودن محتوای موجود در س   ایت و ارزش   مند بودن برای 

اسپم در وب شناخته نمی شود، اما می تواند تاثیر جستجوکنندگان دارند. اگرچه این موضوع از لحاظ فنی به عنوان 

گذار باش د. انواع رایج ص فحاتی که در این شرایط فیلتر می شوند ، محتوای کم ارزش، محتوای تکراری و محتوایی 

 فمخال جستجو موتورهای. دارند اندکی فرد به منحصر ارزش متن یا هس تند که به ص ورت داینامیک تولید شده و

تحلیل لینک ها و محتوا استفاده  و تجزیه برای مختلفی های الگوریتم از و هستند نتایج در ص فحات نای دادن قرار

، مراحل مهمی را برای کاهش محتوای کم کیفیت در سرتاسر 2011می کنند. به روز رسانی الگوریتم پاندا در سال 

 .وب برداشت

 تجزیه و تحلیل اسپم در سطح دامنه

توانند به ص   ورت یکتا، موتورهای جس   تجو میعالوه بر اس   کن ص   فح ات 

ها در نظر بگیرند و آن دامینخصوصیات و صفاتی را برای دامنه روت یا ساب

 .را به عنوان اسپم نشانه گذاری کنند

 تمرینات لینک دهی

نیتور اموتورهای جستجو همانند صفحات یکتا، می توانند انواع لینک ها و کیفیت ارجاعات ارسال شده به سایت را م

ر کنند تحت تاثیکارانه و دستکاری شرکت میهایی که به طور واض ح و شفاف در فعالیت های خرابنمایند. س ایت

 .این موضوع خواهند بود و باید منتظر عواقب آن باشند

 قابلیت اعتماد و اطمینان

اهند بود. معموال س   ایت هایی که وض   عیت قابل اعتماد را کس   ب کرده اند از س   ایت های دیگر متفاوت خووب

های مستقل را مورد ق اوت قرار هایی با عملکرد باال و س ایتاس تانداردهایی وجود دارد که برندهای بزرگ، س ایت

. شوددهند. برای موتورهای جستجو، اعتماد و اطمینان از لینک هایی که برای دامنه به دست آورده اید ناشی میمی

ارزش در س  ایت خود منتش  ر کرده باش  ید و س  پس لینک های متعددی از  اگر محتوای تکراری، کم کیفیت یا بی

دایرکتوری های اس پم خریداری کرده باشید، با مشکالت رتبه بندی زیادی مواجه خواهید شد. با اینحال اگر همان 



 

 

. این تمحتوا را در ویکی پدیا منتش ر کنید، حتی با وجود لینک های اسپم به احتمال زیاد رتبه خوبی خواهید داش

همان قدرت اعتماد و اتوریتی دامنه است. اعتماد و اطمینان از طریق لینک های داخلی نیز به دست می آید. تعداد 

کمی محتوای تکراری و لینک های مش کوک اندک، در صورتی که سایت شما از سایت های با کیفیت لینک گرفته 

 .باشد معموال نادیده گرفته می شود

 ارزش محتوا

که مش اهده کردید، ارزش ص فحات یکتا بر اساس منحصر به فرد بودن و تجربه بازدیدکننده محاسبه می همانطور 

ش ود. س ایت هایی که محتوای غیر ارزشمند و غیر منحصر به فردی دارند ممکن است نتوانند رتبه خوبی به دست 

ت ندارند هزاران کپی از آورندم حتی اگر س  ئوی داخلی و خارجی خوبی داش  ته باش  ند. موتورهای جس  تجو دوس  

محتوای ویکی پدیا، ایندکس های آنان را پر کند. به همین خاطر از الگوریتم هایی برای مقابله با این روش استفاده 

کنند. موتورهای جس تجو به ص ورت مستمر موثر بودن نتایج خود را ارزیابی می کنند. آنها زمانی که کاربر روی می

رزیابی می پردازند. اگر کاربر بالفاصله به نتایج گوگل برگردد، نشان می دهد که سایت نتیجه ای کلیک می کند به ا

موردنظر نیاز او را برآورده نکرده است. برای به دست آوردن رتبه برای یک کوئری این ها کافی نیست. بعد از اینکه 

 .رتبه ای کسب کردید باید آن را بارها و بارها تایید کنید

 وانید متوجه شوید که عملکرد خوبی نداشته اید؟خوب از کجا می ت

اگر سایت یا صفحه شما دچار پنالتی شده باشد درک آن کمی دشوار خواهد بود. برخی از اوقات، الگوریتم موتورهای 

جس تجو تغییر پیدا می کند یا ممکن است شما چیزی را در سایت خود تغییر داده باشید. قبل از اینکه فرم کنید 

 :تی شده اید موارد زیر را بررسی نماییددچار پنال

 خطاها

خطاها در س  ایت ممکن اس  ت مانع از خزیدن کراولر موتورهای جس  تجو ش  ود. کنس  ول جس  تجوی گوگل )گوگل 

 .وبمستر تولز  یک ابزار خوب و رایگان برای شروع کار است

 



 

 

 تغییرات

 .مشاهده می کنند را تغییر دهدتغییر در سایت یا صفحه ممکن است روشی که موتورهای جستجو آن را 

 مشابه بودن

سایت هایی که پروفایل بک لینک مشابهی با شما دارند را بررسی کنید. زمانی که موتورهای جستجو الگوریتم های 

 .رتبه بندی خود را به روزرسانی می کنند، ارزش دهید لینک ها و سایر موارد ممکن است تغییر یابد

 محتوای تکراری

کنند، به خص  وص زمانی که مقیاس بزرگی مدرن با مش  کالت محتوای تکراری دس  ت و پنجه نرم میس  ایت های 

 .داشته باشند. با اینکه چنین نموداری برای هر موقعیتی کارساز و مفید نیست اما منطق آن یکسان آن است

 برداشتن پنالتی ها

بسیار دردناک و در برخی از موارد ناموفق درخواس ت تجدید نظر و قرار دادن دوباره س ایت در موتورهای جس تجو 

اس ت. این موضوع به ندرت با بازخوردهایی همراه است که به شما اجازه می دهد بدانید چه اتفاقی روی داده است. 

 :با اینحال باید بدانید در چنین شرایطی چه کارهایی باید انجام دهید

 را ثبت کنید. این ثبت نام می تواند الیه  ابتدا در خدمات وبمس   تر تولز موتورهای جس   تجو س   ایت خود

 .بیشتری از اعتماد و اطمینان را بین سایت و موتورهای جستجو ایجاد کند

 کنید. خطاها و اطمین ان حاص   ل کنید که داده های موجود در اکانت وبمس   تر تولز را به خوبی مرور می

ته به عنوان پنالتی اسپم در نظر گرف های ش کسته را به دقت بررسی کنید. اغلب چیزی که به اشتباهلینک

 .شود مرتبط به مشکالت دسترسی استمی

  درخواس ت تجدید نظر خود را از طریق خدمات وبمس تر تولز ارس ال کنید. در این شرایط نیز الیه امنیتی

 .بیشتری ایجاد می شود

 ا بگویید. موتورهای ش فافیت و ص داقت در این شرایط بسیار ضروری است. اگر اسپم کرده اید، همه چیز ر

 .جستجو به خصوص گوگل به دنبال جزییاتی هستند که به کمک آن الگوریتم های خود را بهبود ببخشند

  هر چیزی که می توانید تعمیر کنید یا آن را حذف نمایید. اگر لینک بدی به دست اورده اید سعی کنید از

 .را حذف نمایید شر آن خالص شوید. اگر دستکاری در سایت خود داشته اید آن



 

 

  منتظر بمانید. پاس   به درخواس ت تجدید نظر ممکن است هفته ها و حتی ماه ها طول بکشد. فرایند قرار

 .گرفتن سایت در موتورهای جستجو بسیار زمانبر است

  اگر برند قدرتمند و بزرگی در وب دارید، قرار دادن دوباره س  ایت در موتورهای جس  تجو بس  یار س  ریع تر

توانید اینکار را با ش رکت در کنفرانس ها انجام دهید. مهندس ان موجود در موتورهای . ش ما میخواهد بود

 .کنندجستجو به طور مرتب در کنفرانس های مربوطه شرکت می

به این موض وع توجه داشته باشید که برداشتن جریمه اجباری نیست. به طور قانونی، موتورهای جستجو می توانند 

د های تاییتان را رد نمایند. به همین خاطر بهتر است تکنیکره در نتایج قرار دهند یا درخواستس ایت ش ما را دوبا

 .نشده سئو را به کار نبرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 سئو گیری اندازه معیارهای و ابزارها دهم: فصل

 بهینه در ید.کن پیشرفت توانیدمی کنید، انجام گیری اندازه را سئو هایفعالیت بتوانید اگر که باش ید داش ته یاد به

 ای حرفه جستجوی موتورهای دارد. مهمی نقش موفقیت به رسیدن برای سئو بررس ی جس تجو، موتورهای س ازی

 اس   تراتژی تحلیل و تجزیه به موارد این کنند.می ردیابی را … و هالینک ها، بندیرتبه خص   وص در ه ایی داده

 .کند می ارائه موفقیت به رسیدن برای ای نقشه و پرداخته جستجو موتورهای

 معیارهای پیشنهادی برای بررسی سئو

اگرچه هر تجارتی منحص ر به فرد اس ت و هر وبس ایتی معیارهای اندازه گیری خود را دارد، اما لیستی که در ادامه 

جهانی می باش  د. در اینجا معیارهایی که برای موتورهای جس  تجو مهم هس  تند را ذکر کرده ایم.  ذکر ش  ده اس  ت

 در ریگی اندازه برای معیار ش  ش بیش  تر معیارها ذکر نش  ده اند. بنابراین برای اطالعات بیش  تر و کامل تر به مقاله

 .مراجعه کنید وب

 شتراک بازدیدهای موتور جستجوا -1

 .هر ماه، به ترافیک بازدید سایت خود توجه کنید

 کنترل مستقیم

 بررسی ترافیک، بوک مارک ها، لینک های ایمیل بدون پیگیری کدهابرای 

 ترافیک ارجاعی سایت

 .از لینک های ایمیل و وب قابل دسترسی است

 ترافیک جستجو

 جستجو از طریق موتورهای جستجوی کوچک و بزرگ

اطالعاتی برای همان طور که می دانید دانس تن تعداد دقیق و درص د به ش ما کمک می کند ضعف ها را بفهمید و 

مقایسه کردن در اختیار شما قرار می دهد. به عنوان مثال اگر ترافیک سایت شما افزایش زیادی داشت اما از لینک 

http://www.kaushik.net/avinash/2008/09/rules-choosing-web-analytics-key-performance-indicators.html
http://www.kaushik.net/avinash/2008/09/rules-choosing-web-analytics-key-performance-indicators.html


 

 

های ارجاع با رابطه کم بود، هیجان زده نشوید. از طرف دیگر اگر ترافیک شما به شکل عجیبی کاهش یافت مشکل 

بازاریابی خود رجوع کنید و سعی کنید تالش خود را برای کسب  ایجاد ش ده اس ت. در این ص ورت باید به سیستم

 .سود افزایش دهید

 ارجاع های موتور جستجو -2

ترافیک جستجو ها را ایجاد می کند: گوگل، یاهو و بینگ. برای  %95س ه موتور جس تجوی اص لی در امریکا حدود 

ستجو به گوگل اختصاص دارد. دانستن میزان ترافیک ج %80بیش تر کش ورهایی که در خار  از آمریکا قرار دارند، 

 :ترافیک جستجو از هر موتور جستجویی به دالیل زیر سودمند است

 مقایسه عملکرد در مقابل بازاریابی

 .حجم کار هر موتور جستجو میزان بازاریابی آن را تخمین می زند

 قابل مشاهده بودن

جستجوی هر موتور جستجویی به شما کمک می کند اگر ترافیک جس تجو به هر دلیل کاهش یابد، دانس تن سهم 

دلیل افت و کاهش را بیابید. اگر تمام موتورهای جس تجو به ص ورت یکسان کاهش داشته باشند، مشکل دسترسی 

وجود دارد. اگر گوگل کاهش یابد اما س ایر موتورهای جس تجو مثل قبل باشند به خاطر جریمه شدن شما از طرف 

 .باشددامات سئویی میگوگل یا بررسی نکردن اق

 ارزش استراتییک

گاهی تالش ش ما در یک موتور جس تجو بهتر عمل کرده اس ت و نتیجه بهتری نس بت به سایر موتورهای جستجو 

ام اس  ت. از طرف دیگر، دریافت کس  ب کرده اید. به عنوان مثال بع   ی عملیات ها در بینگ و یاهو بهتر قابل انج

باال در گوگل تاثیر مثبت دارد. اگر فکر می کنید روش های شما در یکی از موتورهای های نوش تاری با تعداد ینکل

 .جستجو موفق تر است بهتر است بر روی آن تمرکز کنید

 



 

 

 ارجاع بازدیدها براساس عبارات جستجوی خاص -3

 لمات کلیدی میکلمات ورودی نیز بخش ی مهمی از نمودار تجزیه و تحلیل ش ما می باشد. شما با استفاده از این ک

 .توانید متوجه شوید چگونه می توانید ترافیک سایت خود را افزایش دهید

همچنین می توانید از تعداد ارجاع ها اطالع پیدا کنید که در تجارت ش ما بسیار مهم است. اگر خط سیر در جهتی 

الم کنید. در پانزده سال اش تباه پیش برود، متوجه می ش وید باید تالش خود را افزایش دهید تا جهت خط را اص  

اخیر ترافیک جستجو در دنیا به شدت افزایش یافته است. بنابراین کاهش مقدار آن نشان دهنده وجود مشکل است. 

