چىذ قذم تا صفحً ی اَل گُگل
تً زتان سادي َ قذم تً قذم اصُل تٍیىً سازی َب سایت خُد در گُگل را فرا تگیریذ.

ًَیسٌذًَُ :یذ کَّی

ٓزت خٞاٛذ ٙایً ٚتبة سا ثب دٝستب ٙخٞد ضشیي ضٞیذ
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سئو چیست؟
سئوُ ( )Search Engine Optimization-SEOتئً عنىئای تٍیىئً سئازی تئرای عُتُرٌئای و،ئ ُ تئً لییئً
لارٌایی گف ً عی شُد لً سثة شُد َب سایت شما در گُگل ترای لیمئا

عئُرد و ئر خئُد در رتثئً ی تئا تری

قرار گیریذ.

فرآیىذٌایی لً تایذ در زعیىً سوُ او ام شُد از زعان طراحی گرافیک َ چیذعان سایت شرَع عیشُد تئا وحئُي
لذ وُی،ی َ عنماری سایت اداعً پیذا عیکىذ َ تا تُلیذ عح ُای عفیذ َ عىاسة تکمیل عی شُد.

قطنا تُلیذ عح ُای عىاسة تخش عٍمی از سوُ است َ پس از ایئه عرحیئً فنالیئت تئر رَی لُاعئل خئاروی و یئر
تثادل لیىک عی تُاوذ عُفقیت یک سایت را تضمیه لىذ.

سئ ٞزیست ؟

4

زشا ث ٠سئٛ ٞیبص داسٕ؟

5

چرا تً گُگل ویاز دارم؟
ای ٚسٝص١ب ٗشدٕ ػبدت داسٛذ ثشای  ٠٘١زیض ،اص ٝضؼیت آة ٞ١ ٝا ُشكت ٠تب ٛح ٟٞی دسست ًرشد ٙكرال ٙدسرش
سا دس ُ ُْٞسشذ ًٜٜذ .ایٞٗ ٚضٞع سجت ضذ ٟدس ایٜتشٛت ١رش كؼبٓیرت ًربسثش اػرٖ اص خشیرذ ایٜتشٛتری ،پیرذا
ًشد ٙیي ضشًت ٗؼتجش  ...ٝهجْ اص ١شزیض ثب پشسص اص ُ ُْٞضشٝع ضٞد.

ُ ُْٞدس ػػش حبضش ث ٠یٌی اص اػضبی خبٞٛاد ٟتجذیْ ضذ ٠ً ٟاتلبهب ثیطرتش اص سربیش اػضربی ٝاهؼری خربٞٛادٟ
ٛظیش پذس ٗ ٝبدس یب خٞا١ش  ٝثشادس دس سٝص ا ٝسا ٗیجیٜیٖ  ٝثب اٝ ٝهت ٗی ُزساٛیٖ.

ای ٚػض ٞخبٞٛادٗ ٟی تٞاٛذ تجذیْ ث ٠ث٢تشی ٚثبصاسیبة ثشای سبیت ض٘ب ٛیض ضٞدٗ ُُْٞ .ری تٞاٛرذ سٝصاٛر ٠ثر٠
غٞست سایِب ٙتؼذاد صیبدی ٗطتشی سا ث ٠غٞست ١ذكٜ٘ذ ٗ ٝطتبم ثٝ ٠ة سبیت ض٘ب سٝاًٜ ٠ٛذ.

زشا ث ٠سئٛ ٞیبص داسٕ؟
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ٗضایبی سئٞ
ثزتز ثَدى در ًتبیح خستدَ  ،هطتزیبى سیبدی را ثِ ٍة سبیت ضوب ّذایت هی کٌذ..ثزخی اس هْن تزیي هشایبی سئَ عجبرتٌذ اس:

•

خذة ثبسدیذکٌٌذُ ثسیبر سیبد ثذٍى صزف ّشیٌِ

ثزخالف سبیز رٍش ّبی ثبساریبثی کِ ضوب ثبیذ ثزای تجلیغبت ّشیٌِ کٌیذٍ ،قتی در گَگل صفحِ ی اٍل ثبضیذ ثذٍى صزف ّشیٌِ ّویطِ

ّشاراى هطتزی ثِ ٍة سبیت ضوب سزاسیز هی ضًَذ.

•

اعتوبد ثیطتز کبرثز

کسی کِ اس طزیق گَگل ثِ سبیت ضوب هی آیذ ثسیبر حس ثْتزی ًسجت ثِ ٍة سبیت ضوب خَاّذ داضت تب کسی کِ رٍی یک آگْی
تجلیغبتی ضوب کلیک کزدُ است.

•

ثیلجَردی ثِ ٍسعت کل خْبى

در ّز رٍش تجلیغبت ضوب ثب هخبطجبى هحذٍدی سز ٍ کبر داریذ ،هثال ثبسدیذکٌٌذگبى یک ٍة سبیت خبظ ،یب خَاًٌذگبى یک رٍسًبهِ یب
ثیٌٌذگبى یک ثزًبهِ ی تلَیشیًَی ،اهب توبم دًیب اس گَگل ثزای پیذاکزدى هحصَالت ٍ خذهبت هَردًیبس خَد استفبدُ هیکٌٌذ ،در ًتیدِ

تعذاد کسبًی کِ اس گَگل ثِ ٍة سبیت ضوب ٍارد هیطًَذ چٌذیي ثزاثز سبیز رٍش ّب است.
زشا ث ٠سئٛ ٞیبص داسٕ؟
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ُ ُْٞزغٞس ًبس ٗی
ًٜذ؟
8

ثشای خٞش آٗذ ُٞیی ث ٠سثبت ُ ُْٞآٗبد ٟضٞیذ!
ثسیبسی اص خٞد ٗی پشسٜذ ً ٠زِ ٠ٛٞاٌٗب ٙداسد ٝهتری زیرضی دس ُ ُْٞخسرتدٗ ٞری ًٜٜرذ ُُٞرْ دس ً٘تش اص یي ﺛبٛی٠
ت٘بٕ سبیت ١بی ٗٞخٞد دس ایٜتشٛت سا ثِشدد ٗ ٝیٔی١ ٙٞب غلح ٠سا دس ٛتبیح خستدٞی خٞد اسایًٜ ٟذ.
١ ٠ٛ ٝ ُُْٞ ٠ٛیر ٗٞتٞس خستدُٞش دیِشی تٞاٛبیی اٛدبٕ دس ٓحظ ٠ی ایً ٚبس سا ٛذاسد .ثٌٔ٘١ ٠ر ٠آ٢ٛرب هرجال تٞسرظ ٛرشٕ

اكضاس١بیی ً ٠اغغالحب ث ٠آ٢ٛب سثبت یب اسپبیذس ُلتٗ ٠ی ضٞد ٝة سا ٗی ُشدٛذ  ٝغلحبت ٗختٔرق سا دس دیتربثیخ خرٞد
رخیشٗ ٟی ًٜٜذ.
ِٜ١بٗی ً ٠ض٘ب دس ُ ُْٞخستدٗ ٞی ًٜیذ دس ٝاهغ داسیرذ دس اعالػربتی ًر ٠زٜرذ سٝص یرب زٜرذ ٗرب ٟپریص دس دیتربثیخ
ُٝ ُْٞاسد ضذ ٟاست خستدٗ ٞی ًٜیذ.

خبٓت است ثذاٛیذ سشػت سضذ ٝة (ٝة سبیت ١بی خذیذ  ٝیب غلحبت خذیذ) آٛوذس صیبد است ً ٠ثب ٝخٞد سشٝس١ب ٝ
آِٞسیتٖ ١بی هذستٜ٘ذ ُٞ٘١ ُْٞاس ٟثخص ثسیبس صیبدی اص غلحبت خذیذ ٜٞ١ص دس ُ ُْٞایٜذًخ ٛطذ ٟاست.
دس ٛتید ٠كٌش ٌٜٛیذ اُش اٗشٝص زیضی دس ٝة سبیت ض٘ب ٝاسد ضذ٘١ ،ی ٚاٗشٝص ُ ُْٞآٛشا ٛطبٗ ٙی د١ذ!

