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  پيشگفتار

فنـاوري جديـد نهفتـه     اين به كشور ما هم راه يافته است، اما چيزي متفاوت در ذات» وب«صنعت /بيش از يك دهه است كه دانش

بار برخالف گذشته، فقط استفاده كننده نباشيم و آن وجه مميزه عبارتست از در دسترس بودن  اين تا دكن مياست كه ما را اميدوار 

عرصـه،   ايـن  با كمال خوشبختي بايد اذعان كرد كـه در . گيري از آن كنكاش و آموزش و بهرهمي براي مفاهيم پايه و نيز امكان عمو

 ايـن  مان اسـت كـه پـيش از همـه،     همت انگيزه و با متعلق به جوانان بارديد افتخار آن ت بيش قابل قبولي داريم، كه بي و كم كارنامه

  .واقعيت را دريافتند

براي مـا برگيـرد، نقـش كسـاني چـون      مي هم گير جهاني، سه گير شود و در رقابت نفس اگر بخواهيم صنعت وب در كشور ما ريشه

 .نـد كن مييگرانند و تجارب خود را با مشتاقان تقسيم مهدي رودكي را بايد ستود كه مجدانه و مصمم، مدام در كار گسترش دانش د

 دنياي كـامپيوتر و ارتباطـات  هاي خود را پيرامون زواياي گوناگون وب و با هيجان در ماهنامه  حدود ده سال پيش كه رودكي نوشته

دهـد و دسـت آخـر، كتـابش هـم در وب       هاي فراواني مي درخت، به زودي ميوه اين دانستيم كه كدام نمي رد، شايد هيچك منتشر مي

، تنـا اي ي مختلف و از جملـه ها سايتكردن  ي و تجربي او در بهينهها و نكات عمل همدت البته ديدگا اين در. چرخد ميدست به دست 

  .كمك شايان تقديري به همراه داشته است

خرسندم  چنين هم .جاي كتاب، بيشتر روي وب است رسد و صد البته كه ميتر  هاي تازه صميمانه خوشحالم كه كتاب به چاپ اكنون

بيشـتري از   ي براي انتشار كتاب و رساندن آن به گسـتره اي  ههاي مهدي، بستر تاز كد به عنوان پاسخي اندك به كمتوان ميتنا اي كه

  .مندانش باشد عالقه

زاده محمود اروج  

»ايتنا«و » دنياي كامپيوتر و ارتباطات ي ماهنامه«مدير مسئول   

itna.ir 

  



. آشنا شـدم  "سئو" ي با واژه كه كارم بودم و در مورد كسب ياطالعاتدنبال  به به عنوان يك تازه وارد به دنياي وب .ش بوديسال پ 7

 يآخـر بـه مقـاالت مهـد     سـت د !دشتر بويبها  آن مراجعه كردم اما انگار اطالعات اندك من در مورد سئو از يمختلف يها به شركت

 يسـم مهـد  ا يت كرده باشـد و وقتـ  يش رتبه سايغ افزايدم كه تبليرا ند يكس. دمياش را د يين طاليب زه ذرهيجا و برخوردم يرودك

   .، بتواند تخصص او را انكار كندبياورمش يرا برا يرودك

. دارمهـم  آن كتـاب را هنـوز   . كـار گـرفتم   بهتم يرا دانلود كردم و نكاتش را در وب سا "كيزار و و ها ديك ي"كتاب ي  ن نسخهياول

 فندهايرت بردنر اگان باشد چون بالفاصله پس از به كيد رايكه نبامعتقدم افت كردم اما يگان دريكتاب را را! دارماش را  نت شدهيپر

مـن   يهـا  سـايت با  كنونوگل اگ .يپرشدن حساب بانكو  بودبه سايت وثر ك ميافرت ر شدنيوان شاهد سرازت ي، مدر آن گفته شده

   .رديگ يدر نظر مها  آن شينما يها را بران جايشه بهتريق است و هميرف

 در نتـايج معتبرتـر و   يخواهند در ذهـن مشـتر   يمختلف كه م يكارها و را به تمام همكارانم در كسب "كيا دو هزار و ي كي"كتاب 

   .كنم ميشنهاد يرند، پين قرار گيريباالتر از سا گوگل

ينيبهداد مب  

technolife.ir 
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بكـر  اي  هحرف .بود جو و جست يموتورها يبرا ها سايت يساز ينهتخصص داشت و آن به يمعالقه و بهتر بگو يكاز همان ابتدا  يمهد

را  آن يارزش مـاد  يـا شناختند  ميتخصص را ن اين اصال يا زماندر آن  ها سايت يراناز مد يارياما كمتر شناخته شده و در واقع بس

تنهـا مرجـع    يدو شـا تـرين   ها جـامع  مدت يكه برا يزرا ن IranSEO يتو سا يكردصورت او تالش خود را م ا در هردانستند ام مين

دوست مهدي رودكي، ، كتاب »يكو  ردو هزا يا يك« .كرد يازاند هبود را را جو و جست يموتورها يبرا يساز بهينه ينهدر زم يمقاالت

از  ياريبسـ  يبـرا  قابـل درك  آن راكتـاب   ي سـاده  زبـان و دارد  يـدي مف يارياطالعات بس يتو طراحان سا يرانمد يبرا ،خوب من

 .از خواندن كتابش لذت بردم. است كرده ترنتاين كاربران

  بالگفا يرمد يرازي،ش عليرضا

blogfa.com 

. اسـت  رانايـ ر منتشر شـده د  يفارس يكتاب سئو ينو بهتر ينموثرتر گفت توان ميبه جرات اولين و  »يكدو هزار و  يا يك«كتاب 

. دكن ميراحت درك  يارسئو را بس يشود و خواننده مباحث جد مي يزود با خواننده خودمان يليمولف با نوع نگارش و قلم خوبش خ

  .زبان داشته است يكاربران فارس يدانش سئو برا يادگيريسهم را در  يشترينب يرودك يمهد يها مقاالت و كتاب

 وب يسضابط، طراح و برنامه نو ميثم

zabet.ir 

نمودن فعاالن حوزه وب بـا مفهـوم سـئو    ي آشنا اش برا و تالش نگارنده يم، تصم»يكدو هزار و  يا يك«كتاب  يصهخص ينبزرگتر  

داشـت،   يتـازگ  ITي  هحـوز  يراناغلـب مـد   يبرا ينمود كه سئو حتكار را آغاز ي اين زماندر  يرودك يمهد كهاين با توجه به. است

 يزبـان كتـاب بـرا   ! كار موفق بـود  اين در يمبه شما بگو يدو بگذار. نمود ميمطالب انتخاب  بيان يبرا يواساده و ش يزبان يستبا مي

 .كننـده اسـت   سـاده و كمـك   ياربس يتسا يزيو مم يعفرت يها تكنيك يحتشر چنين همسئو و  ي هرفت پيشتا  ييابتدا يفتعار يمتفه

من، عـدم وجـود    ي يدهتنها خال موجود در كتاب به عق. اند شده يبند و جمع يگردآور يهم، به خوب يو تخصص ياز نظر فن مطالب

 انيـز م يكار بر رو يجا ياربس يدنگاشته شده است و شا بزاريو ا يفن ياركتاب بس. است يابيسئو و بازار يممفاه ينب يحلقه ارتباط

  .داشته باشد  بر وب يمبتن يها شركت يابيبازار يريتو مد يفروش، برندساز يها هابزارها بر شاخي اين يرگذارتاث

 عماد هنرپرور

irxp.com 

   



كمتـر   هـا  سـال زيـرا آن   زمينه بـود  اين سازي در فرهنگ براي گام بلندي  1381در سال » يك يا دو هزار و يك«كتاب نسخه اول 

 مطالعـه در ساز آغاز  زمينهاطالعات كتاب براي من به شخصه بسيار مفيد بود و . داشت ها سايتي ساز بهينهاجع به كسي اطالعاتي ر

. دكنـ  مـي روزتـر منتشـر    هرا با اطالعات ب شكتاب جديد ي رودكي نسخهمهدي بسيار خوشحالم كه اكنون  .شدبراي من  موضوع اين

  .مكن ميند، توصيه كن ميبه تمام كساني كه به نحوي در وب فعاليت  آن راخواندن 

 حميد استادهاشمي

rahnemoon.com 
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 نويسنده درباره

 يتاو سـا . سـئو پرداخـت   يـدگاه از د جـو  و جسـت و موتـور   جـو  و جسـت  يتبه اهم يبود كه به طور جد يرودك يمهد اين راناي در

 يها كنجكاوي .را اهدا نمود ييطال ينب ذره ي يزهبه مدت سه سال جا ،سئو يها ه آموزشيبا ارا زمان همكرد و  يانداز سئو را راه.رانيا

 يكارشناسـ  ي خـود در دوره  يليالتحصـ  فـارغ  ي نامه يانپا يرفت كه و يشكشاند و كار تا آنجا پ جو و جست ياياو را به دن يشخص

، خود من هستم كه به هر جو و جستبرق و موتور  يارتباط مهندس". گوگل اختصاص داد يبرق را با سماجت به كار بر رو يمهندس

ي بـرا  يسـت؟ بـرق چ  يارتبـاط گوگـل و مهندسـ   : كرد از خندهپر را  يهپرسش داد سالن دفاع اين هكه او ب يپاسخ. "دو عالقه دارم

  :با مولف به آدرس زير مراجعه نماييدبيشتر  آشنايي

Like: facebook.com/roudaki 

   



 

 

 

Sa diyê min, Zer û dapîrê min Mircan.  

Dîsa de bîra dapîra min Mes. 

Yên ku de nexlên xweyî de refş dinya ya zaroktiya min gir kirin. 

KURDI 

  

  .انبزرگم مرج براي مادرم، زر و مادر

  .بزرگم، مس و به ياد مادر

  .را بزرگ كردند ام دنياي كوچكي شان ي زيبايها انبا داستكه ها  آن
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 !يدكار را نكن اين جالب بوده است، شما يشهكتاب هم يكي  مقدمه نخواندن

 مقدمه

آور  يـاد اعت هايگـذار  و از گشـت . دهنـد  مـي انجـام   يـز ن ياريبس يدر وب حضور دارند و در آن كارها يگوناگون يها هيزبا انگ كاربران

و  يقيو عكـس و گـوش دادن بـه موسـ     يلمف يدنگرفته تا د) يميلا(نامه  يافتها و ارسال و در وبالگ ياندر م يدنچرخ ي،بوكيسف

به فهرست اشاره  يراحت به يدتوان ميكه شما  يگرد ياز كارها ياريو بس. و فروش يدخر يتي و حمعل يقاتخواندن خبر و انجام تحق

 .يفزاييدشده، ب

. دهنـد  مـي ران وب انجام كارب ي كه عمده ي استماقدا جو و جستابزار  يگرد ياشود، سرزدن به گوگل  ميكه انجام  ييكارها يانم در

دهنـد و هـم نقـش     مـي كـاربران وب را پاسـخ    يـاز هـم ن  جـو  و جستابزار  يرگوگل و سا ؟گوگل باشد يركه منكر نقش و تاث يستك

 كـه  دانـد  مي يشناسد و به خوب مينام را  اين كامال يتيسا يرهر مد. كنند فاايين آنال رهايكا و در رونق دادن به كسب يانكار قابليرغ

ورود به  ي هبه طور مشخص گوگل به عنوان دروازو  جو و جستموتور . كند جاداي هاكار و كسبدر  يد چه تحول بزرگتوان ميابزار  اين

 .يدمراجعه نما يتبه كدام سا يكه در گام بعد يردگ مي يمو كاربر بعد از مراجعه به آن تصم دكن ميوب عمل 

 ي آمـدن شـماره   يبـه معنـا   جو و جست يجنتا يباال يها هاند كه حضور در رتب يافتهدر ها سايتگذاران  يهو سرما يزانر برنامه مديران،

 .يابندب ها هبه آن رتب يابي دست يبرا يتا راهاند  همواره در تالش ينآنان است؛ بنابرا يتاز كاربران به سا يشتريب

 يدر كنكور سراسـر آيا  .رود ميباال از دست ي  رتبه يت، اهممقدوركس  همه يباشد و برااي  هباال كار ساد يها هبه رتب يابي دست اگر

باال در موتور  يها هرتب سبك. شود ميفراتر از ارزشمند  يكي  ند اول شوند، كسب رتبهتوان ميند اول شوند؟ چون همه نتوان ميهمه 

و تـالش   جـو  و جسـت موتـور   يتجـار  يـت اهم. دارد يازن صبرصرف زمان و و به تجربه، دانش و البته  يستناي  هكار ساد جو و جست

حضـور مناسـب در موتـور     يبـرا  يتسا يساز آماده يندبه فرا. را رقم زده است ينينو كار و كسب، ها آن حضور بهتر در يبرا ها سايت

 .يندگو مي، سئو جو و جست

: روشن است ياربس يلدل. شود مي ياددرآمد از آن  مهم و البته پراي  هاست و به عنوان حرف ينآنال يابيدر بازار يديكل يسئو، تخصص

آنان  يگشا حرفه همواره راه اين دارند و كارشناسان يازن جو و جست يبه حضور مناسب در موتورها ياريبس يهاكار و كسبو  ها سايت

 .اند هبود

 ماهانه بيننده صد با چندكوچك ي ها سايتاز  ؛ه امرا تجربه كرد ياديز يها سايت ي رتبه يبهبود ي وساز بهينهگذشته  يها سال در

و  به سـردمداري گوگـل   جو و جستمهري موتورهاي  بيو اضطراب  يجانه. بيننده روزانه ي با بيش از يك ميليونيها سايتتا گرفته 

 يزن ياريبس يها يتاما موفقام  هسرخورده شدحتي و گاه ام  هشكست خورد .ام هرا تا مغز استخوان حس كرد ها هشدن رتب يينو پا باال

با هم  ياييدب .است "يجانه" ييطال ي كنم حتما آن واژه يانواژه ب يكرا با تنها  ها سال اين ي همه ياتتجربقرار باشد  اگر .ام هداشت

 !يمزده شو يجانه
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 !سوم كتاب ي نسخه كاين و

اسـتقبال  . ان قـرار گرفـت  مند عالقه ياردر اخت يگانو به را )1381سال ( منتشر شد اف دي پيابتدا به صورت  »يكدو هزار و  يا يك«

 يراه... و هشت  ادرنگ آن در هشت ينسخه دوم و نارنج. قرار گرفت ياريبس يها هنام ياناز آن شد و نام آن در بخش مراجع پا يخوب

 .بازار كتاب شد

 .گـذار اسـت   يرتـاث  جو و جست يان و موتورهاكه مدام بر رفتار كاربراند  ييردر حال تغ يآور با سرعت شگفت جو و جست يايو دن وب

 .در دستان شماست اش نسخه سوم كاين و. نمودتر  كتاب را پررنگ روزرساني بهضرورت  يعسر ييراتتغ اين

هرگز بـه آن حـد از    ي ايرانيجو و جست يو موتورها ها فهرستهايي كه در خارج از ايران اتفاق افتاد،  رفت ي تغييرات و پيش با همه

شود اما  ميشده است و  ييها هر چند تالش. يافتندشده است، دست ن ها سايتنوع  اين به ينمانند كره و چ يياقبال كه در كشورها

كالن و در مقياس ن و ثابت يمع هايي يگذار ياستبه وجود س يو مال يافزار نرمو  يدست عالوه بر توان فن اين از ييها سايت يتموفق

 .زند ميآخر به شدت لنگ  ي ينهخصوصا گزدر داخل كشور دارد كه  يازن يمل

از انـواع   يخيتـار  يكه اطالعـات  ييها د خصوصا آن بخشنباش يدخوانندگان مف يند براتوان ميكتاب هنوز هم  ي گذشته ي نسخه دو

بعـد   يهـا  هپردازنـد كـه در نسـخ    مي يابزار فندها ورت يحبه تشر يادهد و  مي يهارا يو رفتار كاربران وب فارس جو و جست يموتورها

 .است يامدهن

نسـخه دوم را از بـازار كتـاب     يـه امكـان ته  يـل است كه به هر دل يكمك به آنان يكنسخه به صورت الكترون اين من از انتشار هدف

 يهتوصـ  يهـا  سـايت مثالها و ابـزار و   .ام هرا گنجاند 2012تا ژوئن  Bingو  Google هاي ياستراتژ يننسخه آخر اين در. اند هنداشت

كتاب راهـي اسـت    انتشارهمچنين  .ام هكرد يسترا جداگانه ل يدجد يفندهارت تهر جا كه الزم بوده اس. اند هشد روز به يشده همگ

 .و البته بيشتر بياموزم. گذشته هم مشاوره دهم و هم آموزش هاي كه بتوانم چون سال

 !ندارد يراز يچه سئو

 ارايـه هـم   يفنـد رت يناگر چنـ  يحت. نشده است ارايهداشته باشد،  يدر پ العاده خارق يجيكه نتا ييفند جادورت يچكتاب، ه اين در

در خـود نهفتـه دارد، در    يسـئو راز بزرگـ   يدكن مياگر فكر . ندارد يارزش يگردانند، د ميآن را  ياريشده باشد، چون اكنون افراد بس

 !ايد متوه

 يـاي در دن يتاگر به موفق. دي ايممشخص دارند، به دست  يكوچك كه جهت يبا درست انجام دادن كارها يتفقباورم كه مو اين بر

 .يدبگذار زمانشده است،  ارايهكتاب  اين درچه  آن يادگيري يبرا يشيد،اند ميوب 

از  ياز سـئو و اسـتفاده تجـار    ميخوشبختانه اكنون دانش عمو. شد مي يدهدار از من پرس اما خنده يجد ييها پرسشقبل  يها سال

م دانلـود  تـوان  مـي سـئو را از كجـا   ": شد ميقبال از من پرسيده  حد است كه اين تا رفت پيش. رشد كرده است جو و جست يموتورها

و ن طور كه متوجه شديد اكنـون سـئ  اهم "؟دهيد ميسئو را در كجاي سايتم قرار "پرسند  مي) 1391خرداد  27(اما اكنون  "يم؟نما

و البتـه بـه    دار مطـرح نگـردد   خنـده  يهـا  پرسـش گونـه   ايـن  را نوشـتم تـا   بكتا. داريمآن را مشكل نصب تنها دانلود شده است و 

  . خوانندگان پاسخ داده شود يديمهم و كل يها پرسش



قدر بـا   هچ. را بايد جدي گرفت و پاسخ داد ها سايتاما سواالت مهم و كليدي مديران كرد  اش يكار توان ميدار را ن ي خندهها پرسش

خيلـي تنـد    ؟را با هم شـريك شـويم   جو و جستي هيجان دنياكه  يدرا دار يآمادگ اينآيا  .يدخوب فكر كن د؟اي خود و من روراست

مهـم و كليـدي    يهـا  پرسـش  ي است كه با دانستن پاسخ همه اين يقتحق!! ؟داي شده يجگ ياد،از ز يشتري بمك. ام بله؟ نگران يد،گفت

 .يدو لطفا عمل كن يدبدانلطفا . گام به گام يكاربرد ي برنامه: ماند مي يمورد مهم باق يكسئو، هنوز 

 يگـو  پاسـخ  كه امروز ييفندهارت لذا يابند، ميو توسعه  ييرمهم به طور مرتب تغ يجو و جست يو موتورها ياستپو اي سانهر اينترنت

حاصـل از   يجنتـا  يتمسـوول  ينكتاب نـدارم؛ بنـابرا   اين شما از ي بر روش استفاده يكنترل هيچ .ن است فردا نباشندممك يند،ما يازن

 يعملـ  ييفندهارتها  آن .دارند ييشده كارا ارايه يفندهارت اما مطمئن هستم. يرمپذ ميه شده در كتاب را نيارا يها روش كارگيري به

هـا   آن بـه كـارا بـودن    يـز نگـارش كتـاب ن   ي و تا لحظهام  هآزمود راها  آن .ام هيدرسها  آنبداز ده سال  يشو در طول باند  يو كاربرد

   .ام هداشت يناناطم

 اين بهام  هدرنگ كرد ها هتك تك واژ ينشگز يبرا! يدكتاب را بخوان يها هواژي  م، همهكن مي تاكيد يد،كتاب را بخوان يها هواژي  همه

حجـم   .روز باشـد  بهو  يحال كاربرد ينالزم برخوردار و در ع يتجربي و ماعتبار عل كه كتاب ساده و روان گردد و مطالب آن از يدام

 !يدتا از آن نترس )ه امكم كرد(ام  هچالندام  هتا توانست راكتاب 

 روش استفاده از كتاب بهترين

 يقبلـ  يهـا  هكـه نسـخ   يبه كسان يحت. ييدشده است، مطالعه نما يمكه تنظ يبترت شود كتاب را از ابتدا تا انتها به همان مي توصيه

 كتاب به ي هنگام مطالعهبه . كتاب تغييرات بسياري داشته است .يندم از ابتدا شروع نماكن مي يشنهادپ يزن اند هكتاب را مطالعه نمود

خـود   يرو يشپـ  ي را بـا پـروژه   هـا  مثـال . ييدنما يذكر شده را با دقت بررس يها سايتها و  و مثال يدداشته باش يدسترس ترنتاين

مرتبط  يها سايتبه تر  ييمطالب جزگيري  پيو  اند هشد يمعرف يشان تنها به صورت كل يتماه يلمطالب به دل يبرخ. يدكن يسهمقا

 قابل دسـترس هسـتند،   يهمگان كه به راحت ييدتا موضوعات مشخص و مورد تاام  هدر واقع تالش نمود. داده شده است رجاعبا آن ا

بنـابراين اگـر   . شـد  كننده و حجيم مي كردم، كتاب خسته واقعا اگر هر كاري را واو به واو در كتاب ذكر مي .نگردد يسيبازنو جاايندر 

  .؛ لطفا پاس داده شويده امشما را در جايي به اينترنت پاس داد

   



 21    يك يا دو هزار و يك 

 

 كتاب كجاست؟ پايان

شده است  يلكتاب تكم يها م به مرور در فصلمفهو يافند رت هر يحتوض. شود يدهفهم يبه خوب يدتفكر است كه باي  يوهش يك سئو

تنهـا بعـد از   . ييـد نما يـزي ر حداقل دو هفته برنامـه  يشود مطالعه كتاب را برا مي يهتوص. گردد يانبآن  يتارزش و اهم يتا به خوب

كتـاب را مشـخص    يـان پا "يچـا " يـدي كل ي واژه. يريـد كـار گ  خود به يتآن را در سا فندهايرت و رهاكامل كتاب، دستو ي مطالعه

  :گونه برآورد شده است اين كتابدوم  ي نسخه ي وضعيت مطالعهجهت اطالع  .دكن مي

 .اند هدرصد افراد كتاب را چند ساعت بعد از خريد، تمام كرد 80 •

 .اند هدرصد خوانندگان تا شب دوم كتاب را تمام كرد 15 •

 .اند هكتاب را بيش از دو روز طول داددرصد خوانش  5تنها  •

د كـه سـر   ايـ  شود و احتماال تا االن متوجه شده ميصد  جمع اعداد ذكر شدهدهد كه  مينشان به خوبي آمار  اين دردقت  •

 !كاريد

 

! برد ميها را به چرا  هستم كه گرگ يچوپان عاشق  

  يرودك مهدي

   



1 

 جو و جستوب و موتور  اينترنت،

 يـر نظ يگـر د يهـا  هاما برخالف رسان. كار داشتند و از متخصصان با آن سر يو ناآشنا بود و تنها گروه يدجداي  هواژ يزمان، "ينترنتا"

اي  هيـد بـه پد  كاينـ  مردم شـد و  ي روزمره يداشت و به سرعت وارد زندگ يازاثبات خود ن يبرا يكمتر زمان، به ...و يزيونتلو يو،راد

ها يليارداكنون م هم. شود ميتر  يمو حج يمجدر حال حاضر منبع بزرگ اطالعات است و هر روز ح ترنتاين .است شده يلتبد يعاد

شـدن   اسـت كـه سـاده    يدر حال اين و اند همختلف جا خوش كرد يسرورها ياز موضوعات متنوع، رو ياطالعات فراوان يصفحه دارا

اي  هينـد فزاوب به طـور  ين نو يمبه مفاه ها سايتتوجه  و هاي اجتماعي و رشد شبكهها  پروسه انتشار محتوا در وب، گسترش وبالگ