وند. شبه دنبال مناسبت های خاص باشید به عنوان مثال کلمات کلیدی که در زمانی خاص از سال فقط جستجو می

 .افزایش دهندتوانند بازدید شما را این کلمات می

 نرخ تبدیل براساس عبارات جستجو -4

گاهی برخی معیارها بس یار مهم هس تند. به عنوان مثال برخی اع ا تمایل به استفاده از ابزار جستجو و ع و شدن 

م توانیدر بازدید دارند. این نرخ تبدیل خیلی ارزش مندتر از هزاران کلمه کلیدی اس ت. در این صورت ما دو کار می

 :دهیم انجام

را داریم، س   عی  سئئئو ابزار برای عبارت کلیدی 4بینیم که رتبه بررس   ی رنک و رتبه، مثال وقتی می .1

 .رتبه سایت یا صفحه خودمان را برای این عبارت بهبود بدهیم  کنیممی

انیم تودهد، که میشود به ما میهای ما اطالعاتی در خصوص صفحاتی که معموال بیشتر بازدید میتحلیل .2

 .این صفحات را برای تجربه بهتر کاربران بهینه کنیم

فرستد و بر روی رنک صفحه ای که بازدید کننده به دنبال آن است تمرکز کلمات کلیدی به بازدید کننده پیغام می

می کند. نرخ تبدیل از عبارات ارجاع بسیار مهم است اما کل داستان مربوی به آن نیست. می توانید راه هایی جذاب 

 .ر برای شروع تبدیل و پایان آن در سایت خود بیابیدت

 

 



 

 

 تعداد صفحات که حداقل از طریق موتور جستجو یک بازدید دارد -5

دانس تن تعداد ص فحاتی که از طریق موتورجستجو بازدید می شوند به تعیین عملکرد موتور جستجو می پردازد. از 

در فهرست خود قرار داده است تعیین می شود. برای بیشتر  این عدد، تعداد صفحاتی از سایت ما که موتور جستجو

وبس ایت های بزرگ، نتیجه برای تعیین ترافیک الزم است و این عدد موفقیت یا شکست را نشان می دهد. هنگامی 

 هک کنید مشاهده نمودار در صعودی سیر باید کنید می کار …که بر روی مواردی مانند طراحی سایت، محتویات و 

 راه نبهتری شده جستجو صفحات ترافیک. باشد می جستجو موتور در سایت جس تجوی نتایج افزایش دهنده نش ان

 .است بازدید تعیین برای

در حالی که تمام نکات مربوی به تجزیه و تحلیل مهم هس  تند اما نکات گفته ش  ده در باال بیش  ترین اهمیت را در 

 .بهبود شرایط سایت دارد

 گوگل (NOT PROVIDED) کلمه های کلیدی

، گوگل بیان کرد که دیگر عبارات جس تجو ش ده توسط یوزرهای وارد شده )افرادی که وارد اکانت 2011در س ال 

گوگل خود شده اند  را از طریق ابزارهای موتورهای جستجو نشان نخواهد داد. به این معنی که به جای نشان دادن 

 not“ یکس، بازدید از گوگل در حالت وارد شده باعث می شود عبارتعبارات کلیدی جستجو شده در گوگل آنالیت

provided”  موارد و عبارات  %10ظاهر ش   ود. در آن زمان گوگل اعالم کرد که توقع دارند این مس   ئله فقط بر

عبارات را تحت  %20جس تجو تاثیر بگذارد. اما بعدها بخش وبمس تر تولز گوگل اعالم کرده اس ت که این مسئله تا 

 .تاثیر قرار داده است

هستند. با  not provided بعد از گذش ت دو سال وبمستر تولز حجم بیشتری از کلمات کلیدی را گزارش داد که

این عدد بیش  تر افزایش یافته اس  ت. در این زمان، موتورهای جس  تجو  +Google اس  تفاده بیش  تر کاربران از

 .ارائه کردند ها داده اصالم برای نکاتی هایی برای رقابت با شرایط وروش

 

 

 

 

https://moz.com/blog/easing-the-pain-of-google-keyword-not-provided/


 

 

 ابزارهای بررسی سئو

 سئویی اقدامات تاثیرگذاری بررسی برای مناسب ابزارهای

 ابزارهای تحلیلی اشتراکی )پرداخت هزینه(

 Moz Analytics 

 Omniture 

 Fireclick 

 Mint 

 Sawmill Analytics 

 Clicktale 

 Coremetrics 

 Unica NetInsight 

 ابزارهای تحلیلی رایگان

 How to Choose a Web Analytics Tool: A Radical Alternative 

 Yahoo! Web Analytics 

 Google Analytics 

 Clicky Web Analytics 

 Piwik Open Source Analysis 

 Woopra Website Tracking 

 AWStats 

استفاده می کنیم، زیرا این ابزار به گونه ای تهیه شده است  Moz Analytics انتخاب می تواند سخت باشد. ما از

د داریکه می تواند مجموعه گسترده ای از ابزارهای سئو را فراهم آورد و تمامی مواردی که برای بازاریابی داخلی نیاز 

است. از  سآنالیتیک گوگل را در اختیارتان بگذارد. اگر به دنبال ابزارهای رایگان هستید پیشنهاد برتر ما استفاده از

راهنماهای متعددی در   آنجایی که این گزینه انطباق گسترده ای با فعالیت های موجود دارد می توان آموزش ها و

 .مورد آن به صورت آنالین پیدا کرد

گوگل آنالیتیکس را می توان با س  ایر محص  والت گوگل همچون کنس  ول جس  تجوی گوگل )گوگل وبمس  تر تولز ، 

ادوردز و ادس نس ادغام و یکپارچه سازی کرد. مهم نیست چه ابزاری را برای تحلیل و بررسی انتخاب می کنید، ما 

با آن تست کنید و سپس بر اساس کنیم نس خه های متعددی از ص فحات موجود بر روی سایت خود را توص یه می

تواند به عنوان یک ابزار نتایج به دس ت آمده نرخ تبدیل خود را بهینه نمایید. ص فحه آزمایش ی در س ایت شما می

رایگان برای تست و بررسی دو نسخه از هدر صفحه استفاده شود. البته روش های گران قیمت تری نیز وجود دارد. 

https://moz.com/products/pro/
http://www.omniture.com/
http://www.fireclick.com/
http://www.haveamint.com/
http://www.sawmill.net/
http://www.clicktale.com/
http://www.coremetrics.com/
http://www-03.ibm.com/software/products/us/en/on-premise-web-analytics/
http://www.kaushik.net/avinash/how-to-choose-a-web-analytics-tool-a-radical-alternative/
http://web.analytics.yahoo.com/
http://www.google.com/analytics/
http://www.getclicky.com/
http://piwik.org/
http://www.woopra.com/
http://awstats.sourceforge.net/


 

 

های موجود که به طور همزمان ص  دها نس  خه مختلف از ص  فحات را بررس  ی می کنند ش  ما می توانید از نرم افزار

 .استفاده کنید

 معیارهایی برای سنجش سئو

 جستجو موتورهای برای سایت سازی بهینه

معموال بهینه س  ازی س  ایت برای یک رفتار خاص موتورهای جس  تجو 

ی کمی دش وار اس ت. زیرا الگوریتم های آن ها و نحوه کارشان برا

عموم آش کار نیست. اما ترکیبی از تاکتیک ها وجود دارد که تاثیر 

آن ها تایید شده است. داده های جدید نیز برای کمک به پیگیری 

متغیرها همیش   ه در حال ظهور اس   ت که می تواند بر روی رتبه 

بندی تاثیر بگذارد. شما حتی می توانید از خودِ موتورهای جستجو 

ستفاده کنید. سازمان دهی کوئری های برای کسب مزیت رقابتی ا

هوش مند و اس تفاده از داده هایی که موتورهای جستجو منتشر کرده اند می تواند در این مسیر به شما کمک کند. 

می توانی د درس هایی که از این تکنیک ها یاد گرفته اید را به کار ببندید تا برنامه عملیاتی را برای بهینه س   ازی 

 .دسایت ایجاد نمایی

 گوگل (SITE QUERY) سایت کوئری

ه ی دامنجس تجوی خود را به سایت خاصی محدود کنید: اینکار برای دیدن تعداد و فهرستِ صفحاتِ ایندکس شده

خاص مفید می باش د. شما می توانید این ارزش را با اضافه کردن پارامترهای جستجو توسعه دهید. به عنوان مثال 

، تنها صفحاتی را در ایندکس گوگل نشان می دهد که در وبالگ جی site:g-ads.org/blog inurl:seo عبارت

 .در آدرس آن ها وجود دارد seo ادز قرار دارند و عبارت

 

 



 

 

 گوگل ترندز

در س  ایت گوگل ترندز می توانید حجم کلمات کلیدی جس  تجو ش  ده و محبوبیت آن در طول زمان را بیابید. وارد 

 .بتوانید داده های غنی تری همچون اعداد خاص را مشاهده نماییداکانت خود در گوگل شوید تا 

 سایت کوئری در بینگ

درست همانند گوگل، بینگ به کوئری ها  (site:g-ads.org مثال) .کوئری خود را به س ایت خاص ی محدود کنید

ر داشته باشید اجازه می دهد تعداد و فهرس ت صفحاتی که در این سایت ایندکس شده است را نشان دهد. به خاط

 .که این اعداد و ارقام در بینگ نوسان قابل مالحظه ای دارد که می تواند استفاده از این داده ها را محدود نماید

IP  کوئری در بینگ 

این کوئری ص  فحاتی که   ip:216.176.191.233 مثال) کوئری خود را به آی پی آدرس خاص  ی محدود کنید

پی آدرس های داده ش ده پیدا کرده است را نشان خواهد داد. این موضوع می  موتورهای مایکروس افت بر روی آی

تواند برای شناسایی اینکه صفحه بر روی هاست اشتراکی میزبانی می شود یا خیر مفید باشد. همچنین از این گزینه 

 .برای یافتن اینکه سایت آی پی یکسانی را میزبانی می کند یا خیر می توان استفاده کرد

 (BING ADS INTELLIGENCE) تبلیغاتی بینگهوش 

هوش تبلیغاتی بینگ انواع متعددی از پژوهش های مرتبط با کلمات کلیدی و ابزارهای مرتبط با هوش مخاطبان را 

دارد که در اصل برای جستجو و تبلیغ نمایشی ایجاد شده است. این راهنما به جزییات ارزش هر کدام از ابزارها نمی 

 .رسی آن ها برای سئو می تواند مفید باشدپردازد اما بر

 جستجوی لینک در وبالگ ها

تواند نتایج همیش  ه مفید نیس  ت اما جس  تجوی وبالگ می (link:g-ads.org/blog :مثال) لینک کوئری گوگل

 .شودبسیار با کیفیتی فراهم آورد که بر اساس محدوده و مرتبط بودن نمایش داده می

 



 

 

 معیارهای سئو مختص صفحات

 اتوریتی صفحه

اتوریتی صفحه احتمال اینکه صفحه واحدی رتبه خوبی صرف نظر از محتوایش به دست آورد را پیش بینی می کند. 