ُ ُْٞزغٞس ًبس ٗی ًٜذ؟
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زوذس عٗ ّٞی ًطذ؟
ثؼذ اص ١ش ثشٝصسسبٛی سبیت خٞد ثبیذ غجٞس ثبضیذ تب ٞٛثت ٝة سبیت ضر٘ب ضرذ ٝ ٟسثربت ُُٞرْ تـییرشات یرب
غلحبت خذیذ سا ثشسسی ًٜذ.
ای ٠ٌٜای ٚسثبت زٜذ سٝص یٌجبس ثٝ ٠ة سبیت ض٘ب سشثضٛذ ثستِی ثٞٛ ٠ع ٗ٘٢بٞٛ ٙاصی ٝة سبیت ض٘ب داسد!
١شزوذس ٗحتٞای ٝة سبیت ض٘ب خٞش سبخت تش  ٝسشٝس ض٘ب سشیغ تش ثبضذ سثبت خٞضحبّ تش خٞا١ذ ثٞد ٝ
دكؼ ٠ی ثؼذ ثٝ ٠ة سبیت ض٘ب صٝدتش سش ٗی صٛذ  ٝاص غلحبت ثیطتشی اص سبیت ض٘ب ثبصدیذ ٗی ًٜذ.
پخ آٝی ٚهذٕ ثشای سئ٢ٗ ٞیب ًشدٝ ٙة سبیت خٞد ثشای یري پرزیشایی  ٝخرٞش آٗرذُٞیی ٜٗبسرت اص سثربت
ُ ُْٞاست.

صٗبٗ ٙؼ٘ ّٞثشای ٗٞكویت دس سئ ٞثی 3 ٚتب ٗ 8ب ٟاست.

ُ ُْٞزغٞس ًبس ٗی ًٜذ؟
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سالٕ سثبت!
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سثبت ُ ُْٞز ٠دٝست داسد؟
ٗغ٘ئٜب سثبت ١ب اص ٝة سبیت٢ب ،دسًی ً ٠یي اٛسب ٙداسد سا ٛذاسٛذ .پخ سثبت ٝهتی ثٝ ٠ة سبیت ض٘ب ٗری سسرذ ًربسی
ثُ ٠شاكیي صیجبی سبیت ض٘ب یب ػٌخ ١بی اسالیذس سبیت ض٘ب ٛذاسد.
سثبت٢ب ػبضن  3زیض ١ستٜذ:

•

ػٜٞا ٙغلح ٠ی

•

ٗت١ ٚب

•

ٓیٜي ١ب

ض٘ب (ً ٠دس ثبالی ٗشٝسُش  ٝدس هس٘ت صثب٘ٛ ٠ٛبیص دادٗ ٟی ضٞد)

سثبت٢ب اص  3زیض  ٖ١خیٔی ٗتٜلشٛذ:

سالٕ سثبت

•

سبیت٢بیی ً ٠خیٔی ًٜذ ١ستٜذ

•

سبیت٢بیی ً ٠خیٔی ضٔٞؽ ١ستٜذ  ٝیب دس ًذ ٞٛیسی خیٔی ثی هب ٝ ٙٞٛضٔختً ٠ذ ٞٛیسی ضذ ٟاٛذ

•

سبیت٢بیی ً ٠كٌش ٗی ًٜٜذ سثبت٢ب ثبٞ١ش ٛیستٜذ  ٝسؼی ٗی ًٜٜذ آ٢ٛب سا ُ ّٞثضٜٛذ.

12

پیح سٛي ( )Page Rankزیست؟
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ٗ PageRankیضا ٙػاله ٠ی سثبت ث ٠سبیت ض٘بست!
سثبت ُ ًْٞثؼذ اص ضشًت دس ٗشاسٖ ثلشٗبییذ ضبٕ ٝة سبیت ض٘ب یي اٗتیبص ثی 1 ٚتب  10ثٝ ٠ة سبیت ضر٘ب
ٗی د١ذ .ای ٚاٗتیبص تؼییٗ ٚی ًٜذ ً ٠سثبت ُ ُْٞثؼذا زوذس ثشای ٝة سبیت ض٘ب ٗبیٗ ٠ی ُزاسد :
•

١ش سٝص ث ٠آ ٙسش ٗی صٛذ یب ١ش ٗ 6ب ٟیٌجبس

•

ٝهتی ٗیبیذ ٗ٘٢بٛی كوظ د ٝس ٠غلح ٠ی ا ّٝسا رخیشٗ ٟی ًٜذ یب ١ 100رب غرلح ٠اص ٝة سربیت ضر٘ب سا
دس خٞد رخیشًٜ ٟذ

•

اُش هشاس ثٞد ثی ٚض٘ب  ٝسهیجتب ٙهضبٝت ًٜذ ًً ٠ذإ یي سا ثٗ ٠طتشی ٗؼشكی ًٜذ ض٘ب اٗتیربص ثربالتشی
داسیذ یب سهیجتبٙ

•

...ٝ

پیح سٛي ( ) PageRankزیست؟
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پیح سٛي ثش ز ٠اسبسی ٗحبسجٗ ٠ی ضٞد:
ضبیؼ ٠است ً ٠یي ٗیٔی ٙٞػبْٗ دس ٗحبسج ٠ی پیح سٛي ٗٞﺛش است اٗب اُش اص ٗٗ ٚی پشسیذ ای ٚزٜذ ػبْٗ
اغٔی تشی١ ٚبست.
•

حن آة ١ : ُْ ٝشزوذس داٗ ٠ٜی ض٘ب هذی٘ی تش ثبضذ (یؼٜی تبسیخ ﺛجت آٝی ٠ی آ ٙهذی٘ی تش ثبضذ)

ث٢تش است.
•

اػتجبس ض٘ب پیص ثوی :٠یؼٜی زوذس سبیت ١بی دیِش ث ٠ض٘ب ٓیٜي داد ٟاٛذ؟ ١ش زوذس ٝة سبیت ١بی
ثیطتشی ث ٠ض٘ب ٓیٜي داد ٟثبضٜذ پیح سٛي ض٘ب  ٖ١ثیطتش خٞا١ذ ثٞد.

•

زوذس پزیشایی خٞثی اص سثبت داضت ٠ایذ :ای ٚیؼٜی ای ٠ٌٜزوذس ٝة سبیت ض٘ب سشیغ ثٞد ،ٟزوذس
٘١یط ٠ثبال ثٞد ٟیب هغغ ضذ ٝ ٟزوذس ٗحتٞای ض٘ب ٜٗظٖ  ٝدست ا ّٝاست.

پیح سٛي ( ) PageRankزیست؟
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آٌسب ) (Alexaزیست؟
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آٌسبٗ ،طخع ٗی ًٜذ سبیت ض٘ب زوذس پشثبصدیذ است.
آٌسب ) (Alexaػٜٞا ٙسشٝیسی است ٝاثست ٠ث ٠سربیت ً amazon.comر ٠دس آدس

 Alexa.comاسائرٗ ٠ری

ضٞد.

ای ٚسبیت ثبصدیذ  ٠٘١ی ٝة سبیت٢بی دٛیب سا صیش ٛظش داسد  ٝدس ٢ٛبیت یي ٓیست ثش اسرب

پشثبصدیرذ ترشیٚ

سبیت ١بی ١شًطٞس  ٝخ٢ب ٙاسائٗ ٠ی ًٜذ.