به اطالعات  يه مشكل دسترسكه امروزنرخ رشد اطالعات در آن حد است . زند ميموجود دامن  عاتهمچنان به گسترش حجم اطال

 .برند مين ييشوند و راه به جا مياطالعات گم  يحجم باال اين از افراد در ياريدر واقع بس. از نبود آن استتر  يجد

به اطالعـات   يابي دستكاربران وب،  ي اكنون چالش عمده. كتاب است اين سخن ما در يرو ترنت،اين به عنوان بخش جذاب "وب" 

ـ  يـان بخوانـد؟ از م  يـد وب را با ي خاص باشد، كدام صـفحه  يبه دنبال موضوع ياگر كاربر يگرد به عبارت. است  ي شـمار صـفحه   يب

مـورد توجـه   ا اطالعات كمـك كنـد، حتمـ    يافتنبه كاربران در  باشد كه يتيسازد؟ اگر سا مياو را برآورده  يازموجود، كدام صفحه ن

وجود دارد و ما آن را  يتيسا ينخوشبختانه چن. را به عهده خواهد گرفت ها سايت يدر واقع نقش راهنما يتيگونه سا اين .خواهد بود

تا اطالعات  دكن مياست كه به كاربران كمك  يتيسا جو و جست موتور. است جو و جستگوگل يك موتور  .يمشناس مي "گوگل"با نام 

دهد كه  مينشان  يرا به و ها سايتاز  يبا گرفتن چند كلمه از كاربر، فهرست يتسا اين .يابدرا ب يگرد يها سايتموجود در  يازمورد ن

 .او مرتبط هستند يجو و جستبه موضوع مورد 

چنـان  هـا   آن و مراجعـه بـه   نـد كن ميآغاز  جو و جست يوب را با موتورها يياسفر در دن ياريمنتشر شده، افراد بس به آماراستناد  با

به شمار  )پشت سر كار با ايميل(وب  يايكاربران در دنفعاليت  ين، دومجو و جست يو كار با موتورها جو و جستشده است كه  يعاد

 .رود مي

 يزن جو و جستموتور  شود؛ مي بيشتر يزكردن اطالعات آن ن يگانيبه با يازگردد، ن ميوب افزوده  يت، هر چه بر محبوبزمانگذشت  با

، تنهـا بـه   جو و جستوب بدون موتور . دهد ميكاربران قرار  يارممكن در اخت زمان ينكمتركرده، در  يگانياطالعات را با اين در واقع

همـه شـده    يقابل استفاده بـرا ي ا انهرس جو و جستوب به كمك موتور  يراز يافت، ميخود دست  مروزينا يتاز موفق يبخش كوچك

چنـد   يجـو  و جسـت نوشـتن و   تـوان  ميداشته باشد اما  يادوب را به  يها از آدرس ياديكه تعداد ز رود ميكس توقع ن يچاز ه. است

 .توقع داشتها  آن كلمه را از

. اسـت  جـو  و جسـت ساده  يلهوس يكفراهم آوردن  يت،از موفق يمتفاوت يها هدهند، با درج ميانجام  جو و جست يكه موتورهاچه  آن

از چند مورد تا ها  آن را كه ممكن است تعداد ها سايتاز  يفهرست جو و جستموتور  ،دكن مي جو و جسترا  يكاربر عبارت يككه  يوقت

بـر   ،دكنـ  مـي  ارايـه خود  يجو و جست يجبه عنوان نتا جو و جستكه موتور  ييها سايت. دكن مي ارايه يباشد، به و يرمتغ يلياردچند م
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ـ  يتيسا يبترت اين به. شوند مي يستشده، ل جو و جستارتباط با عبارت  يزانحسب م  جـو  و جسـت  يجدر نتـا  يتسـا  ينبه عنوان اول

 .تاس جو و جستآن موتور  يدشده از د جو و جستبا عبارت  يتساترين  شود كه مرتبط مي يمعرف

 يجهرچـه نتـا  . انتظـار دارنـد   جـو  و جسـت  يكاربران وب همـواره از موتورهـا  است كه  يزي، چجو و جست يجبودن نتا و مرتبط دقيق

به آن مراجعه خواهند  يبيشتركاربران  ينخواهد بود و بنابراتر  باشد، محبوبتر  و مرتبطتر  يقدق جو و جستموتور  يك يجو و جست

 .كرد

 ارايـه  يكسـاني  يجنتـا ها  آن كدام از يچشود، ه جو و جست يكساني، عبارت جو و جست ياست كه اگر در تمام موتورها اين جالب نكته

 يتمدر الگـور هـا   آن از تفـاوت  جـو  و جسـت  يدر موتورها يجنتا ي ارايهتفاوت در . شويم ميو ر به رو يمتفاوت كامال يجو با نتا دهند مين

)Algorithm(  هداد يگاه، پايبند رتبه يستمسيا )Database( شـود  مـي  يناشـ ها  آن داده يآور فضول بودن بخش جمع يزانو م .

 . متفاوت خواهد بود جو و جست يجاستفاده كنند، باز هم نتا يزن يكسانيداده  يگاهاز پاها  آن ي اگر همه يحت

از اي  همجموع يتمالگور. محرمانه است ياركه بس دكن مياستفاده  يخاص يتمصفحات وب از الگور يبند رده ي، براجو و جستموتور  هر

بـا هـم    هـا  سـايت كه ي اين برا .دكن ميمشخص  جو و جستموتور  يرا در خروج ها سايتقرار گرفتن  يبتتره هاست ك دستورالعمل

از اي  هرا بـر مجموعـ   يتمالگـور  جـو  و جسـت مرتـب شـوند، موتـور     جو و جستارتباط با موضوع مورد  يزانشده و بر حسب م يسهمقا

همانند  يزنو ج و جست هايمورد توجه موتور يپارامترها. دكن مياعمال ) Signal( ها سيگنالو يا به بيان گوگل ) فاكتورها(پارامترها 

 .دكن ميرا دو چندان  جو و جست يموتورها يايدن يتجذاب ها هناشناخت اين ناشناخته است وها  آن يتمالگور

  ؟ندا يتحائز اهم يزن يتسا يرمد يكاز نظر و  يتجار يدگاهاز د جو و جست يموتورهاآيا 

 در وب جو و جست خدمات

 يامـا وقتـ  . يرنـد گ مـي كـار   راه به اين را در يو ابزار متنوع يابند ميدر وب  يگوناگون يها روشخود را با  يازاطالعات مورد ن كاربران

 :يمهسترو  به رو ياطالعات با دو گروه اصل يشو نما آوري جمعشود با توجه به نوع  ميدر وب  جو و جستاز خدمات  سخن

 )Search Engine( جو و جستموتور  •

 )Directory( فهرست •

، حـال آن  دكن مي آوري جمع افزار نرمموجود در گروه اول را ي  داده يگاهاست كه اطالعات پا اين دو گروه اشاره شده در ياصل تفاوت

 جو و جسترنگ شده است و موتور  كم ياربس ها فهرستامروزه نقش . شود ميانجام  يگروه دوم توسط عوامل انسان يكار برا اين كه

شـايد روزي   .يمرا حفظ نما يسنت يبند يمتقس اين دارم يلتمابه داليلي هنوز حال  اين كرده است اما با جخار يآن را از باز يباتقر

 .ديگر نام فهرست هم حذف شود

 جو و جستموتور 

. نـام دارد  )Robot( روبـوت  يا )Spider( يدراسپا افزار نرم ناي .است افزار نرماطالعات بر عهده  آوري جمع، كار جو و جستموتور  در

 يـات عمل. دهنـد  مـي  ارايـه را  يروزتـر  بـه انواع است و معموال اطالعـات   يراز ساتر  بزرگ جو و جست ينوع از موتورها اين داده يگاهپا

 يدرها،اسـپا  يقـت در حق. انجامـد  مـي روز تا چند هفته به طول  يكاز  جو و جست وتورداده م يگاهو گسترش اطالعات پا يرسان روز به



ممكن است اطالعـات  . اند مشغول ها سايتكردن در  ياطالعات و فضول آوري جمعكشند و به طور مداوم به  ميدست از كار ن گاه هيچ

 .مراجعه كرده استها  نآ باشد كه قبال هم به يشده از صفحات روز بهاطالعات  ياباشد و  يدشده از صفحات جد آوري جمع

 يبرا جو و جستابزار ساده  يكفراهم آوردن : دهند ميانجام  يكسانيكار  يت،از موفق يمتفاوت يها هبا درج جو و جست يموتورها همه

 يگـاه از اطالعات موجود در پا جو و جست يهدف، موتورها اين به يابي دست يبرا. يازبه اطالعات مورد ن يدنكمك به كاربران در رس

 .شود مي يهته يگوناگون يها روشبه  يزاطالعات ن اين كه دكن ميخود استفاده  ي داده

 يكـار بـا موتورهـا    يكه برا شوند ميمطرح  ييها تكنيكدر واقع ايد  يم يان، به م يتسا يساز بهينه يها تكنيكاز  سخنكه  يزمان

 :عبارتند از جو و جست يموتورها برخي از. مؤثرند جو و جست

Google, BING, ASK, Gigablast, Blekko, Duckduckgo 

  :براي اطالعات بيشتر دو آدرس زير را ببينيد

• http://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine 

• http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_engines 

 فهرست

اسـت كـه در    ايـن  در جـو  و جسـت فهرست با موتـور   يتفاوت اصل. ندكن مي يبند دسته يمختلف يها هاطالعات را در گرو ها فهرست

 آوري جمـع نـدارد كـه بـه     يدريفهرسـت اسـپا   يگـر به عبارت د. را برعهده دارند ها سايت ييداو ت يكار بررس ي، عوامل انسانفهرست

خـود را در آن بـر    يتسـا  يند، گروه مناسـب بـرا  كن ميمراجعه  فهرستخود به  ها سايتدارندگان . شدمشغول با ها سايتاطالعات 

 فهرسـت  نيراسـتارا ارسال شد، و ها هبه گرو ها سايتاز آن كه اطالعات  پس .ندكن مي يخود را به آن گروه معرف يتو سا ينندگز مي

 چنـين  هـم باشـد و   يكـي شده  يمعرف يتسا يتفعال ينهكه گروه درخواست شده، با زم يند و در صورتكن مي يآن اطالعات را بررس

گردد،  ميآگاه ن يتسا يكاز وجود  فهرست .يرندپذ ميدر آن گروه  يشنما يرا برا يتشده باشد، سا يترعا يزن فهرست ينقوان يرسا

در خـود   يـادي مرده ز يها سايتاست كه  اين ها فهرستوارده به  رادهاياي از يكي. شود يمعرف فهرستبه  يتكه آن سا يزمانمگر 

 ايـن  ادامه نداده است اما بـا  خود يتبه فعال يگرآن قرار گرفته، د يها هاز گرو يكيبعد از آن كه در  يتسا يك يگربه عبارت د. دارند

 يراستارانبا استخدام واي  هحرف يها فهرستالبته . دكن مي يفعال به كاربران معرف يتسا يكآن را به عنوان  فهرستحال هنوز هم 

هـم   يدرهامـورد از اسـپا  ي ايـن  بررس يبرا ها فهرستدارد  امكان. يندنما مينقص و موارد مشابه  اين رفع يبرا ياريتالش بس ،خبره

، هنـوز  انـد  هقرار گرفتـ  ها هكه قبال در گرو ييها سايتآيا  هكند ك ياست كه بررس اين يدرمورد خاص، كار اسپا اين در. يرندكمك بگ

 درون صفحات يوندهايفعال بودن پ ياو  ها سايت يتفعال ينهزم ييرتغ يدرهاهم امكان دارد كه اسپا يدر موارد ير؟خ يافعال هستند 

 .كنند يرا بررسها  آن

. داشـته باشـد   جـو  و جست يبهتر در موتورها يتدر كسب موقع يد نقش مؤثرتوان ميمعتبر، ي ها فهرستدر  يتسا يكگرفتن  قرار

شده  يستل يها سايتبه  يدرشوند و شانس مراجعه اسپا ميمرور  يدرهاتوسط اسپا يمعتبر معموال به دفعات بيشتري ها فهرست يراز

د در كسـب  توانـ  مـي د اسـت و  ، ارزشـمن شود ميداده  يتيمهم به سا يكه از فهرست يونديپ يگرد وياز س. دهد مي يشدر آن را افزا

 ياربس جو و جست يبا موتورها يسهشود در مقا مي يفعال ناشي ها فهرستكه از  ترافيكي .نقش داشته باشد يتباالتر آن سا يها هرتب
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ي هـا  فهرسـت هنـوز هـم ارزش   . باشـد  يمعتبـر و تخصصـ   فهرسـت كه خود  يزمان يژهدارد، به و يمناسب يفيتكم است، اما نوعا ك

را  يفعـال در صـنعت گردشـگر    يها سايتكه  يمانند فهرست. خاص تمركز دارند، باالست يموضوعيا  كار و كسب يرو كه يتخصص

 .دكن مي يو ارزشگذار يابيارز يست،ل

حالـت كـاربر    ايـن  در. يستچندان روشن ن جو و جستاست كه موضوع  يزمانبهتر در  يجو و جستكمك به  ها فهرست يگرد فايده

 يراز. را گسترش دهد جو و جستو دامنه كلمات  يابددست  جو و جستاز موضوع  يرت آن به درك واضح يها هگرو يبررسد با توان مي

 . شود مي يكخواهد، نزد ميكه چه  آن و مرحله به مرحله به دكن ميعام شروع  يكاربر از گروه جو و جستنوع  اين در

بـا   جو و جستامروزه . حتي مرده استي و ميقد ،طرفدار كم يزنها  آن ي دهحتي ايآن ابهت گذشته را ندارند و  يگرد ها فهرست امروزه

بـا   .هـا  فهرستگام به گام در  يجو و جستدارد تا  يبيشتر يتگوگل و ياهو و بينگ محبوب يرنظ ييجو و جست يكلمات در موتورها

شـده  تـر   رنـگ  رنگ و كم كم ها فهرستاطالعات، نقش  يگذار و به اشتراك اجتماعي يها ه، شبكينگتگ يرنظي ميمطرح شدن مفاه

از كاربران  يلشگر توان مي، و كلوپ فيسبوك ،ييترمانند تو يتيكوتاه به سا ياست كه با ارسال سؤال يدهامروزه كار به آنجا رس. است

بـه   يـد را كمك كن يگرانشتر دهر چقدر بي ب،و يدجد يايدر دن. يابندسؤال مطرح شده ب يبرا يكرد تا راه حل يجرا به نفع خود بس

 .يدشو ميبيشتر كمك  يزن يزانهمان م

خاص تمركز دارند و در كنار آن خـدمات   يكه بر موضوعاند  يتخصصي ها فهرستمورد توجه قرار دارند،  امروزه اامكه  ييها فهرست

در . دارد ياقتصـاد  يـه توجها  آن يتفعال يلدل ينو به هم يستن يگانمعموال را ها سايت اين در يتعضو. دهند مي ارايه يزرا ن يگريد

و  هـا  فهرسـت  ي براي مطالعه بيشتر درباره .باشند مي dmoz.comو  dir.yahoo.com ميعمو يها فهرستترين  حال حاضر مهم

  :دو آدرس زير را ببينيدها  آن يافتن آدرس

• http://en.wikipedia.org/wiki/Web_directory 
• http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_directories 

 يمـدع  يهـا  سايتعموم  .ماند يمآن عقي  دهاي گفت توان ميبه طور كامل تجربه نشد و  گاه هيچ راناي كه در ي استممفهو فهرست

 جالـب اسـت كـه مـا     ايـن  .دادند ييرخود را تغ يترفته فعال رفته ياماندند و  يباق ينكستانل يا ينكدونيبودن، در حد همان ل تفهرس

 ايـن  مـا  .گيرد تا امروزه مانند ياهو نمانيم كه با فهرست خود چه كنـيم  مين "فهرست"مفهوم كه دانستيم  مياز همان ابتدا  رانياناي

 !ايي هستيمهطور آدم

 گر جو و جستابر

صورت اسـت   اين بهها  آن كار. ندكن مياستفاده  جو و جست يموتورها يرسا يجاز نتا) Meta Search Engine(گرها جو و جستابر

 يجنتـا  يافـت نـد، پـس از در  كن مـي ارسـال   يمختلفـ  يجـو  و جست يبه موتورها زمان همكاربر را  يجو و جستكه ابتدا عبارت مورد 

خـود بـه عنـوان     يتمرا طبق الگورها  آن يباال يها هاز رتب يبيكرت تيپردازند و در نها ميحاصل  يجنتا ي، به بررسها آن يجو و جست

 :عبارتند ازها  آن از يبرخ. داده ندارد يگاهو پا يدرگر، اسپاجو و جستابر. دهند ميبه كاربر نشان  جو و جست يجنتا

Mamma.com, IXQuick.com, Dogpile.com 

  :براي اطالعات بيشتر دو آدرس زير را ببينيد



• http://en.wikipedia.org/wiki/Metasearch_engine 

• http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_engines#Metasearch_engines 

 

 پديا ويكي از تصوير .گرهاجو و جستابر كار روش شماتيك

  ي اطالعاتجو و جستديگر ابزار 

فيسـبوك  . تنـد متفاو جـو  و جسـت ابـزار  . دهيم ميما انجام  ي كه هر روزه همه ي استمدر وب رفتار بسيار پركاربرد و مه جو و جست

)Facebook ( و ويكي پديا)Wikipedia ( جـو  و جسـت موتـور  هـا   آن هر چند نـام اند  راي پاسخ دادن به كاربرانمهمي بخود ابزار 

 . دهنـد  مـي شوند و عـالوه بـر خـود كـامپيوتر نتـايجي از وب نيـز ارايـه         ميابزارهايي وجود دارند كه بر روي كامپيوتر نصب . نيست

يـا مشخصـه    دهنـد  مـي خود قرار  ي داده يگاهخاص را در پا يبا موضوع ي مرتبطها سايتگري وجود دارند كه جو و جست يموتورها

 يهـا  موتور اين .يردصنعت سنگ را بپذ ينهفعال در زم يها سايتممكن است تنها ها  آن از يكيبه عنوان مثال . دارندديگري ي  ويژه

بـه  هـا   آن بيشـتر . شـوند  مـي اداره  يزن ينهموال توسط افراد متخصص در آن زمو مع دهند مي ارايه ريت ياطالعات تخصص جو و جست

و اي  همنطقـ  يجـو  و جسـت  يموتورهـا . دهنـد  مـي  ارايـه  ها سايتكردن  يستعالوه بر ل يگريباشند و خدمات د ميصورت فهرست 

نـوع   ايـن  چنـد مـورد از   .دارنـد  يمختلف نقش پررنگـ  يهاكار و كسبدر ها  آن امروزه. گروه قرار داد اين در توان ميرا هم  يموضوع

  :اند هدر آدرس زير معرفي شد جو و جستموتورهاي 

http://devstand.com/marketing/searchenginesspecialfeatures/ 
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 جو و جست يموتورها يتجار اهميت

وب و تجـارت   يـاي آن در دن يـت موفق يرا برا يتسا يك ينندگانباال بردن شمار ب ين،آنال يهاكار و كسبفعال در  يها هو گرو افراد

بـه دنبـال    يتيبلكـه اگـر سـا    يست؛چندان مهم ن دهد، مي ارايه يو چه خدمات فروشد ميچه  يتكه سا اين .دانند مي يضرور ينآنال

آن در  ي بـرگ برنـده   يت،سـا  يك ينندگانب تعداد. داشته باشد ينندهب يداست، با يتمحبوب يا آمدو كسب در خدمات يافروش كاال 

 ييهـا  سايت يارندو چه بس دكن ميرا تجربه  ينآنال يندارد، بدون شك مرگ ينندهكه ب يتيسا. باشد ميوب  يايدر دن يتكسب موفق

كـه هـر روزه در    ييهـا  سايتو  ها هداي يارچه بس. دارد يقتحق ها سايتمردن  !شوند ميدر وب خارج  يزندگ ي كه هر روزه از چرخه

   !شوند ميگورستانِ هاردها مدفون 

بـه آن   يننـده آمـدن ب  يبـرا  ينيتضـم  يتوب سـا  يك يدانند كه فقط طراح مي يو طراحان خبره وب به خوب يزانر برنامه مديران،

 يستندباشند و مجبور ن ميخود  يازهايكاربران وب تنها به دنبال رفع ن. جذب كرد يتبه سا يقيرا به طر ينندگانب يدبلكه با يست،ن

 يگـران چگونـه د  د؟ايـ  يشيدهاند يريتدابچه  Ĥنت يتوب سا ينندگانباال بردن شمار ب يبرا .يابندب راما  يتكه شده، سا يمتيبه هر ق

 يدر بيشتر موارد به كمك موتورها يابيد؟ ما ميرا  يگرد ياه سايتخود شما چگونه  يد؟پر محتوا و جذاب دار يتيند كه شما سابدان

 يجو و جست: ندكن مي ينچن يزن يگرانقطعا د يم،ده ميكار را انجام  اين اگر ما. يابيم ميدست  يم،خواه ميكه چه  آن به جو و جست

 :يدگو ميچه  آمار. ها سايت از وب يكيو مراجعه به  جو و جست ياز موتورها يكيچند عبارت در 

 .ندكن ميعنوان  ها سايتوب  يافتن يخود برا يرا ابزار اصل جو و جست ياغلب كاربران، موتورها •

 . خدمات است ياها به دنبال كاال جو و جست اين و بيشتر ندكن مي جو و جستاغلب كاربران، هر روز  •

 .شوند ميباعث  جو و جست يرا موتورها ترنتاين هدفمند در يكافتراز  ييدرصد باال •

مراجعـه كنـد كـه دربـاره آن      يتيگـردد بـه سـا    ميخاص  يكه به دنبال موضوع يكس يعني )Target Traffic( هدفمند ترافيك

 .دارد ييموضوع، محتوا

بـر   يـز ن يـاهو اسـت و   جـو  و جسـت گوگـل   يكار اصل .قرار دارندوب  يها سايتترين  يكپرتراف گوگل و ياهو در ميانحال حاضر  در

در واقـع بـه   . دهـد  مـي را نشـان   جـو  و جست يموتورها يتاهم يبه خوب يتدو ساي اين باال يكافرت .دارداي  هيژتمركز و جو و جست

 .زنند ميسر  يتدو سا اين از يكيهر روزه به  ها سايت تمالياز مخاطبان اح ياريگرفت بس يجهنت توان مي يسادگ

خـود را   يازخدمات مورد ن ياكاال ها  آن به كمك يدارانهستند كه خر يابزار مناسب جو و جست يموتورها يريد؛و چه نپذ يريدبپذ چه

 و يردگ ميمورد توجه كاربران قرار  جو و جست يجدهد كه اغلب ده رتبه اول نتا ميرفتار كاربران نشان  يبررس يگرد ياز سو. يابند مي

اول  ي كـه در بيشـتر مـوارد، ده رتبـه     اند هيافتبران دراز كار ياريبس. ندكن ميمراجعه  ها هرتب اين شده در يستل يها سايتبه ها  آن

هـا   يهمه بررس. را مرور كنند ها سايت اين را برآورده سازد و هنوز هم عالقه دارند كه تنهاها  آن ي د خواستهتوان مي جو و جست يجنتا

 ؛ارمآ هگوا به .ندكن ميجستو جذب  يموتورهااز  ميك ياربس افيكتر ،30بيشتر از  يها هاذعان دارد كه رتب

  .مقصد بيشتر كاربران است يجشده در صدر نتا يستل يتسه سا •

در حـدود ده   يگـر بـه عبـارت د  . نـد كن مـي تا ده مراجعه  يكرتبه  يها سايتاز  يكيدرصد كاربران حتما به  90در حدود  •

  !ندكن ميقرار گرفته بعد از رتبه ده مراجعه  يها سايتبه ها  آن درصد



 .دانند مي ها سايت يهقرار دارد را سرآمدتر از بق جو و جست يجنتا يكه در ابتدا يتي، ساها آن سوم يكدر حدود  •

 يتاهم يت،به سا ينندهروش جذب ب اين .سازد ميتر  را روشن جو و جست يباال در موتورها يها هكسب رتب يتآمار، اهم اين در دقت