 .هرچقدر اتوریتی صفحه باالتر باشد، پتانسیل آن برای رتبه بندی نیز بیشتر خواهد بود

MOZRANK 

اتوریتی جهانی لینک را مورد بررسی قرار می اس ت  Open Site Explorer که بخش ی از ابزار Mozrank ابزار

است. این ابزار در هدفی که دارد بسیار شبیه اندازه گیری اهمیت استاتیک است که  10دهد و یک نمره در مقیاس 

توس  ط موتورهای جس  تجو به کار می رود. موتورهای جس  تجو اغلب به ص  فحاتی که اتوریتی جهانی لینک باالتری 

جهانی و اس  تاتیک  Mozrank اختص  اص می دهند. از آنجایی که اندازه گیری هایی همچوندارند رتبه باالتری 

هستند، این قدرت رتبه بندی به جای اینکه تنها صفحات بهینه سازی شده برای کلیدواژه خاص را هدف قرار دهد، 

 .بر روی طیف وسیعی از کوئری های جستجو اعمال می شود

MOZTRUST 

اس  ت که از طریق لینک ها توزیع ش  ده اس  ت. در ابتدا  Open Site Explorer ری از ابزاراین ابزار نیز جزء دیگ

س ایت های قابل اعتماد شناسایی می شوند تا برای محاسبه معیارها مورد استفاده قرار گیرند. این سایت های قابل 

ستند. سایت هایی که از سایت اعتماد در برگیرنده دانش گاه های بین المللی بزرگ، رسانه ها و سایت های دولتی ه

های قابل اعتماد لینکی به دست اورند می توانند اعتماد بیشتری کسب نمایند. این فرایند در سرتاسر وب ادامه پیدا 

 .ارزش هر لینکی که از سایت های قابل اعتماد به دست نیاید را کاهش می دهد Moztrust می کند و

 تعداد لینک ها

برگیرنده حداقل یک لینک به ص   فحه ای با ماکزیموم یک لینک باکیفیت به ازای هر  تعداد کل ص   فحاتی که در

 ب  ه س    ای  ت http://www.loc.gov/index.html ص    ف  ح  ه اس    ت. ب  ه ع  ن  وان م  ث  ال اگ  ر

http://www.whitehouse.gov  در محتوای صفحه و فوتر خود لینک داده باشد به عنوان یک لینک واحد در

 .نظر گرفته می شود



 

 

 دامنه های اصلی لینک دهندهتعداد 

تعداد کل دامنه های اصلی منحصر به فردی است که در برگیرنده لینک به صفحه ای می باشند. به ازای هر دامنه، 

 و topics.nytimes.com ح داکثر ی ک لینک تایید ش   ده وجود خواهد داش   ت. به عنوان مثال اگر س   ایت

www.nytimes.com به ص  فحه اص  لی https://moz.com  لینک داده باش  ند، این دو لینک به عنوان یک

 .لینک در نظر گرفته می شود

MOZRANK خارجی 

 externalمی توان د ارزش   من دی لین ک ه ای داخلی و خارجی را محاس   به نماید،  Mozrank در ح الیک ه

MozRank  تنها تعداد Mozrank .از  هایی که از طریق لینک های خارجی جریان دارند را محاس   به می کند

آنجایی که لینک های خارجی نقش مهمی در سئو دارند، این موضوع می تواند یک معیار مهم برای پیش بینی رتبه 

 .بندی موتورهای جستجو باشد

 معیارهای مختص دامنه

 اتوریتی دامنه

نحوه رتبه بندی یک ص  فحه را بر روی دامنه خاص پیش بینی می کند.  (Domain Authority) اتوریتی دامنه

 .هرچقدر اتوریتی دامنه باالتر باشد، پتانسیل به دست آوردن رتبه بر روی آن دامنه بیشتر خواهد بود

MOZRANK  دامنه 

موزرنک سطح دامنه محبوبیت دامنه موجود را با سایر دامنه هایی که در وب ح ور دارند مقایسه می کند. این ابزار 

است. این معیار از الگوریتم هایی استفاده می کند که موزرنک  ها و دامنه های اصلی طراحی شدهدامینبرای س اب

برد. اما این الگوریتم ها را بر روی نمودار لینک س طح دامنه اعمال می نماید. دیدن وب سایت از این از آن بهره می

ر نند س   ایمنظر می تواند بینش دقیق تری در مورد اتوریتی کلی دامنه فراهم آورد. از آنجایی که ص   فحات می توا

ص  فحات را تایید کنند لینکی که از یک دامنه به دامنه دیگری باش  د، به عنوان تایید از آن دامنه برای دامنه دیگر 

 .عمل کند



 

 

MOZTRUST  دامنه 

 .نیز می تواند در سطح دامنه به کار رود Moztrustمی تواند در سطح دامنه اعمال شود،  Mozrank همانطور که

Moztrust  ه بسیار شبیهسطح دامن Moztrust  است اما به جای اینکه بین صفحات محاسبه انجام گیرد، بین کل

دامنه ها محاسبه و اندازه گیری انجام می شود. صفحات جدیدی که بر روی دامنه های قابل اعتماد قرار دارند می 

نمره ای محاسبه می  10عددی توانند اعتماد را به صورت طبیعی از آن به ارث ببرند. این مقدار بر اساس مقیاس 

 .شود

 تعداد لینک ها

 تع داد ص   فح اتی اس   ت ک ه در برگیرن ده ح داق ل ی ک لینک به دامنه هس   تند. به عنوان مثال اگر س   ایت

http://www.loc.gov/index.html و http://www.loc.gov/about هر دو در برگیرن  ده لینکی ب  ه 

http://www.nasa.gov وان دو لینک به دامنه در نظر گرفته می شودباشند، این موضوع به عن. 

 تعداد دامنه های اصلی لینک دهنده

تعداد دامنه های متفاوتی اس ت که در برگیرنده حداقل یک ص فحه با لینک به هر ص  فحه ای از سایت هستند. به 

لینکی هر دو حاوی  http://www.loc.gov/about و http://www.loc.gov/index.html عنوان مثال اگر

باش ند این موض وع به عنوان یک دامنه اص لی لینک دهنده به ناسا در نظر  http://www.nasa.gov به س ایت

 .گرفته می شود

 استفاده از داده های به دست آمده

دانستن اعداد و ارقام به تنهایی کمکی به شما نخواهد کرد مگر اینکه بتوانید آن ها را به 

روی س  ایت خود اعمال نمایید. در ادامه برخی از س  یگنال طور موثر تفس  یر کنید و بر 

 .های رایج به دست آمده از پیگیری داده ها را بیان می کنیم

 نوسان در صفحات موتوهای جستجو و تعداد لینک های شمارش شده



 

 

نی که گزارش می ش وند به ندرت دقیق هستند. بنابراین زما ”:link“ و ”:site“ تعداد اعدادی که در کوئری های

نوس ان بزرگی در مورد آن ها مشاهده می کنید الزم نیست زیاد نگران باشید. البته اگر این نوسانات با افت ترافیک 

را  Moz همراه ب اش   د جای نگرانی خواهد بود. به عنوان مثال فرم کنید در یک روز، یاهو تعداد لینک به دامنه

ت که ما هر روز صدها تا هزاران لینک را در روز از دست گزارش کرده است. واضح اس 2000000تا  800000حدود 

نمی دهیم. این تغییر راهنمای خوبی در مورد رش  د لینک ها یا کم ش  دن آن ها نخواهد بود. اگر افت در لینک یا 

ص  فحات ایندکس ش  ده با افت در ترافیک حاص  ل از موتورهای جس  تجو همراه باش  د به احتمال زیاد کاهش قابل 

ها  را تجربه می کنید. در این شرایط باید ببینید لینک های مهمی که قبال )کیفیت لینک Link juice توجهی در

ترافیکی به س  ایت ارس  ال می کردند، هنوز وجود دارند یا خیر. از دس  ت دادن ص  فحات ایندکس ش  ده یا ایندکس 

فزارهای بدخواهانه باشد. تواند به خاطر جریمه ش دن از طرف گوگل، هک شدن یا نرم انش دن ص فحات س ایت می

به شما کمک می کند مشکالت احتمالی را پیدا  گوگل جستجوی کنسول تجزیه و تحلیل کامل سایت و استفاده از

 .کنید

 کاهش و افت ترافیک از یک موتورهای جستجوی واحد

های مربوطه ل ش  ده اس  ت را پیدا کنید و آن را مورد بررس  ی قرار دهید. در انجمنموض  وعی که باعث ایجاد مش  ک

 .توانید برای بررسی مشکل درخواست کمک کنیدمی

ممکن اس ت به خاطر نق  قوانین آن موتور جس تجو، دچار پنالتی ش ده باشید. راهنماهای موجود در مورد پنالتی 

 .های موتور جستجو را مطالعه کنید

 Robots.txt به طور تصادفی دسترسی خزندگان موتور جستجو به سایت را مسدود کرده باشید. فایلممکن است 

های جس تجو را دوباره بررس ی کنید. وبمس تر تولز را مرور کنید تا ببینید مشکلی در این و تگ کنترل کننده ربات

 .موتور جستجو دارید یا خیر

خود را تغییر داده باشد و این الگوریتم سایت شما را دوست ندارد. موتور جس تجو ممکن است الگوریتم رتبه بندی 

این موض ع اغلب زمانی رخ می دهد که لینک های اش اره کننده به س ایت شما ارزش خود را از دست داده باشند. 

همچنین وجود این مشکالت برای سایت هایی که در لینک بیلدینگ دستی تعامل دارند و از لینک های کم کیفیت 

 .استفاده می کنند بسیار رایج است

https://www.google.com/webmasters/tools/home


 

 

 افت ترافیک از چندی  موتور جستجو

ممکن اس ت کاری در س ایت خود انجام داده باشید که باعث مسدود شدن خزندگان یا متوقف شدن ایندکس شده 

یا تگ کنترل کننده ربات های جستجو  Robot.txt باش د. این فعالیت ها ممکن اس ت در برگیرنده تغییر در فایل

و یا سایر موارد فنی مشکل داشته باشید. با  DNS اش د. همچنین ممکن اس ت در مشکل آپتایم هاست، مشکالتب

 .ادمین سیستم، توسعه دهندگان یا هاست خود صحبت کنید تا اکانت وبمستز تولز و ابزار آنالیتیکی را بررسی کنند

 نوسانات موردی در رتبه بندی

بندی برای یک یا چند واژه و عبارت میلیون ها بار در روز برای میلیون ها  به دس  ت آوردن یا از دس  ت دادن رتبه

ص فحه رخ می دهد و نیازی نیست خود را نگران کنید. الگوریتم های رتبه بندی همیشه نوسان دارند. ممکن است 

کس در ایند رقبای شما نیز رتبه ای به دست آورند یا از دست بدهند. موتورهای جستجو حتی ممکن است نوساناتی

ها ایجاد نمایند. زمانی که تغییر رتبه بندی به ص ورت آهس ته و تدریجی رخ می دهد، باید عناص ر داخل صفحه را 

بررس  ی کنید تا مطمئن ش  وید آن ها را بیش از حد بهینه س  ای نکرده اید یا راهنماهی موجود را نق  ننموده اید. 

ده اید؟ به خاطر داشته باشید که تغییر ناگهانی در رتبه بندی برای ببینید اخیرا لینکی به دست آورده یا از دست دا

محتوای جدید موقتی است. زیاد نگران نوسانات کوچک نباشید. اگر افت شدیدی رخ داد ، چند روز منتظر بمانید و 

اگهانی، کاهش نسپس اقدام کنید. اگر سایت جدیدی دارید یا در فرایند کسب لینک و بازاریابی قرار دارید، افزایش و 

 .امری طبیعی است. پس خود را برای ادامه کار آماده کنید

 افزایش مثبت در معیار مرتبط با لینک بدون افزایش رتبه بندی

بیش تر صاحبان سایت ها تصور می کنند زمانی که سئوی کالسیک را انجام دادند باید نتایج را فورا مشاهده نمایند. 