ٗثال اُش آٌسبی سبیت ض٘ب  100ثبضذ یؼٜی سبیت ض٘ب غذٗی ٚسبیت پشثبصدیذ دٛیب ١ستیذ!

تٞخ :٠آٌسب ١یر استجبعی ثب سئٛ ٞذاسد  ٝثبال یب پبیی ٚثٞد ٙآ١ ٙیر ًٌ٘ی ث ٠كشآیٜذ سئٞی ض٘ب ٘ٛی ًٜذ.

آٌسب ( )Alexaزیست؟
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اهذاٗبت ػ٘ٔی ثشای اكضایص ستج٠
دس ٗٞتٞس ١بی خستدٞ
یب زغٞس ثشای سثبت ٞٛاصی آٗبد ٟضٞیٖ؟
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 2دستً ٠بس داسیٖ:
-1دس ٙٝغلح ٠ای ( :)on pageیؼٜی ًبس١بیی ً ٠سٝی ٝة سبیت اٛدبٕ ٗی د١یٖ تب ثشای سثبت ١ب ٜٗبست
ضٞد.
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ٗی د١یٖ تب ٝة سبیت ٗب اكضایص ستج ٠داضت ٠ثبضذ.

اهذاٗبت ػ٘ٔی ثشای اكضایص ستج ٠دس ٗٞتٞس١بی خستدٞ
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آٝی ٚهذٕ ،اٛتخبة ًٔ٘بت ًٔیذی ٜٗبست است.
کلوبت کلیذی ،کلوبتی ّستٌذ کِ هبیلیذ ٍقتی هطتزی ضوب در گَگل سزذ هی کٌذ ضوب را پیذا
کٌذ.
ایي قذم اّویت ثسیبری دارد چزا کِ اگز کلوبت کلیدذی اضدتجبّی را اًتخدبة کٌیدذ ثدِ دز
هَ قیت سئَ ثبس ّن کبرثزاًی را ّذف گز تِ ایذ کِ هخبطت ضوب ًیستٌذ.
ثزای هثبل ز

کٌیذ ضوب یک زٍضٌذُ ی پزیٌتز لیدشری در اصدفْبى ّسدتیذ .کدذام یدک اس

کلوبت سیز ثزای ضوب هٌبست تز است؟

•

لیشر

•

پزیٌتز

•

زٍش پزیٌتز لیشری در اصفْبى

 -1دس ٙٝغلح ٠ای ( )on page
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اٛتخبة اضتجب ; ٟضٌست سئٞ
•

اُش ض٘ب ٓیضس سا اٛتخبة ًٜیذ احت٘بال سیْ ٗخبعجی ٚث ٠سبیت ض٘ب سشاصیش ٗی ضٞد ٓٝی ٗخبعجبٛی ً٠
پشیٜتش ٓیضسی ٘ٛی خٞاٜ١ذ ثٌٔ ٠یب ث ٠دٛجبّ ٗوبٓ ٠ی ػٔ٘ی دس ٗٞسد ٓیضس ١ستٜذ یب ٗی خٞاٜ١ذ یي دًتش
ٓیضس دسٗبٛی پیذا ًٜٜذ ... ٝ

•

اُش ض٘ب پشیٜتش سا اٛتخبة ًٜیذ سبٓ٢ب ع ّٞخٞا١ذ ًطیذ تب دس سئ ٞث ٠غلح ٠ی ا ّٝثشسیذ ز ٙٞیي
ػجبست تي ًٔ٘ ٠ای ثسیبس پشًبسثش  ٝثب سهجبی ثسیبس هٞی ٛظیش سبٗسً ٝ َٛٞب ٚٛثبیذ سهبثت ًٜیذ.
٘١سٜی ٚثبص ٗطتشیبٛی خٞا١یذ داضت ً ٠خیٔی ٗخبعت ض٘ب ٛیستٜذ ٗثال ًسی ًٗ ٠بیْ است پشیٜتش
سٞصٛی خشیذ ًٜذ ٛیض ثٝ ٠ة سبیت ض٘ب ٝاسد ٗی ضٞد.

•

اٗب اُش ض٘ب كشٝش پشیٜتش ٓیضسی دس اغل٢ب ٙسا اٛتخبة ًٜیذ ث ٠صٝدی ٗطتشیب ٙاغل٢بٛی صیبدی خٞا١یذ
داضت ً ٠دهیوب پشیٜتش ٓیضسی ٗی خٞاٜ١ذ .ث ٠خبعش عٞالٛی ثٞد ٙػجبست ض٘ب خیٔی صٝد ٗی تٞاٛیذ دس
سئٞٗ ٞكن ضٞیذ  ٝث ٠خبعش اضبك ٠ضذ ٙاغل٢ب ٙث ٠ػجبست ض٘ب ًبسثشا ٙؿیش ٗشتجظ سا حزف ًشد ٟایذ.
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ٓیست ًٔ٘بت ًٔیذی سا آٗبدًٜ ٟیذ!
•

یي ًبؿز ثشداسیذ ،خٞدتب ٙسا ثِزاسیذ ث ٠خبی ًسی ًٗ ٠ی خٞا١ذ دس ایٜتشٛت ث ٠دٛجبّ ًبال یب خذٗبت ض٘ب
ثِشدد.

•

ٗثال اُش ض٘ب یي سستٞسا ٙداسیذ ث ٠ای ٚكٌش ًٜیذ ًٗ ٠طتشی ض٘ب ز ٠زیضی دس ُ ُْٞسشذ ٗی ًٜذ تب ض٘ب سا

پیذا ًٜذ؟ سستٞساًٞٓ ٙخ؟ ٘١جشُش ثبحبّ ؟ زًٔٞجبة اسصا ٙهی٘ت؟
•

 ٠٘١ی ًٔ٘بتی ً ٠ث ٠رٗ ٚ١ی سسذ سا یبدداضت ًٜیذ ٝ .سپخ سؼی ًٜیذ ١ش ًذإ سا دس ُ ُْٞخستدًٜ ٞیذ.
آیب ٛتبیح ٗشتجغی پیذا ٗی ضٞد یب ًٔ٘بت اٛتخبثی ض٘ب ثی استجبط است ؟ ًٔ٘بت ؿیش ٗشتجظ سا حزف ًٜیذ.

•

ػجبسات یي ًٔ٘ ٠ای سا ٛیض تب خبی ٌٗ٘ ٚحزف ًٜیذ.

•

سؼی ًٜیذ ث ٠ػجبست ١ب اسٖ ض٢ش خٞد یب ًٔ٘بتی اضبكًٜ ٠یذ تب ً ٖ١بس سئ ٞآسبٛتش ضٞد ٗ ٖ١ ٝخبعجبٝ ٙاهؼب
ٗشتجظ ثب كؼبٓیت ض٘ب اٛتخبة ضٞد.

•

ٓیست ٢ٛبیی ثبیذ ثی 1 ٚتب  4ػجبست ثبضذ .ایٓ ٚیست سا پبًٜٞیخ ًٜیذ  ٝخٔٞی زطٖ خٞد  ٝسبیش اػضبی تیٖ
هشاس د١یذ .اص اٗشٝص ٘١یط ٠ایً٘ٔ ٚبت دس ٗحتٞای ض٘ب ثبیذ استلبد ٟضٞد.
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!یذًٜ ٓیذٞا تٞٗحت

Content is King!

26

ٗحتٞا پبدضب ٟاست!
حبال ًً٘ٔ ٠بت ًٔیذی (ٗٞاد آٝیٗ )٠طخع ضذ ،ٟثبیذ ث ٠كٌش تذاسى خٞساى سثبت (ٗحتٞا) ثبضیذ.