هـا   آن يوقتـ . يسـتند ن يمراجعـه كننـدگان تصـادف    نـد، كن مي ها سايتروانه  جو و جست يكه موتورها ينندگانيب يرادارد؛ ز ييسزا هب

همـان  هـا   آن يـب ترت ايـن  به. هستند يخدمات ياكاال اطالعات، آن است كه به دنبال  ي دهدهنن ند، نشاكن مي جو و جسترا  يكلمات

 يـر نظ ييهـا  يـت فعال. اسـت  يرانمـد  خواه دلكه دهند  ميرا انجام  يتيفعال يتدر سا يادباشند و به احتمال ز ميمخاطبان مورد نظر 

 ...و يخدمات، شركت در نظرسنج ريافتكاال، د يداشتراك در خبرنامه، خر ،پركردن فرم تماس، درخواست اطالعات بيشتر

از  مـي بخـش مه  گيرنـد،  مـي بـاال قـرار ن   يهـا  هكـه در رتبـ    ييها سايت: دارد يواضح ياربس يامشده از رفتار كاربران وب پ ارايه آمار

هـا   آن ممكـن اسـت  . يسـت ن ها سايتوب  يافتن يتنها روش كاربران برا جو و جستموتور  البته .دهند ميخود را از دست  ينمخاطب

 يهـا  لينـك  يممكن است بر روها  آن .يابندب... روزنامه، كتاب، مجله و يزيون،و تلو يوراد يرنظ يگريرا در منابع د يتسا يكآدرس 

همـان مراجعـه بـه     يـا  يگـرد  وب. اسـت  يگـري د مرسـوم هم روش  يگرانبه د يتسا ي يهتوص. كنند يكبنر كل يك يا ميلاي درون

هـم  ... وماننـد فيسـبوك    ياجتمـاع  يهـا  ه، شـبك "منابع يرسا"، "يگرد يها سايت"، "يوندهاپ"مانند  يموجود در صفحات يها لينك

 .است يگرداي  هينگز

هسـتند كـه   هـا   آن .اسـت  يـت آن حائز اهم يگروه هدف، برا ينندگانباشد، اما شمار بداشته  ينندهممكن است هزاران ب يتسا يك

شما اگر . خواهند ميشده،  ارايه يگانبيشتر از اطالعات را يزيمراجعه كنندگان چ اين در اغلب موارد. زنند ميرا رقم  يتسا يتموفق

شما دارد؟ گروه هدف شما  يبرااي  هيدخواهد چه فا ميطراحي لباس  افزار نرمكه  يشخص ي مراجعه يد،فروش لباس دار يبرا يتيسا

 !گردند ميهستند كه به دنبال لباس  يكسان

و مقـرون   يلِ منطقح ، راهجو و جست ي، حضور هر چه بهتر در موتورهاجو و جست يكاربران از موتورها يليونيتوجه به استفاده م با

وجود دارد، اما تنها  جو و جستهزاران موتور . يستمعتبر ن ييجو و جستموتور  هر .باشد مي ينآنال يابيدر هر برنامه بازاراي  هبه صرف

دارد، كمـي  كـه كـاربران    ييجـو  و جسـت كسب رتبه باال در موتور . مناسب هستند يتياعتبار و محبوب يداراها  آن از يمعدود ي عده

نشان  ها بررسي .مهم و معتبر هستند يجو و جست يباال در موتورها يها هبه دنبال كسب رتب ها سايت يرانمد. ندارد يچندان ي يدهفا

 جو و جستسهم موتورهاي  .يابند ميمعتبر  يجو و جست يخود را به كمك موتورها يازدهد كه عمده كاربران وب اطالعات مورد ن مي

  :به صورت زير بوده است 2012 ميماه در  جو و جستدر بازار 
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موارد اشاره شده . دكن مي يوب، پادشاه يايدر دن جو و جستموتور  اين است و يادز ياربس ها هينگز يرگوگل با سا يتمحبوب ي فاصله

 يـد دارند كـه با  يموضوع يا يمحل يتوجود دارند كه محبوب يزن جو و جست ياز موتورها يگرد يبرخ. باشند مي يعام و كل يها هينگز

 يحتـ  ييجو و جست، موتور )Baidu( يدوبه عنوان مثال با. ، مدنظر قرار داد جو و جست يبا موتورها يابيدر پروسه بازار يزرا نها  آن

 .زبان است ينيكاربران چ يانمعتبرتر از گوگل در م

 جو و جست يبا موتورها بازاريابي
بـاالتر   يهـا  ههماهنـگ شـده اسـت و رتبـ     جـو  و جسـت  يدر موتورها يبند رتبه ي با مسئله ينآنال كار و كسبدر اغلب موارد  امروزه

ما به آنجا  يكه مشتر يمحضور داشته باش ييكه همواره در جا دكن ميحكم  يابيشم بازار. شود مي يرتعب ،به فروش بيشتريما مستق

 يـد مـا خر  يـب كنـد، از رق  يـد كه قرار است از ما خر يكس يگربه عبارت د. ما آنجا خواهد بود يبرق يم،اگر ما آنجا نباش. زند ميسر 

 يردو هدف عمده ز جو و جست يبا موتورها بازاريابي .ترالغرو  الغرشود و ما  مي رت ما هر روز چاق و چاق يبرق يبترت ينبد. دكن مي

 :دكن ميرا دنبال 

 .آنجا هستند يدارانكه خر ييحضور در جاها •

 )ر نسبت به رقبابهت يتكسب وضع(باالتر بودن از رقبا  •

قـبال   .اسـت  يتسـا  يسـاز  بهينههمان  ياآن، سئو  يها فعاليتترين  باشد كه از مهم مي يمختلف يها فعاليتشامل  يابينوع بازار اين

امـا اكنـون   . دارد يمطلوب يشنماها  آن ي همه كه در يدتا مطمئن شو ينيدمهم بب يخود را حتما با مرورگرها يتكردم كه سا تاكيد

 يزن جو و جست يموتورها يبرا يدشما با يتسا: يدأمل كنت ميشده است، ك يساز بهينهمرورگرها  يشما تنها برا يتاگر سا يمگو مي

با  يند صفحات را حتتوان مي مرورگرها .باشند مي يتيهر سا ينندگانبترين  از مهم جو و جست يقت موتورهايدر حق! شود يساز بهينه

خوشـبختانه  ! يسـتند حـد مهربـان ن   اين تا جو و جست يدهند، اما موتورها يشآن، به كاربران نما ياز خطاها در كدها يوجود بعض

 . دكن مي رت هم قابل استفاده يتكاربران سا يآن را برا يت،سا يدر طراح جو و جست يتوجه به موتورها



 ييراتو اعمال تغ ها هيوش كارگيري بهه مفهوم بلكه در اغلب موارد ب يست،ن يچيدهپ يفندهاتراز  استفاده يبه معنا يتسا يساز بهينه

 يبضـر . دارد جـو  و جست يدر موتورها يتنفوذ سا يبدر باال بردن ضراي  هالعاد فوق يراست كه معموال تأث يتكوچك و ساده در سا

و قـرار  هـا   آن در يتشدن هر چه بيشتر صفحات سا يگانيمهم و معتبر، با يجو و جست يدر موتورها ورحض ينفوذ مناسب به معنا

 . است جو و جست يجاول تا سوم نتا يها هگرفتن در صفح

 يهـا  هكنند تا بتوانند به رتبـ  ييرا شناسا جو و جست يمورد توجه موتورها يو پارامترها يتماند تا الگور در تالش ياريبس متخصصان

 يتمالگـور  يزن جو و جست ي، موتورهاها آن موازاتالبته به . دهند يشافزا ،و شانس خود را در كسب درآمد بيشتر يابنددست  يباالتر

متخصصـان سـئو، تنهـا بـا اسـتفاده از       امـروزه . افزاينـد  ميها  آن حفاظت از يبرا يتيو بر اقدامات امن هخود را هوشمندتر كرد يها

هستند  جو و جست يجنتا يسهو مقا يهمواره در حال بررسها  آن .خود را دارند يتسا يها هرتب يدست آمده، قصد بهبود به يها هتجرب

 شـده خـود   بكسـ  يهـا  هدر رتبـ  يريگ ند تا مبادا با افت چشمكن ميگيري  پيرا  جو و جست يو اخبار مرتبط با موتورها يدادهاو رو

 .شوندرو  به رو

 جو و جست يايآمار مرتبط با دن يدترينجد يدتوان ميهمواره . مراجع آن نبردماز  مياستفاده نمودم اما نا بسياري فصل از آمار اين در

 .يابيددر گوگل ب Search Engine Statisticsعبارت  يجو و جسترا با  جو و جست يو موتورها

 خالصه

 .يابد ميخود را  خواه دل يها سايتاست كه كاربر به كمك آن  يابزار جو و جستموتور  •

 .اند ياساس كار راههمواره  جو و جست يوجود دارد اما موتورها ها سايت يافتن يبرا ياريبس يراهها •

 .را برآورده سازدها  آن ي د خواستهتوان مي جو و جست يجاول نتا ي كه در اغلب موارد ده رتبه اند هيافتاز كاربران در ياريبس •

 يبرا ها سايت ي هماهنگ شده است و همه جو و جست يدر موتورها بندي رتبهبه شدت با مسئله  ينآنال كار و كسبامروزه  •

 .ندكن ميباال تالش  يها هكسب رتب

اصوال با شكست  يتمستحكم در سا يربنايساختار و ز يك، بدون جو و جست يبا موتورها يابيبرنامه موفق بازار يك ياجرا •

 .همراه خواهد بود
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 ؟دكن ميچگونه كار  جو و جست موتور

 يهـا  بخـش  يهمكـار  ي يجهواقع نت شود، كاربران در مي ارايه جو و جست يجانجام و نتا جو و جستموتور  يكدر  ييجو و جست وقتي

كـه درسـت در همـان     يسـت ن گونـه  ايـن  خود را آماده كرده اسـت و  ي داده يگاهپا قبال جو و جستموتور . ينندب مياز آن را  يمتفاوت

كان دارد گوگل در ام هكه چگون پرسند مياز خود  ياريبس. يابدپرسش كاربر ب يبرا ي، تمام وب را بگردد تا پاسخجو و جست ي لحظه

گوگـل و هـر موتـور     يقـت حق در كنـد؟  يسـت خود ل يها صفحه در خروج يليونوب را بگردد و م يها سايتتمام  يهثان يكاز  كمتر

در كـه  اي  هداد يگـاه به كاربران، تنها در پا ييگو پاسخ زماندر ها  آن ي همه .را ندارد يكار ينانجام چن ييتوانا يگريد يجو و جست

را  يـاز متفاوت خود، اطالعات مـورد ن  يها بخشبه كمك  جو و جست موتور! وب ي پردازند و نه در همه مي جو و جستدارند به  ياراخت

 ينكاربر، تنهـا در همـ   يجو و جستو به هنگام  يدنما مي يرهداده اش ذخ يگاهرا در پاها  آن ،دكن مي يلو تحل يهتجز ،آوري جمع قبال

 :ازاند  دانست كه عبارت يشامل سه بخش اصل توان ميرا  جو و جستموتور . رددگ ميداده  يگاهپا

 )Spider( يدراطالعات، اسپا كننده آوري جمع •

 )Indexer( دكسراين ،ها هكننده داد يگانيبا •

 )Query Processor( رگر درخواست كارب يلتحل •

 اطالعات كننده آوري جمع) الف

است كه كـار   جو و جست، آن بخش از موتور )Spider, Robot, Crawler  كراولر يا ، روبوت يدراسپا(كننده اطالعات  آوري جمع

را هـا   آن ي، محتـوا )كردن در وب يفضول(زند  ميبه صفحات مختلف سر  يدراسپا. آن را به عهده دارد يازاطالعات مورد ن يآور جمع

 .دهد ميقرار  جو و جستموتور  يها بخش يرسا ختيارو در ا دكن مي آوري جمعرا  يازخواند، اطالعات مورد ن مي

موجـود در   يهـا  لينكاز  يككه كدام  يردگ مي يمدر واقع تصم. قرار دهد يدكه كدام صفحات را مورد بازد دكن ميمشخص  اسپايدر

ممكن است  يدر،اسپا. كدام را دنبال نكند يچه يارا و ها  آن از يرا دنبال كند، برخ ها لينكممكن است همه . هر صفحه را دنبال كند

 . يندرا بب يتاز هر سا يشده باشد كه تنها صفحات خاص يزير هبرناماي  هبه گون قبال

داده  يگـاه در پا يتسا يكاطالعات  يرهدر ذخ جو و جستموتور  ييو توانا يلتما يزانبه م يصفحه بستگ يك يها لينككردن  دنبال

در  يـز صـفحات ن  گونـه  ايـن  .كنند يگانيكاربران را با يازدوست دارند صفحات مهم و مورد ن جو و جست يموتورها معموال. خود دارد

 يهـا  سـايت كـم ارزش و نـه    يها سايتكه گفتم  يددقت كن. كم ارزش يها سايتتا  شود مي يدهد بيشترمهم و محبوب  يها سايت

اگـر   يحت يدخود را مهم جلوه ده يتآموخت كه چگونه سا يدخواها بعد. يستارزش ن يب ياكم ارزش ا كوچك لزوم يتسا! كوچك

 !دهند ميهستند، نشان ا كه واقعچه  آن از كمتر يارنادانسته خود را بس ها سايتاز  ياريدر واقع بس! صفحه داشته باشد يكتنها 

شما به عنوان دارنده . باشدداده نشده  جو و جست ياز صفحات به موتورها يبعض يممكن است اجازه مرور و خواندن محتوا چنين هم

صـفحات   يرا از بعضـ ها  آن يدتوان ميشما را با خود ببرند،  يتاطالعات سا جو و جست يموتورها يدهمان طور كه دوست دار يت،سا



اگر مؤدب باشد؛ قبـل از ورود   جو و جستموتور . يدآن صفحات را نده يكردن محتوا يگانيو اجازه خواندن و با يدتان دور كن يتسا

 يـزان م تنظـيم . يابـد  مـي خـود اطـالع    يو از حقـوق دسترسـ   دكنـ  مي يآن را بررس يبه محتوا يدسترس ينابتدا قوان يتيبه هر سا

 يبعد بررس يها شود كه در بخش ميخاص انجام  يتوسط پروتكل و دستورات يتسا يك يبه محتوا جو و جست يموتورها يدسترس

 .شده است

هـم درسـت    يدرنـد، اسـپا  كن مـي  يدهمان گونه كه كاربران، صفحات مختلف را بازد. كار كاربران وب است يهشب ياربس يدر،اسپا كار

 ايـن  حاصل از كنار هم قـرار گـرفتن   يجهسازنده صفحات و كاربران نت يكدها يدرتفاوت كه اسپا اين دهد، با ميكار را انجام  ينهم

 :ينندب مي يربه شكل ز نكاربرارا  rahnamasystem.comسايت  .ينندب ميكدها را 

 

  

 .شود مي داده نشان مرورگرها توسط كه وب صفحات از اي هنمون

 يند؟ب ميآن را چگونه  يدراسپا اما  

 هه فوق را كـه در ادامـ  حسازنده صف ياست كه كدها يكاف ينيد،بب يدراسپا يك يدگاهوب را از د يايدن يدكه شما هم بتواني اين برا

 .يدمشاهده كن است،آمده 
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 وب صفحه يك ال.ام.تي.اچ كدهاي

 شما جذاب است؟  يبرا يمتن يايدن اينآيا  !بيند و نه رنگي ميگر همين را هم سياه و سفيد جو و جستالبته موتور 

 يـدهاي و بازد يـد د بـه آمـار   يشما اگر اجازه دسترسـ . ماند ميسرور آن  يرو يتسا يكبه هنگام مشاهده صفحات  يدراسپا يپا رد

 ياز موتورهـا  يـك كدام  يدركه اسپا يدمشخص كن يدتوان مي يد،و اتفاقات انجام شده در آن را داشته باش يتسا يكصورت گرفته از 

انجـام   جـو  و جسـت  يبا موتورها يابيكه در بازار ميمه يها فعاليتاز  يكي .است  د قرار دادهيرا مورد بازد يتصفحات سا جو و جست

 .يدهاستو بازد يدد ينهم يلشود، تحل مي

 ها هكننده داد يگانيبا) ب

 يـل و تحل يهمورد تجز يبخش اطالعات ارسال اين در. يردگ ميقرار  دكسراين ياردر اخت يدرشده توسط اسپا آوري جمعاطالعات  تمام

از كدام صـفحه  شود اطالعات  ميمعناست كه مشخص  اين به يلو تحل يهتجز. شوند مي يمتقس يمتفاوت يها هو به تك يرندگ ميقرار 

صفحه قرار دارند، صفحه  يو در كجا اند هكلمات موجود در آن كدام اند، كلمات چندبار تكرار شد د،دار ميارسال شده است، چه حج

 ...شده است و يرسان روز به يزمانچه 

 يستمتا س دكن مي يلتبد يدعد ياسمق يكپارامترها را به  اين و تمام دكن ميآن خرد  يصفحه را به پارامترها دكسر،اين يقتحق در

 يرهو ذخ يكدگذار ي،شده، گروه بند يلو تحل يهتجز ها هتمام داد. كند يسهصفحات مختلف را با هم مقا يبتواند پارامترها بندي رتبه

 . را اشغال كندكمي شوند تا حجم  ميفشرده  يخاص يها تكنيكشوند، طبق  يرهقبل از آن كه ذخ ها هداد چنين هم. شوند مي

بـودن   روز بـه و  يبزرگ. آن را گسترش دهد يداشته باشد و به طور مداوم حجم محتوا مييداده عظ يگاهپا يدبا جو و جستموتور  يك

 يسـاز  يـره و روش ذخ جـو  و جسـت  يداده موتورها يگاهپا حجم .گردد ميمحسوب  يازآن امت يبرا جو و جستموتور  يكداده  يگاهپا

بعد از آن كه . وجود داشت جو و جست يموتورها يانداده م يگاهپا يدر اعالم بزرگ يديرقابت شد يزمان. در آن، متفاوت است ها هداد

 يـاز ته امداد يگـاه پا يچند بزرگ ره. منتقل شد يگريد يها هرقابت به جبه داده اش ادامه نداد، عمال يگاهپاه آمار ارايبه  يگرگوگل د

 .رقابت است يفاكتور براترين  توجه همچنان مورد جو و جست يجتان ارايهدر  يفيترسد ك ميشود اما به نظر  ميمحسوب 



 گر درخواست كاربر يلتحل) ج

 جـو  و جسـت  يلـد چند كلمه را در فها  آن .به كاربران است ييآماده پاسخ گو جو و جستمراحل گفته شده، موتور  مياز انجام تما پس

به درخواست كـاربر،   ييپاسخ گو يبرا. مانند مي جو و جست، منتظر پــاسخ موتور جو و جستند و سپس با فشردن دكمه كن ميوارد 

 يگـر بـه عبـارت د  . يـرد گ ميصورت  بندي رتبهپس از آن عمل . شوند ميه داده، مشخص يگاصفحات مرتبط موجود در پا ميابتدا تما

به كاربر نشان داده  جو و جست يج، به عنوان نتاارتباط با موضوع مطرح شده ينكمترارتباط تا  ينبيشترشده، از  آوري جمعصفحات 

 .شوند مي

موتـور   يـك كنـد،   ارايـه  يمرتبطـ  يداده را داشته باشد اما نتوانـد پاسـخ هـا    يگاهپاترين  و كامل ينبهتر جو و جستاگر موتور  حتي

را به گوگلِ  يباز يلدل يندر وب بود اما تنها به هم جو و جستموتور ترين  مهم يزمان يستاآلتاو. دي ايمشمار  به يفضع يجو و جست

در  يـز ن جـو  و جسـت  يموتورهـا  يتفاوت اصـل . است جو و جستموتور  يكقلب تپنده  بندي رتبهم يستس يقتدر حق. تازه وارد باخت

را در نظـر   ياريبسـ ) يهـا  سيگنال( يبه سؤاالت كاربران، پارامترها ييپاسخ گو يبرا بندي رتبه سيستم .باشد مي بندي رتبه يستمس

 يتم،الگـور . شـود  مـي گفتـه   يتمالگـور  ،بنـدي  رتبـه  يسـتم س ايـن  بـه . قرار دهدها  آن ياررا در اختها  پاسخ ينتا بتواند بهتر يردگ مي

داده  يگـاه صفحات موجـود در پا ) يها سيگنال( يپارامترها ربها  آن با اعمال جو و جستاز دستورالعمل هاست كه موتور اي  همجموع

 . مرتب كند جو و جست يجكه صفحات مرتبط را چگونه در نتا يردگ مي يماش، تصم

نام دارد  )PageRank( رنك يجگوگل پ بندي رتبه يستمس. دارد ياررا گوگل در اخت بندي رتبه يستمس ينحال حاضر قدرتمندتر در

   .خواهم نوشتا حتمها  آن درباره يم،گو مين ياستمدارانهسخنان س .شده است يكتاب معرف يآت يها بخشكه در 

 :يمبگنجان يررا در سه مورد ز جو و جستموتور  يتفعال يمتوان ميطور خالصه  به

  ها آن يمراجعه به صفحات و خواندن محتوا •

  اطالعات خوانده شده يگانيبا •

 توسط كاربران شده جو و جستصفحات متناسب با كلمات  بندي رتبه •
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 و شكار شكارچي
اسـت كـه    ايـن  متالشـ  .مكـن  ميرا بازگو  يرز يژهداستان و يد،داشته باش جو و جستاز روش كار موتور  يآن كه برداشت درست براي

 .دهم يحاست، توض جو و جسترفتار موتور  يههر مرحله از كار را كه شب زمان هم

 .گيرد ميكار به ش يمتصم ياو روز. استنامش مرگان داريم كه  يشكارچ يك... نيست يكيو  است يكي

 يدربه اسپا يهشب كاري) الف

 يهايتابتـدا تمـام محـدود   . بـرود ) شهر خراسان بزرگترين  يشمال(تندوره در شهرستان درگز  يشكار به پارك مل يقصد دارد برا او

 يرا بررسـ ) شـكار (آن  يبـه منطقـه و محتـوا    يپروتكل دسترس يگربه عبارت د. دكن مي يمنطقه را بررس اين شكار در يموجود برا

 :يابدموارد را ب اين مانند التيپاسخ سؤا يدبا ينبنابرا. دكن مي

 يست؟به منطقه چ يراه دسترس •

 به شكار پرداخت؟ توان ميمنطقه  اين درآيا  •

 شكار كرد؟ توان ميرا  يواناتكدام ح •

 حداكثر تعداد شكار چند مورد است؟  •

 برد؟ مي زمان يزانشكار در آن منطقه چه م •

• ... 