واهد داد. اگر سایت، صفحه یا محتوای جدیدی دارید که رقابت زیادی بر روی آن این موض وع به هیچ عنوان رخ نخ

وجود دارد، بهبود رتبه بندی زمانبر خواهد بود. حتی به دس ت آوردن لینک های زیاد نمی تواند شما را با اطمینان 

ا را ات را بخزند ، آن هبه ص در نتایج گوگل ببرد. به خاطر داشته باشید که موتورهای جستجو باید تمامی این صفح

ایندکس کنند و پردازش نمایند. بنابراین معیارها و رتبه بندی که ش ما به دنبالش هستید ممکن است روزها، هفته 

 .ها و حتی ماه ها زمان نیاز داشته باشد تا خود را نشان دهد. پس صبور باشید



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سئو نامه واژه و اصطالحات تعاریف،

# 

301  REDIRECT ( 301ریدایرکت) : 

به طور کلی ص  حبت کنیم. تغییر مس  یر یا ریدایرکت ش  دن  (redirecting) مسئئیر تغییر ابتدا بیایید راجع به

درنگ پس از آن به ص  ورت خودکار به یک کنید و بیدهد که ش  ما از یک ص  فحه خاص بازدید میرخ می  زمانی

 .صفحه دیگر با آدرسی دیگر تغییر مسیر داده خواهید شد

اساسا، دو نوع تغییر مسیر وجود دارد: موقت و دائمی. از نقطه نظر کاربران، هیچ تفاوتی بین آنها نیست. اما از منظر 

یک تغییر مسیر دائمی است. این بدان معنی  301موتورهای جستجو بین آنها تفاوت هایی وجود دارد. تغییر مسیر 

رس جدید منتقل گردد )با تغییر مس  یر موقت این امر رخ اس  ت که هر چه آن ص  فحه دارای رنک باش  د باید به آد

  نخواهد داد. 

A 

ADWORDS 

 .برنامه تبلیغات در گوگل به ازای هر کلیک، راهی معمول در تبلیغات مقدماتی وبسایت است

ADWORDS SITE (MFA) 

دوردز تبلیغات گوگل ا برای مکانی عنوان به ابتدا از که هایی وبسایت –س اخته ش ده برای تبلیغات ادسنس گوگل 

های تلویزیونی که معموال برای اند. این معموال )نه همواره  چیز بدی اس  ت. مانند آن دس  ته از برنامهطراحی ش  ده

 .شودتبلیغات ساخته می

AFFILIATE 

محصوالت یا سرویس های حامی سایت معموال توسط یک سایت یا کسب و کار دیگر در ازای کمسیون یا یک مبلغ 

 .رسندروش میبه ف

 



 

 

ALT TAG 

ه  ا اس    ت.  ب  اش    د. برچس    ب عکس مس   ئول نم  ایش عکسبرچس    ب عکس میHTML  ی  ک ویژگی

ای است که در هنگام عدم نمایش )بارگذاری  عکس به نمایش در خواهد آمد )برای مثال نوشتهalt  برچسب/ویژگی

 اگر فایل از دست رفته باشد. 

 :بینیدرا می برای مثال، اینجا یک برچسب استاندارد عکس

<img src=”car.jpg” alt=”عکس ماشین” /> 

تواند آنچه در دارای ارزش س ئو نیز هس ت. موض وع این است که گوگل )حداقل در حال حاضر  نمیalt  برچس ب

را بخواند. راه بهتری برای مطلع س  اختن گوگل از اینکه alt  تواند برچس  بعکس وجود دارد را واقعا ببیند، اما می 

 .نیستtag alt  زی در عکس شما وجود دارد بجز استفاده ازچه چی

ANALYTICS 

هایی که در مورد استفاده از وبسایت موجود است، کمک می کند. گوگل  برنامه ای که در جمع آوری و تحلیل داده

 .آنالیتیکس برنامه رایگان، محبوب و غنی در این زمینه است

ANCHOR TEXT 

باش د. آدرس وبسایتی وجود دارد که لینک به آن خواهد رفت )مقصد  و انکر ی می هر لینک ش امل دو المان اص ل

 .کندای است که به عنوان لینک کار میتکست. انکر تکست نوشته

 واژه: دهیمترین راه توض یح این مورد، ارائه یک مثال اس ت. اینجا یک لینک به صفحه همین صفحه قرار میس اده

باش  د و می glossary -ads.org/blog/adwords-https://gمقص  د این لینک .ادوردز گوگل در تبلیغات نامه

 .است ادوردز گوگل در تبلیغات نامه واژه انکر تکست آن

خوب اس  ت که  انکر تکس  ت برای س  ئو بس  یار مهم اس  ت. هر زمان که قص  د دادن لینک به س  ایت خود را دارید،

 .به عنوان انکر تکست بهره گیرید مرتبط های کلیدواژهاز

 

 

https://g-ads.org/blog/adwords-glossary/
https://g-ads.org/blog/adwords-glossary/
https://g-ads.org/blog/adwords-glossary/


 

 

ASTROTURFING 

مت  اد افش ا. تالش برای پیش برد کار تجاری یا سیاسی در حالیکه تظاهر به بیطرفی در یک گروه اجتماعی دارید. 

 .شرکت در یک انجمن با یک هدف مخفی برندسازی، جذب مشتری یا روابط عمومی

AUTHORITY 

مقدار اعتباری است که سایت به خاطر یک کوئری جستجوی خاص به دست می آورد. این مورد از نسبت اعتبار به 

 .آیداطمنیان لینک های ورودی از دیگر سایت های مطمئن بدست می

AUTHORITY SITE 

معتبر، یک سایت با های مرتبط دارد. به خاطر لینک از سایت های های ورودی بس یاری از س ایتس ایتی که لینک

اتوریتی باال معموال اطمینان، پیج رنک و موقعیت باالتری در نتایج جستجو دارد. ویکی پدیا یک مثال از سایت های 

 .دارای اعتبار است

  

B 

BACKLINKS 

لینک بس ادگی یک لینک است که در سایت شخص دیگری قرار دارد و کاربر با کلیک بر روی آن به سایت شما بک

های فراوان با انکر تکس  ت لینک گرفتن بک .هسئئتند سئئئو عوامل مهمتری  از یکی هالینک بک. گرددمیباز

 .آیدترین راه بهبود رنک در موتورهای جستجو به شمار میمرتبط، سریع

BLACK HAT SEO (سئوی کاله سیاه) 

و های سئه س یاه نامی برای تمامی روش باش د. س ئوی کالمانند هر چیز دیگری، س ئو نیز دارای جنبه تاریکی می

تواند به وبس ایت شما لطمه وارد کاری همراه اس ت و در طوالنی مدت میهس ت که با کارهای غیر اخالقی یا فریب

 .کند یا حتی باعث اخرا  سایت از موتورهای جستجو گردد

 



 

 

BLOG 

ممکن است ربطی به زمان نداشته باشند.  یک وبسایت که محتوایی در یک بازه زمانی ارائه می دهد. محتوای سایت

پیج های ساخته شده فردی استفاده میکنند. های مدیریت محتوا نظیر وردپرس بجای وباکثر وبالگ ها از سیستم 

 .به این خاطر نویسنده بالگ می تواند بجای تمرکز روی کد نویسی سایت روی محتوا تمرکز نماید

 

BOT (ROBOT,SPIDER,CRAWLER) 

ها برای یافتن و برنامه که یک وظیفه را کم و بیش بص ورت خودکار انجام می دهد. موتورهای جستجو از رباتیک 

ها برای تخریب اض  افه کردن ص  فحات وب به فهرس  ت جس  تجوی خود اس  تفاده می کنند. اس  پمرها اغلب از ربات

 .محتوایی، برای هدف بهره برداری )دزدی ادبی  مطالب بهره می برند

BOUNCE RATE 

 .کننددرصد کاربرانی که وارد یک سایت می شوند و بدون اینکه صفحه دیگری را مشاهده کنند آن را ترک می

BREED CRUMBS 

ناوبری وبس  ایت در یک نوار افقی در باالی محتوای اص  لی که به کاربران در جهت درک اینکه در کجای وبس  ایت 

اخه اصلی باز گردند. برای مشاهد بردکرامب این صفحه، باالی هس تند کمک میکند و اینکه چطور می توانند به ش 

 .عنوان را ببینید

  

C 

CANONICAL ISSUES (محتوای تکراری) 

canon=  از اس  تفاده با بخص  وص اس  ت، ممکن غیر تکراری محتوای از اجتناب اغلب –مش  روع یا نس  خه اص  لی 

 و www.site.com ،stie.com ک  ه واقعیتی همچنین و وردپرس، نظیر محتوا م  دیری  ت ه  ایس   یس   تم

www.site.com/index.htm  .هر س ه به عنوای محتوای تکراری توس ط موتورهای جستجو دیده خواهند شد



 

 

های اگرچه کمی س خت است که باور کنیم که موتورهای جستجو در این حد نیز خبره نیستند. این مشکالت با راه

به  301های غیر اص لی و تغییر مس  یر در ص فحه noindex تگ متا از اس تفاده با –مختلفی میتوانند حل گردند 

 .صفحات اصلی

CANONICAL TAG 

دهد که موتورهای جس  تجو را از ص  فحاتی با محتوای اس  ت که به وبمس  ترها اجازه میHTML  یک المان لینک

خواهد گرفت. شما قرار HTML  س اختارHead  اند، مطلع نمایند. این برچس ب در بخشتکراری که ایجاد کرده

 :برچسب به شکل زیر است  این

<link rel=”canonical” href=”http://www.example.com/” /> 

وجود canonical ای است که آدرس آن در برچسبکند که صفحه حاضر یک کپی از صفحهاین برچسب بیان می

  )href.(دارد

بیند به صفحه رنک ندهد، اما تمامی رنک را ایده اصلی این است که زمانیکه یک موتور جستجو این برچسب را می 

 .باشدمی 301به صفحه کانونیکال منتقل کند. بنابراین ذاتا بسیار شبیه تغییر مسیر 

CLICK FRAUD 

 Click .بدست آوردن سود ناحق معموال توس ط ناشر یا عواملش برای PPC های نامناس ب روی یک تبلیغکلیک

fraud دهندگان را کاهش های تبلیغاتی مانند گوگل اس   ت، زیرا اطمینان تبلیغی ک مش   کل بزرگ برای آژانس

 .باشد و یا خیرکنند عادالنه میدهد که آیا پولی که برای تبلیغ خر  میمی

CLOAK 

بینند متفاوت است. این تاکتیک آنچه افراد می ش ود بادر این تکنیک، محتوایی که به موتورهای جس تجو داده می

 .کاله سیاه دارای مجازات مرگ برای سایت یا دامنه است و از نتایج موتورهای جستجو منع خواهد شد

CLOAKING (PAGE CLOAKING) 

به گرفتن و س   اختن یک ص   فحه وب بص   ورتی که محتوای مختلفی را به مردم و موتورهای جس   تجو نش   ان 

های دلخواه  گویند. به این طریق، حداقل از لحاظ تئوری می توانید رنک خوبی برای کلیدواژهمیcloaking دهد،



 

 

ها  و سپس ارائه پیشنهاد و محتوای غیر مرتبط به افراد واقعی. بگیرید )با ارائه یک صفحه بهینه شده به ربات  خود

ممکن است سایت شما در حالت پنالتی و یا حتی  درحالیکه این کار از نقطه نظر بازاریابی ممکن است جوابگو باشد،

 .اخرا  سریع از موتورهای جستجو قرار دهد

CMS 

 جدا وامحت تولید از را وبمسترها وظایف تمام که جومال، یا وردپرس مانند وبی تحت برنامه –سیستم مدیریت محتوا 

 اثیرت نویس   ی، کد هایمهارت فهمیدن حتی یا یادگیری بدون تواند می محتوا کننده تولید یک بنابراین نم اید،می

 .باشد گذار

CODE SWAPPING 

 .)طعمه و تعوی  نقش  تغییر محتوا پس از اینکه رنک باال بدست آمد

COMMENT SPAM 

ها از های دیگر. این دلیلی اس  ت که بس  یاری از بالگنوش  تن نظرات در وبالگ برای هدف تولید لینک به س  ایت

 .کنندلوگیری میگذاشتن لینک در نظرات ج

CONTENT (TEXT,COPY) 

یک بخش از ص فحه وب که برای داش تن ارزش و مورد توجه بودن کاربر در نظر گرفته می شود. تبلیغات، ناوبری، 

 .شوندها معموال به عنوان محتوا در نظر گرفته نمی سازی و تکیه کالمبرند

CONVERSION (GOAL) 

 .هایی از تبدیالت هستندها مثالها و فروشنامها، ثبتاضافه کردن کلیکیابی به یک هدف قابل سنجش. دست

CONVERSION RATE 

 .انددرصد کاربرانی که تبدیل شده

CPC هزینه بابت کلیک 

 .شوددهنده ی پرداخت به ازای هر کلیک، پرداخت مینرخی که بابت هر کلیک برای تبلیغ



 

 

CPM 

گیری برای تعیین ارزش/هزینه تبلیغاتی پرداخت به ازای ت اثیرگذاری  یک معیار قابل اندازه 1000)هزین ه ب اب ت 

 .کلیک

 D 

DEEP LINKING 

 :بگذارید از ویکی پدیا نقل قول کنم

اس ت که بجای ص فحه اص لی به یک صفحه یا hyperlink  به معنی س اخت یکlinking deep  در اینترنت،

 .شوندهای عمیق خوانده می ها لینک . این لینک در یک وبسایت خواهد رفت  عکسی

ای برای س  ئو دارند. لینک دادن به یک ص  فحه خاص در س  ایت ش  ما با انکرتکس  ت های عمیق ارزش ویژهلینک 

های عمیق جایی است که بازی سئو پیروز مناس ب، رنک این ص فحات را بهبود خواهد داد. اس اس ا، ساخت لینک 

 .دخورشود یا شکست میمی

DIRECTORY 

وار اختص اص داده ش ده باشد. برای مثال یاهو یک دایرکتوری یا کتاب راهنما یک س ایت که به ص فحات فهرس ت

 .است

DO-FOLLOW LINK 

do- هایباش   د. لینک نمی”rel=”nofollow  اس   ت که دارای ویژگیHTML  ی ک اس   ت اندارد لینک

 followها از منظر سئو هستندترین لینکباارزش. 