ٝاهؼیت ای ٚاست ً ٠اُش ١ضاسا ٙتٌٜیي كٜی ثشای سئ ٞداضت ٠ثبضیذ ٓٝی ٗحتٞا (ٗتٗ )ٚشتجظ ثب ًٔ٘بت

ًٔیذی تٓٞیذ ٌٛشد ٟثبضیذ ٝة سبیت ض٘ب ١یر ٗٞكویتی ٛخٞا١ذ داضت.

ُب١ی ٗحتٞای ٗٞكن ت٢ٜب  3پبساُشاف است ُ ٝب١ی زٜذی ٚغلح ٠دس ٛتید ٠اص ًٖ یب صیبد ثٞدٗ ٙحتٞا تشسی
ٛذاضت ٠ثبضیذ.

ٓٝی سؼی ًٜیذ ٗحتٞای خٞد سا اص ًٔ٘بت ًٔیذی اٛتخبة ضذ ٟدس ٗشحٔ ٠ی هجٔی ؿٜی ًٜیذ.

ٗحتٞا تٓٞیذ ًٜیذ!

27

اغ ّٞؿٜی سبصی ٗحتٞا
•

پبساُشاف ١ب سا ثب ًٔ٘بت ًٔیذی ضشٝع ًٜیذ .

•

سؼی ًٜیذ ث ٠ضٌٔی ً ٠ثٗ ٠ؼٜبی ٗغٔت ٓغ٘ٛ ٠خٞسد اص ًٔ٘بت ًٔیذی خٞد دس ٗت ٚاستلبد ٝ ٟتٌشاس ًٜیذ.

•

حٞاستب ٙثبضذ ً ٠سثبت ١ب اص خ َٜكشؼ ًشدٛطبٗ ٙتٜلشٛذ دس ٛتید ٠ثیص اص اٛذاص ٟیي ًٔ٘ ٠سا تٌشاس

ٌٜٛیذ  .صیشا ً ٖ١بسثشی ً ٠آ ٙسا ٗی خٞاٛذ ُیح ٗی ًٜذ  ٖ١ ٝسثبت آٛشا ٗػذام تؤت تطخیع ٗی
د١ذ.
•

سؼی ًٜیذ غلحبتی اختػبغی ثشای ًٔ٘بت ًٔیذی خٞد داضت ٠ثبضیذ  ٝدس آٗ ٙتٜی ؿٜی ضذ ٟثب آ٠ً٘ٔ ٙ
ی ًٔیذی داضت ٠ثبضیذ .دس سبیش غلحبت ١ش ُب ٟآ ٠ً٘ٔ ٙسا استلبدً ٟشدیذ آٛشا ث ٠غلح ٠ی اختػبغی

اش ٓیٜي ًٜیذ.
دس سپ٢ش:
•

دس سپ٢ش ٗٞسد آخش ثب دسج ًٔ٘ ٠ی ًٔیذی دس ثبًخ ًٔ٘بت ًٔیذی ث ٠غٞست خٞدًبس اٛدبٕ ٗی ضٞد.

ٗحتٞا تٓٞیذ ًٜیذ!
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ًذ١ب سا تـییش د١یذ!

29

خجش خٞة :سپ٢ش ثسیبسی اص ًبس١ب سا ثػٞست اتٗٞبتیي اٛدبٕ ٗیذ١ذ.
دس غٞستیٌ ٠اص ٝة سبیت سبص سپ٢ش استلبدٗ ٟی ًٜیذ ،خیٔی اص اغ ٝ ّٞهب١ ٙٞٛربی سرئ ٞثر ٠غرٞست
پیص كشؼ دس سبیت ض٘ب سػبیت ضذ ٟاست .دس ٛتیدٗ ٠ی تٞاٛیذ ای ٚثخص سا سد ًٜیذ یرب كورظ ثرشای
اعالػبت ػ٘ٗٞی آٛشا ٗغبٓؼًٜ ٠یذ.
ثشای ٗثبّ :
•

سپ٢ش ث ٠عٞس خٞدًبس ًٔ٘بت ًٔیذی سبیت ض٘ب سا دست ٠ثٜذی  ٝث ٠سثبت توذیٖ ٗی ًٜذ.

•

سپ٢ش تَ ١بی تطذیذ ًٜٜذ ٟی سئ ٞسا ث ٠غٞست خٞدًبس ثشای سثبت ایدبد ٗی ًٜذ.

•

دس ًذٞٛیسی سپ٢ش ت٘بٕ هٞاٛی ٝ ٚاغ ّٞسئ ٞسػبیت ضذ ٟتب یي ًذ ٜٗظٖ ٗ ٝؼتجش ث ٠سثبت اسائر٠
ضٞد.

•

سپ٢ش ٛوط ٠ی سبیت سا ث ٠غٞست اتٗٞبتیي ثب ١ش تـییش سبیت ض٘ب ث ٠سٝص ٗیٌٜذ.

•

...ٝ

ثشای ایدبد ٝة سبیت ث ٠سیستٖ سایبٛص اثشی سپ٢ش ٗشاخؼًٜ ٠یذ :

www.sepehrcc.com
ًذ١ب سا تـییش د١یذ!
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استلبد ٟدسست اص تَ Title
ای ٚتَ ػٜٞا ٙغلح ٠سا ٗطخع ٗیًٜذ  ٝثٞٗ ٠تٞس١بی خستد ٞدس ٗٞسد ای ٠ٌٜای ٚغلح ٠ساخغ ث ٠ز٠
زیضی است اعالػبت ٗید١ذ٘٢ٗ .تشی ٚاهذإ دس سئ ٞسبیت  ٝث٢ی ٠ٜسبصی سبیت اٛتخبة ٜٗبسرت ترَ
ػٜٞا ٙغلح ٠است.
ُ ُْٞپیط٢ٜبد ٗیًٜذ ً٘١ ٠یط ٠ػٜٞاٛی سا ثشای غلح ٠اٛتخبة ًٜیذ ً ٠ثب ٗت ٚغلح ٠استجبط ٗستویٖ
داضت ٠ثبضرذ  ٝایر ٚثرذی ٚدٓیرْ اسرت ًر ٠آِرٞسیتٖ١ربی ٗٞتٞس١ربی خسرتد ٞث٢ترش ثتٞاٜٛرذ آ١ٙرب سا
عجو٠ثٜذی ًٜٜذ  ٝتطخیع دٜ١رذ ًرٗ ٠حترٞای ١رش غرلح ٠سا دس زر ٠دسرت ٠ای هرشاس دٜ١رذ٘١ .سٜریٚ
ثشزست١بی ػٜٞا ٙدس غلحٛ ٠تبیح خستد ٞدس هبٓت یي پیٛٞذ ٘ٛبیص دادٗ ٟیضٛٞذ.
ثشزست١بی ػٜٞا ٙدس دس ٙٝتَ > <title></titleهشاس دادٗ ٟی ضٞد  ٝحذاًثش ً 68ربساًتش ٗریتٞاٛرذ
ثبضذ ً ٠ثیطتش اص ای ٚتؼذاد دس غلحٛ ٠تبیح ٗٞتٞس خستد٘ٛ ٞبیص داد٘ٛ ٟیضٞد.

ًذ١ب سا تـییش د١یذ!
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ػٜٞا ٙسا دسیبثیذ!
•

پیط٢ٜبد ٗی ًٜیٖ ػٜٞا ٙغلح ٠ی ا ّٝض٘ب دهیوب ثب ًٔ٘ ٠ی ًٔیذی ض٘ب ضشٝع ضٞد .

•

پیط٢ٜبد ٗی ًٜیٖ ػٜٞا ٙسا  ٠ٛخیٔی ًٞتب ٠ٛ ٝ ٟخیٔی ثٜٔذ اٛتخبة ًٜیذ.

•

پیط٢ٜبد ٗی ًٜیٖ دس ػٜٞا ٙثیص اص یي ثبس یي ًٔ٘ ٠سا تٌشاس ٌٜٛیذ .