كردن و عبور از موانع  ينگذار در منطقه، كم او با گشت و. دهد ميرا ) آهو ينوع( يالاور يكمنطقه به او مجوز شكار تنها  شكارباني

 .دكن ميو شكار  ييرا شناسا ياليمختلف، اور يراههاو 

 دكسراين به يهشب كاري) ب

شكار را تكه تكه كرده گوشت، استخوان، دل . برد ميرا با خود به منزل  هياندازد و بق ميشكار را همان ابتدا دور  يدزا كامال يها بخش

 . دكن مي يرهقرار داده، ذخ يزرحاصل را درون فر يها هبست. دكن مي يآن را بسته بند... پاچه و و قلوه، كله

 درخواست كاربر يلتحل يستمبه رفتار س يهشب كاري) ج

همسـر او  . شوند ميو بر سرش خراب  دني ايمما هم  يبه خانه شكارچحتما مهمانان ! وجود دارد يشهناخوانده هم ياخوانده  مهمان

 يخچنـد سـ  اي  هآبگوشت، عد يپاچه، گروه كلهاي  هممكن است عد. دكن ميغذا طبخ ها  آن يبسته به ذائقه مهمانان برا!) خود او يا(

هـا   آن ي همـه  ممكن اسـت . است يمهمانان كار سخت يقهذا طبق سلپخت غ يددان ميهمان طور كه . دوست داشته باشند... و كباب

 !خواهند ميآن را ترين  خوشمزها آبگوشت بخواهند اما مسلم

 گرفت؟ توان مي يجينتاچه  Ĥنداست اين از

 يراههـا د از توانـ  مياو . كار را انجام دهد اين هم يقانون يرد غتوان ميدارد؛ هر چند كه  يازشكار، به مجوز ن يبرا يشكارچ •

جالب . روز ياممكن است شب به شكار برود و . شكار كند... آهو، كبك، خرگوش و. وارد منطقه حفاظت شده شود ياريبس



نگيـرد يـا از منطقـه    اگـر مجـوز    يشـكارچ . گـردد  ميبدون شكار به خانه بر  و يدست خال يحت يكه او گاه يدبداناست 

 .شكار در آن منطقه را فراموش كند يحت ياگرفتن مجوز برود و  يبرا يگرداي  هممكن است به منطق خوشش نياييد

موتـور  . هسـتند  هـا  لينـك همـان   راههـا  ايـن  .وارد شـود  يتسـا  يكبه  يمتفاوت يراههاد از توان مي يزن جو و جستموتور 

 ردقـرار دا  يتسـرور سـا   يكـه رو  يليرا در فـا هـا   يتالزم و محـدود  يمجوزهـا  يت،خواندن صفحات سا يبرا جو و جست

)robots.txt(د از توان مي جو و جستموتور . يردبگ يدهناد يد آن مجوزها را به طور كلتوان ميهر چند كه . دكن مي ي، بررس

 يگاه .روز ياسر بزند و  يتدرخواست كند، شب به سا...) و يديوييو يلفا ي،متن يلعكس، فا( يلشما انواع فا يتسرور سا

 يشـه هم يبـرا  يـا و ا موقتـ  يتدهـد و سـا   ميپاسخ ن يتسرور سا يراگردد، ز ميبر يزند دست خال ميسر  يتهم كه به سا

يا از سـايت خوشـش نياييـد     يرداگر مجوز نگ جو و جستموتور . يستموجود ن يتصفحه مورد نظر در سا يال است يرفعاغ

 .را فراموش كند يتكردن صفحات آن سا يگانيبا يحت يامجوز آن برود و  يبررس يبرا يگرد يتيممكن است به سا

و  دكن مي يگوشت را بسته بند. برد مياش  را با خود به خانه يهو بق يزدر ميدور  نجااشكار را هم يدزا يها بخش يشكارچ •

 .يداز آن استفاده نما دهني ايدهد تا در روزها ميقرار  يزردر فر

 يهو بق...) مانند و، از، به يجيكلمات را( يزدر ميرا دور  يدزا يها بخش يت،سا يبعد از خواندن محتوا يزن جو و جستموتور 

استفاده ها  آن ازا دهد، تا بعد ميداده اش قرار  يگاهو در پا دكن مي يكرده، سپس فشرده ساز يبرد، گروه بند ميرا با خود 

 .يدنما

و نتواند !) همسرش؟ ياباالخره خودش (نباشد  يداشته باشد، اما آشپز خوب يارگوشت را هم در اخت يذتريناگر لذ يشكارچ •

) آشـپز ( ي، اوضاع نگران كننـده اسـت و او شـكارچ   "شو.خراب.سر.بر"و  شكمواصوال  مهمانان يطبخ كند، برا يذلذ ييغذا

 .محبوب مهمانان گرسنه نخواهد بود

بران بـه درخواسـت كـار    يخـوب  يداشته باشد، اما نتواند پاسخ هـا  ياراطالعات را در اخت ينهم اگر بهتر جو و جستموتور 

 يجبـا نتـا   يـد توان مـي خوشـمزه را   يغـذا . نخواهد بود) گرسنگان اطالعات(محبوب كاربران وب  يجو و جستبدهد، موتور 

خوشمزه و مطابق  ييرا با خود به منزل ببرد اما غذا شكار ينبهتر ياگر شكارچ. يدكن يسهو مرتبط مقا يقدق يجو و جست

 .مهمانان طبخ نگردد، تمام زحمات هدر رفته است يقهسل

 !شود روز بهداستان ما بايد است و  2012. آه

 يـدم د يـاز داد كـه ن  يرو جـو  و جسـت  يدر رفتار موتورهـا  يتحول ياجتماع يها هشبك يرو سا يتربوك و توئيساز مطرح شدن ف بعد

 . ياجتماع يها هدر شبك يگرانسرزدن به نظرات د: يافزايمب جو و جستموتور  يبه كارها يگرياقدام دنمايم و  روز بهداستانم را 

كرد و ممكن بود بـه   مي ينظرخواه يگرانتندوره از د ياصوال او قبل از رفتن به پارك مل. داده است ميكار را انجام  اين مرگان البته

 هميشـه و هميشـه   و مكاني كـه در آن اسـت   زمانمرگان بسته به . دره شمخالاز  ياو  ياورداز كوه كماس سر در ب يپارك مل يجا

 .مهم بوده و است نظرات براي او اين شنيدن. دكن ميشنود و سپس منطقه شكار را مشخص  ميديگران را  نظرات

اصـال   يـا (كمتر مهـم بـود    ياجتماع يها هبه اشتراك گذاشته شده در شبك يو متنها ها لينك جو و جست يموتورها يبرا در گذشته

 در ...مانند فيسبوك، گوگل پالس، تـوپيتر و   ياجتماع يها هشبك يمحتوا. مهم شده است ياربس) 1391سال (اما اكنون ) مهم نبود

 .موثر است ،بها بدهند يتيبه دنبال چه باشند و چقدر به سا يتيدر سا ينگكه گوگل و ب اين



 37    يك يا دو هزار و يك 

 

 اين همه خشونت چرا؟

از ا شـود حتمـ   مـي  يهاما توصـ . يدفكر نكناصال ، )و يا هر جاي ديگري( تندوره يهم در پارك ملرعنا آن  يالياست به شكار اور بهتر

 يانبودن در م يندتجربه خوشا. ييدنما يدناست، د يشو قوچ و م يالاور راني،اي پلنگ ياصل يها هگايستاز ز يكيبكر آن كه  يعتطب

 در. تنور، گرفتـه شـده اسـت    يتندور به معنا) يكرمانج( يكوردي  از واژه ورهتند. كرد يدكورد منطقه را هرگز فراموش نخواهمردم 

  !رسد مي يانما به پا يغاتيتبل يجا آگه اين

در امان ديگر نيز و موجودات شود  ترتا زندگي زيبا قرار دهيدرا  و دوربين عكاسي، ي عكاسها هواژو اسلحه  شكار، شكارچيبه جاي 

    .باشند
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 يديكل يها هواژ انتخاب

 يو بررس يقتحق. درست است يديكل يها عبارت، انتخاب جو و جست يبا موتورها يابيموفق و مؤثر بازار ياستراتژ يكو اساس  پايه

را  يعبـارات  يـد با. اسـت  يـاتي ح يابند، ميشما را  يتساها  آن يجو و جستكه كاربران وب با  ييها عبارت ينانتخاب بهتر يبرا يكاف

 يـا  يـد كن مـي اسـتفاده  هـا   آن از جـو  و جسترا كه شما هنگام  ينه عبارات ندكن مي جو و جسترا ها  آن ه شماكه مخاطبان بالقو يابيدب

كـه شـما   چـه   آن شوند و نه مي جو و جستا باشند كه واقع ييها آن يدانتخاب شده با يها عبارت. يداستفاده كنها  آن از يددوست دار

 !ندكن مياستفاده ها  آن از جو و جست يكاربران برا يدزن ميحدس  ياو  يدكن ميفكر 

 يجهمـواره در صـدر نتـا    يامكان دارد شما با كلمـات . يابيدبه آن دست  يداست كه شما با يزيتمام چ "رتبه باال با عبارت مناسب" 

ا شـم : سـاده اسـت   يارعلـت آن هـم بسـ   ! شـما نكننـد   يتهم روانه سا ينندهب يك يحت جو و جست ياما موتورها يد،باش جو و جست

با كلمات مناسب بهتر از جـذب   يتبه سا ينندهب 100گفت جذب تنها  توان مي! شوند مين جو و جستكه  داي يدهرا برگز ييها عبارت

 .با كلمات نامناسب است ينندهب 1000

خـود   يانكه به مشتر يطور منافع ينتان و همكار و كسبدرست از  يمناسب، دانش و شناخت يقبه تحق يديانتخاب كلمات كل براي

 ياراز عبـارات بسـ   يبعضـ . ندكن مي جو و جسترا  ييها عبارتمورد عالقه خود،  يها سايت يافتن يبرا اربرانك .يددار يازن يد،رسان مي

 اصـال  يـا شوند و  مي جو و جستكم  يا يزن ها عبارتاز اي  هعد. شود ميگفته  محبوب يها عبارت، ها عبارت اين شوند به مي جو و جست

 . شوند ميخوانده  يت،فاقد محبوب ياكم  يتمحبوب يدارا يها عبارتشوند كه  مين جو و جست

 يد؟را انتخاب كن يعبارات چه

  : در نظر گرفت يدرا با يرانتخاب كلمات مناسب سه فاكتور عمده ز براي

 )ارتباط يزانم( يتسا يبا محتواها  آن مرتبط بودن •

 )يتمحبوب يزانم(كاربران  يهاجو و جستدر ها  آن استفاده از يزانم •

 )رقابت يزانم( يبرق يها سايت يندر بها  آن يرقابت بر رو يزانم •

 ايـن  يـت در موفق مـي سه فاكتور اشاره شده نقـش مه  يرندگ ميمورد استفاده قرار  ياستراتژ يكطبق  يتانتخاب شده در نها كلمات

از آن مورد توجه قرار  يبخش يابه تمام بازار حمله شود آيا  .باشدكار چگونه  يكه گستردگ دكن مي يينتع ياستراتژ. دارند ياستراتژ

 ,travel, dating, book: يـر نظ يكلمـات ؛ ينديشدب يرقابت يداد به كسب رتبه باال با كلمات شدتوان مينوظهور ن يتسا يك يرد؟گ

poker, girls, game .بـر  يگذار يهسرما يندارند؛ بنابرا ييباال يارو سطح رقابت بس يتبوده، محبوب مياره شده عمواش يها عبارت 

ـ  ؛كردم جو و جست بينگرا در  travelكلمه براي نمونه . يستدادن منابع ن رجز به هد يكار ها سايتاغلب  يبراها  آن  يـك از  يشب

 يد؟برو يبهمه رق اين است به جنگ يمنطقآيا  داد، يهخود ارا يجو و جست يجصفحه در نتا يلياردم
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يي هـا  عبـارت . ستند، قرار دارنـد مي هكه كمتر عمو ييها عبارتتر  يينپله پا يك يم،بدان يتپله محبوب ينكلمات فوق را در باالتر اگر

كتاب،  يفتأل زماندر  .دهد ميموضوع رقابت را نشان  يبه خوب Travelبا ها  آن يسهمقا. travel agents, travel agency يرنظ

كمتـر و  هـا   آن يدهـد كـه رقابـت رو    مـي نشـان   يجتعداد نتا يسهمقا. بوده استميليون  500حدود ها  آن يجو و جست يجتعداد نتا

كننـد كـه    جـو  و جستمقاصد مختلف  يرا برا travelكاربران متفاوت ممكن است . محدودتر شده است يزنها  آن مفهوم يگستردگ

همچنـان سـطح رقابـت و     يـز پلـه ن ي ايـن  هـا  عبـارت . است كمتر travel agencyعبارت  يمقاصد مختلف برا اين تعدادا مطمئن

 :قرار داد يموارد را مورد بررس اين يرنظ ييها عبارت توان مي ياييم،بتر  يينپا يگرپله د يك اگر .دارند ييباال يتمحبوب

China travel agency, UK travel agents, Singapore travel agents 

 يـك  توان مي. مناسب دارند يتيسطح رقابت متوسط و محبوب ها عبارت اين .برداشت اغلب كاربران مشابه است يگرد ها عبارت اين با

در عبـارت  ) رتـ  يـي موضـوع جز  يـا (شـهر   يـك است نام  يمحدود كرد، كاف را كامال جو و جستآمد و موضوع تر  يينهم پا يگرپله د

 .south china travel agencyلقرار داده شود به عنوان مثا جو و جست

روزانـه   يهاجو و جست يزانم ينبيشتر يوقت. يردجداگانه مورد توجه قرار گ يدر هر موضوع يداست و با يمفهوم نسب يك محبوبيت

بـاال   يتيمحبـوب  يشـود دارا  مـي  جـو  و جسـت مقدار در روز  اين كه ده درصد يعبارتا مورد است، مطمئن 1000صنعت خاص يكدر 

 .يايدبه چشم ن عبارت اصال يك يدر روز برا جو و جست 1000 يگرد يحال آن كه ممكن است در صنعت. خواهد بود

 جنگ قانون

بهتر  ينبنابرا. يدبه جنگ همه برو يدقدرت الزم را كسب كند تا بتوان يدشما با يامپراطور. است يبشما، رق يتبه جز سا يتيسا هر

سـئو   يد؛فكر نكن تخيلي. يدبخش عمده رقبا نشان داده، توان خود را بر چند جبهه مشخص متمركز كنخود را به  يداست پرچم سف

تنها يك ماند و  ميتنها يك گالدياتور زنده ! پاك و كشتار نرم سرشار از خشونت ؛گالدياتورهاست جنگسئو . است يارتمام ع يجنگ

شـما در  . شـمالي خـواب اسـت    يكايشما در آمر يبو رق يدرس ميخود  يتبه سا يرازشب است، شما در ش يمهن. شود مياول سايت 

 يـب رق يـداري بگاه و  شود ميچشمان شما سنگين چند ساعت بعد . نديب مي يخواب رنگ يد و رقيب شماكن ميي وب يكه تاز ميدان

! هـوار  اي !داد اي .يابيـد  مـي فتوحـات شـب گذشـته را از دسـت رفتـه       تمامو  يزيدخ مياز خواب بر يروزاگر غفلت كنيد ! رسد مي

 ! است ستادهاي نخست گاه جايو در باالتر از شما  يبرقگالدياتور 

براي شكسـت دادن رقيبـت   . است كارساز يجا هوشمند اين بلكه دكن ميبرنده را مشخص ن ي،خواب يب ياخواب  يزانم خوشبختانه

 چنـين  هـم . پردازيد بايد سايت رقيب را نيز تحليل كنيـد  ميد همانقدر كه به تحليل سايت خو. بايد هم خود را بشناسيد و هم او را

، آمـاده  دكنـ  مـي استفاده  ياشتراك ينگكه از هاست يتيسا. ينيدخود برگز يتو بودجه سا كار و كسبكلمات را متناسب با اندازه بايد 

اگـر   يرا ندارد؛ حت يكافرت اين يرفتنپذ يآمادگ يزده صفحه دارد ن تنهاكه  يتيسا. يستن travelبا كلمه  يليونيم يكافرت يرشپذ

  چرا؟ ييدشما بگو. داشته باشد يسرور اختصاص

دو  معموال ها عبارت اين .يدمتوسط شروع كن يتبا محبوب يها عبارتپروسه سئو را با تمركز بر : كنند يادداشتان به قواعد مند عالقه

 يهـا  سـايت  يـا تازه كار و  يها سايتهمه  يبراا يبقانون تقر اين .iran tourism, iran travel agency: ماننداند  اي و سه كلمه

 يپروسه را در فازهـا ها  آن بهتر است قانون درست است اما معموال اين هم يگرد يها سايت يبرا. مخاطب خاص درست است يدارا



 زمـان ماه  9به  يازدارد، ن يمحدود يمال جهتازه كار كه بود يتسا يكبه عنوان مثال اگر . كنند يزيبرنامه رتر  كوتاه يِزمانبا فاصله 

گذرد،  ميآن  يتسال از فعال يككه  يتيسا يابد،دست  يمناسب گاه جايمتوسط دارد تا به  يتبا محبوب ييها عبارت يكار بر رو يبرا

كـار را بـا    ادامـه متوسـط و   يهـا  عبـارت د سـه مـاه اول را بـا    توانـ  مـي شده است،  ينكبه آن ل يزن يگرد يها سايتدارد و از  ينندهب

 .حاصل از كار در هر گام است يجنتا يابيپروسه، ارز اين در يدينكته كل. ادامه دهدتر  محبوب يها عبارت

 يـراث م زمانسـا  يتسـا  به باال بردن رتبـه  يمتصم راناي به عنوان مثال اگر دولت. يدپر يردر دهان ش يداز همان ابتدا با اصوال گاهي

 ينامـا همـ  . تمركز كنـد  iranندارد جز آن كه از همان ابتدا بر كلمه اي  هچار يرد،در گوگل بگ يستد يعو صنا يگردشگر ي،فرهنگ

 يـراث م زمانسـا  يتو آدرس سا يد،بگرد. فكر كند اي كلمه تك يها عبارتبه عنوان  tourism ياو  travel هد بتوان ميهنوز ن يتسا

 يـر د بـه صـورت ز  توانـ  ميمثال  اين متوسط در يتاولو يدارا يها عبارتچرا؟  ييدو بگو يابيدرا ب يدست يعو صنا يگردشگر يفرهنگ

 :باشد

Iran tourism, travel Iran, Iran travel, visit Iran, tourism Iran  

  !ها را احساس كنيدجدول زير را با دقت بررسي كنيد و تفاوت
  

 سفر به"مرتبط بودن با   جو و جستدليل احتمالي   شده جو و جستعبارت 

  )صفر تا صد( "راناي

Travel 
اخبـار، تحقيـق،   گيـري   پـي سفر، امـا بـه كجـا؟    

  ..هاي مرتبط ورويدادها و نمايشگاه
  نزديك به صفر

Iran 

 ران، رابطهاي ران، تحقيق دربارهاي اخبارگيري  پي

ران، ايـ  ران، نقشـه اي هايي ازران و آمريكا، عكساي

ران، اي ران، آشنايي كلي بااي ران، كار دراي سفر به

  ...ران واي صنعت نفت

  به پايين 40

travel iran 

ران، ايـ  مسـير سـفر در   ران، انتخـاب ايـ  سفر بـه 

ران، انتخـاب  ي ايـ ي گردشـگر هـا  هبررسي جاذبـ 

آژانس مسافرتي، انتخاب سـرويس سـفر، دانلـود    

هاي سفر، تحقيق درباره سـفر  نقشه، مرور برنامه

  ...ران وي اياخبار گردشگرگيري  پيران، اي به

  100تا  85

  

 يد،اگـر فروشـنده لبـاس باشـ     يـد؟ كن ميكدام عبارت را انتخاب  يد،باش يآژانس مسافرت يكتوجه به جدول فوق اگر شما صاحب با 

  !دكن ميرا انتخاب ن كدام يچچطور؟ پاسخ سؤال اول روشن است اما فروشنده لباس ه
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خود را در حالت عام با  يتسا يتموضوع فعال يدو بتوان يدبدان يدشما با. است ياتيح ياربس ها عبارتدادن به  يتطرز تفكر و اولو اين

عبـارت  تـرين   آل ايـده  داند كـه  ميكتاب فروش  يك. يدبدان يبه خوب يدآن را با ييحد نها يگربه عبارت د. يدكن يانچند تك كلمه ب

 ايـن  يـداكردن پ يبـرا  .است ينتك كلمه، ماش اين ينماش يرگاهتعم يبرا. اگر تنها كتاب كودك بفروشد حتيكتاب است  ي،و يبرا

  :يدرو دار يشپ يركلمه، دو مس

 يسسرو ياروش استفاده از كاال  يينتع •

 يسسرو يامشخص كردن اجزا سازنده كاال  •

روش  يبـا بررسـ   يرسد ولـ  مي يكو پالست يخود، به كلمات آب، بطر ياجزا سازنده كاال يبا بررس يآب معدن يدكارخانه تول يك 

 يانكند كه كدام تك كلمه از م يبررس يدحاال با. رسد ميخنك و خوشمزه  ي،تشنگ يدن،نوش يدني،استفاده از محصول خود به نوش

رسـد همـه مـا     مـي به نظر ! خواهد بود يو يدهكه آب، كلمه برگز يدشما هم مانند من معتقدا محت. دارد يبيشتركاربرد  يستل اين

صورت مطرح كـرد كـه بهتـر     اين دو مورد فوق را به توان مي يابيزبان علم بازار با .يماز آن مطمئن شو يداما باايم  هزد يحدس خوب

  :يابيددو سؤال را ب اين است پاسخ

 سازد؟ ميرا برآورده  يازيچه نا يقشما دق كار و كسب •

 ؟ دكن مي ارايه يزيچه چ يازبرآوردن آن ن يو برا •

 يـد دان مياگر پاسخ آن را ن. دكن ميبه شما كمك  يتموضوع فعال ييدر شناسا يآن تك كلمه به خوب يافتن يدو سؤال برا اين پاسخ

 ييبه شناسا يهاول يحدس ها اين در ادامه كار به كمك آمار،. يدكن ارايهاز آن  يخوب يحدس ها يدشما با. يدكن يقتحق بيشتر يدبا

 .دكن ميكلمات كمك  يتمحبوب يزانم يندر تخم وجود دارد كه به ما يابزار. دشو ميكلمات مناسب منجر 

 يهاول يها حدس

در گـام اول تمـام   . دهـيم  مـي مناسب، كار را گام بـه گـام انجـام     يها عبارت يافتن يدر نظر داشتن پاسخ دو سؤال فوق، برا ضمن

 يهـا  هداي پروسه اين سرعت دادن به يبرا. چه مناسب و چه نامناسب يد،كن يادداشترا  دكن ميكه به ذهن شما خطور  ييها عبارت

  :يدكن يرا بررس يرز

است به  يكار كافي اين برا! ايد كرده ييكه تاكنون شناسا ييرقبا يتاستفاده شده در سا يو محتوا يديكلمات كل يبررس •

 .موارد است يليخ يايگو معموالها  آن يتعنوان صفحات مختلف سا. يدمراجعه كنها  آن يتسا

 يكنام  مثال. شما ذكر شده است يتدست كه در سا اين از ينام افراد، نام محصوالت، خدمات و موارد دقت در نام كتب، •

 ...و يلمف يكلپ تاپ، نام  يككتاب پرفروش، نام 

 .يتسا يداخل يهاجو و جستدقت در كلمات مورد استفاده در  •

تـاكنون كـاربران بـا چـه     . باشـد  يـدي كل كمـك در انتخـاب كلمـات    يند بهتـر توان مي يتاز سا يدو بازد يدآمار د يلتحل •

 .يدداشته باش يبه بخش آمار دسترس يدتوان ميخود  يزبانيكنترل پنل م يق؟ از طراند هيافتشما را  يتسا ييها عبارت

هارد، كاهش  يراطالعات، تعم يابيباز مثال. شوند ميرو  به رو خدمات شما با آن يامحصول  ياحتمال يدارانكه خر يمشكالت •

 ...موتور و يمتنظ ين،ماش يوزن، تودوز



 .كنند يشنهادخود را پ يحدس ها يدبخواه يزن ياناز دوستان، همكاران و مشتر •

 .ندكن مي يشنهاد، پجو و جستهنگام  جو و جست ياز موتورها يكه برخ يكلمات مرتبط •

كه  تصاويري .انجام دهد يبهتر يجو و جستند تا كن مي يشنهادپرا به كاربر  ييها عبارتها  آن ،جو و جست يكار با موتورها زمان در

  .دهند ميرا نشان  جو و جست يواژه در موتورها يشنهاداست، پآمده  هدر ادام

 

 

  گوگل در واژه پيشنهاد

  

  
  ياهو در واژه پيشنهاد
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  ASK در واژه پيشنهاد

 

 

  BING در واژه پيشنهاد

 يد، باها عبارت يهاول يستل يهبعد از ته. يدكاربران هست يالتتما ييدر واقع شما به دنبال شناسا يديكل يها عبارت يلهنگام تحل به

  .برند مياز كلمات را به كار  يباتيكرت چه آنكه كاربر ييدمشخص نما

 فرد؟ ياند كن مي جو و جستكلمات به صورت جمع  •

 ...)واي  هسه كلم ،اي دو كلمه(اند؟ اي  همورد استفاده چند كلم يها عبارت •

 )"Iran travel" يا "travel Iran"(كلمات چگونه است؟ يجو و جست يبترت •

فنـد را هـم در نظـر    رت اين .يددار يارمناسب در اخت احتماال يها عبارتاز  يستياكنون شما ل يد،جا درست عمل كرده باش اين تا اگر