DOMAIN NAME AND HOSTING 

توانید باشد. شما هم میمی ads.org-g  دامنه نام منحصربفرد شما در اینترنت است. برای مثال دامنه این وبالگ

 .المللی ثبت نماییدیا بین (IRR) یک دامنه ملی

است برای شود. شما به یک وب هداری میهاس تینگ یا هاس ت وب، جایی اس ت که سایت شما در وب ذخیره/نگه

 .مالکیت وبسایت نیاز دارید



 

 

DUPLICATE CONTENT 

اگر دو صفحه مجزا در سایت خود دارید که محتوای یکسانی در آنها قرار دارد )یا محتوای بسیار مشابه  پس دارای 

 ی که ازهای شود. گوگل سایتمحتوای تکراری هستید. محتوای تکراری به عنوان یک چیز بد برای سئو شناخته می 

 .دهدکنند دوست ندارد و آنها را معموال در حالت پنالتی قرار میمحتوای یکسان بصورت دائم استفاده می

  

F 

FEED 

 .شودهای اخبار داده میکنندهآوریهای مخصوصی نظیر جمعها یا برنامهمحتوایی که به کاربر با استفاده از وبسایت

FFA 

های غیر مرتبط، ش  امل تعدادی کمی یا تعداد زیادی لینک به وبس  ایت)رایگان برای همه  یک ص فحه یا س  ایت با 

شود و ارزش بدون محتوای منحص ر بفرد. مزرعه لینک تنها برای اسپایدرهای موتورهای جستجو در نظر گرفته می

ه دکمی برای کاربران انس انی دارد و ش اید بتوان گفت که ارزش ی ندارد، و بنابراین توس  ط موتورهای جستجو نادی

 .شودگرفته می

FRAMES 

آید، هر کدام در فریم خود. یک طرم صفحه وب که دو یا تعداد بیشتری سند در یک صفحه مشابه به نمایش در می

ش  وند. بعالوه، بیش  تر ها برای س  ئو تاثیر منفی دارند. زیرا اس  پایدرها معموال در ناوبری آنها دچار مش  کل میفریم

ند، به این خاطر که مانند داشتن دو مانیتور کوچک است که هیچ یک صفحه کاملی از ها را دوست ندارکاربران فریم

 .دهنداطالعات را در یک زمان نشان نمی

  

G 

GATEWAY PAGE 



 

 

)ص فحه درگاه  یک صفحه وب که برای جذب ترافیک از یک موتور جستجو طراحی شده است که پس از جذب به 

نیست اما تاثیر آن مشابه  cloak میدهد. یک صفحه درگاه کامال مشابه کارای تغییر مس یر س ایت دیگر یا ص فحه

 .است که در آن کاربران و موتورهای جستجو محتوای دیگری خواهند دید

 

GOOGLE BOMB 

 های مشهوری از بمبهایتالش چندین وبمس تر برای تغییر نتایج جس تجوی گوگل معموال برای اثر طنز آمیز. مثال

 .باشداستیون کلبرت می – «greatest living American» جر  بوش و – «miserable failure» گوگل

GOOGLE BOWLING 

های بد و اسپم. بحث و جدل های آن از سایت تالش بد برای پایین آوردن رنک یک سایت با استفاده از ارسال لینک

 .و است یا خیرزیادی روی این ق یه وجود دارد که آیا این فقط یک افسانه و شایعه سئ

GOOGLE DANCE 

ش  ود. دلیل نگرانی و حیرت که توس  ط بروزرس  انی پایگاه داده گوگل یا الگوریتم آن س  بب می SERPs تغییر در

گردند. یا مدت زمانی در زمان بروزرس  انی ایندکس گوگل زمانی که می SERPs بزرگ برای وبمس ترهایی که وارد

 .ختلفی هستندهای مدیتاسنترهای مختلف، دارای داده 

GOOGLEBOT 

 برنامه اسپایدرهای گوگل

GYM 

 جستجو دنیای بزرگ سه مایکروسافت، – یاهو –گوگل 

  

 



 

 

H 

HIT 

بی معنی است که توسط مشاهده تاثیرگذاری  شد، اما حاال یک واژهزمانی اس تاندارد ترافیک وب در نظر گرفته می 

 اسناد، –زمانی رخ میدهد که سرور یک شی را ارسال کند  Hit ص فحات به این منظور جایگزین ش ده اس ت. یک

 .های زیادی تولید کند hit تواندمی صفحه از بازدید یک بنابراین … و هافایل شامل گرافیک،

 

HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) 

نت، برای استفاده در اینترهای وب به متن ساده بندی و قابلیت گذاری که برای اضافه کردن قالبدستورات یا نشانه

باش د و بایست بطور کلی بشدت و بطور انحصاری زبان مادری موتورهای جس تجو می HTML .ش وداس تفاده می

 .پایبند به صفحات وب باشند

HUB 

 .صفحه تخصصی با محتوای باکیفیت که به صفحات مرتبط لینک شده است

  

I 

IMPRESSION 

 .ز یک صفحه وب یک بار دیدن میکندای که کاربر ا)بازدید صفحه  واقعه

IN BOUND LINK (لینک درونی، لینک ورودی) 

 .از صفحات وابسته به عنوان منبع اطمینان و پیج رنک هستند inbound هایلینک

NOUN  INDEX(اسم ایندکس) 

 .شودیک پایگاه داده از صفحات وب و محتوای آنها که توسط موتورهای جستجو استفاده می



 

 

B VER INDEX(فعل ایندکس) 

 اضافه کردن یک صفحه وب به فهرست )ایندکس  موتورهای جستجو

 PAGES INDEXED(صفحات ایندکس شده) 

 .اندصفحاتی روی یک سایت که فهرست )ایندکس  شده

 

INLINK (های داخلیهای ورودی، لینکلینک) 

 .از صفحات مرتبط منبع اطمینان و پیج رنک هستند inbound هایلینک

  

K 

KEYWORDS (کلیدواژه) 

تعاریف مختلفی از کلیدواژه یا کلمه کلیدی وجود دارد. بگذارید آن تعریف که از نقطه نظر س  ئو مهم اس  ت را برای 

 .شما بگویم

 .سایت اهمیت دارندها کلمات تک یا یک عبارت کامل از نقطه نظر سئو برای آن صفحه یا وبکلیدواژه

باش  م، کلیدواژه اص  لی من میتواند یک مقاله درباره بهترین ادوات باغبانی می برای مثال، اگر من در حال نوش  تن 

ای اس  ت که میخواهم برای آن رنک بگیرم به این خاطر که می خواهم مردم این باش  د. کلیدواژه« ادوات باغبانی»

 .کنند، بیابندمقاله را زمانی که ادوات باغبانی را در گوگل جستجو می

که خواهم زمانیمی باش  د. چرا که می سئئئو نامه واژه باش  د. کلیدواژه اص  لی اینجالیس  ت میمثال دیگر همین 

 .کنند، این مقاله را بیابندعبارت واژه نامه سئو را در گوگل جستجو می  مردم

 



 

 

KEYWORD CANNIBALIZATION 

مه کلیدی خاصی را مورد ای که کلتواند به س ئوی س ایت ش ما ض ربه بزند. برای مثال شما در صفحهاین مورد می

اید، اگر با همان کلمه کلیدی برای انکرتکست لینک به سایت یا صفحه ای دیگر استفاده کنید، رتبه هدف قرار داده

 .کندصفحه شما کاهش کاهش پیدا می

KEYWORD DENSITY 

به کند. برای محاسچگالی کلیدواژه یک عدد است تعداد و چگونگی تکرار یک عبارت خاص در یک متن را تعیین می

آن، تنها بایس  ت تعداد دفعاتی که کلیدواژه ش  ما در متن تکرار ش  ده را تقس  یم بر تعداد کل کلمات متن نمایید، و 

 .شودضرب کنید. نتیجه نهایی به عنوان امتیاز به صورت درصد بیان می 100سپس آن را در 

که اگر عبارت گفته شده دارای امتیاز چگالی  دلیلش این اس ت .باشد می تاثیرگذار سئو روی کلیدواژه چگالی

باشد، بنابراین ممکن است رنک خوبی باال باش د به این معنی است که عبارت به طور خاص در مورد آن موضوع می

 .کندبرای آن عبارت بگیرد. متاسفانه این کار چندان بخوبی گذشته، در حال حاضر کار نمی

KEYWORD KEYPHRASE 

 .کندکه یک کاربر در موتور جستجو تایپ میکلمه یا عبارتی 

KEYWORD RESEARCH 

 .گیری مناسب هستندها برای هدفکار سختی برای تعیین آنکه کدام کلیدواژه

KEYWORD SPAM 

 .)آسیب از کلیدواژه  چگالی باالی کلیدواژه نامناسب

KEYWORD STUFFING 

اند. ها با تکرار بیشتری نسبت به بقیه بکار گرفته شده واژهاگر یک متن تص ادفی در انگلیس ی انتخاب کنید، برخی 

ش   ون  د، درح  الیک  ه کلم  اتی ب  ا تکرار بیش   تری ب  ه ک  ار گرفت  ه میand :،  orای م  ان  دبرای مث  ال، کلم  ه

به کاری گفته . stuffing Keyword ش   وندبه ندرت تکرار میpowerhouse:،  mushroomingمانند



 

 

در یک متن بارها به کار ببریم. معموال تا جایی که متن دیگر طبیعی به نظر نیاید،  عبارتی را  ش   ود که کلمه یامی

 .تمام این کار بدلیل افزایش چگالی کلیدواژه عبارت مورد نظر شماست

کند و اگر بیش از کار میstuffing keyword  دیگر کار روی چگالی کلیدواژه چندان تاثیرگذار نیس  ت، چرا که

 .کنندی استفاده کنید، موتورهای جستجو آن را غیرطبیعی طلقی میاز کلیدواژه ا  حد

  

L 

LANDING PAGE 

 .شود)صفحه نتایج جستجوی گوگل  به آن وارد می SERP ای که کاربر پس از کلیک روی لینک درصفحه

 

LATENT SEMANTIC INDEXING (LSI) 

کنم. بجای آن یک را اینج ا مطرم نمیآنواقع ا غیر ممکن اس   ت، بن ابراین من LSI  درک تعریف اس   ت ان دارد

 .کنمقابل ه م ارائه می  تعریف

 LSIدهند، در نظر ب ه عنوان ی ک ع ام ل مهم برای موتوره ای جس   تجو زمانی که به ص   فحه ش   ما رنک می

کنند و به دنبال ش  ود. گفته ش  ده که موتورهای جس  تجو محتوای ص  فحه ش  ما را تجزیه و تحلیل میمی  گرفته

هایی را در ص  فحه ی اص  لی ش  ما را پش  تیبانی کند. اگر چنان کلیدواژه گردند که کلیدواژهمیLSI  هایکلیدواژه

 .بیابند، صفحه شما برای کلیدواژه اصلی رنک بهتری خواهد گرفت  شما

هایی که معموال باشند. کلیدواژهشما می  اصلی کلیدواژه مشئابه هایی هس تند کهکلیدواژه LSI  هایکلیدواژه 

 .طول کلیدواژه اصلی شما در زبان طبیعی شما یافت خواهد شد  در

د اید، عالی خواهد شباشد و آن را بسیار در مقاله خود بکار برده« ادوات باغبانی»برای مثال اگر کلیدواژه اصلی شما 

 کلیدواژه  نهاای. کنید استفاده نیز …و « کاش ت»، «س بزیجات»، «باغ»، «گیاهان»نظیر LSI  هایاگر از کلیدواژه