•

پیط٢ٜبد ٗیٌٜیٖ ػٜٞا ٙغلح ٠ثب ٗحتٞای غلحٗ ٠شتجظ ثبضذ.

• دس سپ٢ش:
•

ػٜٞا ٙغلح ٠ی ا ّٝاص عشین تٜظی٘بت هبثْ تـییش است.

•

سبیش غلحبت ث ٠غٞست خٞدًبس ث٢تشی ٚػٜٞا ٙثشای غلح ٠تٞسظ سپ٢ش ایدبد ٗی ضٞد .ثشای ٗثبّ ػٜٞاٙ
غلح ٠ی یي ًبال ٗی ضٞد تشًیت اسٖ كبسسی أِٛیسی ٛ ٝبٕ ثشٛذ آٗ ٙحػّٞ

ًذ١ب سا تـییش د١یذ!
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استلبد ٟاص تَ ١بی h1 / h2
تَ ١بی  headingثب ٗ hطخع ٗی ضٛٞذ  ٝاص  h1تب ١ h6ستٜذ.
تَ  h1ث ٠اصای ١ش غلح ٠كوظ یي ثبس ثبیذ ٝخٞد داضت ٠ثبضذ .ثشای غرلحٛ ٠خسرت ٝة سربیتٛ ،ربٕ ثشٛرذ آٙ
سبیت  ٝیب ٗٞضٞػبت اغٔی آ ٙسبیت ٗی تٞاٛذ ُضیٜرٜٗ ٠بسرجی ثبضرذ .ثرشای غرلحبت داخٔری ٛیرض ػٜرٞا١ ٙرش
غلح ٠ث٢تشیُ ٚضی ٠ٜثشای هشاس ُشكت ٚدس تَ ٗ h1ی ثبضذ.
یٌی اص اضتجب١بت سایدی ً ٠دس عشاحی هبٓت ١ب ٝخٞد داسد ،استلبد ٟثیص اص یي ثبس دس ١ش غلح ٠اص ترَ h1
است.
تَ ٗh2ی تٞاٛذ ثشای ٗٞاسد ٗشتجظ دس آ ٙغلحٗ ( ٠رثال صیرش ٗد٘ٞػر ٠آ ٙپسرت یرب آُ ٙرش ،ٟٝیرب غرلح١ ٠ربیی
ٗطبثً ٝ ٠بٗال ٗشتجظ ثب ٘١ب ٙغلح )٠ثً ٠بس ُشكت ٠ضٞد.
تَ ٗ ٖ١ h3ی تٞاٛذ ثشای ٓیٜي ١بی ٗشتجظ ١ش غلح ٠یب غلحبت ٗٝ ًْ ٖ٢ة سربیت ثرً ٠ربس سٝد (ٗرثال ٓیٜري
آخشی ٚپست ١ب ً ٠دس كٞتش یب ٞٛاس ًٜبسی ٘ٛبیص دادٗ ٟی ضٛٞذ)
تَ ١بی  h4تب  ٖ١ h6ث ٠تشتیت ثشای اخضا ًٖ ا٘١یت تش.
دس سپ٢ش:

ثخص ١بی ٗ ٖ٢غلح ٠تٞسظ تِ٢بی  h1تب  h6ث ٠غٞست اتٗٞبتیي تؼشیق ٗی ضٛٞذ.
ًذ١ب سا تـییش د١یذ!
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استلبد ٟاص ٗطخػبت  Title ٝ ALTدس تَ ١بی
a ٝ img
ٗaltخلق  Alternative Textثٗ ٠ؼٜبی ٗت ٚخبیِضی ٚاست ً ٠ث ٠خضٛذ١ ٟب ً٘ي ٗی ًٜذ ًٗ ٠ل٢رٞٗ ٝ ٕٞضرٞع
ػٌخ سا ٗتٞخ ٠ضٛٞذٛ .تبیح حبغْ اص خستد ٞدس ثخص تػبٝیش ُٞٗ ٠٘١ ٝ ُْٞتٞس ١ربی خسرتد ٞتحرت تر ﺛیش
ٗطخػ title ٝ alt ٠تػبٝیش است .آجت ٠دس ثخطی اص آِٞسیتٖ خستد ،ٞیبكت ٚتػبٝیش ث ٠ثخػرٞظ دس ُُٞرْ،

ثحر

پررشداصش تػررٞیش )ٛ (Image Processingیرض ٝخررٞد داسد .اٗررب ٘١سٜررب ٙضرؼیق اسررت ٜ١ ٝررٞص كٜرربٝسی

خستدٞی تػبٝیش ٗشتجظ ثب ػجبست یب ًٔ٘ ٠خستد ٞضذ ،ٟدس ٗٞترٞس ١ربی خسرتدٗ ٞجتٜری ثرش  title ٝ altتػربٝیش
است .دس ٛتید ٠دس غٞستی ً٘١ ٠ی ٚدُ ٝضی ٠ٜسا ثشای تػبٝیش خٞد كشاٗٞش ًٜیذ ،تشاكیري  ٝثبصدیرذ صیربدی
ً ٠اص خستدٞی تػبٝیش ُٞٗ ٝ ُْٞتٞس ١بی خستد ٞحبغْ ٗی ضٞد سا اص دست ٗی د١یذ.

دس سپ٢ش:
دس سپ٢ش ثشای ػٌخ ١بٗ ،شتجظ تشیٗ ٚت ٚخبیِضی ٚث ٠غٞست خٞدًبس ایدبد ٗی ضٛٞذ اُشزٗ ٠ری تٞاٛیرذ خرٞد
ٛیض ایٗ ٚت١ ٚب سا تـییش د١یذ.

ًذ١ب سا تـییش د١یذ!
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استلبد ٟاص  descriptionدس تَ Meta
ٗطبث ٠ػٜٞا ٙغلحٗ ،٠تب تَ تٞضریحبت ٛیرض ثرً ٠ربسثشا ٙاعالػربتی دس ٗرٞسد ٝة سربیت ٗری د١رذ ،آجتر ٠ایرٚ
اعالػبت كوظ دس غلحٛ ٠تبیح ٗٞتٞس١بی خستد ٞظب١ش ٗی ُشدد .اص دیذُب ٟسئٗ ٞترب ترَ تٞضریحبت تربﺛیشی دس
ًست ستج ٠ث٢تش دس اًثش ٗٞتٞس١بی خستدٛ ٞذاسد ً ٝربسثشد اغرٔی آ ٙثرشای آُرب١ی داد ٙثرً ٠ربسثشاِٜ١ ٙربٕ
ٗٞاخ ٠ضذ ٙثب ٓیٜي یي ٝة سبیت است تب اعالػبتی دس ٗٞسد ٗحتٞای آ ٙثذست آٝسٛرذ .دس ٝاهرغ ١رش زورذس
تٞضیحبت غلح ٠خٞد سا خزاة تش ثٜٞیسیذ ،اٌٗب ٙایً ٠ٌٜبسثشاٞٗ ٙتٞس١بی خستد ٞثب خٞاٛرذ ٙآ ٙثرًٔ ٠یري
ًشد ٙثشٝی آٓ ٙیٜي  ٝثبصدیذ اص غلحٝ ٠ثسبیت ض٘ب تشؿیت ضٛٞذ ،اكضایص ٗی یبثذ.
دس سپ٢ش:
ای ٚتَ ث ٠غٞست خٞدًبس ثب ٗشتجظ تشیٗ ٚتٜی ًٝ ٠اسد ًشد ٟثبضیذ ثشای ١ش غلح ٠ایدبد ٗی ضٞد اُشزرٗ ٠ری
تٞاٛیذ خٞدتب ٙآٛشا تـییش د١یذ.