  ):ستاره عبارت ستاره(كنيد  جو و جستزير را در آن و عبارت خود را به صورت به سراغ گوگل و گوگل بالگ برويد : بگيريد



 

يعني چه كلماتي  .و خصوصا وبالگها عبارت مد نظر شما چگونه به كار رفته است ها سايتيد بررسي كنيد كه در توان ميروش  اين با

 .ساعت گذشته يا ماه گذشـته  24به  ي را محدود كنيد مثالزمانبهتر است بازه تر  براي بررسي دقيق .رود ميبه كار  آنقبل يا بعد از 

فنـد مخـتص گوگـل نيسـت و موتورهـاي      رت ايـن  .دكن مي، كاربرد تنها يك ستاره در ابتدا و يا انتها نيز كار جو و جستفند رت اين در

گسـترش  دانيـد را   مـي فنـدهايي كـه   رت ي جديد باشـيد و ها هداي هميشه به دنبال .ندكن ميپشتيباني  آن راي ديگري نيز جو و جست

  .دهيد

را  انـد  هكه از نظر افتاد ييها عبارترا گسترش داده و  ها عبارت اين دامنهها  آن به كمك. يمبرو يبه سراغ ابزار كمك يمتوان مي اكنون

 . ييمنما مي ييشناسا يزن

Google Keyword Tool 

 :دارد يردر آدرس ز يديكلمات كل يشنهادپ يبرا يديگوگل ابزار مف 

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal 

 جـو  و جسـت  يـزان بهتر است عبارات را بر اسـاس م . ييدنما يشده را بررس ارايه يجو نتا يدكن جو و جستخود را در آن  خواه دل كلمه

 يـز ن يگـري د يها عبارت يد،د يدكه خواههمان طور . ياموزيدب يشود كار با آن را به خوب مي يهتوص. يدمرتب كن يينشده از باال به پا

 . يدرا هم مورد توجه قرار دهها  آن يدشود كه با ميداده  يشنما

 ايـن  آموزش كار بـا . يافت يددست خواه يتسا ياز رفتار مخاطبان واقع يبهتر يربه تصو يدكن جو و جستابزار  اين در بيشترچه  هر

حداقل مـوس خـود را بـر     يا يدآن را با دقت بخوان يشود قبل از شروع، راهنما مي يهكتاب خارج است تنها توص اين ابزار از حوصله
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شما با آن  يبترت ينبد. شود يآن بارگذار يحتا توض يدقرار دارد، نگهدار يگرو كلمات دها  سرستون هب يككه نزد يعالمت سؤال يرو

 .يدشو ميخالصه آشنا  يليمورد به صورت خ

 .يـد شما به آن محدود شده است، توجـه كن  يهاجو و جستكه  يو زبان ياييبه منطقه جغراف يدبا يزچ هنگام كار با آن قبل از هر به

  .اند هچند مفهوم كليدي آن در زير توضيح داده شد

Global Monthly Searches  

  .دهد مينشان در تمام كشورها ماه گذشته را  12ها در جو و جستميزان تخميني 

Local Monthly Searches  

  .دهد ميان و كشور انتخاب شده، نشان ماه گذشته را با توجه به زب 12ها در جو و جستميزان تخميني 

ي بيشتر مناسب شما جو و جستتخميني اندو لزوما كلمات داراي  جو و جستهمواره به ياد داشته باشيد كه اعداد ارايه شده از ميزان 

رويد و مراحل توضيح داده شده در صفحات  ميابزار  اين اگر مستقيما به سراغ. به جاي مقدار بر كيفيت كلمات تمركز كنيد. نيستند

 .نماييدتر  ي خود را خاصجو و جستپر كابرد شروع كنيد و رفته رفته ي و ميد، بهتر آن است كه از كلمات عموكن ميقبل را رعايت ن

  .برسيد »ناياب هايباوشگاه كتفر«شروع كنيد و به عبارتي مانند  »كتاب«مانند اي  هابتدا از كلميعني 

  .ابزار حتما بايد در برنامه كاري شما قرار داشته باشد اين كار با

WordTracker 

 ايـن  هـر چنـد  . يمدهـ  يصتا كلمات مناسب را تشـخ  يدنما مي، به ما كمك جو و جستاطالعات از چند موتور  آوري جمعابزار با  اين

مستلزم دادن اطالعـات كـارت    يزن آزمايشيدوره  يناما استفاده از هم محدود آزمودمدت  يو برا يگانبه طور را توان ميرا  يسسرو

قـرار   يـر محـدودتر در آدرس ز  يهـا  يتان و البته با قابليگنسخه را .ران مقدور نيستاي كه براي اغلب ما در داخل باشد مي ياعتبار

 :دارد

https://freekeywords.wordtracker.com/ 

Google Suggest 

 يبـرا  يـز ن قابليـت  ايـن  .نـد كن مييي را پيشنهاد ها هي ديگر به طور خودكار واژجو و جستگوگل و چند موتور  جو و جستبه هنگان 

 .گرفتن مناسب است دهاي عبارت وچند  يعسر يسهمقا يبرا بيشترن ابزار يا .يردد مورد استفاده قرار بگتوان مي يديكلمات كل يبررس

 .كنيد جو و جسترا در گوگل  free keyword tool يدتوان ميمناسب  يها عبارت يافتن براي

   



 يديكلمات كل يافتن يبرا مثال

 مكـن  مـي  يهتوصـ . يم، عبارات مناسب انتخاب نماIrpedia.comبا آدرس  راني ايانجمن گسترش گردشگر يتسا يبرا يمخواه مي

 :تذكر مهم سهاما در ابتدا . يدكن يمثال را با دقت تمام بررس اين

بـه همـه    زمـان در آن . من بود ياردر اخت 1388بخش از كتاب در سال  اين يفتال زماندر  يتساي اين تمام مراحل سئو .1

  .دادندرپديا با گشاده دستي اجازه استفاده از آمار سايت در كتاب را اي و مديرانداشتم  ينوع آمار آن دسترس

 يـك افرت در كـاهش  يـادي ز يرشده است كـه تـاث  تر  كمرنگ راناي به بعد مقوله سفر به 1388از  راني اييدادهارو به دليل .2

) 1391(ممكـن اسـت اكنـون     حثمورد ب يتمرتبط با سا هر چند آمار و عددهايبنابراين . مورد بحث داشته است يتسا

 .باشند اما روش به كار گرفته شده همچنان معتبر است ييگرد يزچ

 :بوده است ير، به صورت ز)1388(كتاب  يفتال زماندر  يتسا يتوضع يبررس يجنتا

• Google PageRank: 6 

• Alexa Ranking: 81,349 

• Site:www.irpedia.com in Google: 6,270 

• Link:www.irpedia.com in Google: 312 

پـارامتر   ايـن  .دارند 5و  4، 3 رنك يجاست كه پ يتاز سا يمورد توجه من تعداد صفحات يگرپارامتر د يت،سا اين يتوضع يبررس در

 .اند هيعني آنكه صفحات داخلي و محتواي سايت به خوبي به يكديگر لينك شد .را نشان دهد يتد درست بودن ساختار ساتوان مي

 . ينديشدب يزن يبد به كلمات محبوب و پررقتوان ميقرار دارد كه  اي هدر پل يحت. دارد يخوب يتوضع يتسا :يكل نتيجه 

 ايـن  يتسـا  يرابپردازم ز يم متحورانه به انتخاب استراتژتوان ميبال من بسته بود اما حاال  را نداشت، دست و يتوضع اين يتسا اگر

 يتساآيا  .دهم ميمد نظر قرار ا را حتم يتسا يو مال يكانات فنامكه  يدفراموش نكن. برود يبيشتر يتوان را دارد كه به جنگ رقبا

درباره پروسه انتخاب كلمات  يمتوان ميكتاب تنها  يجا اين است؟ تا يدهرس يتوضع اين چگونه به! يربوده است؟ خ گونه اين از ابتدا

 .يمآن نظر بده

سـفر   يدارد، عكـس و نقشـه دارد، راهنمـا    راناي از ياطالعات يتسا اين .يمكن مي يرا بررس يتسا يمحتوا يه،اول يها ينتخم براي

 يها هذبجا آندر . وجود دارد يدر آن اطالعات راني اييزادرباره و. استآمده  تور و خدمات سفر در آن. دارد يگفتگو و نظرسنج. دارد

 كـرده  يرا بررسـ آن  ناست و قبالاش يحوزه كار اين خوشبختانه. است يجا كاف اين م تاكن ميفكر . خب. اند هشد يمعرف يگردشگر

 يـه فهرسـت اول . يمگـرد  مـي مثال بـر   به .Travel, Iran, Iran travel :دارند ميچه سطح رقابت و مفهو كلمات اين يمدان مي. ماي

 .Iran, Iran tourist :صورت باشد اين د بهتوان مي

و كشورهايي با توريستهاي پولـدار  ( قرار داده است يستل يكه گوگل به صورت جداگانه در ابتدا ييرا به كشورها ياييجغراف منطقه

گوگـل   يسرا در سـرو  يـه اول ياكنـون حـدس هـا   . ينيمگـز  مـي بـر   يسـي انگل يز، محدود كرده و زبان مورد نظر را ن)!پول خرج كن

دو نـوع  . يمدهـ  مـي قـرار   يز مورد بررسيرا ن دكن مي يشنهادكه گوگل پ يموارد يرعالوه بر خود آن كلمات، سا. يمكن مي جو و جست

 :يمكن يهر دو را به دقت بررس يدشود كه با مي ارايه يجهنت
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•  Keywords related to term(s) entered 

•  Additional keywords to consider 

 ارايه يجنتا. يمكن ميمرتب  يينابزار گوگل گفته شد، از باال به پاي اين در معرف كه قبالاي  هرا به گون يشنهاديپ يها عبارتو  كلمات

 .شود ميما آماده شفهرست  يتدر نها. شود مياضافه  ها هيدشده و به فهرست برگز يبررس يكي يكيشده 

 بودن عبارات يرقابت يزانم بررسي

از  يـك كـار هـر   ي ايـن  بـرا . شود يبررسها  آن بودن يرقابت يزانم يدحال با. شده است يهمرحله كلمات محبوب و مرتبط ته اين تا

كه در پاسخ به  يتعداد صفحات جو و جست يهمه موتورهاا يبتقر. يدكن جو و جست ياهو، يادر گوگل  يبترت عبارات فهرست خود را به

طور  همان. دهد ميآن عبارت را نشان  يداده شده در واقع تعداد رقبا برا يشعدد نما. دهند ميرا نشان  يابند ميكاربر  يجو و جست

ـ  يگـاه ، گوگـل تعـداد صـفحه موجـود در پا    book اي كلمه تكعبارت  يجو و جستبا  يدكن ميكه مالحظه   يـك از  يشداده اش را ب

 . ندكن ميباالتر رقابت  يها هبه رتب يدنرس يكه با هم برا يصفحات. دكن ميصفحه عنوان  يلياردم

ها  آن يجو و جستنوبت به  يد؛نمود يادداشت در گوگل راها  آن ماهانه يجو و جست يزاناز آن كه فهرست كلمات آماده شد و م بعد

هـر   يشـده بـرا   يمعرفـ  ياست كه تعـداد رقبـا   اين يدكن ميكه  يكار). ييدنما جو و جست يدتوان ميهم  ياهودر (رسد  ميدر گوگل 

مشـخص شـد بـه كمـك      يكهر  يو تعداد رقبا براها  آن ماهانه يجو و جست يزاناز آن كه عبارات، م بعد. يدكن يادداشتعبارت را 

 :ييمنما ميرا محاسبه  يكهر  ييكارا يبضر يرفرمول ز

KEI=V*V/C 

V ماهانه عبارت در گوگل يجو و جست يزانم 

C جو و جست يجتعداد نتا= هر عبارت  يموجود برا يتعداد رقبا 

KEI عبارت  ييكارا يبضر 

تمـام   يـان و از م يـد مرتـب كن  كمتربه  بيشترحاصل را از  يبرافهرست كلمات، تمام ض يها هتمام واژ ييكارا يباز محاسبه ضر بعد

بـر   يداگر قصد دار. دارد يبه شما بستگ كار كامال يجا اين .را دارند ييكارا يبضر ينبيشتركه  ينيدرا برگز ييها آن يدي،كلمات كل

 يگـذار  يهبه سـرما  يلممكن است تما. يدمرتب شده را انتخاب كن يستاول و دوم ل يها عبارت يد،كن تاكيد يديدو عبارت كل يرو

 .ينيدبرگز يزرا ن... سوم و چهارم و يها عبارت يدتوان ميصورت  اين داشته باشد در يبيشترعبارات  يبر رو

 است؟ يقچقدر دق ييكارا ضريب

ممكـن  . دكنـ  مـي از قدرت رقبا ن يكم دارد اما صحبت يو رقبا ياربس يهاجو و جستمناسب است كه  يعبارت يدگو مي ييكارا ضريب

 ييها سايت ينرقابت با چن! دارند ينكو هزاران ل يقو يسئو يم، تاند هسئو شد يباشند كه به خوب ييها سايتاست تعداد رقبا كم اما 

بـه   900رساندن رتبـه از  . يرخ يابه ده رتبه اول ساده است  يدنكه رس يدد به شما بگوتوان مين جو و جست يجتعداد نتا. سخت است

 .است 9به  100از رساندن رتبه از تر  ساده اريبس 100



چون ممكن اسـت روش شـمارش   . يستندن يسهباشد كه قابل مقا يو ممكن است بر اساس اعداد يستن ميعل يبضر اين چنين هم 

انجام شود؛  يدكن ميكه با آن كار را شروع  يدر اعداد ييريمتفاوت باشد، اگر هر تغ يگرهر عبارت با عبارت د يبرا جو و جستتعداد 

 ايـن  حـال  ايـن  بـا  امـا  .يدكن يسهرا با پرتغال مقا يبممكن است س يگربه عبارت د. بود هندنخوا يسهقابل مقاآمده  دست  به يجهنت

كه  يدكن يتيسا 30به اي  هيژتوجه و يدبا. ينيدخود را درست برگز يهو كلمات فهرست اول يدكن ياست اگر رقبا را بررس يدمف يبضر

 . دهد ميالبته دقت كنيد كه گوگل در ابزار خود، تخميني از ميزان رقابت ارايه  .قرار دارند جو و جست يجتان يدر ابتدا

گر و ابـزار  جـو  و جسـت  ياسـت كـه بـه موتورهـا     اينتر  تراه درس. يمرا به كمك گوگل استخراج نمود يهمثال فهرست اول اين در ما

 .يـد بپرداز ييكـارا  يبضـرا  يـين سـپس بـه تع  . ييدخود مراجعه نما يتطور آمار سا ينو هم اند هشد يكتاب معرف اين كه در يگريد

اگر . يدكن يرا بررس ها عبارتحاصل از همه  يكافرت يزانم. با تجربه و تبحر شما دارد يدرست رابطه تنگاتنگ يديكلمات كل انتخاب

نـدارد، در انتخـاب آن عبـارت     يـان شـما جر  يتدر سا هدفمند يكيافرت يا يدكن ميجذب كمي  يكافرت اما يددار يكرتبه  يبا عبارت

مـورد توجـه قـرار     يشـي را به صورت آزما ييها هبهتر است واژ يگاه يشوند، حت يبه طور مداوم بررس يدبا ها هواژ .يدنظر كن يدتجد

 .دكن مي بيشتركارها تجربه شما را  اين همه. يدده

 مهم بسيار

با مثال مطرح شده  زمان هم. يدكن يخود خال يتجربه و شم عال يبرا ييو همواره جا يدشده به طور كامل اعتماد نكن يابزار معرف به

آمد اما بعد از امتحـان نمـودن آن متوجـه     مي ياستخراج كردم چون به نظر عبارت مناسب يجرا از دل نتا iran vacationsعبارت 

 .ندارد يخوبست و بازده ين يدشدم كه آنقدرها هم مف

 تمام شده است؟  يديكار انتخاب كلمات كلا واقعآيا 

  : يدرا هم در نظر داشته باش يربحث نكات ز يلتكم ياما برا داي را پشت سر گذاشته يديكل يها هانتخاب واژ يشما مراحل اصل. البته

 .يدانتخاب كناي  هچندكلم يديكل يها عبارت •

 . را مشخص كنند ند بازار هدفتوان ميهم نا يقهستند و دق يرقابت ياربس معموال ،اي كلمه تك يديكل يها عبارت •

ميليارد  18به  يكنزد: يدكن جو و جسترا  freeكلمه . يمشدرو  به رو يبرق يلياردم يكنزديك به در گوگل با  book يجو و جست با

 :داي بوده يگانيرا يزدنبال چه چ دكن ميشن نرو freeاست كه  يدر حال اين !)ميليارد بود 4اين عدد در نسخه دوم كتاب (رقيب 

free book, free CDs, free hosting, free clip arts, free greeting card 

 free networkو اگر عبـارت   يدگرد مي يگانمشخص است كه شما به دنبال مقاالت را يد،كن جو و جسترا  free articleاگر  اما

security articles  يهـا  هدر شـبك  يـت نه امدربـار  يگـاني بـه دنبـال مقـاالت را   ا يقشما دق: داي كه به خال زده يدكن جو و جسترا 

پـنج   يكه به كمك عبارات دو، سه، چهار و حت اند هيافتكاربران در. ندكن ميمانند شما عمل ا يقهم دق ديگران. يدگرد مي يوتريكامپ

 .يابنددست  يزن يبهتر يجال به نتاح ينكنند و در ع يانند منظور خود را بتوان ميبهتر اي  هكلم

 !يدكن يخود را بررس يرقبا يديكل يها عبارت •
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 يتسـا ا هم مطمئنها  آن .او در حال حاضر چه كرده است يدبدان يدپس با يدخود باش يببهتر از رق يدندارد، شما با يحبه توض نيازي

بهتر . شد يدخواهها  آن مانند يتدر نها يدخود برس يتا به رقبا يدكه اگر فقط تالش كن يدداشته باش ياد به! ندكن مي يشما را بررس

 . يدجلوتر باشها  آن تا چند گام هم از يدرا در نظر داشته باش يگرد ييها هداي يشهاست هم

 !يو نه باز جنگ

 ينيـد، خود را نب يبهرگز چهره رق يدكه شا يجنگ. ستگالدياتورها جنگ يست،ن يباز جو و جست يباال در موتورها يها هرتب كسب

كه در صـلح   يجنگ. يدكن مياو را از دور خارج  عمال جو و جست يجبه صفحه دوم نتا يبندارد اما با پس زدن رق يزيكه خونر يجنگ

 خوشـبختانه . شود ميهم متوقف ناي  هندارد و لحظ ياناست كه پا يجنگ. كه برنده آن بارها بازنده بوده است يجنگ. يردگ ميانجام 

بلكـه از   يدكش ميرا به عقب ن يشما كس. خودتان است و نه ضربه زدن به رقبا يتشما در گرو تقو يروزياست كه پ يجنگ تنها اين

 . يدد يدرا پشت سر خواه يبيشتر يرقبا يريد،شتر سرعت بگيهر چه ب. زنيد ميجلو  يو

اسـت امـا بـا     يعگسـترده و وسـ   ياركه بسـ  يبازار يد،رو مي) رقبا(شما در واقع به جنگ تمام بازار  اي كلمه تك يها عبارتانتخاب  با

و از همـه   كمتـر  ي، رقبـا رت بازار كوچك: يدده مياز بازار را مورد هدف قرار  يشما بخش خاصاي  هكلم دو و سه يها عبارتانتخاب 

 .رتمند عالقهو تر  صمشخ يداران، خررت مهم

 يديكلمات كل تعداد

در  ديـ توان مـي د لذا هر چقـدر  يت خود داشته باشيك صفحه جداگانه در سايد يبا ي،ديكلهر عبارت  يد كه برايخاطر داشته باش به

ن عبـارات  ياز ا يبرخا حتم. مؤثر استا واقع تان تيسا يانتخاب درست كلمات در ساختار و نوع طراح. دييدقت نما ها عبارتانتخاب 

 يكه محتـوا  يتيسا يبرا يديمورد تعداد كلمات كل يب افزايش. گردند ميت شما انتخاب يسا يناوبر صليا يوندهايبه عنوان متن پ

را  يساز بهينه يدشما محتوا موجود باشد كه بتوان يتدر سا يازه كافاند هب يدهر عبارت با يبرا. شود ميمحسوب ن يازيدارد، امتكمي 

وقت خـود  . يدبا آن، عبارت انتخاب كن ناسبتما شما چه دارد، بعد يتكه سا ينيدابتدا بب ينبنابرا. يدمتناسب با آن عبارت انجام ده

 !يدتلف نكن يد،ندار يازه كافاند همحتوا ب ياو  يدندارها  آن يبرا ييكه محتوا يعبارات يرا برا
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 يتسا يساز بهينه

 يـزي ر يپـ . ممكن استيرغ اصوال يتبدون توجه به خود سا جو و جست يبا موتورها يابيبازار بلندمدتمؤثر و  ياستراتژ يك اجراي

كـل   يسينو و برنامه نويسينوشتن متون، كد ي،طراح ي سئو پروسه. يدنما مي يضرور يتمستحكم و قابل اتكا در خود سا يبنا يك

كمك به  يبرااي  هيلوس يساز بهينهدر واقع . است جو و جست يجباال در نتا يها هرتببه  يابي دستبا هدف باال بردن شانس  يتوب سا

 .يابندب يرا به سادگ يتمخاطبان بالقوه است كه وب سا

  :قرار دارد يمورد توجه جد يتو كل سا يتدر هر صفحه سا يرز ي، سه مؤلفه اصلبلندمدت ياستراتژ يساز يادهپ در

 مؤلفه متن •

 ينكمؤلفه ل •

  يتمؤلفه محبوب •

خواهد بـود كـه هـر     گونه اين آل ايده حالت. يردگ ميخود بهره  بندي رتبه يتمسه مؤلفه در الگور ايناز  ميمه يجو و جستموتور  هر

 ند بهتوان ميصفحات از  ميدر عمل تعداد ك: يمگرا باش اما بهتر است واقع. ييمنما يساز بهينهممكن  گاه جاي ينسه مؤلفه را تا باالتر

  :باشند يمناسب يها هرتب يدارا يراز حاالت ز يكيند در توان مي ها سايت يبه طور كل. يابندحالت دست  اين

 در هر سه مؤلفه اشاره شده يساز بهينهحد  ينباالتر يدارا يها سايت •

 متوسط ينكباال اما مؤلفه ل يتمتن و محبوب يها همؤلف يدارا يها سايت •

 باال يتمتوسط اما محبوب ينكمؤلفه متن و ل يدارا يها سايت •

 جـو  و جست يجمناسب نتا يها هرتبدر  دتوان ميشده در آن موجود نباشد، ن جو و جستمحبوب باشد اما عبارت  يليشما خ يتسا اگر

 ياركـه مطلـب بسـ    يـد بدانم تـا  كـن  مـي دوبـاره تكـرار    يـز بخـش ن  يـان ابتدا ذكر كردم و در پا ينبخش را هم اين نتيجه. يردقرار گ

 اره شده چه هستند؟اش يها همؤلف. يمگو مي ميمه

 متن مؤلفه

 يگـاني هـر صـفحه را با   يها عبارت، كلمات و جو و جست موتورهاي! محتواست يتمام دعوا رو اصال. است يزصفحه، همه چ محتواي

تـرين   مهـم . يـد خـود قـرار ده   يتصفحات سـا  يمهم كدها يها مكانرا در  خواه دلكلمات  يدعملكرد بهتر شما با يند لذا براكن مي

را هـا   آن يتمخاطبـان سـا  ا كه واقع ينيدرا برگز ييها عبارت يدشما با. درست است يديكل يها عبارتبخش در مؤلفه متن، انتخاب 

  :باشند يرز يطشرا يدارا يدبا يدكن ميكه انتخاب  ي اييدعبارات كل. ندكن مي جو و جست

 .باشند يتسا يمربوط به موضوع اصل •

 .ندكن مي جو و جسترا ها  آن يگركه كاربران د يدمطمئن باش •
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 .نباشند ياريبس يها سايت يديآن عبارات، عبارات كل يگربه عبارت د. نباشند يرقابت يليخ •