 .شوندهایی هستند که به طور طبیعی در یک مکالمه واقعی بکار گرفته می 

های تصادفی راهی برای بررس ی این اس ت که آیا متن ش ما واقعی اس ت یا تنها با کلیدواژه LSI  به عبارت دیگر،

 .شده تا رنک باالیی کسب نماید  پر



 

 

LINK 

کلیک ش ود و باعث ش ود مرورگر یک صفحه دیگر یا بخش دیگری از تواند یک المان روی یک ص فحه وب که می

 .صفحه حاضر را باز نماید

LINK BAIT 

های های ورودی اغلب از طریق شبکههای ورودی طراحی شده است که لینکیک ص فحه وب با هدف جذب لینک

 .آینداجتماعی بدست می

ها ساخته شده است. اساسا، محتوایی است که سریعا  کباش د با این تفاوت که برای لینمانند طعمه ماهیگیری می 

 .محتوایی که تعداد لینک های فراوانی را جذب خواهد کرد. linkbait همه گیر شده است

هایی هست که می  باشد. راهمعموال خیلی س خت اس ت، اگرچه که مبانی آن ساده می linkbait  ایجاد محتوای

ایجاد   33العاده با کیفیت، ایجاد چیزی با محتوای فوق  2دار، زی بس   یار خندهایجاد چی  1توانید انتخاب نمایید: 

 .چیزی که ارزش فراوانی را به رایگان به ارمغان بیاورد

ها نیز به ص   ورت یکس   ان کار ها و ص   داها، گرافیک تنها نوش   ته نیس   ت. ویدئوها، عکسlinkbait  محتوای

 .نمود  خواهند

LINK BUILDING ( بیلدینگلینک) 

ی لینک به صفحه شما مباش د. س اخت لینک بسادگی یک فرایند گرفتن بکهای بزرگ س ئو می این یکی از واژه 

رس   انید با یک لینک به س   ایت به چای می ezinearticles.com  هایی در ب اش   د. برای مث ال، اگر مق ال ه

 .بنابراین در حال ساخت لینک برای خود هستید  خود،

خواهید   شود. اگر میدر نظر گرفته می سئو استراتیی ، لینک بیلدینگ به عنوان مهمترین المان هریک چیز دیگر

 .لینک بگیریدکه یک صفحه با رنک باال داشته باشید، بایست برای آن بک

LING CONDOM 

یک  مورد نمایشیکی از چندین راه جلوگیری از گذر لینک به ص فحه دیگر، یا جلوگیری از نتایج م ر احتمالی در 

 .سایت بد بوسیله یک لینک بیرونی یا یک لینک اسپم برای ت عیف محتوای تولید شده توسط کاربر

 



 

 

LINK EXCHANGE 

شود. تبادل لینک معموال اجازه طرم یک اتص ال دو طرفه اغلب با یک س ایت متعلق به ص فحات مرجع تسهیل می

را میدهد و ارزشی به خود اضافه نمی کند. مراجع)دایرکتوری  هایی با محتوای کم یا بدون محتوا لینک شدن سایت

 .با کیفیت معموال توسط انسان برای اطمینان از وجودکیفیت ویرایش می شود

LINK FARM 

رم اند. بگذارید یک مثال مطرنک، لینک شدههاست که به یکدیگر برای هدف افزایش رنک و پیجای از سایت شبکه

س  ایت مختلف وب 4توانید زرعه لینک ایجاد کنید )ش  ما این کار را نکنید، ، برای مثال میکنم. اگر بخواهید یک م

لینک کنید. 4#  و3#  ،2# را به ص  فحات1#  اندازی کنید. هر کدام در یک س  رور مختلف. س  پس ص  فحهراه

 دیگر صفحه هر به صفحه هر اس اس ا،. …لینک کنید و به همین ترتیب 4#  و3#  ،1# را به ص فحات2#  ص فحه

باشد، اما زمانی که صدها سایت در اختیار دارد، چندان قوی نمی 44 تنها ایشبکه اینچنین که زمانی. شودمی لینک

 !و هزاران عدد از آنها وجود دارد )که غیر معمول نیز نیست  یک داستان کامل متفاوت است. اما

وارد این کار نشوید، مگر اینکه بخواهید سایت خود ش ود. در نظر گرفته می سئیاه کاله تکنیک این کار به عنوان

 .در شرایط پنالتی قرار دهید  را

LINK LOVE 

دهد )عبارت عامیانه بجای تبادل باری را از هرگونه منع لینکی گذر میی ک لین ک بیرونی، ک ه اطمینان و س   بک

 .لینک 

LINK PARTNER  (LING EXCHANGE ،RECIPROCAL LINKING) 

یرد، گهای با ارزش در نظر نمیاند. موتورهای جستجو اینها را به عنوان لینکهم لینک)پیوند  شده دو سایت که به

 .به خاطر ذات تبادل لینک دو طرفه

LINK POPULARITY 

 .اندهایی که به آن لینک دادهگیری ارزش یک سایت بر پایه تعداد و کیفیت سایتیک اندازه

 



 

 

LINK SCULPTING 

ه ا را در س   ایت خود از نقطه نظر توانی د برخی از لین ک ی ک لین ک، میnofollow  ویژگیب ا اس   تف اده از 

د را رنک برخی صفحات در سایت خوتوانید پیج اهمیت کنید. بنابراین، با استفاده ماهرانه از این ویژگی، میبی  سئو

دهید و برای آنها افزایش میlowfol  هایپذیری برخی صفحات را با ایجاد لینکمجددا ایجاد کنید. ش ما مشاهده

دهی د. )مش   اهده پذیری برای ک اهش میnofollow  ه ایمش   اه ده پ ذیری دیگر ص   فح ات را ب ا لین ک 

 (جستجو  موتورهای

تمام این تکنیک نیازمند تمرین فراوان و آگاهی است تا بصورت درست انجام شود. بسیاری از افراد اعتقاد دارند که 

 .یافته است  کاهشnofollow  هایقبل به دلیل رویکرد جدید گوگل نسبت به لینک تاثیرگذاری آن نسبت به

LINK SPAM (COMMENT SPAM) 

 .شودها منشتر میهای وبالگهای ناخواسته مانند آنهایی که در محتوای تولید شده کاربر نظیر دیدگاهلینک

LONG TAIL 

گیرند. برای مثال یک عبارات کوتاه، مورد هدف قرار میتر جس   تجو که اغلب کمتر نس   بت به های طوالنیعبارت 

 red widgets with reverse ممکن است خیلی گسترده باشد درحالیکه عبارت widgets جستجو برای کلمه

threads  یک عبارت جس  تجوی طوالنی اس  ت. درص  د بزرگی از همه جس  تجوها، جس  تجوهای عبارات طوالنی

 .باشندمی

LSI (LATENT SEMANTIC INDEXING) 

های کلمات مش  ابه را در یک این عبارت دهان پر کن تنها به معنی این اس  ت که موتورهای جس  تجو معموال گروه

شناسد. نکته مهم این می «long tail» های مشابه از کلمات را به عنوانس ند گروه بندی می کند. سئو این گروه

داش ته باش ید. اما تقریبا ساده است که برای  «mortgage» اس ت که احتمال دارد نتوانید رتبه خوبی برای کلمه

 .رنک خوبی بدست آورد «second mortgage to finance monster truck team» عبارت

  

 



 

 

M 

MASHUP 

 هایها  یا لینکهای کوچک )وسایل و گجت افزار یک هدفه و دیگر برنامهیک صفحه وب که در وهله اول شامل نرم

شوند و اغلب ها محتواهایی هس تند که بس ادگی و بس رعت تولید میMashup .باش دها می  امهممکن به این برن

 مناسبی از آن ساخت. صفحات مجموعه ابزار، برخی اوقات Link bait توان یکمورد توجه کاربران هس تند و می

mashups هستند. 

META DESCRIPTION 

ر توسط موتورهای جستجو استفاده می شود. این توضیح یک توض یح کوتاه از وبالگ/ص فحه/مطلب اس ت که بیشت

 .شوددرهیچ جای وبالگ استفاده نمی

نماید، گوگل ایم. هر زمان که شخصی، عبارت خاصی را جستجو میاینجا نحوه اس تفاده گوگل از آن را توضیح داده

ک سایت گوگل یبرای هر وبسایت ها و به چه ترتیبی بایست نمایش داده شوند. تصمیم خواهد گرفت که کدام وب

 :دهد. گوگل دو راه برای قرار دادن این توضیحات در کنار هم داردعنوان و یک توضیح کوتاه نمایش می

 In All افزونه کنید، پس توض  یحات متا برای هر ص  فحه یا مطلب می تواند توس  طاگر از وردپرس اس  تفاده می

 Pack SEO Oneافزونه یا SEO YOAST تنظیم گردد. 

META KEYWORDS 

باش  د که بیش  تر توس  ط موتورهای ها و عبارت کلیدی برای هر وبالگ/ص  فحه/مطلب می  یک لیس  ت از کلیدواژه

 .گیردجستجو مورد استفاده قرار می

دهی به کنند که موتورهای جس   تجوی اص   لی به این المان در زمان رنکاین روزه ا، بس   ی اری از مردم فکر می

های مناسب هیچ ضرری  کنند. و شاید موضوع همین باشد. با این اوصاف، تنظیم کلیدواژهها توجهی نمیس ایتوب

 .به شما نخواهد رساند

های متا ممکن است ایده خوبی باشد. برای این مطلب، من بنابراین، شامل کردن کلیدواژه اصلی در لیست کلیدواژه

 .یست قرار خواهم دادرا در آن ل سئو تخصصی نامه واژه و سئو نامه واژه عبارات



 

 

 All هایافزونه های متای هر ص  فحه، مطلب ازکنید، میتوانید برای تنظیم کلیدواژهاگر از وردپرس اس  تفاده می

 Pack SEO One Inیا SEO YOAST استفاده کنید. 

META TAGS 

 های متا و کلیدواژه (Meta description) های متا ش  امل دو المان اص  لی هس  تند. توض  یحات متابرچس  ب 

(Meta Keywords). های متا در بخشبرچس  ب  HEADس  اختار  HTMLگیرند. ص  فحه ش  ما جای می

ها قرار دارد، معموال برای کاربران با معنی نیس ت اما برای موتورهای جستجو معنادار برچس ب  اطالعاتی که در آن

، ش اید ارزش داشته باشد که آنها را به اس ت. به آنها کمک خواهد کرد که موض وع ص فحه را تعیین کنند. بنابراین

 .صورت دستی برای هر صفحه یا مطلب در سایت خود تنظیم کنید

 One In All هایافزونه های متای هر صفحه، ازکنید، میتوانید برای تنظیم کلیدواژهاگر از وردپرس استفاده می

 Pack SEOیا SEO YOAST استفاده کنید. 