ًذ١ب سا تـییش د١یذ!
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 ٠٘١ی ًبس١ب اٛدبٕ ضذ ،حبال ٗٞهغ ثشسسی
دٝثبس ٟاست!
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اثضاس١بی ثشسسی سبیت
اص آٛدبییٌٗ ٠ؼٔٛ ٕٞیست سثبت ُ ُْٞدكؼ ٠ی ثؼذ ًی ثٝ ٠ة سبیت ض٘ب سش ثضٛذ ٘ٛی تٞاٜٗ ٙتظش ٗبٛذ تب ٗثال
یي ٗب ٟدیِش ث ٠سبیت ض٘ب سش ثضٛذ تب ٗطخع ضٞد ًبس١ب دسست اٛدبٕ ضذ ٟاست یب  .٠ٛثشای ٘١یٚ
اثضاس١بیی ١ستٜذ ًً٘ ٠ي ٗی ًٜٜذ ٝة سبیت خٞد سا اص ٓحبػ ٗٞاسد ٗختٔق تست ًٜیذ تب ٗغ٘ئ ٚضٞیذ ٝهتی
ُ ُْٞدٝثبس ٟثٝ ٠ة سبیت ض٘ب سخٞع ٗی ًٜذ  ٠٘١زیض سشخبیص است.

اًثش ای ٚاثضاس١ب ،ث ٠غٞست اكض١ ٠ٛٝبیی سٝی ٗشٝسُش ض٘ب ٛػت ٗی ضٛٞذ .ثؼضی سایِب ٝ ٙتؼذاد صیبدی اص
آ٢ٛب ثشای ٗػبسف حشك ٠ای  ٝپٓٞی ١ستٜذ.
دس ایٜدب سؼی ٗی ًٜیٖ زٜذ اثضاس ثسیبس ٗلیذ  ٝسایِب ٙسا ثشای استلبد ٟی ض٘ب ٗؼشكی ًٜیٖ.

ً ٠٘١بس١ب اٛدبٕ ضذ ،حبال ٗٞهغ ثشسسی دٝثبس ٟاست!
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ٗذیشیت اكض١ ٠ٛٝب
•

ثشای ضشٝع دس ٗشٝسُش كبیشكبًخ ،ث ٠ثخص ٗذیشیت اكض١ ٠ٛٝب ( دس ػٌخ ٗطخع ضذٗ ) ٟشاخؼًٜ ٠یذ
یب ًٔیذ ٗیبٛجش  Ctrl+shift +Aسا كطبس د١یذ .

ً ٠٘١بس١ب اٛدبٕ ضذ ،حبال ٗٞهغ ثشسسی دٝثبس ٟاست!

38

اكض ٠ٛٝی ثشسسی پیح سٛي  ٝآٌسب

ای ٚاثضاس آٝی ٚاثضاسی است ًٛ ٠یبص
داسیذ  .ثب ٛػت آٝ ٙهتی ٝاسد ١ش

غلح ٠ی ایٜتشٛتی ثطٞیذ ٗیضا ٙپیح
سٛي  ٝآٌسبی آ ٙسبیت ٘ٛبیص دادٟ
ٗی ضٞد .ثشای ایٌٜبس اكض١ ٠ٛٝبی
صیبدی ٝخٞد داسد  ٝت٢ٜب ًبكی است دس
ثخص خستدٞی ٗذیشیت اكض١ ٠ٛٝب
ػجبست ” “PageRankسا خستدًٜ ٞیذ.

ً ٠٘١بس١ب اٛدبٕ ضذ ،حبال ٗٞهغ ثشسسی دٝثبس ٟاست!
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ثشسسی زِبٓی ًٔ٘بت ًٔیذی ()Keyword Density
دس ث٢ی ٠ٜسبصی ثیطتش اص ای ٠ٌٜتؼذاد تٌشاس ًٔ٘بت ًٔیذی ٗ ٖ٢ثبضذ زِبٓی ٗ ٖ٢است .زِربٓی ًٔ٘ربت ًٔیرذی
یي غلحٛ ،٠سجت تٌشاس ًٔ٘بت ًٔیذی ث ٠ثبهی ًٔ٘بت دس یي غلحٝ ٠ة تؼشیق ٗی ضٞد.
ثشای ٗثبّ ٌٗ٘ ٚاست ض٘ب یي پبساُشاف  ٠ً٘ٔ 100ای داضت ٠ثبضیذ ً 3 ٠ثربس ًٔ٘ر ٠ی ًٔیرذی دس آ ٙتٌرشاس
ضذ ٟاست .دس ٗوبثْ سهیت ض٘ب  10پبساُشاف  ٠ً٘ٔ 100ای ً ٠دس ًْ  30ثربس ًٔ٘ر ٠ی ًٔیرذی دس آ ٙتٌرشاس

ضذ ٟاست.
دس ایٜدب اص ٓحبػ زِبٓی ض٘ب ثب سهیجتب ٙثشاثش ١ستیذ .اُشز ٠اً٘ٔ ٝبت سا ثیطتش تٌشاس ًشد.ٟ
( آجت ٠اص ٓحبػ ای ٠ٌٜاٗ ٝحتٞای ثیطتشی ٛسجت ث ٠ض٘ب تٓٞیذ ًشد ٟاص ض٘ب خٔٞتش است)
دس ٗٞتٞس١بی خستدٞی آٝی ،٠زِبٓی ًٔ٘بت ًٔیذی ث ٠ػٜٞا٘٢ٗ ٙتشی ٚػبْٗ خ٢رت ٗطرخع ًرشد ٙستجر ٠یري

غلح ٠استلبدٗ ٟی ضذٓٝ ،ی دس حبّ حبضش ایٗ ٚؼیبس اص ا٘١یت ً٘تشی ثشخٞسداس اسرت ،صیرشا داضرت ٚزِربٓی
صیبد ًٔ٘بت ًٔیذی ثبػ

خشی٘ ٠ضذ ٙتٞسظ ٗٞتٞس١بی خستدٗ ٞخػٞغب ُ ُْٞخٞا١ذ ضذ  ٝسبیت ثر ٠ػٜرٞاٙ

اسپ٘ش ٗؼشكی ٗی ضٞد.

ً ٠٘١بس١ب اٛدبٕ ضذ ،حبال ٗٞهغ ثشسسی دٝثبس ٟاست!
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اكض ٠ٛٝی SenSEO
•

ترای اوذازي گیری چگالی لیما لییذی عی تُاویذ از ایه افسَوً اس فادي لىیذ .

•

ترای داویُد تً لیىک زیر عراونً لىیذ:

•

http://www.sensational-seo.com/

•

ایه افسَوً لالَي تر ایه لار اس فادي ٌای دیگری ویس دارد.

•

ترای عثال عی تُاویذ لیما لییذی خُد را در تخش آوالیس آن َارد لىیذ .افسَوً از

 1تا  100تً صفحً ی شما یک ومري عی دٌذٌ .مچىیه پیشىٍاداتی ترای تٍ ر
شذن سوُی َب سایت شما تً شما ارائً عی لىذ.

ً ٠٘١بس١ب اٛدبٕ ضذ ،حبال ٗٞهغ ثشسسی دٝثبس ٟاست!
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تنذ از ایىکً ٌمً ی تذارلا

عٍماوی فئراٌ شئذ (َ )seo on pageقئت آن عئی رسئذ

لً از عىسل تیرَن رَیذ َ در عٍماوی ٌای دیگئر از رتئا

ٌئا تخُاٌیئذ تئً عٍمئاوی شئما

تیایىذ .رتاتٍا عنمُ عشغُل تازدیذ از سایت ٌئای دیگئر ٌ،ئ ىذ در صئُرتیکً در آن
سایت تً لیىک سایت ترسىذ عطموىا سایت شما عقصذ تنذی آوٍا خُاٌذ تُد.
سوُی تیرَن صفحً ای تً لییً ی لارٌایی گف ً عی شُد لً شئما خئارا از َب سئایت
خُد او ام عی دٌیذ تا تاثیر عثثت رَی َب سایت شما عئی گئرارد َ .والئة ایى اسئت
لً اگر در سوُی درَن صفحً ای لارٌای زیادی َوُد داشت در سوُی تیرَن صفحً ای
یک لار تیش ر َوُد وذارد:
برای وة سبیت خود لینک جمع کنید!