موتور  يك يكه برا يمتن. دهند مينشان  ياديتوجه زها  آن يصفحات، به محتوا بندي رتبهو  يابيبه هنگام ارز جو و جست موتورهاي

د آن را توان مي يتبه سا كه مخاطب شما به هنگام مراجعه يهمان متن يعني. مخاطب شما هم مهم است يمهم است برا جو و جست

  : را دارا باشد يراست كه دو شرط ز يمنظور از متن مهم، متن. بخواند

 .باشد يتاستاندارد قابل رؤ يدر مرورگرها يبدون انجام هرگونه عمل خاص يدمتن با •

 . يدمتن انتقال ده يرايشگرو يككرده و به  ياز مرورگر خود كپا يممتن را مستق يدبتوان يدشما با •

 جـو  و جست يموتورها. يدمعطوف بدارها  آن بهاي  هيژتوجه و يدستند كه بامي همه يها مكانآن  يانصفحه به همراه متن نما عنوان

 متا .دارد يقابل توجه يرتأث يتسا بندي رتبهدر ها  آن مناسب يساز بهينهو  يرندگ ميدر نظر  يتسا ياصل يرا به عنوان محتواها  آن

بـه  . خواننـد  مـي را نهـا   آن جو و جست ياز موتورها يبرخ يراقرار دارند ز يبعد يتدر اولو) ALT( يرتصاو گزين جايو متون ها  تگ

مـاوس   يدبا يرتصو يك ينگزيمتن جا يدند يطور برا ينو هم ينيدصفحه را بب يكدها يدكلمات متا شما با يدند يعنوان مثال برا

دهـد در   مـي مـتن انجـام    يدند يبرا ينندهاست كه ب يخاص يكارها همان كارها اين .يددار نگهثابت  يمدت يرآن تصو يخود را رو

 jQueryي رايجي ماننـد اساليدشـوهاي   ها تكنيك .يندد ببتوان مي يگونه عمل يچو مهم صفحه را بدون انجام ه يكه متن اصل يحال

 .خواند ميرا ها  آن متنهاي جو و جستموتور . باشيدها  آن نيز موجودند كه نبايد نگران

هـر   يـد با يو خبر ياطالعات يها سايت. يدمنظم داشته باشاي  هبرنام يدجد يخود و قرار دادن محتوا يتسا روزرساني به براي :مهم

  .يكبار يحداقل ماه يزن يشركت يها سايتشوند،  يتروز آپد

 يتسا ياصل موضوع

 يراحت و به  يتبا مراجعه به چند صفحه سا يدبا يتسا يموضوع اصل. دارند يتسا يبه موضوع اصل ياديتوجه ز جو و جست موتورهاي

ندارند اما ممكـن   يشود، موضوع اصل مينوشته  يزدرباره همه چها  آن كه درها  از وبالگ ياريبه عنوان مثال بس. باشد يصقابل تشخ

تان به  يتهر صفحه سا يدكن سعي. ييدآن توجه نمابه  يدمهم است و با يارنكته بس اين .باشند شتهدا ياريبس ياست موضوعات فرع

 ينـك ل يـز ن يتو از هـر سـا   يـد نده ينـك ل يتيشود به هر سا مي يهخاطر به شما توص ينبه هم. مرتبط باشد يبه موضوع اصل ينوع

 جو و جستموتور  يوقت. ينديشيدب يتو صفحات مرتبط از لحاظ موضوع فعال ها سايت ينزدن ب به پل يدسئو تنها با يدگاهبا د. يريدنگ

شود و شانس  ميداده  يصوار مرتبط با همان موضوع تشخ يكتان اتومات يتاز صفحات سا يكد هر بدانشما را  يتسا ياصل ضوعمو

 .يابد مي يشباال افزا يها هكسب رتب

 ايـن  فهـم  يبـرا آيـا   اسـت؟  رانايـ  در يبه جز سفر و گردشـگر  يزيچ www.irpedia.com يتسا يبه نظر شما موضوع اصلآيا 

 كه درباره يددان ميشما  يد،در هر صفحه آن كه باش. ينهم ييد،است به آن مراجعه نما يكاف يد؟انجام دهاي  هيژتالش و يدموضوع با

اخبـار   ران،ي ايـ د عكـس هـا  توانـ  مـي  يموضـوعات فرعـ   يتسـا  ايـن  مورد در. صحبت شده است راناي در يسفر و گردشگر ران،اي

 Iran Photos, Iran Travel News, Iran: يمبگو گونه اين البته بهتر است. باشد يگرو موارد د راني ايتورها ران،ي ايگردشگر

Tours,… و موضوع اصلي Iran Tourism. 



اعمـال   يتنحوه ارتباط صفحات را مشخص نموده، در سـا  يد به خوبتوان مي يتسا يرمد يت،سا يو فرع يتوجه به موضوعات اصل با

 .يدنما

بـه   يـد زن مـي را كـه حـدس    يداند، كلمات مي يزيشما را چه چ يتسا يكه گوگل موضوع اصل يدبدان يبيبه طور تقر يدخواه مي اگر

 :يدكن جو و جستدر آن  يرصورت ز

Keyword1 site:YourDomainName.com 

... 

KeywordN site:YourDomainName.com 

 اگـر . گوگـل اسـت   يدگاهشما از د يتسا يموضوع اصل ال فراوانبه احتمداشته باشد  يبيشتر يجو و جست يجكلمه كه تعداد نتا هر

بـه عبـارت بـه    ا لطفـ ! يـد ده ييـر را به نفع خـود تغ  يطهر چه زودتر شرا يدمتفاوت است با داي كه انتظار داشته يزيبا چ يجهنت اين

فنـد  رت ايـن  از. را يگـر و نـه كلمـات د   يدكن جو و جسترا  يديكه گفتم كلمات كل يددقت كن ورط ينهم. يداحتمال فراوان دقت كن

 :يريدبهره گ يزخود ن يرقبا يتوضع يلتحل يبرا يدتوان مي

Keyword site:YourCompetitorDomainName.com 

 :شود ميمشخص  يرز يبترت شما در گوگل هم به يتشده از سا يگانيصفحات با تعداد

site:YourDomainName.com 

Title 

  .، مهم استجو و جست يموتورها يدگاهو هم از د يتوب سا يطراح يدگاههم از د يدمتعد يلصفحه به دال عنوان

 .ينندب ميآن را در مرورگر خود  يت،كاربران به هنگام خواندن صفحات سا •

 .شوند ميدر نظر گرفته  يتسا ياز متن اصل يصفحات، بخش بندي رتبهدر  •

 .برونداي  هكنند تا به صفح يكآن كل يرو يد، كاربران باجو و جست يجاست كه در نتا يزيعنوان صفحه چ •

 .شود ميفرض از عنوان صفحه استفاده  يشكردن صفحات به صورت پ و بوك مارك يرهبه هنگام ذخ •

ين كـه در عـ   يددر نوشتن آن دقت كن. يدهمواره مد نظر داشته باش يقاعده اصول يكنوشتن مناسب عنوان صفحه را مانند  بنابراين

در  يديقرار دادن كلمات كل. كند يبغرت تيكردن و آمدن به سا يكبتواند كاربران را به كل يداست با يديكلمات كل يكه حاو حال

مد نظر داشـته   يدشود را هم با ميبر آن  جو و جست يجكه در نتا ييها يككل يزانمنجر شود اما م آن ممكن است به كسب رتبه باال

 .بخورد يككل بيشتركه  يسيدبنواي  هگونه ب يعني. يدباش

متناسب بـا همـان    يديرا با كلمات كلها  آن، عنوها آن و در يدكن يطراح يزن ياريصفحات بس يدبا يددار ياريبس يديكلمات كل اگر

كار تنها  اين .شوند ميمرتكب آن  يارياست كه بس يكار اشتباه يتعنوان ثابت در تمام صفحات سا يكقرار دادن . دييسصفحه بنو

 ! داشته باشد يديكلمه كل يكفقط  يتدرست است كه سا يزمان
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را بـه همـان    يـر دو عبـارت ز . مورد توجه قرار نگرفته است ها سايتاز  ياريپارامتر مهم، متأسفانه در بس يكصفحه به عنوان  عنوان

بينگ در  يمبار بگو يك شود مي يعني! (عمق فاجعه تا كجاست ينيدتا بب يدكن جو و جستصورت كه درون نقل قول است، در گوگل 

 )يد؟كن جو و جست

“New page 1”, “Untitled Page” 

 :زير را ببينيدمثال  .شود مي يشنهادصفحات پ يبرا يت،سا يطراح يهاافزار نرمعنوان فوق به طور خودكار توسط  دو

<Title>Visit Iran  Travel & Tourism Guide, Plan Your Trip to Iran Now!</Title> 

<title>Iran SEO  در گوگل يتباال بردن رتبه سا  </title> 

اگـر در گوگـل   . و واضح هستند ياضمن آن كه هر دو عنوان گو. ببرم يديبهره را از كلمات كل ينتا بهترام  همثال فوق تالش كرد در

شـانس را دارم كـه تمـام     ايـن  ينرابناب. شوند ميظاهر  جو و جست يجهر دو عنوان به طور كامل در نتا يدد يدخواه يدكن جو و جست

 .شود ميسه نقطه ن يزن يمحرف هاترين  كاراكتر از مهم يك يو حت يمگران بگوجو و جستحرفم را به 

 

ايـن عـدد ممكـن اسـت در     ( كـاراكتر داشـته باشـد    65از  بيشتر يداست كه عنوان صفحه نبا اين يمخواهم بگو ميكه  يزيچ تمام 

 يلـي خ يـد طـور عنـوان نبا   ينهمـ . شود يده، دجو و جست يجهبه طور كامل در نت يدعنوان درست با يك. )ي مختلف فرق كندانهازم

ز سـه كلمـه   ا كمتـر  يدعنوان صفحه نبا: يمبگو گونه اين بهتر است يد،از شما به دنبال قاعده هست ياريدانم بس ميچون . كوتاه باشد

   .يافت يدشود، قواعد خاص خودتان را خواه بيشترشما به مرور كه تجربه . مگر براي برندها و نامهاي تجاري باشد

شـما درسـت    د؟ايـ  و به درد نخور است، چرا آن را در عنوان صفحه بـه كـار بـرده    يجرااي  هكه كلم "در"كلمه  ييداست بگو ممكن

ـ   يـد با ينبنـابرا . اسـت  بيشتر ينندهجذب ب يهدف ما كسب رتبه باال برا. اگر هدف ما تنها كسب رتبه باال بود ييدگو مي اي  هبـه گون

. را شـكل دهـد   ياجذاب و گو يمتن يددر كنار هم با يديقرار گرفتن كلمات كل. شود بيشترما  نشدن مت يككه شانس كل يسيمبنو

  !يستندن يآدم آهنها  آن يم،هسترو  به رو قيو دق يارهوش يما با كاربران. يدالزم است، آن را به كار براي  هاگر حرف اضاف ينبنابرا



و صـفحه   "درباره مـا "اگر صفحه . ييدمتفاوت و مرتبط با همان صفحه استفاده نما يناز عناو يتصفحات مختلف سا يبرا •

 ياست كـه محتـوا   اين هم يگرراه د. يدرا حذف كن يكيدارند، بهتر است  يكساني يشما محتوا يتدر سا "محصوالت ما"

 !عجب. نباشد يكيها  آن

 يتاگر نـام شـركت و سـا   . يدبه كار ببر ينمعروف و مشهور است، آن را در عناو يلينام شركت شما خكه  يتنها در صورت •

 .ييداستفاده نما يناز آن در عناوا است حتم يديكلمات كل يشما حاو

Power Combination Strategy 

بـه عنـوان مثـال عبـارت     . شـود  مـي  جـو  و جسـت مختلـف   يكه به صورت ها يسيدبنواي  هگون خود را به  يتكلمه اول عنوان سا سه

Iranian pistachio exporter خواهد بود جو و جستقابل  يرز يها به صورت: 

• Iranian pistachio exporter 

• Iranian pistachio 

• pistachio exporter 

وجود دارد از  يعبارت ينچن يعيبلكه اگر به طور طب يدبسازاي  هسه كلم يكه شده عبارت يمتيكه به هر ق يستمعنا ن بدان اين البته

 ! يستمقصود ما مناسب ن يتنها جالب است و برا يكامپويترسانهمانند موز يعبارت. يدآن بهره ببر

 :يدكن يترعا HTML يرا در نوشتن كدها يرز يبترت شود مي يهتوص. باشد HEADبرچسب درون يناول يدبا Title برچسب

<Head> 

<TITLE> the title text </TITLE> 

<META name=”description” content=” a text “> 

<META name=”keywords” content=” keywords”> 

… 

Stemming 

مـورد توجـه موتـور     جـو  و جسـت  يجنتـا  يشصـفحات و نمـا   يـابي كلمه به هنگـام ارز  يك يشهمختلف ر يباتكتركه  معناست بدين

 :گردد ميهم  يردر گوگل، آن به دنبال كلمات ز exporters يجو و جستبه عنوان مثال با . يردگ ميقرار  جو و جست

Exporting, Exporter, Export 

 .باشد يدد مفتوان ميعنوان صفحات  يمكلمه به هنگام تنظ يك يشهمختلف ر ينظر داشتن صورت ها در

 صفحه متن

كـردن آن از   يقـادر بـه كپـ    يدگو به سـا  يردگ ميقرار  >body/<و  >body<دو تگ  يناست كه ب يزيصفحه آن چ ياننما متن

تمـام   يو خواندن مطالب برا يدنالبته د. خواند ميو  يندب مي ينندهمتن را ب اين .يدباش ميمتن  يرايشگرو يكمرورگر و انتقال آن به 

بـا   يننـده ممكـن اسـت ب  . يسـت شـود، مشـخص ن   ميو خواندن انجام  يدند اين كه پس از يكار اماافتد  مياتفاق  ترنتياين صفحات
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خـارج   يتاز سا يممكن است با خواندن چند خط آن به طور كل چنين هم. گردد يبغرت يمتن به خواندن مطالب بعد يكخواندن 

 .شود

 ضرب در عالمت

 يتكه درون سا يزمانتا  يعني. شما سراغ آن نرود يتتا كاربر سا يدكن يم كاركن مي يهوجود دارد كه شما را به شدت توص عالمتي

 ! جز عالمت ضرب در باال و سمت راست مرورگر يستن يزيهم چ آن. وجود دارد يزيچ ينفراموش كند كه چن شماست اصال

 

عنوان كرد كه در حال حاضر بر چه ا يقدق توان ميدهند و ن مي ييرخود را تغ بندي رتبه يطور مداوم استراتژ به جو و جست موتورهاي

 ياربسـ  يلدل ينبه هم. ندكن ميرا دنبال  ينكخوانند و ل ميمتن را ها  آن :همواره ثابت استها  آن ياصل يهاما رو. تمركز دارند يزيچ

خواند و  ميرا ها  آن جو و جستكه موتور  يدتا مطمئن شو يدصفحه قرار ده يانخود را در متن نما يديكل لماتمهم است كه شما ك

  :يدد نظر قرار دهموارد را م اين صفحات يهنگام نوشتن محتوا به. برد ميبا خود 

 .گفتن داشته باشد يبرا يحرف يدمتن با •

 .و نگارش نقص نداشته باشد يياز نظر قواعد امال •

 .گردد يمكننده تنظ يبغرت جذاب و يبه شكل •

 .يياغفال و بزرگنما ينوشته شده باشد و نه برا يگرانو كمك به د يبه قصد اطالع رسان •

 .نباشد يجمالت متن طوالن •

 .شود يپاراگراف بندا داده شود، حتم يشصفحه نما يكدر  يداست و با ياگر متن طوالن •

آن گـاه   يابد،شما ن يتدر سا يزيو چ يايدب ينندهاگر ب. نخواهد بود يدتان مف يباال برا يها هكسب رتب يد،گفتن ندار يبرا يحرف اگر

 !رود ميدر معروف ضرب از متن صفحات به سراغ آناي  هيدواضح است، با خواندن گز يليچه؟ خ

 يدنكن يوقت سع يچه. تان انجام دهند يكار را برا اين تا يدبخواه يگراناز د يد،توان مياگر خودتان ن. يدصفحات دقت كن يمحتوا به

 اين با. يدده يهكرده، در صفحات مختلف ارا يمبلكه آن را به چند بخش كوتاه تقس يدصفحه بگنجان يكرا در  يطوالن يكه متن ها

 يبه جا: داي داده يشمناسب افزا يها هكه شانس خود را در كسب رد اين و هم يدفرصت فكر كردن دادها دخو ينندگانهم به بكار 

 !يدصفحه اكنون چند صفحه دار يك

 مون ماشين

 يدشـا . يـد مد نظر خود را در آن قـرار نده  يها هواژ يلو بدون دل يسيدبنو يعيمتن خود را طب. يدتكرار نكن ياررا بس يديكل يها هواژ

مـون رو   ينماشـ . تو بـاغ  يممون رفت ينشمال و بعدش با ماش يممون رفت ينما با ماش: شما آشنا باشد يمورد برا اين يرنظ يجمالت

 ... يمشد يادهمون پ ماشينو بعدش از  يمپارك كرد

 اين همانند مواردي ...مون ينماش... مون ينماش... مون ينماش... ونم ينماش:... صورت خالصه كرد  ينبد توان ميمتن اشاره شده را 

تقلـب   يقاز مصاد يكيمورد كلمات  يتكرار ب. كم ارزش هستند ترنتاين روزمره و چه در يچه در زندگها  آن .هستند يرعاديمتن غ



. يـد مـورد محـدود كن   10مد نظر خود را بـه   يها هكلمه دارد، تكرار واژ 100اگر متن صفحه : ان به قواعدمند عالقهتوجه  قابل .است

نشده است، از كلمـات   "مون ينماش"متن شما  يدكن ميكه احساس  يزمانتا  يمبهتر است بگو. كرد يينخط قرمز تع توان مينا واقع

  :ودخواهد ب يرآن به صورت ز يبار تكرار شده باشد، چگال 10 يعبارت ،اي كلمه 100 يدر متن اگر .يدمد نظر استفاده كن

 عبارت )به درصد(چگالي 

 ايتك كلمه 10

 ايدو كلمه 20

 ايسه كلمه 30

 ايچها ركلمه 40

 

 300مـتن   يك يدرصد، برا 8تا  3كلمه  يچگال. است يرعاديغاي  هكلم 100متن  يكدرصد آن هم در  20كلمه  يچگال يدكن باور

 اگـر . يك قانون نيست همان بهتر كه بگويم متن بايد عـادي باشـد   اين حال اين اما با باشد يمناسب ينهد گزتوان مياي  هكلم 500تا 

 .شود "مون ينماش" يدنبا كهاين و به صورت جداگانهو هم  يدبا هم تكرار كنم است، آن كلمات را هاي  هسه كلم يديعبارت كل

 يطـوالن  يمتن ها يبرا. حه استصف يسوم باال يكبخش آن ترين  رسد، مهم ميبه نظر  يم،كن يمقسمت تقس 3متن را به  يك اگر

 در يـدي كل يها عبارتاستفاده از . بخواند يشد آن را در صفحه نماتوان مياست كه كاربر بدون اسكرول كردن  يبخش، آنترين  مهم

 يـده بـا كلمـات در آن د   يتصـنع و بـاز   ياز كلمـات دارد و نـوع   يكسـاني  يـع توزا حتم طبيعيمتن  يكالبته . بخش مهم است اين

تمام  يدباال با يها هكسب رتب يبرا. يافتمناسب دست  يها هبه رتب توان ميكلمه ن ياست كه تنها با تمركز بر چگال روشن. شود مين

چنـد مفهـوم    يو به بررس يريممون فاصله بگ ينماشاز  مياست ك بهتر .خوش نبود خاص دل يتفعال يككرد و به  يجعوامل را بس

 .يممهم بپرداز

 متون يسهو مقا ابييارزمي براي مفاهي

صـفحات و   يسـه مقا يبرا. كند يسهرا با هم مقاها  آن يبه نوع يدبا يد،نما بندي رتبهكه بتواند صفحات را ي اين برا جو و جست موتور

از دستورالعملهاسـت كـه موتـور     يمجموعهـا  يـز ن يتمالگـور . دكنـ  مـي استفاده  يخاص يتماز الگور جو و جستموتور ها  آن بندي رتبه

 .دكن مي يينشده را تع جو و جستآن با عبارت  ياتمحتو "ارتباط"صفحه و  يك "تياهم"به كمك آن، دو عامل  جو و جست

كـه  ي ايـن  بـرا  جو و جستموتور  چنين هم. شود مياز صفحات اعمال  يمختلف يبر پارامترها يتمصفحات، الگور بندي رتبههنگام  به

وجود دارنـد كـه موتـور     مييمفاه. يابدب ياسمق يكها  آن يبرا يبه نوع يدكند با يسهصفحات مختلف را با هم مقا يبتواند پارامترها

 .يرددر نظر بگ يعدد ياسيهمه پارامترها، مق برايد توان ميها  آن به كمك جو و جست

Keyword Frequency  KF 

 .دهد مي كلمه در كل متن تكرار شده است را نشان يككه  يدفعات تعداد

Keyword Density  KD 

 .شود ميكلمه نسبت به كل كلمات متن تكرار شده است، گفته  يككه  يتعداد دفعات به
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Keyword Proximity  KProx  

 .دكن مياشاره ) از همها  آن يكينزد يا يدور( يكديگرمكان كلمات نسبت به  به

Keyword Prominence  KProm 

 يبيشتر KProm عامل يمتن دارا يكلمات ابتدا). يارزش مكان( دكن ميمتن، اشاره  يگركلمه نسبت به كل كلمات د يكمكان  به

 .اسـت  يـك صـفحه نزد  يكلمه چقدر بـه بـاال   يككرد كه  يفهم تعر گونه اين توان ميعامل را  اين .متن يباشند تا كلمات انتها مي

 :شده است ي، بررس".را دوست دارم راناي يعتو طب راناي من"در جمله  يشوند،م يدهمنا "ها وزن"به بعد  اين شده كه از ياد موارد

  

  

  

  

 شده داده مثال در ها وزن محاسبه

دوم و پـنجم   يهـا  مكـان در  "يـران ا" كلمـه  .خواهد بود) هشت يدو رو( 8/2آن  يدو بار تكرار شده است، پس چگال "يرانا" كلمه

   تكرار شده است لذا

Kprom=1/2*{(7+4)/8} 

اشـاره شـده بـه هنگـام      مفـاهيم  ).Kprox( يباشـند ، از هـم دور م "دارم"و  "من"و كلمات  يكبه هم نزد "يرانا"و  "من" كلمات

آن،  يوندهايآن مانند عنوان، آدرس، نام، كلمات متن آن، كلمات استفاده شده در متن پ يتمام پارامترها يهر صفحه بر رو يابيارز

 فحاتتمـام صـ   يكار بـرا  اين كه اين بعد از. شود مياعمال ... آن و ياستفاده شده در آن، متاها يرمتن صفحه، نام تصاو يترهايسرت

 .است يرپذ انجامها  آن يسهصورت مقا اين خواهند بود كه در يعدد ييها ياسمق يانجام شود، آن گاه همه صفحات دارا

از  ييچـه پارامترهـا   جـو  و جسـت  ياز موتورها يكهر  يمدان مين. يمكن ميخود به تجربه و آمار استناد  يتسا يها هرتب يبهبود براي

 اگر شما در چند ماه گذشـته توانسـته   يگربه عبارت د. است ييرهم به طور مداوم در حال تغها  آن يتمصفحه را مد نظر دارد و الگور

هم مـؤثر   يكنون زمانوجود ندارد كه آن راه كارها در  ينيتضم يچه يد،خود را باال ببر يترتبه سا پارامترهااز  يبا تمركز بر برخ داي

 . يدنما ميرا روشن  جو و جست يمداوم با موتورها يتجربه و همراه يتاهم ين مورد به خوبيا. باشند

 ايـن  بـه  يـابي  دستاز  يناناطم يبرا. يرندگ ميكلمات آن در نظر  يهاز بقتر  مهم يارصفحه را بس يكلمات باال جو و جست موتورهاي