MFA 

ها سایتشوند. این وبهایی که از پایه به عنوان مکانی برای تبلیغات ساخته میوبسایت  -تس اخته شده برای تبلیغا

 .هستند MFA های تلویزیونی معموالمعموال)نه همیشه  چیز بدی هستند. برنامه

MIRROR SITE 

 .یک سایت کامال یکسان )مشابه  با آدرس متفاوت

MONETIZE 

 .ادسنس یک راه ساده برای کسب درآمد از وبسایت هستندهای استخرا  درآمد از یک سایت. آگهی

  

 

 

 



 

 

N 

NATURAL LINKS 

 .ایدها را بصورت فعال ایجاد نکردهاند و شما آنهای صفحه شما به صورت طبیعی ایجاد شدهتمامی لینک

د، به لینک دادنگیر شد و افراد فراوانی به آن برای مثال، اگر یک مطلب عالی نوش تید که در توئیتر به س رعت همه

 .شوندها طبیعی محسوب میاین خاطر که آن را بسیار دوست داشتند، تمامی آن لینک

NATURAL SEARCH RESULTS 

 .اندنتایج موتورهای جستجویی که دارای اسپانسر نیستند یا به هر طریقی پولی پرداخت نکرده

NOFOLLOW 

» Nofollow«.در حالیکه در واقع یک ویژگی دلخواه لینک محسوب  یک واژه بسیار محبوب در سئوی امروز است

نماید. در واقع، مهمترین ویژگی از نقطه نظر سئو محسوب ش ود. اگرچه، دلخواه بودن آن، آن را بی اهمیت نمیمی

 .گرددمی

یک   شوند. این بدین معنی است که زمانی کهمحسوب می follow  هایها، لینک فرم، همه لینکبه صورت پیش

کند که به کجا خواهد رفت و اساسا آن کند. بررسی میموتور جستجو با یک لینک مواجه می شود، آن را دنبال می

س ایتی که به آن لینک داده شده دهنده به وبگیرد. یک رای توس ط س ایت لینکرا به عنوان یک رای در نظر می

 یعنی- بدون رای-ها توجه کنند. ست به این لینکگوید که نبایبه موتورهای جستجو میnofollow  است. ویژگی

 .بدهید خواهیدنمی امتیاز دهید،می لینک که سایتی به شما

، nofollowهایهای دیگر هستند. برای ایجاد لینککامال مشابه لینکnofollow  هایاز نقطه نظر کاربران، لینک

 :خود بیفزایدHTML  تنها کافیست یک ویژگی اضافی به لینک

rel=”nofollow” 

 Nofollow: یک مثال از لینک

<a href=”http://wikipedia.org/” rel=”nofollow”> پدیاویکی </a> 

NOINDEX 



 

 

ها دس  تور میدهد که ش  ود که به رباتص  فحه وب یا در کد هر لینک یافت می Head یک دس  تور که یا در بخش

 .(Link Condom)جلوگیری از لینکصفحه یا آن لینک خاص را ایندکس)فهرست  نکند. یک نوع 

NON RECIPROCAL LINK 

در  non reciprocal لینک ندهد، لینک به عنوان A به سایت B لینک دهد، اما سایت B به سایت A اگر سایت

ارزش بیش  تری نس  بت به  (non reciprocal) های غیرتبادلیش  ود. موتورهای جس  تجو به لینکنظر گرفته می

 .ها هستنددهند، به این خاطر که آنها کمتر نتیجه ارتبای بین سایتمیهای تبادلی لینک

  

O 

OFF-PAGE SEO 

دو المان اصلی سئو وجود دارد: درون صفحه و بیرون از صفحه. کارهای بیرون صفحه، هر کاری است که شما بیرون 

 .دهیداز صفحه برای بهبود رنک آن انجام می

 .باشد، ساخت لینک میagep off ترین المان سئواساسا، اصلی

ON-PAGE SEO 

دو المان اصلی سئو وجود دارد: درون صفحه و بیرون از صفحه. کارهای درون صفحه، هر کاری است که شما درون 

 .دهیدصفحه برای بهبود رنک آن انجام می

س  رعت های عنوان و توض  یحات، بهبود ، بهبود برچس  بHTML این مورد ش  امل مواردی چون: تنظیم س  اختار

های داخلی )نحوه لینک شدن بارگذاری س ایت، بررس ی میزان اس تفاده کلیدواژه و چگالی آن، بهبود ساختار لینک

 … صفحات داخلی سایت شما با یکدیگر  و

ORGANIC LINK 

ای های با ارزش برهایی هس   تند که تنها بدلیل اینکه وبمس   تر آنها را به عنوان لینک های ارگانیک لینک لینک 

 .شونداربران در نظر گرفته، منتشر میک



 

 

ORGANIC SEARCH  

فشارید، در حال جستجوی ارگانیک یا کنید، عبارتی را تایپ و دکمه جستجو را میزمانی که گوگل را مش اهده می

 .داریم  انتظار سئو طبیعی هستید. بدست آوردن رنک باال در نتایج جستجوی ارگانیک، تمام آن چیزی است که از

ORGRANIC SEARCH RESULTS (NATURAL SEARCH RESULTS) 

 لیغاتتبشوند. نتایج پولی یا همانکنید، نتایج معموال به دو ص ورت نمایش داده میزمانی که در گوگل جس تجو می

ر که به ص  ورت طبیعی نمایش داده دهد. و نتایج دیگرا نش  ان می’ تبلیغ‘یا   ’add‘که در کنار آنها عبارت گوگل

شود و نتایج ارگانیک هستند. نتایج پولی یا همان تبلیغات گوگل معموال در ابتدا و انتهای نتایج ارگانیک نمایش می

 .شودداده می

  

P 

PAGERANK 

الگوریتمی اس  ت که ابتدا توس  ط لری پیج )یکی از دو خالق گوگل  برای محاس  به )اگرچه تخمین PR  رنک یاپیج

درصد مطمئن نیست که این روش  1000کس سایت مورد بحث، ایجاد شد. هیچباش د.  اهمیت وبواژه بهتری می

که گوگل چندان در این کند یا تمامی عوامل تاثیر گذار روی آن چه هس   تند، به این خاطر در واقع چطور کار می

رابطه باز عمل نکرده اس ت. اگرچه، یکی از نظراتی که به ص ورت معمول مورد پذیرش اس  ت، این است که یکی از 

رنک سایتی که به آن لینک داده است. هایی اس ت که یک س ایت دارد و پیجلینک عوامل تعیین کننده، تعداد بک

االتر دهنده بهای لینکرنک این سایتبیشتری داشته باشید و هرچه پیجهای بنابراین، اس اس ا، هر چه تعداد لینک 

 .باشد، پیج رنک شما نیز بهتر خواهد شد

رنک باال معموال صفحاتی هستند که در سطح اینترنت کامال شناخته شده و جای تعجب نیس ت ولی صفحات با پیج

و ی  اهو نیز PR9  بوک دارایفیس ب  اش   د،می 10رن  ک معروف هس   تن  د. برای مث  ال گوگ  ل خود دارای پیج

 .استPR9 دارای

 .گوگل شاخص پیج رنک را بروزرسانی نکرده است و احتماال فاتحه پیج رنک را خوانده است 2015البته از سال 

 

 

http://g-ads.org/
http://g-ads.org/


 

 

PAY FOR INCLUSION PFI 

ار یسایت در یک موتور جستجو یا دایرکتوری)مرجع . درحالیکه بسص دور صورت حساب برای شامل کردن یک وب

رایج اس ت، معموال چیزی که برای آن پرداخت شده، در نظر گرفتن سریع برای جلوگیری از ممنوعیت گوگل روی 

 .باشدهای پولی می لینک

PORTAL 

آنها  «Home Page» کند تا تبدیل بهای را برای جلب کاربران ارائه میهای گستردهیک س رویس وب که ویژگی

 .پرتال هستند MSN در وب شوند. گوگل، یاهو و

PPA (PAY PER ACTION) 

 .کنند که کلیک منجر به تبدیل گرددبجز اینکه ناشران زمانی پول را دریافت می PPC بسیار مشابه

PPC (PAY PER CLICK) 

کند، یهایشان کلیک مهای تبلیغاتی مانند گوگل زمانی که یک کاربر روی آگهییک طرم تبلیغات متنی که آژانس

 .باشدمی PPC کند. ادوردز یک مثال از تبلیغاتمیپول پرداخت 

PROPRIETARY METHOD (BULLSHIT, SNAKE OIL) 

توانند یک کار منحصر بفرد دهندگان سئو برای رساندن این مفهوم که آنها میواژه فروش که اغلب توس ط سرویس

 .برای رسیدن به رنک باال انجام دهند

  

R 

REDIRECT 

برای تغییر آدرس ص   فحه فرود زمانی که یک س   ایت به یک آدرس)دامنه  جدید تغییر نام های مختلفی که روش

 .یافته یا در مورد درگاه

 



 

 

ROBOTS.TXT 

این یک فایل است. فایلی که بخصوص برای سئو اهمیت دارد. به موتورهای جستجو خواهد گفت که کدام بخش از 

ورهای جستجو از دسترسی به برخی صفحات، ممکن است باشد. محدود کردن موتس ایت شما برای آنها ممنوع می

ابتدا چندان خوش ایند بنظر نرس د، اما در واقع یک چیز با ارزش اس ت. اول از همه، شما می توانید تمامی صفحات 

wp- هایمدیریتی خود را از فهرس  ت ش  دن )ایندکس ش  دن  جدا نمایید )برای مثال، ص  فحاتی که در بخش

 adminا وجود داردوبالگ وردپرس شم.) 

توانید از آن برای جلوگیری موتورهای جستجو از دیدن محتوای تکرار سایت خود استفاده کنید. کاری همچنین می

بندی در وبالگ شماست، بنابراین تنها دهید برای مثال، جلوگیری کردن از دس ترس ی به بخش دستهکه انجام می

 .فایل بسیار مفیدی در سئو است Robots.txt .س این ق یهها فهرست )ایندکس  خواهند شد، و یا برعکبرچسب

ROI بازگشت سرمایه 

های افزار آنالیتیکس، آنالیز و تعیین میزان بازگشت سرمایه است و همچنین هزینه/سود طرم یکی از کاربردهای نرم

 .مختلف

  

S 

SANDBOX, SUPPLEMENTAL INDEX 

دارد )یا فهرس ت مکمل . هر صفحه جدیدی به sandbox  ناماعتقاد بر این اس ت که گوگل یک فهرس ت دوم به 

ش  وند تا گوگل گذاش  ته میsandbox  ش  ود. برخی از آنها داخلص  ورت مس  تقیم وارد فهرس  ت اص  لی نمی

بگیرد که آنها ارزشی برای نمایش در فهرست اصلی دارند. فهرستی که شما با هر بار جستجو در گوگل آن   تصمیم

قرار دارند، برای جستجوهای عادی به نمایش در نخواهند آمد. sandbox  هایی که دروبسایتکنید. را مشاهده می

 .بدترین چیزی است که ممکن برای سایت شما رخ دهدsandbox  این بدین معنی است که بودن در

SEARCH ENGINE 

افزار رمبینید، یک موتور جس   تجور اس   ت. اس   اس   ا، موتورهای جس   تجو، نمیgoogle.com  چیزی ک ه در

وظیفه اصلی آنها جستجو در اینترنت برای عبارت داده شده است. موتورهای جستجو دارای یک الگوریتم   .هس تند



 

 

گیری این موض وع که کدام س  ایت بایست ابتدا در ها راهی برای تص میمخاص برای این کار هس تند. این الگوریتم

 شترین ارتبای را دارد. نتایج جستجو به نمایش در آیند، دارند )کدام سایت بی

کنند در اختیار عموم قرار نگرفته است. و این دلیل آن است که الگوریتم دقیقی که موتورهای جس تجو استفاده می

 .نندهایی بزتوانند در مورد چیزی که بایست برای بهبود رنک سایت انجام دهند، حدسافراد درگیر با سئو تنها می

 .ترین موتور جستجو، گوگل استورد احترامجای تعجب نیست، بزرگترین و م

SEARCH ENGINE SPAM 

شوند تا باعث شوند موتورهای جستجو، نتایج نامناسب یا با ارتبای کمتری را ارائه دهند. بهینه صفحاتی که ایجاد می

 .ندواقعا نیز هستشوند. البته که گاهی های موتور جستجو گاهی بطور ناعادالنه به عنوان اسمپر شناخته میکننده

SEM 

 SEMب اش   د. ب ه عبارت دیگر به معنی بازاریابی از طریق موتورهای می جسئئتجو موتور بئازاریئابی مخفف

تواند از دو طریق های شما از طریق موتورهای جستجو میاس ت. بازاریابی یا ترویج محصوالت یا سرویس  جس تجو

شود، راین در یک نقطه باال و بصورت نتایج ارگانیک نمایش داده میکنید، بنابانجام بگیرد. یا سایت خود را بهینه می

کنید، که در این ص ورت سایت شما در بخش کنید و از تبلیغات گوگل اس تفاده مییا برای کلیک پول پرداخت می

 .اسپانسر شده لیست خواهد شد

SEO 

 SEOهارهای جستجو برای کلیدواژهاس ت. کار بهبود رنک شما در موتو جستجو موتورهای سازیبهینه مخفف 

ای مراقبت کنید. وظایف دهید، بایس ت از هر دو سئو درون و برون صفحهس ئو گویند. زمانی که س ئو انجام می  را

ن کرده ممکواقعی که بایس  ت انجام گیرند، تقریبا هر روز در حال تغییر هس  تند. چیزی که دیروز به خوبی کار می

زمانی  ای تکوقت وظیفهباشد. این دلیل این امر است که سئو هیچن واقعیت سئو میاست فردا درست کار نکند. ای

 .دار استنبوده و همواره کاری ادامه

 

 

 



 

 

SERP 

 SERPباشدمی جستجو موتور نتایج صفحه مخففSearch Engine Results Pages).  – SERP(  این

کند به نمایش در دیگر موتورهای جستجو، جستجو میای در گوگل یا ای اس ت که زمانی که برای کلیدواژهص فحه

 .آیدمی

SITE MAP 

دهد و خوشبختانه یک ص فحه یا گروهی از ص فحات س اختار یافته که به هر صفحه در دسترس کاربران لینک می