-2سئ ٞثیش ٙٝغلح ٠زیست؟ ( )Off Page
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ٜٗظٞس اص ٓیٜي زیست؟
•

ٝهتی ض٘ب اص سبیت كال ٙخٞاٜٛذ ٟخٞضتبٗ ٙی آیذ دس ٝثالٍ ضخػی خٞد یي پست ٗی
ٞٛیسیذ دس ٗٞسد آ ٙخٞاٜٛذ ٝ ٟدس اٛت٢ب یي ٓیٜي ٗی د١یذ ثٝ ٠ة سبیت آ ٙخٞاٜٛذ .ٟایٚ
اص دیذ سثبت٢ب یؼٜی یي اٗتیبص ٗثجت ثشای آ ٙخٞاٜٛذٝ .ٟهتی سثبت٢ب اص ٗٞسیوی زیضی سشدس

٘ٛی آٝسٛذ سؼی ٗی ًٜٜذ اص تؼذاد اكشادی ً ٠ث ٠آ ٙخٞاٜٛذٓ ٟیٜي داد ٟاٛذ ثٗ ٠یضاٙ
ٗحجٞثیت یي خٞاٜٛذ ٟپی ثجشٛذ.

•

ٗؼ٘ٞال سیستٖ ١بی ٗذیشیت ٗحتٞا اٌٗبٛبت آسبٛی ثشای ٓیٜي داد ٙداسٛذٓٝ ،ی سبدٟ
تشی ٚضٌْ سبختبس یي ٓیٜي ث ٠ضٌْ صیش است:
>ٗ</aتٓ ٚیٜي>”<a href=“www.websiteurl.com

-2سئ ٞثیش ٙٝغلح ٠زیست؟ ( )Off Page
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 ٝآیب ١ش ٓیٌٜی ٜٗبست است؟
•

آجت ٠سبختبس ٓیٜي ١ب ث٘١ ٠ی ٚسبدُی ٛ ٖ١یست ثٌٔ ٠زٜذ آیتٖ دیِش  ٖ١ثٓ ٠یٜي ١ب
اضبكٗ ٠ی ضٞد.

•

آٝی خػٞغیت  relاست ً ٠ثشای تٞغیق ًبسًشد ٓیٜي استلبدٗ ٟی ضٞد .دس غٞستیٌ ٠دس
یي ٓیٜي ای ٚاتشثیٞت سا ثب ٗوذاس  no-followدیذیذٗ ،ؼٜب ٗ ٝل ٕٞ٢آ ٙایٜست ً ٠غبحت
ٝة سبیت اُشزٓ ٠یٜي دادٓٝ ٟی اص سثبت خٞاست ٠ایٓ ٚیٜي سا دٛجبّ ٌٜٛذ .دس ٛتید ٠ایٚ
ٓیٜي ثشای ض٘ب اسصضی ٛخٞا١ذ داضت.

>ٗ</aتٓ ٚیٜي>”<a href=“www.websiteurl.com” rel=“nofollow
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آیب  ٠٘١ی ٓیٜي ١ب ث ٠یي ٗوذاس اسصش داسٛذ؟
خیشٗ ،یضا ٙاسصش ١ش ٓیٜي ثٞٗ ٠اسد صیبدی اص خ٘ٔٞٗ ٠اسد صیش ثستِی داسد:

.1

١شزوذس پیح سٛي سبیت ٓیٜي دٜ١ذ ٟثبالتش ثبضذ اسصش آٓ ٙیٜي ثیطتش استٗ .ثال ٓیٜي اص یي ٝة

سبیت ثب پیح سٛي  3ثسیبس ثیطتش اص ٓیٜي اص یي ٝة سبیت ثب پیح سٛي  1اسصضٜ٘ذ است.

.2

١شزوذس ٗٞضٞع آ ٙسبیت ثب ٗٞضٞع سبیت ض٘ب ٗشتجظ تش ثبضذ اسصش آٓ ٙیٜي ثیطتش استٗ .ثال ٓیٜي
یي ٝة سبیت ٝسصضی ث ٠یي ٝة سبیت ػٔ٘ی ًٖ اسصش تش است تب ٓیٜي دٝ ٝة سبیت ٝسصضی ث.ٖ١ ٠

.3

١شزوذس دس تَ ٗ ٝ altتٓ ٚیٜي ًٔ٘بت ًٔیذی ض٘ب آٝسد ٟضذ ٟثبضذ آٓ ٙیٜي ثشای ض٘ب ٜٗبست تش
استٗ .ثال ٓیٜي “سستٞساٗ ٙدْٔ ” خیٔی ث٢تش است تب “ثشای دیذ ٙسستٞسا ٙایٜدب سا ًٔیي ًٜیذ»

-2سئ ٞثیش ٙٝغلح ٠زیست؟ ( )Off Page
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اص زً ٠سبٛی ٓیٜي ثِیشیٖ؟
ٗٞاسد غلح ٠ی هجْ :

•

ثش اسب

.1

اص ًسبٛی ٓیٜي ثِیشیذ ً ٠پیح سٛي ثبالتشی داسٛذ.

.2

اص ًسبٛی ٓیٜي ثِیشیذ ًٌ٘١ ٠بس ض٘ب یب ثب ٗٞضٞع كؼبٓیت ٛضدیي ث ٠ض٘ب ١ستٜذ ( .اُش زٜیٝ ٚة
سبیت٢بیی ٗٞخٞد ٛیست یب سهجبی ض٘ب ٗحسٞة ٗی ضٛٞذ ٗی تٞا ٙایٞٗ ٚسد سا ٛبدیذُ ٟشكت)

.3

اص ٝة سبیت٢بیی ٓیٜي ثِیشیذ ً ٠تؼذاد ٓیٜي ١بی ً٘تشی داسٛذ ٝ ٠ٛة سبیت٢بیی ً ٠پش اص ٓیٜي ١بی
تجٔیؾ ١ستٜذ.

.4

اصُشكتٓ ٚیٜي اص ٝة سبیت٢بیی ًٓ ٠یٜي ث ٠ض٘ب دسج ٗی ًٜٜذ ٓٝی ثب تَ  nofollowپش١یض ًٜیذ.

-2سئ ٞثیش ٙٝغلح ٠زیست؟ ( )Off Page

47

زٜذ سا ٟثشای خ٘غ ًشدٓ ٙیٜي

48

تجبدّ ٓیٜي
یکی از لارٌای ع ذاَل َب ع ،رٌا تثادل لیىک تا َب سئای ٍای ٌمکئار یئا تئا عُ ئُع
عش رک است .عی تُاویذ یک صفحً یئا تخئش در َب سئایت خئُد ای ئاد لىیئذ تئا وئام

لیىک دَس ان در ایى روت تگردیذ سئایت ٌئای خئُب را پیئذا لىیئذ َ لیىئک آوٍئا را در
سایت خُد درا لىیذ .سپس تا یک ایمیل اح رام آعیس از عذیر َب سئایت تخُاٌیئذ تئا
آوٍا ٌ لیىک سایت شما را درا لىىذ .تً ایه لار تثادل لیىک گف ً عی شُد لئً تئرای

ٌر دَ طرف سُدعىذ خُاٌذ تُد .