قرار دادن . يدبه كار ببر H2و  H1 يترسرت يها صفحه به كمك برچسب يخود را در متن باال يتسا يديكلمات كل يدتوان مي يازامت

  .دكن ميمورد كمك  اين در عنوان صفحه هم به يديكلمات كل

<TITLE>Iranian Pistachio Exporter</TITLE> 

<H1> Iranian Pistachio Exporter</H1> 

 دارم دوست را ايران طبيعت و ايران من 

 1 1 1 2 1 1 2 1 تعداد تكرار

 هشت هفت شش پنج چهار سه دو يك مكان كلمه

 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 ارزش مكاني

 8/1 8/1 8/1 8/2 8/1 8/1 8/2 8/1 چگالي كلمه

 هشت كلمه تعداد كلمات



در آن استفاده  يديكه از كلمات كل شود يمتنطاي  هگون كل صفحه را شرح دهد و به  يمحتوا يخوب به  يداول هر صفحه با پاراگراف

كـه كـاربر بـه     يزمـان  .مـتن توجـه نشـود    يشوند و تنها به ابتدا يعتوز يدر كل متن صفحه به خوب يديبهتر است كلمات كل. شود

 يطـوالن اي  هلـذا اگـر مـتن صـفح    . وجود دارد شده اش در صفحه جو و جستمطمئن باشد كه عبارت  يدبا دكن ميمراجعه اي  هصفح

 يـك كـه كـاربر بـا كل    يدقرار ده يصفحه طور يرا در باال ها بخشهمه  يترنموده و سرت يمآن را به چند بخش تقس يدتوان مياست، 

 يـري گ يجـه كلمه در صفحه، نوشتن نت يباال بردن چگال يگرد راه .به بخش مربوط به آن در صفحه برده شودها  آن از يككردن هر

 :ييدتوجه نما يربه عنوان مثال به مورد ز. در آن است يديكار بردن كلمات كل صفحه و به  يآن در انتها يبرا

  .يد، لطفا به ما تماس بگيريدبداندستباف اطالعات بيشتري  ميخواهيد درباره جوراب پش مياگر 

 يجشـما را در نتـا   ينككه ل يدگران را متقاعد كنجو و جست يدا باكرد بهتر شمعمل يبرا. يستن يباال كاف يها هبه رتب يابي دست تنها

از مراجعـه كـاربران بـه     بعـد ... در خبرنامه شما عضو شـوند و  ياكنند  يداز شما خر يتكنند، بعد از مراجعه به سا يككل جو و جست

 را سفارش دهند؟  ييكاالرا پر كنند؟ به شما زنگ بزنند؟  ميرا انجام دهند؟ فر يچه كارها  آن يددوست دار يتسا

 يكاربران صفحه را هم راض يدبلكه با شود مين يساز بهينه جو و جست يكردن موتورها يراض يشده تنها برا يساز بهينهصفحه  يك

 بـه . يوندهاسـت امر استفاده درست از پ اين انجام يهاراه يناز بهتر يكي. يدنما يبغرت تيدر سا يرا به انجام دادن كارها  آن كند و

 :خواهند بود يدمف مرا اين درها  آن يرز يلدال

 ينـك ل يـت مهم و كم اهم يرگاه به صفحات غ يچشما ه يرامهم است ز جو و جستموتور  يدگاهو كلمات دور و بر آن از د ينكل متن

شده  ينكدانند كه كلمات ل مي يبه خوب يتكاربران سا!). يدكار را نكن اين به بعد اين از يد،داد مي ينكالبته اگر تا االن ل( يدده مين

 .دهنـد  مـي  يحرا توض ينكدر واقع مقصد ل ينككلمات متن ل. آن كلمات در متن آن صفحه وجود دارد ودرود كه خ مياي  هبه صفح

كـه بـه    يـد نما مـي  ينشده در متن آن در واقـع چنـ   يادبا كلمات  ينكيل. داي يدهد ياريرا در صفحات بس Click Hereواژه ا حتم

  است؟تر  يمنطق يركه كدام مورد ز يدخود قضاوت كن! دارد ياطالعات Click Hereرود كه درباره  مي اي هصفح

<a href="index.html">Learn More</a> 

<a href="index.html">Learn more about Iran</a> 

بـا  هـا   متن گونه اينت ياهم. مهم استا نك واقعيدر متن ل يديوجود كلمات كل. ن دو صفحه استيب يك پل ارتباطيدر واقع  ونديپ

 :شود يم يبررس يرمثال ز

اط ياد شده به حيهر دو درب . اط ساختمان بروديخواهد به ح ياو م. دارد يمتروك است كه دو درب خروج يدرون ساختمان فردي

درب دوم نوشـته   يو بـر رو  "ديـ فشار ده": از دربها نوشته شده است يكي يرو! ندارد ين موضوع اطالعياز ا يشوند، اما و يختم م

بخواهد بـه  ا د كه اگر او واقعيكند؟ شما هم موافق يك استفاده مياط از كدام يرفتن به ح يفرد برا نيا. "اطيح سوي به": شده است

 !كند ياز درب دوم استفاده ما اط برود، حتميح
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وجـود دارد،   يديـ ، كلمـات كل هـا  آن ونديه در متن پك ييوندهايگر پيدهند، به عبارت د ميح يكه درباره مقصد خود توض ييوندهايپ

خـود را بـه    يـدي كلمـات كل  يوندهادر نوشتن متن صفحات به كمك پ ينبنابرا. باشند ميگر جو و جست يار مورد توجه موتورهايبس

 .يدكن ينكصفحات مرتبط ل

 تگ ها متا

 يشنما يدر چگونگ يريتأثها  آن .دهند مي يهصفحات را ارا ياز محتوا يهستند كه اطالعات ال.ام.تي.اچدر  ييتگ ها، برچسب ها متا

 .اند هشد يمعرفها  آن ترين در ادامه مهم. صفحه ندارند

Meta Description 

البتـه  . دكنـ  مي ارايهاز صفحه را  يديجمله است كه شرح مف يكحالت آن  ينبهتر. يدانتخاب كن يدآن را جذاب، مختصر و مف متن

 ياز موتورها يبرخ يدگاهخوانند اما از د ميآن را ن جو و جست يكه همه موتورها اين با. ياوريدرا ب يديكل يها هدر آن واژ يدكن يسع

 يجمتن آن را در كنـار عنـوان صـفحه در نتـا     معموال جو و جست يموتورها. مورد توجه قرار دارند انويهبه عنوان پارامتر ث جو و جست

تگ ي اين محتوا يدر حالت كل. خواند ميآن را  يگوگل محتوا. دهند مي يشنما يت،صفحات سا يبرا يحيبه عنوان توض جو و جست

  :را داشته باشد يرز يتدو خاص يدبا

 .كمك كند جو و جست يشما در موتورها يتبه رتبه سا يدبا •

 .يدنما يبغرت تيبه سا به آمدنخواننده را  •

 يـت داشته باشـد و درآن قواعـد نگـارش رعا    يمعن يدشرح مختصر با اين .در آن تكرار شود يديكلمات كل يمتبه هر ق يدنكن سعي

بـا شـمارش   (كـاراكتر   250تا  200به هنگام نوشتن، آن را به . شوند، بهتر است يانشخص ب اگر جمالت به صورت سوم. شده باشد

هـر   يجا منظور كلمـات اساسـ   اين البته در. كه در متن صفحه وجود ندارد يداستفاده نكن يدر آن از كلمات .يدمحدود كن) ها هفاصل

 ! استفاده شده باشد ياز عبارت لوله بخار ي،ورزش يتسا يكاز اي  هصفح يحدر توض يدنادر فرض كن يبه عنوان مثال. جمله است

از  بيشـتر را  يـدي كلمات كل. يدتكرار نكن در آنا يقشود كه عنوان صفحه را دق مي يهتوص. يدصفحه شروع كن يديرا با كلمات كل آن

 :استآمده  يرشرح مؤثر در ز يكاز  يمثال. يدجمع و فرد كلمات را هم مد نظر داشته باش يو حالت ها ييدسه بار در آن تكرار ننما

 يباز يكاز خلق گراف يشب يزيچ يتسا يطراح. كوچك و بزرگ يهاكار و كسب يبرا يتسا يطراحاي  هخدمات حرف. يتطراح سا"

 ".است يرگ و چشم

 Meta keywords 

نـدارد و   ها سايت در رتبه يچندان يربرچسب تأث اين گفت كه يدبا يحالت كل در ).1391سال ( يستمهم ن ديگر. خدا رحمتش كند

باشد كه  اين برچسبي اين تمركز بر رو يداز فوا يكي يدشا. يدبرچسب نكني اين محتوا يمرا صرف تنظ ياديوقت ز شود مي يهتوص

خـود انجـام    يتسـا  يبـرا  يگريد يكارها يدتوان مياگر . يدكن يلتحل يبيشترخود را با دقت  يتهر صفحه سا يابيد ميشما فرصت 

 .يدفراموش كن برچسب را كامال اين يدتوان مي يد،ده

  :يدرا مد نظر داشته باش يربرچسب نكات زي اين محتوا يمهنگام تنظ به



 .يسيدرا بنو يديحالت مفرد و جمع كلمات كل •

 .يدآن قرار ده يو موارد مهم را در ابتدا يداز سه بار تكرار نكن يشرا ب يديكلمات كل •

كلمات  ييغلط امال يجرا يشوند، حالت ها مي جو و جستغلط  يياز كلمات با امال يكه گفته شد برخ يدبه خاطر دارا حتم •

 .يدجا قرار ده اين خود را در يديكل

 .يدجدا نكن ياو  يدبا كاما از هم جدا كن يدتوان ميرا  يديلمات كلك •

ALT 

از  يكـي . نـد كن مـي متفـاوت   ييمختلـف از آن برداشـت هـا    ينندگانكه ب ي استمياحامل پ يت،عالوه بر جذاب يريعكس و تصو هر

اسـت كـه    يمتنـ  ،Alt يـت موجود. را منتقل كنـد  يتطراحان سا ياماست كه منظور و پ اين ال ام يت اچ يتموجودي اين كاربردها

 . يشودم يرتصو گزين جايآنشود، متن  يرفعالدر مرورگر غ اويرتص يشاگر نما. دهد ميعكس را شرح  يك يمحتوا

. يننـد ب مـي را  يـت موجود ايـن  صـورت مـتن   ايـن  مرور كنند كـه در  يرتصاو يشاز كاربران، صفحات را بدون نمااي  هاست عد ممكن

 .شود ميصدا برگردانده  ياو  يلمخصوص به خط بر يهاافزار نرمتوسط  ينايانكمك به ناب يبرا يتموجودي اين محتوا چنين هم

 يهاستفاده هوشمندانه از آن توصـ . ازه عنوان صفحهاند همؤثر باشد اما نه ب يتد در رتبه ساتوان مي يتموجود اين به كار رفته در متن

 يهـا  هدكمـ  يـا و هـا   كـون اي از يـك هر  يبرا يدوب هست يزبانيخدمات مي  دهنده يهشركت ارا يكبه عنوان مثال اگر شما . شود مي

 .ييددر متن آن استفاده نما "وب يزبانيخدمات م"از عبارت  يدتوان ميصفحه  اين موجود در

<img src="services.gif" width="80" height="30" alt=" وب يزبانيخدمات م " /> 

 يرنـده گ يتسـا  بنـدي  رتبـه شود كه البتـه در   ميتر  گوگل مهم يشده است، برا ينكل ييبه جا يركه تصو يزمان يتموجود اين متن

وب  يزبـاني عبـارت خـدمات م   يبرا يرتبه باالتر يدارا يادز ياربه احتمال بس s.htmlصفحه  يرمثال ز در. دارد يبيشتر يرتأث ينكل

  .شده به آن نباشد ينكل يرعبارت در متن تصو اين كه يخواهد بود نسبت به حالت

<a href="s.html"><img border=”0” src="s.gif" width="100" height="45" 

alt=" وب يزبانيخدمات م "/></a> 

URL 

نـام دارد و پروتكـل    URLدارد كـه   يقـرار دارد، آدرس منحصـر بـه فـرد     ترنـت ني ايكه بر رو يليفا ياو  يسند، منبع اطالعات هر

 :استآمده  يرآدرس وب در ز يكنمونه . به آن را در خود دارد يابي دست يربع و مسبه هر منبع، نام من يدسترس

http://www.irpedia.com/site/link2irpedia.php 

صفحه اگـر مخفـف    يك يا يتسا يكنام . است جو و جست يوب مورد توجه موتورها يها هگفت كه آدرس صفح يدبا يحالت كل در

امـا تمركـز   . دكن ميقاعده استفاده  اين هم از جو و جستآن باشد و موتور  يمحتوا يدنفهم يبرا يد شروع خوبتوان مي نباشد معموال

 . شود مين يهتوص يتسا منهها، فولدرها و نام دا يلبر نام فا يادز
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كـه سـه    يتيسـا . يدباشـ  يتو محبوب يوندمتن، پ يها همؤلف يعني يتكل سا يبرا يسه مؤلفه اصل يساز بهينههمواره به دنبال  شما

 .يابدمناسب دست  يها هد به رتبتوان مينباشد باز هم  يديكلمات كل ياگر نام دامنه آن حاو يشده است حت ينهآن به يمؤلفه اصل

 نام دامنه  

اسـت كـه    ياست كه بـه صـاحب آن تعلـق دارد و پـارامتر     يزيچ يتنام سا. مناسب مؤثر است يها هدر كسب رتب يتدامنه سا نام

 موتـور  .شـود  ميهمان است كه در ابتدا ثبت  يتمالك زمان يانبعد از آن كه ثبت شد تا پا يتنام سا يرادر آن تقلب كرد ز توان مين

تـرين   در انتخاب نـام، مهـم   جو و جست يموتورها يدگاهاز د. دكن ميمحاسبه  يتشده را در نام سا يبررس يتمام وزن ها جو و جست

كـه   يزمان يكار است، حت يهمان ابتدا يت،سا يك يساز بهينهشروع به  يبرا زمان بهترين .در آن است يديعامل وجود كلمات كل

 بهتر اسـت از  دانيد، ميخود را  يديحاال كه كلمات كل ،ايد كردهرا تاكنون ثبت ن يتاگر نام دامنه سا. نشده است يهنوز طراح يتسا

 .يريدبهره بگ يزانتخاب نام دامنه ن يبراها  آن

شـما   يـري گ يمبه تصم يازبخش كتاب ضمن آن كه مهم است ن اين .دارد يزتان نكار و كسبدر  ينقش مؤثر يحنام صح يك انتخاب

 يتاما در انتخاب نام سا. يدها، كار خود را انجام دادافزار نرمموجود و كمك  يهابه آماربا توجه  يدي،در انتخاب كلمات كل. هم دارد

ـ    يدشا يا؟ و جو و جست يموتورها يدگاهد ياشما مهم است  يبرا يابيگاه بازاريدكه د يريدبگ يمتصم يدبا دو  ينمجبور بـه مصـالحه ب

 يـدگاه امـا از د . در آن تكـرار شـده باشـد    يـدي است كه كلمات كل ينام دامنه خوب، آن جو و جست يموتورها يدگاهد از. يدطرف شو

اي  هسـاد  يامـال  يو حت) آن ساده باشد يادآوري(بماند  ها هطرتلفظ شود، در خا يراحته است كه ب يمناسب آن يندوم يك يابيبازار

  :دانم مي يرز يطشرا ينام دامنه خوب را دارا ينبنابرا .ام هنظر قرار داد دكتاب م اين را در يدگاههر دو د .داشته باشد

 )يابيبازار يدگاهد. (كوتاه باشد •

 )يابيبازار يدگاهد. (باشداي  هساد يامال يدارا •

 )يابيبازار يدگاهد. (آن ساده باشد يادآوريبه  •

 )سئو يدگاهد. (باشد يديكلمات كل يحاو •

 bestpersiancarpet.com يتصورت چرا نـام سـا   اين در. است persian carpetشما  يتسا يديكه عبارت كل يمكن مي فرض

 يتدامنه چنـد سـا   ياز نام ها يبرخ. تنموده استر  و سهلتر  را سهل مياسا گونه اين يرشپذها  دات كام يايدن يدنباشد؟ تعجب نكن

 :استآمده  يرفعال وب در ز

• 1stsearchranking.net 

• freetrainingtutorial.com 

• irandaily.com 

 يم؟را ثبت كن يردامنه ز كدام

• persiancarpet.com 

• persiancarpet.com  



در  carpetكلمـه   يصقادر بـه تشـخ   جو و جست يموتورهاآيا  اما. باشند ميجدا  يزوجود دارد و از هم ن يديمورد اول كلمات كل در

كه  يدباش يينگران نام ها يدو شما نبا ندتوان مي جو و جست ياست كه همه موتورها اين هستند؟ برداشت من persiancarpetدل 

 .ايد كردهتاكنون به صورت نوع دوم ثبت 

com .ه پسوندها؟يا بقي 

اگر . صحت ندارد يزمورد ن اين .آورند ميدست  دات نت، به  پسوندها مثال يهنسبت به بق يبهتر يها هرتبها  شود كه دات كام ميگفته 

 يربـا سـا   يسهدر مقاها  آن بودن تعداد ياداز ز يناش يددات كام هاست شا يارموارد در اخت بيشتردر  جو و جست يجنتا يباال يها هرتب

 يـل و فقـط بـه دل   يسـتند فعـال ن هـا   آن ي همـه  باشد اما يادز يارسوندها بسپ يرثبت شده با سا ياست نام ها ممكن. پسوندها باشد

» رهنمون سـرزمين مـاد  «شركت  ميدومين رسبه عنوان مثال . اند هاز طرف دارندگان دات كام ثبت شد. comمشابهت با نام دامنه 

rahnemoon.com  است اماrahnemoon.net ماي را هم ثبت كرده. 

بـا دات كـام   هـا   آن بيشتر. دانند مي يهاز بقتر  يجد يتجار يها فعاليتدات كام را در  يها سايتاست كه مردم  اين يگرمهم د نكته

 بـا پسـوند دات   يتسـا  يـك نـدارم از   يلمن تما. به آن توجه شود يدكه با ي استمنكته مه يابيبازار يدگاهاز د اين و اند هانس گرفت

. بخرم ارزان يِردوك ميجفت جورابِ پش دو يدكنم اما اگر دات كام باشد، شا يداريارزان، خر يِردوك ميجفت جورابِ پش يك فو،اين

ندارد و  بندي رتبهدر  يريرسد نوع پسوند تاث ميبه نظر انجام شد،  2012پسوندهاي متنوع كه در سال  ميبا عرضه عمو شما چطور؟

و نوع  يتدر انتخاب نام سا يدفقط به خاطر داشته باش يدانتخاب كن ديخواه ميرا كه  يهر نوع پسوند يدتوان ميراحت  يالشما با خ

 يتـان در موتورهـا   يترتبه سـا  بر يگذار يهتنها به سرما مگر آن كه اصوال يدتوجه نكن جو و جست يموتورها يدگاهپسوند تنها به د

 .يدباش مند عالقه جو و جست

 يهـا  سـايت داشـتن   يبـرا هـا   يسنـوع سـرو   ايـن  .يـد اسـتفاده نكن  يگانرا ياز نام ها يمقاصد تجار يكه هرگز براي اين يانپا نكته

 . مناسب هستند... و يگانرا يآلبوم عكس، آموزش ها ي،خانوادگ

 پوشه  نام

 يـل بـه فا  يدسترسـ  يررسد هر چه مسـ  ميبه نظر . مؤثر است يست در رده بندها آن درون ياصل يلرا كه فا ييها هو تعداد پوش نام

به . يابيدرتبه كسب كنند، دست  يدخواه ميكه  ييها فايلبا حداكثر سه پوشه به  يدكن يسع. يابد ميكاهش  ها هرتبباشد، تر  يطوالن

  :عنوان مثال

www.irpedia.com/iran/ 

www.irpedia.com/iran/maps/ 

www.irpedia.com/iranphotos/ 

www.irpedia.com/site/search/map.php 

 يمورد، حداقل كار شما را در دسـته بنـد   اين .يداستفاده كن ها هپوش يدر نام گذار يدياز كلمات كلشود با دقت مناسب  مي توصيه

كـاهش تعـداد    يبـرا  يراه يدباا مطمئن يريم،بگ يدهناد يترا در رتبه سا ها هنام پوش يراگر تاث يحت. دكن ميتر  تراح يتاطالعات سا

 .يدبياتودر تو ب يها هپوش
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  يلفا نام

 يو البتـه از نـام هـا    يـد در آن اسـتفاده كن  يـدي از كلمـات كل  يدكن يسع. يريدآن را دست كم بگ يدمورد توجه است و نبا يلفا نام

شـما بـه    يتتا آدرس صفحه اول سـا  يدبنام) default يا( indexا خود را حتم يتصفحه اول سا يلفا نام .يدكن يخوددار يطوالن

 :باشد يرصورت ز

www.yoursitename.com 

 :يرنه به صورت ز و

www.yoursitename.com/homenew.asp 

 ييـر را تغ يـل فا ايـن  نام دهاين ممكن است شما در يراز. مؤثر است يزن يتدادن به سا ينكبه هنگام ل يگرانكمك به د يكار برا اين

 !يدكن ميشما ضرر . شكسته خواهند بود ينكيداده شده به آن صفحه، ل يها لينكصورت تمام  اين در يد،ده

 يتدر سا ييراتتغ گونه اين اگر شما هم مجبور به اعمال. است يعاد ترنتاين در يتا حدها  آن به يدسترس يرو مس ها فايلنام  تغيير

. يـد بگذار يبـاق  ي،قبلـ  يردر همان مس يمدت يداده شده را برا يرمس ييرتغ يانام داده شده  ييرتغ يها يلبهتر است فا يد،خود هست

 ياما كـاربران  داي داده ييررا تغ يدسترس يرشما مس يرانخواهند داشت ز يصفحات دسترس اين شما به يتسا يقران از طرمسلما كارب

صـفحه مـورد نظـر موجـود     "شوند بـا عبـارت    ميبه آن صفحات ارجاع داده  جو و جست يموتورها ياو  يگرد يها سايت يقكه از طر

خواهنـد   يدسترسـ  ياصـل  يـل كاربران دوباره بـه فا  يمي،در صفحات قد يددادن آدرس جدبا قرار . ، روبه رو نخواهند شد"باشد مين

آن  يرو يلـي كار خ ياشتباه محض است كه در ابتدا يك اين .دست آورد به يخوب يها هتان رتب يتتنها صفحه اول سا نبايد .داشت

آن را از  صفحه معموال اين سئو در يها تكنيكد به از ح يشدارد و توجه بكمي متن  معموال يتصفحه اول سا. وقتم را به هدر دادم

 يـد، دار يـادي ز يهـا  هاگـر واژ . يدكن يگذار يهسرما يديدو واژه كل يدر هر صفحه حداكثر بر رو ستبهتر ا. اندازد مي يافهو ق يختر

 .يدكن يتقانون مهم رعا يكمورد را به عنوان  اين .يدكن يطراح ياديصفحات ز

   



 متن صفحات  نوشتن

د مهـم  يـ باا ت قطعـ يلذا متن سا. ت خوانده شوديسا يها هت متن صفحين است كه در نهايا يباال برا يها هتالش در كسب رتب تمام

 يتباال بدون وجـود مـتن در سـا    يها هچ دعوا كرد؟ كسب رتبيبر سر ه توان ميمگر . جو و جست يباشد و البته مورد توجه موتورها

اگـر  . يـريم گ مـي  يپـ  ياكنون نوشتن متن را به صورت عمل .دهند ميبه متن نشان اي  هژيو هتوج وج و جست يموتورها. امكان ندارد

 :يددارد، صفحه را با همان عنوان شروع كن يخاص يترمتن صفحه ت

<H1> صفحه يترت </H1> 

صـفحه را در آن قـرار    يديكلمات كل ي،منطق يبكرت و يبترت يكبا  يدكن يمهم هستند، سع يارمتن صفحات بس ييخط ابتدا چند

 :مانند. يدده

<H1> يجوراب پشم </H1> 

 ...دنياستروز  يو تكنولوژ يافال يناز بهتر يريشركت با بهره گ اين بافته شده در ميپش جوراب

 يدتوان مي. باشد يديكل يها هبا واژها  شروع پاراگراف يدكن يسع. يداستفاده كن يديكل يها همتن صفحه هم به فراخور از واژ يهبق در