اغلب در  XML بخشد. یک نقشه سایتاستفاده از سایت را با روشن نمودن ساختار سایت برای کاربران، بهبود می

 .گیردشاخه اصلی یک سایت برای کمک به موتورهای جستجو برای یافتن تمامی صفحات سایت، قرار می

SMM (SOCIAL MEDIA MARKETING) 

 .های اجتماعیترویج وبسایت یا برند از طریق رسانه

SMP (SOCIAL MEDIA POISONING) 

های کاله سیاه طراحی شده ی  از تکنیکهر کدام )احتماال غیر قانون –Rand Fishkin یک اصطالم ابداعی توسط

 ای برند یک نام با وبالگ نظرات در کردن اس   پم مثال، برای –برای داللت کردن یک رقیب به عنوان یک اس   پمر 

 .رقیب

SMWC (SLAPPING MYSELF WITH CELERY) 

اغلب با دیگر کلمات دهد اما با حالتی به شکل مد روز. را نش ان می« تف انداختن»یک واکنش ش دید مش ابه یک 

 .ROTFL/SMWC یا شاید WTF/SMWC – .شوداختصاری تعجبی ترکیب می

SOCIAL BOOKMARK 

 .شودآوری مییک فرم از رسانه اجتماعی که در آن بوکمارک کاربران برای دسترسی عموم جمع

SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) 

 سایت یا برند از طریق رسانه اجتماعیترویج وب



 

 

SOCIAL MEDIA POISONING (SMP) 

 است سیاه کاله های تکنیک از  قانونی غیر احتماال)کدام هر –است Rand Fishkin یک اص طالم ابداعی توس ط

 رندب یک نام با وبالگ نظرات در کردن اسپم مثال، برای – شود می استفاده رقیب دادن نشان اسپمر برای آن از که

 .رقیب یا

SOCIAL MEDIA 

 ش  ود.ها اس  تفاده میهای مختلف آنالین که توس  ط مردم برای اش  تراک گذاری اطالعات و دیگر دیدگاهتکنولوژی 

 (digg،reddit)های بررسی و امتیازدهی کاربران های اجتماعی، سایت مارکها، بوکها، انجمن ها، ویکی  وبالگ

 .های اجتماعی هستندهایی از شبکههمه مثال

SOCK PUPPET 

نالین که برای مخفی ش دن هویت شخص واقعی یا برای ساخت چندین پرفایل برای یک کاربر استفاده یک هویت آ

 .شودمی

SPAM AD PAGE (SPAMAD PAGE) 

اقعی کنند و هیچ ارزش وساخته شده برای صفحه ادسنس/تبلیغات که از دستگاه تولید متن برای محتوا استفاده می

هایی با ص دها ص فحه به این شکل بر آن می افزاید. اس پمرها گاهی س ایت برای کاربران ندارد بجز ارزش کمی که

 .ایجاد می کنند

SPAMDEXING 

گونه جدیدی از تبلیغات اینترنتی می باشد، که بر اساس “چنین نوش ته است:  spamdexing پدیا دربارهدر ویکی

های جستجو شده می پردازد. در واژههای نادرست و ناهماهنگ با های موتورهای جس تجو، به نمایش آگهیفناوری

این روش کاربری که در یک موتور جس   تجو به دنبال کلمه ای می گردد، به اش   تباه، به س   ایتهایی دروغین وارد 

کند که هیچ ربطی به واژه مورد جس  تجو ندارند. هدف از ایجاد هرز آگهی، ش  ود و آگهی هایی را مش  اهده میمی

 ”.ر، از موتورهای جستجو می باشدجذب بازدید کنندگان هرچه بیشت

 



 

 

SPAMMER 

 .کندیک شخص که از اسپم برای دنبال کردن یک هدف استفاده می

SPIDER (CRAWLER, BOT, ROBOT) 

کنند، به دنبال افزار هس  تند که وب را مرور میهای موتورهای جس  تجو یک تکه خاص نرمکراولر یا همان عنکبوت

ر فرستند )یا دیگنند که در آنها چه خبر است و اطالعات را مجددا به گوگل میکگردند، بررسی میسایت جدید می

 .ها رنک دهند و آنها را ایندکس )فهرست  نمایندتوانند به این سایتموتورهای جستجو  بنابراین می

SPIDER TRAP 

نند. اولرها را درگیر خود کتوانند کرشوند و میهایی است که به صورت خودکار تولید مییک حلقه بی پایان از لینک

آوری کننده ایمیل استفاده های جمعبردار و یا رباتهای کپیبرای مقابله با ربات spider trap گاهی اوقات عمدا از

 .شودمی

SPLOG 

spam blog های تولید ها باشد و اغلب داده یا وبالگ اس پم معموال شامل کمی )و شاید هیچ  ارزشی برای انسان

 .های دیگر استوسیله ماشین یا کپی شده از سایتشده به 

STATIC PAGE 

صفحات استاتیک برای کار سئو خوب  .URL جلس ه در ID یک ص فحه وب بدون محتوا یا متغیر دینامیکی نظیر

 .هستند به این خاطر که رابطه خوبی با اسپایدرهای موتورهای جستجو دارند

STICKINESS 

 .شوداتی در وبسایت که باعث ماندگاری بیشتر کاربران در سایت میتغییر .Bounce rate کاهش دادن

SUPPLEMENTAL RESULT 

 .اجازه دهید نقل قول ویکیپیدیا را برای این مورد بیاورم



 

 

باشد، یک پایگاه داده دوم شامل صفحات با می )sandbox (نتایج مکمل، آدرس مقیمی در فهرست مکمل گوگل

ش ود. یک ص فحه مکمل همچنان در نتایج جستجو رنک گیری میگوگل اندازه اهمیت کمتر، که توس ط پیج رنک

 .گیرد، اما فقط زمانی که صفحات کافی در فهرست اصلی برای برگشت در جستجو وجود نداشته باشدمی

  

T 

TEXT LINK 

 .ساده که شامل گرافیک یا کد مخصوصی نظیر فلش یا جاوااسکریپت نیست HTML یک لینک

TIME ON PAGE 

نماید. یک نشانه کیفیت و مرتبط بودن مقدار زمانی که یک کاربر در یک ص فحه بدون خار  شدن از آن صرف می

 .مطالب

TITLE TAG 

 –هر ص فحه دارای یک برچسب عنوان است. از نقطه نظر کاربر، برچسب عنوان تنها در یک مکان قابل دیدن است 

 .شما مرورگر در عنوان بخش

. «ادز جی –تعاریف، اصطالحات و واژه نامه سئو »خوانید: ای که در حال حاضر میوان صفحهبرای مثال، برچسب عن

 تاس موردی چه در صفحه آنکه یافتن برای جستجو موتورهای برای بهتری راه. باشدمی سئو مهم بس یار عامل یک

ص  رف کنید تا برچس  ب عنوان  زمان کمی بایس  ت خاطر این به عنوان، برچس  ب به کردن نگاه با مگر ندارد وجود

 .مناسبی را در نظر بگیرید

 نماییم؟ تنظیم را عنوان برچسب چطور

کنید، کار ش  ما آس  ان خواهد بود. ابتدا، هر مطلب جدیدی یک برچس  ب عنوان خواهد اگر از وردپرس اس  تفاده می

ند افزونه هستید. تگ عنوان گرفت که مش ابه عنوان مطلب شماست. اگرچه، اگر میخواهید آن را تغییر دهید، نیازم

 :گیردقرار می head به این صورت در باالی تگ



 

 

<title> ادز جی –تعاریف، اصطالحات و واژه نامه سئو  </title>  

TOOLBAR PAGERANK (PR) 

 کند و مشابهیابد، که اهمیت ص فحه را تعیین میکه توس ط الگوریتم گوگل اختص اص می 10و  0یک ارزش بین 

pagerank نیس  ت. Toolbar Pagerank ای قابل اتکا از ش  ود، و نش  انهتنها چند بار در س  ال بروزرس  انی می

 از ایتوصیه اس اس بر ش ده اض افه تعریف –ش ود. اش تباه گرفته می Pagerank وض عیت فعلی نیس ت. اغلب با

Micheal Martinez 

TRUST RANK 

 ن سنجی ارتبای از یک انسان قابل اطمینان که صفحاتیک روش تمایز بین صفحات با ارزش و اسپم با لینک میزا

seed کندرا ارزیابی می. 

 

 U 

URL 

 .بیایید وارد جزئیات خسته کننده تکنیکی نشویم. این گزینه به زبان ساده، آدرس یک صفحه خاص است

 :برای مثال، آدرس مطلبی که در حال خواندن آن هستید

https://g-ads.org/blog/seo-glossary/ 

USER GENERATED CONTENT (UGC) 

ها، رده بندی مردمی و برخی وبالگ ها به طرز ش  دیدی وابس  ته به محتوای تولیدی های اجتماعی، ویکی  رس  انه

کاربران هس   تند. کس   ی ممکن اس   ت بگوید که گوگل از تمامی وب به عنوان محتوای تولیدی مخاطب در جهت 

 .کندتبلیغات بهره برداری می

  



 

 

W 

WALLED GARDEN 

اگر  walled garden اند، اما با صفحات دیگر لینک نیستند. یکگروهی از صفحات وب که به یکدیگر لینک شده

 PR تواند در موتور جستجو فهرست)ایندکس  شود ، اما احتماال دارایش امل یک نقش ه سایت باشد همچنان می

 .خیلی پایینی خواهد بود

WEB 2.0 

 .کندکه فعل و انفعال کاربر را تشویق میگردد توسط وبسایت توصیف می

WHITE HAT SEO 

باشد که موتورهای جستجو شما را تشویق بر خالف سئوی کاله سیاه، سئوی کاله سفید، سری کارهایی در سئو می 

ز وکنند. اگرچه که هیچ منبع رسمی برای کارهای مربوی به سئو وجود ندارد، بنابراین برای بربه استفاده از آنان می

های معروف س  ئو را مطالعه نمایید و بودن در آنچه نیاز و آنچه نیاز نیس  ت، هس  تید، بایس  ت به طور دائم وبالگ

Central Webmaster Google Official  وBlog Google Official  های گوگل نظیرهمچنین وبالگ

.Blog 

WIDGET (GADGET, GIZMO) 

 IP افزارهای کوچک استفاده شده روی صفحات وب که عملکرد خاصی از قبیل یک آمارگیری یا نمایش آدرسنرم

این واژه از اقتص  اد به عاریه گرفته ش  ده که به   2مناس  بی ایجاد کنند. Link Bait توانندافزارها میدارند. این نرم

 .باشدمی« هر محصول یا کاال»معنی 

  

 

 

 

http://googleblog.blogspot.com/
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/


 

 

X 

XML SITEMAP 

های مختلف وبسایت شما عملکرد اص لی آن دادن یک نقش ه از آدرسsitemap.xml .( یک فایل اس ت )معموال

 اشم وبالگ توانندمی آنها چیزی، چنین با. است جستجو موتورهای به …ش امل تمامی صفحات، مطالب، آرشیو و 

 .تر فهرست نمایندر سریعبسیا را

xml google  کنی د، نب ای د این فایل را خودتان ایجاد نمایید. یک پالگین به ناماگر از وردپرس اس   تف اده می

 sitemapsس ایت برای ساخت نقشه سایت شما کنید، یک برای این کار وجود دارد. اگر از وردپرس اس تفاده نمی

 Sitemaps.com-XML. وجود دارد

  

http://www.xml-sitemaps.com/
http://www.xml-sitemaps.com/


 

 

 

 کنید    کلیک اینجا کتاب ای  درباره خود امتیاز و دیدگاه ثبت برای

 

  

https://g-ads.org/blog/learn-seo-book/
https://g-ads.org/blog/learn-seo-book/


 

 

  جی ادز:های مرتبط منتشر شده در کتاب

 

 برای دانلود کتاب مورد نظر روی عنوان آن کلیک کنید:

  های اجتماعیبازاریابی شبکه کتاب آموزشدانلود 

  بازاریابی محتوادانلود کتاب آموزش 

  لینک بیلدینگدانلود کتاب آموزش 

 

 های اجتماعی دنبال کنید:ادز ما را در شبکهبرای اطالع از آخرین مطالب جی

   
 

https://g-ads.org/blog/social-marketing-book/
https://g-ads.org/blog/content-marketing-book/
https://g-ads.org/blog/content-marketing-book/
https://g-ads.org/blog/content-marketing-book/
https://www.aparat.com/g_ads
https://t.me/g_ads
https://www.instagram.com/g_ads_/