زٜذ سا ٟثشای خ٘غ ًشدٓ ٙیٜي
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دس ٛیبصٜٗذی٢ب  ٝك٢شست ١ب ػض ٞضٞیذ
•

سبیتْبی سیبدی در ایٌتزًت ٍخَد دارد کِ ضجیِ یک ْزست عول هی کٌٌذ .هثال ٍة
سبیت صٌف کفبش ّب کِ لیٌک ٍة سبیت ّوِ ی کفبش ّب را در خَد ًوبیص هی دّذ.

در ایي ٍة سبیت ّب عضَ ضَیذ ٍ لیٌک سبیت خَد را در آًْب درج کٌیذ.
•

یب ًیبسهٌذیْبیی کِ خذهبت هختلف را ثِ رایگبى تجلیغ هی کٌٌذ ّن هحل هٌبسجی ثزای
گز تي لیٌک رایگبى است.

•

ّوچٌیي ایدبد صفحِ در ضجکِ ّبی اختوبعی ًیش هی تَاًذ کبر هَثزی ثبضذ.

زٜذ سا ٟثشای خ٘غ ًشدٓ ٙیٜي
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سبختٝ ٚثالٍ
ٞٛضتٝ ٚثرالٍ یٌری اص ث٢ترشی ٚاثضاس١رب ثرشای ُسرتشش اػتجربس

سبیت ض٘ب ٗی ثبضذ .ثب ٞٛضتٝ ٚثالٍ ثشای سربیت خرٞد ،دٓیٔری
ث ٠ثبصدیذًٜٜذُبٗ ٙی د١یذ تب ث ٠سبیت ض٘ب ثیبیٜذ  ٝاص آخشیٚ
اخجبس ضر٘ب ثبصدیرذ ًٜٜرذ٘١ .سٜری ٚثر ٠خضٛرذ١ ٟربی ٗٞتٞس١ربی
خستدً٘ ٞي ٗی ًٜذ ً١ ٠ش ز ٠ثیص تش ٗحتٞای سبیت ضر٘ب سا

ٗشٝس ًٜٜذ .زٗ ٙٞدجٞسٛذ پست ١بی خذیذ ٝثالُترب ٙسا دٝثربسٟ
ٗشٝس ًٜٜذ .ث٢ترش اسرت ثرشای ٝثرالٍ خٞدترب ٙیٌسرشی ٗحترٞای
خبظ  ٝاغیْ تٓٞیذ ًٜیرذٗ .ثرْ آٗرٞصش ١ربی ٗرشتجظٓ ،یسرت
ػٜبٝیٗ ٚشتجظ ،استلبد ٟاص  . … ٝ infographicیبدتب ٙثبضذ ًر٠

غشیح  ٝثی پشد ٟدس ٝثالُتبٗ ٙغٔرت ثٜٞیسریذ ُٝشٛرٝ ٠ثالُتربٙ
اسصضص سا اص دست ٗی د١ذ .ثشای استوب ًیلیت ٝثالُتب ٙحت٘رب
آ ٙسا دس ك٢شسررت ١رربی ساٜ٘١رربی ٝثررالٍ ١ررب رخیررشًٜ ٟیررذ تررب
ٝثالُتب ٙدیذ ٟضٞد.

زٜذ سا ٟثشای خ٘غ ًشدٓ ٙیٜي

51

خشیذ ٓیٜي
ّوچٌیي هی تَاًیذ ثب خزیذ لیٌک ثزای ثْیٌِسبسی هَتَرّبی خستدَ اقذام ًوبییذ.
ثزای ایي هَضَع سعی کٌیذ اس ٍة سبیتْبیی استفبدُ کٌیذ کِ پیح رًک ثبالیی دارًذ ٍ
ّوچٌیي تعز ِ ّبی ارساى قیوت ثزای تجلیغبت هتٌی دارًذ.
ًیبس ًیست یک ثٌز ثشرگ سفبرش دّیذ ،کب ی است تٌْب یک لیٌک کَچک در ثخطی کِ خیلی
ّن در دیذ ًیست ثِ سبیت ضوب دادُ ضَد.

زٜذ سا ٟثشای خ٘غ ًشدٓ ٙیٜي
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همه ی این کبرهب را کردم ،چرا هنوز نتیجه
نگرفته ام؟
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آیب اغال سثبتی ث٘٢ٗ ٠بٛی آٗذ ٟاست؟
•

سثبت ١ب سشضب ٙثسیبس ضٔٞؽ است .ثشای ٘١ی ٚثٝ ٠ة سبیت ١بی تبص ٟایدبد ضذ ٟدیش ث ٠دیش

سش ٗی صٜٛذ .ثشای ای ٠ٌٜاغال ٗغ٘ئ ٚضٞیذ سثبتی ثٝ ٠ة سبیت ض٘ب آٗذ ٟد ٝسا ٟداسیذ :

.1دس ُ ُْٞایٜغٞس سشذ ًٜیذ :
آدس

سبیت ض٘باSite:

.ای ٚیؼٜی ای ٠٘١ ٠ٌٜی غلح١ ٠بی سبیت ٗ ٠ً ٚتٞسظ سثبت رخیش ٟضذ ٟاٛذ سا ٘ٛبیص ثذ . ٟث ٠ایٚ
ٝسیٔٗ ٠ی تٞاٛیذ ثجیٜیذ اال ٙدس دیتبثیخ ُ ُْٞز ٠غلح١ ٠بیی اص ٝة سبیت ض٘ب رخیش ٟضذٟ
است.
.2اص اثضاس حشك ٠ای  Google webmaster toolsاستلبدًٜ ٟیذ .
ای ٚاثضاسی است ً ُُْٞ ٠ثشای ض٘ب ایدبد ًشد ٟتب ثتٞاٛیذ آخشیٝ ٚضؼیت ٝة سبیت خٞد سا اص ِٛبٟ
ُ ُْٞثشسسی ًٜیذ .آٗبس دهین اص آخشیٗ ٚشاخؼبت سثبت  ٠ً ... ٝثسیبس ٗی تٞاٛذ ٗلیذ ثبضذ .ثشای
آٗٞصش ًبْٗ تش دس ٗٞسد ای ٚاثضاس ٗی تٞاٛیذ ث ٠ای ٚپست اص ٝثالٍ سپ٢ش ٗشاخؼًٜ ٠یذ:

آٗٞسش استلبد ٟاص ُٝ ُْٞث٘ستش تٓٞض
 ٠٘١ایً ٚبس١ب سا ًشدٕ ،زشا ٜٞ١ص ٛتیدِٛ ٠شكت ٠إ؟
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دس پبیب...ٙ
دس پبیب ٙثبیذ ثذاٛیذ سئ ٞیي اٗش صٗب ٙثش ٘١ ٝیطِی است ٠ً .دس غٞست تٞكین دس آٙ
•

ٗیٔی١ ٙٞب تٗٞب ٙغشك ٠خٞیی دس تجٔیـبت

•

 ٝغذ١ب ٗیٔی ٙٞتٗٞب ٙكشٝش ثیطتش

حبغْ خٞا١ذ ضذ.

دسٛتید: ٠
•

یب ثب ًست ٗ٢بست الصٕ  ٝغشف ٝهت ٝة سبیت خٞد سا ث٢یًٜ ٠ٜیذ

•

یب اص یي تیٖ حشك ٠ای ثخٞا١یذ ٝة سبیت ض٘ب سا ث٢ی ٠ٜسبصی ٘ٛبیٜذ.

ٗطبٝس ٟسایِب ٙثب تیٖ ث٢ی ٠ٜسبصی سایبٛص اثشی سپ٢ش

 ٠٘١ایً ٚبس١ب سا ًشدٕ ،زشا ٜٞ١ص ٛتیدِٛ ٠شكت ٠إ؟
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ٓزت خٞاٛذ ٙایً ٚتبة سا ثب دٝستب ٙخٞد ضشیي ضٞیذ
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