بـه نظـر   اي  هحرفـ  يـد در هر صورت متن صفحه با. يدكاهد به صورت برجسته استفاده كن ميمتن ن يباييرا اگر از ز يديكل يها هواژ

  :يدبخوان را يرمتن زا لطف. برسد

 ".اسب راناي كننده صحره در يتول ينگتررزبه عنوان ب يبنفش و آب يها هصخر يديشركت تول"

مـورد،   اين مانند يياما متن هاام  هكرد ييبزرگ نماكمي ! دارد ييرا مطرح كرده است، چند غلط امال يبزرگ يشده كه ادعا ياد متن

در نام  يديكه كلمات كل يتيسا. مؤثر است بندي رتبهدر  ها هو پوش ها فايلنام  يت،در نام دامنه سا يديكلمات كل بودن .يستندكم ن

. يابدباال دست  يها هد به رتبتوان مياست هنوز هم  يتو محبوب ينكسه مؤلفه متن، ل يبراي ا هينسطح به يدامنه خود ندارد اما دارا

 Irpedia.comبـارز آن   نمونـه . يدكار را انجام ده اين احتم ييد،خود ثبت نما خواه دلبا كلمات اي  هامند يدتوان مياگر  حال اين با

اعتــراف كــنم كــه اگــر نــام آن  يــدبا. دارد يرتبــه خــوب Iranكلمــه  يجــو و جســتامــا در  يســتدر آن ن Iranاســت كــه كلمــه 

IranPedia.com با كلمه تر  تراح يليبود، رتبه آن خIran  تـا االن كـه    يدرسـ  ميبه صفحه اولIrpedia.com  ايـن  در. اسـت 

تـر   تسـخ  رانايـ  و Iranكلمـه   يكـار رو  يدانستم كار مـن بـرا   ميهر چند  يدمرا برگز "يرپدياا" اريبه نام تج يابي دستمصالحه 

 Iran“ ياو  "ياپد يرانا"شما به صورت  يتبه سا خواه دلرا كه به  يتيسا يرانبهتر است شما لشكر مد شايد چرا؟ يددان مي. شود مي

Pedia”يريدبگ يند را جدكن مي ينك، ل! 
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 ينكل مؤلفه

 جـو  و جسـت خواهد بـود اگـر موتـور     زمانارزش و هدر دادن  يب يت،مهم صفحات سا يها مكاندر  يديقرار دادن كلمات كل پروسه

مورد توجه قرار  يدبا يگرد يها سايتبا  يتبا هم و نحوه ارتباط سا يتنحوه ارتباط صفحات سا. يابدبها  آن خواندن يبرا ينتواند راه

توجـه   يـد با يتصـفحات سـا   يبه هنگام طراحـ  ينبنابرا. و صفحات هستند ها سايتجستو به  وتورهايراه ورود م يوندهاپ يراز يردگ

 .درون صفحات را دنبال كنند و متون آن را بخوانند يها لينك يبتوانند به سادگ جو و جست يكه موتورها ييدنما

 ينمناسب مـؤثر اسـت و همـ    يها هرتبساختار ساده و قابل دسترس در كسب . دانست يتهمان ساختار سا توان ميرا  ينكل مؤلفه

شده اسـت؛ آن بخـش را بـا دقـت      يمعرف يتسا يمتفرقه كتاب، راهنما يدر بحث ها. ندكن ميبا آن كار تر  تراح يزان نطور كاربر

 .يدبخوان

 يتمحبوب مؤلفه

 معنـا ين مناسب بـد  يتبه محبوب يابي دست. باشد ميها  يكدر تعداد كل يتو محبوب يونديپ يتمؤلفه محبوب يردو ز يدارا محبوبيت

كـه   ييها سايت يفيتشما شده است، نوع و ك يتكه به سا ييها لينكتعداد . يريدبگ ينكل يگرد يها سايتاز  يدتوان ميكه تا  يستن

 . آن مؤثرند يتدر محبوب يهمگ يتسا يداخل يها لينكو  داي داده ينكلها  آن كه شما به ييها سايت، اند هداد ينكبه شما ل

تر الس و توئيدر فيس بوك و گوگل پ. يدمهم ثبت كني ها فهرستدر ا خود را حتم يتسا ي،ورود يها لينك يفيتباال بردن ك براي

محبوب گفته  يتيبه چه سا! ستاي .مهم است العاده محبوب، فوق يها سايتاز  ينكل يافتدر. ي اجتماعي فعال باشيدها هو بقيه شبك

  :است يرز يطشرا يمؤثر است دارا يتسا بندي رتبهكه در  يمحبوب يتشود؟ سا مي

 .شما دارد يتسا يمرتبط با محتوا ييمحتوا •

 .دارد يگرمحبوب د يها سايتاز  ياديز يورود يها لينك يتخود آن سا •

 يـك افرت درصـد  80كه  يدفرض كن. ندكن ميتان  يتروانه سا يواقع ينندهكه ب اين مؤثرند و هم يتهم در رتبه سا ها لينك گونه اين

شما  يتسا يها هرتب ،بندي رتبه يستمس ييرو بر اثر تغ يفتدب يحال اگر اتفاق. شود ميفراهم  جو و جست يموتورها يقتان از طر يتسا

شـما   يتبـه سـا   يننـدگان شود؟ هنوز هـم ب  ميچه  يد،را از دست ده ها هاز رتب يناش يكافرت صخره سقوط كند و تمام يكهمانند 

 .ندكن مي يرتان سراز يتبه سا ينندهكه ب يددار ييها لينكمحبوب  يها سايتشما در  يراند زكن ميمراجعه 

شود، زنگ خطر بـه   ميو به خصوص گوگل فراهم  جو و جست يموتورها يقتان تنها از طر يتسا يكافتراز  اي هاگر بخش عمد اصوال

را  يتبه سـا  ينندهجذب ب يگرد يراهها. عاشقانه به آن خانه سوز است يو دلبستگ يستن يگوگل دوست وفادار. استآمده  صدا در

 !گوگل به شما اخم كند هك يدفكر كن يبه روز يد،فراموش نكن

 يجشـما در نتـا   يتكـه سـا   يتعـداد دفعـات   هـا  فهرسـت و  جـو  و جسـت  ياز موتورها يبرخ. استها  يكدر كل يتمحبوب يگر،د مقوله

و كاربران بـا   يردگ ميقرار  جو و جست يجشما كه در نتا يتاز سااي  ههر صفح. يرندگ ميشود را در نظر  مي يككلها  آن يجو و جست

 . خواهد شد يتسا يتباعث باال رفتن محبوب شوند، ميشما  يتعنوان آن وارد سا يكردن رو يككل



 زمـان در . يـرد گ مـي مد نظر قـرار   يمورد ياو  يشگيمورد توجه بود اما اكنون به طور نامحسوس به صورت هم ياربس مورد قبال اين

 .اند هداد ميرا انجام ها  يكشمارش كل يو گوگل به صورت مورد يشگيبه صورت هم ياهوبخش از كتاب  اين نوشتن

 يبند جمع

.  يتسا يرونب يپارامترها يساز بهينهو  يتدرون سا يپارامترها يساز بهينه: دهد ميرا مورد توجه قرار  ينهدو گز يتسا يساز بهينه

. شـود  مياست، شامل  يترا كه درون خود سا يگريموارد د يهنام دامنه، عنوان صفحات، متن صفحات و كل يتدرون سا يپارامترها

 يتكه به سـا  ييها لينكمتن  يساز بهينه يرنظ دني ايمبه كمك آن  يتاست كه خارج از سا يگريموارد د يهكل يروني،ب يپارامترها

 . مورد توجه قرار گرفت يدرون يپارامترها يساز بهينهبخش از كتاب  اين در. شود مي

بخواند و هر  يسادگ شما را به  يتسا يكه همه متن ها يدكن يپس كار. دكن ميرا دنبال  ينكخواند و ل ميمتن را  جو و جست موتور

شـما بـه كمـك تـوازن در سـه مؤلفـه        يتاگر سا. شما مراجعه كند يتبه سا يگرمرتبط د يها سايتاز  ها لينكبه كمك  بيشترچه 

آن، كـم و   ييـرات نخواهد بود، بلكه دامنه تغ يدآن شد يها هدر رتب ييراتتغ يابد،دست  مناسب يها هبه رتب ينكمتن و ل يت،محبوب

 .دكن ميآن مانند صخره سقوط ن يها هرتب يگربه عبارت د. رود مين 87به  9باره از  يكبه  يترتبه سا يعنيماند  ميمشخص 

سـتم  يدربـاره س  ياز انتشار هرگونه مطلب جو و جست يموتورها. است يسر جو و جستك موتور يمورد توجه  يو پارامترها تميالگور

هم در تالشند تـا بـا    ياديافراد ز جو و جست يها البته به موازات موتور. كنند يم يمورد توجه خود، خوددار يو پارامترها  يبند رتبه

 . كنند ييرا شناسا جو و جستتور معكوس رفتار مو يمهندس

به عنـوان  . است يآمار يها  بر گزارش يهتك ها روشاز  يكي. رنديگ يقرار م يمورد بررس يمختلف يهها دگاياز د جو و جست يها موتور

اول تا دهم، عنـوان   يها رده يها سايت يخاص و بررس يجو و جستك موتور يدر  ياريبس  عبارات يجو و جستمثال كارشناسان با 

ن وجود، يا با. شده را دارند جو و جسترند، در نام دامنه خود عبارت يگ يرتبه اول قرار م 10كه در  ييها سايتدرصد  70كنند كه  يم

 جـو  و جسـت  يها تم موتوريوارد الگور يبيشده با چه ضرا يبررس يها دهند كه پارامتر يح نميگاه توض چي، هيگزارشات آمار گونه اين

 جـو  و جسترفتار موتور   كرد، يريگ يپ يمدت يمختلف را برا يها سايتت يهمراه بود و وضع جو و جستاگر بتوان با موتور . شوند يم

، ه امنمـود  يرا بررسـ  ياريكه منـابع بسـ   اين رغم يعل يورود يها پارامتر ين و معرفييتع ين كتاب برايدر ا. ودخواهد بتر  ملموس

 .ام هقرار داد يتخود را در اولو يتجربه شخص

سه شـود، روشـن   يك ماه بعد مقايدر  جو و جستج همان يره گردد و با نتايذخ جو و جستج يانجام شود، نتا ييجو و جستاكنون  اگر

 يمـان زدر دو دوره  ها سايتت يسه وضعيبا مقا توان ميلذا . صورت گرفته است ها سايتي  در رتبه ياريبس يها ييشود كه جابجا مي

 جو و جست يها موتوري  مورد توجه يها درباره پارامتر يصائب يها ر كرده است، حدسييتغها  آن كه در ييها ل پارامتريمتفاوت و تحل

   .زد
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خواهد بود كه  گونه اين آل ايده حالت. يردگ ميخود بهره  بندي رتبه يتمسه مؤلفه اشاره شده در الگوراز  ميمه يجو و جستموتور  هر

 هـا  سـايت از  مـي در عمـل تعـداد ك  : يماما بهتر است واقـع گـرا باشـ   . ييمنما يساز بهينهممكن  گاه جاي ينهر سه مؤلفه را تا باالتر

  :باشند يمناسب يها هرتب يدارا يراز حاالت ز يكيند در توان مي ها سايت يبه طور كل. يابند ستحالت د اين ند بهتوان مي

 يتو محبوب ينكدر هر سه مؤلفه متن، ل يساز بهينهحد  ينباالتر يدارا يها سايت •

 متوسط ينكباال اما مؤلفه ل يتمتن و محبوب يها همؤلف يدارا يها سايت •

 باال يتمتوسط اما محبوب ينكمؤلفه متن و ل يدارا يها سايت •

قـرار   جـو  و جسـت  يجمناسب نتا يها هر رتبد دتوان ميشده در آن موجود نباشد، ن جو و جستشما محبوب باشد اما عبارت  يتسا اگر

 )؟نه. قبال گفته بودم( يردگ
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 جو و جست يبه موتورها يتسا معرفي

ابـد بـه   يت شـما را ب يد ساتوان مي جو و جستموتور  ينبنابرا. دكن ميرا دنبال  ينكخواند و ل ميمتن را  جو و جستشد كه موتور  گفته

 يابـد، شـما ب  يتبه سـا  ينكيبتواند ل جو و جستاگر موتور . ديفراهم كرده باش تان تيساآن به  يدرورود اسپا يبرا يكه راه شرط آن

در زودتـر بـه آن راه   يت شـما موجـود باشـد، اسـپا    يبه سـا  يشتريب يراههاهرچه . شده است نجامشما به آن ا يتسا يپروسه معرف

 . راه است يتنها ابتدا اين اما. ابدي مي

از آن را بخوانـد تـا    يبيشترشما مراجعه كند و تعداد صفحات  يتبه سا بيشترزودتر و  جو و جستموتور  يدخواه ميشما  يقتحق در

 يبار خواندن اطالعـات كـاف   يككه  يمخواهم بگو ميبه طور ساده . باشد جو و جستموتور  يگانيدر با يتاطالعات سا ينهمواره آخر

 .شما مراجعه كند يتاو بارها به س هابار يدبا جو و جستبلكه موتور  يستن

با . يدبدهها  آن خود را به يتاست آدرس صفحه اول سا يتنها كاف. دارند ها سايت يمعرف يبرا ي، صفحه اجو و جست يموتورها تمام

ن يـ اگـر از ا . مراجعه خواهـد كـرد   تان تيسادر آن به يشود و اسپا مي جو و جستموتور  يكاري  وارد برنامه تان تيسان كار آدرس يا

به  جو و جستكه موتور  نيشتر طول بكشد تا ايب يا حتيك تا چند هفته و يد ممكن است يكن ادهت استفيك ساي يمعرف يوه برايش

 .يمهستتر  يعسر يراههااما ما به دنبال . ت مراجعه كنديسا

 جو و جستموتور ي  گاه دادهيدر پاكه در حال حاضر  ييها سايتفراهم كردن راه، از  يبرا. است يوندت شما پيدر به سايورود اسپا راه

خساست شاخ و دم . استتر  خواسته شما مهم يرشپذ يراخواستن بخش ساده كار است ز. نك كننديد كه به شما ليقرار دارند بخواه

ت بنجـل و  يك سـا يد به يشو ميا شما حاضر يآ. يدخور ميبه مشكل بر كمي جاست كه  اين !يستندهم كم ن يسخس يرانمد. ندارد

 .يدانتظار را نداشته باش اين يزن يگراناز د. نها د؟ مسلمينك كنيمحتوا ل يب

 نياز اها  آن !نك نكننديل تان تيساگران به يد چرا ديد داشته باشيپر محتوا و مف يتياگر شما سا. جا نهفته است ينمهم در هم نكته

 اين يدشما با! مشكل حل نشده است يدباور كن. خواهند بوددلشاد ا كنند، حتم يد معرفيمف يتينندگان خود سايبه ب اند هكه توانست

ه يتوصـ . مـؤثر باشـد   جـو  و جست يبه موتورها يتسا يد در معرفتوان مي ها فهرستدر  حضور .يددادن قانع كن  لينك يرا برا يرانمد

ت به فهرست، ابتـدا  يك ساي يمعرف يبرا. ييدنما يمعرف يمهم و موضوعي ها فهرستت، آن را به يسا يل طراحيشود بعد از تكم مي

د يكن جو و جستت خود را در فهرست مورد نظر يسا يدين گروه، كلمات كليرت افتن مناسبي يبرا. ديابين گروه را بيرت د مناسبيبا

 . قرار دارند ييها هدر چه گرو جو و جست يجهفهرست شده در نت يها سايتكه  يدكن يو بررس

 ها هاز گرو يد شد كه بعضيمتوجه خواه. دييادداشت نمايآن را  يشده برا يمعرف يها هگرو ي،ديك از كلمات كليهر  يجو و جست با

ت يسا ين گروه برايرت ست، همان گروه مناسبها هگرو يراز سا بيشترك گروه ياگر تعداد دفعات تكرار . شوند ميه تكرار ياز بق بيشتر

گـروه   دتوانـ  مـي ت يد، گروه آن سايافتي ها هاز گرو يكيت خود درون يسا مشابه ينه كاريبا زم يتياگر سا چنين هم. شما خواهد بود

) راناي مثال( ياييمرتبط با محدوده جغراف هاي يرگروهبهتر است در همان ز ها سايت بيشتر معموال. ز باشديت شما نيسا يبرا يمناسب
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كـه   يرنـد قـرار گ  ييهـا  هبهتـر اسـت در گـرو    اصوال ها سايت يو برخ يستدرست ن ها سايتهمه  يموضوع برا اين فهرست شوند اما

 . ندارند ياييجغراف يتمحدود

ت بـه فهرسـت، البتـه در    يسـا  يمعرف. شده باشد يد كه به طور كامل طراحيكن يمعرف ها فهرستت خود را به يد سايتوان مي يزمان

ي  ك نقطـه يـ از به ياطالعات، ن آوري جمع آغاز به يبرا جو و جستموتور . ز مؤثر خواهد بودين جو و جست يت به موتورهايسا يمعرف

 . )DMOZ( يمازو د )!Yahoo( ياهوخصوص  ، بهها فهرستبهتر از  ييشروع دارد و چه جا

ن شـما  يهـم چنـ  . ديـ كن يمعرفـ هـا   آن ت خود را بهيگان سايد به طور رايتوان ميوجود دارند كه شما  ياريكوچك بسي ها فهرست

مقاالت  اين ونيات خود را مديكه ح يشمار يب يها سايترا در ها  آن د ويه كنيت تان تهينه فعاليزمرا در  يديد مقاالت مفيتوان مي

ك كردن بر ينندگان با كلينك قرار داده شود تا هم بيت شما به صورت ليمقاالت، آدرس سا اين د دريدقت كن. ديهستند، منتشر كن

  .ال كننددرها آن را دنبيند و هم اسپايايت بيآن بتوانند به سا

يـا مطالـب بـا ارزش بنويسـيد و بـه      . به صورت مهمان بنويسيد و به سايت خود لينك كنيداي  هو وبالگهاي ديگر نوشت ها سايتدر 

به وبالگهاي ديگر سر بزنيد و نظري واقعي بنويسيد و به سايت خود . را در سايت يا وبالگ خود قرار دهندها  آن ديگران اجازه دهيد

بـه   يگرانخود را با د يتسا يوندهايو پ يدفعال داشته باش يحضور ياجتماع يها هشبك در. فرومها مشاركت كنيد در. لينك بدهيد

ي ها هدر شبكحضور ينشما هم يتبه سا ينگگوگل و ب يشتركشاندن هر چه ب يبرا ها روش يناز بهتر يكيامروزه . يداشتراك بگذار

ي اجتمـاعي بـه اشـتراك بگذاريـد يـا      هـا  هدر شبك آن رايعني در سايت خود محتوايي مناسب منتشر كنيد و سپس  .است اجتماعي

 .كار را انجام دهند اين امكان اشتراك گذاري آن را در سايت خود فراهم كنيد تا ديگران براي شما

  خالصه

 .بهتر استرد، يقرار گ يشتريب يجو و جست يموتورهاي  گاه دادهيت در پايهرچه سا •

 .رند، بهتر استيقرار بگ جو و جست يموتورهاي  گاه دادهيت در پايك ساياز  يشتريهرچه صفحات ب •

 .ندكن ميمهم فراهم  يجو و جست يرا موتورها ها سايتن مخاطبان يبيشتر •

دن آن يـ گـران را بـه د  يد ديـ گفتن داشته باشد كـه بتوان  يبرا يد حرفيت بايسا. ديت خود را باال ببريسا يت محتوايفيك •

 !ديدعوت كن

 .نك كننديد كه به شما ليبخواهها  آن د و ازينك كنيگر ليد يها سايتبه  •

 .ديوند قرار دهيت خود را به صورت پيآدرس ساها  آن د و دريگر منتشر كنيد يها سايترا در  يديمقاالت مف •

 .ديكن يد، معرفيكه سراغ دار يو معتبر گانيراي ها فهرستت خود را به تمام يسا •

 .يدفعال باش ياجتماع يها هدر شبك •
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 يتسا يتبردن محبوب باال

 يورود ينكهـا يل يتيهـر چـه سـا   . اند نك دادهيخاص ل ييتگر، به سايد يها سايتمعناست كه چه تعداد از  اين به يتسا محبوبيت

 يتيبـه سـا   ياريبسـ  يهـا  سـايت ن است كه اگر يا يتسا يتنهفته در محبوب ياصلي  دهيا. گردد يمتر  داشته باشد، محبوب يبيشتر

 . است گرفتن را داشته  نكيعرضه دارد كه ارزش ل يقابل توجه برا يزيچ تيالبد آن سا اند،  نك دادهيخاص ل

ار مهـم و مـورد توجـه    يبسـ  يرهااز پارامت يكي يم،خوان مي يتبه بعد به صورت خالصه آن را محبوب اين وندها كه ازيدر پ تيمحبوب

به منظـور كسـب    تان تيسا يدر محتوا يرييجاد هرگونه تغيا ييت توانايك سايي  شما به عنوان دارنده. است جو و جست يموتورها

اكنون . كند ميفرق  يارد، اوضاع بسيت داريزان محبوبيدر م تان تيسات يوضع يدر بهبود يكه سع يزماناما . ديباالتر را دار يها هرتب

نـك  ياگر بخواهند بـه شـما ل  ها  آن .يدده ييراوضاع را به نفع خود تغ يبه راحت يدتوان ميهستد و نرو  به رو گرانيد يها سايتشما با 

نك معاوضـه  يل يكديگرد تا با يرا متقاعد كن ياريران بسيد مديد بتوانيشا. ستياز دست شما ساخته ن يدهند و اگر نخواهند، كار مي

لزومـا  ها  آن خوشبختانه براي متقاعد كردنامروزه اما  !ستندين يمتقاعد شدنها  آن از يد كه بعضيد رسيجه خواهين نتيد اما به ايكن

ي احتماعي حضور مناسبي داشـته باشـيد سـايت شـما مـورد توجـه قـرار        ها هاگر در شبك. نيستيد) ايميل(مجبور به نامه فرستادن 

دوستي كه در فيس بوك يا گوگل پالس سـايت  . دتوان ميد شما نتوانيد مدير سايت الف را متقاعد كنيد اما دوست وي شاي. گيرد مي

 .شما را ديده است

ي و مهم به خوب يفيتالزم است با دو مفهوم با ك ينبنابرا. رديگ يهم مورد توجه قرار مها  آن تيفيت و كيها، اهمنكيبر تعداد ل عالوه

  :يمباشآشنا 

 .ت مشابه قرار داردينه فعالين دو صفحه با زمياست كه ب ينكيت، ليفينك با كيك لي •

 يورود يهـا نكياسـت كـه خـود ل    يتيز سايمهم نت يك سايد و يآ يت مهم ميك ساياست كه از  ينكينك مهم، ليك لي •

 .دارد ياديز
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  :يدمشخص شده، فرض كن يترا با محبوب يرز يها سايت. يمكن مي يرا بررس يتچند سا ينب ينكتبادل ل ير،كمك مثال ز به

A: google.com   (sp>1,000,000) 

B: bookstore111.com   (sp=10) 

C: carwash.com   (sp=10) 

D: amazon.com   (sp>5,000) 

E: bookstore333.com   (sp=6) 

 !ستيمهم ن googleد كه يد بگوتوان مي ينك مهم است؛ چه كسيك لي  ،Eبه  Aنك يل •

هـر دو   يـت اسـت و محبوب  )كتـاب ( ت مانند هـم يت هر دو ساينه فعاليرا زميت است، زيفينك با كيك لي  ،Eبه  Bك نيل •

 .مانند هم استا يبتقر يزن يتسا

 E يترده با سـا  هم يتياهم C يتسا. داستيت پيل آن هم از نام دو سايدل. تيفي، نه مهم است و نه با كEبه  Cنك يل •

 .دارد

نـه كتـاب هـم    يت مهم است و البتـه در زم يك ساي، amazon.comرا يت، زيفي، هم مهم است و هم با كEبه  Dنك يل •

 .ت دارديفعال

 :ر باشديكند به صورت ز ياشاره م Eبه  Cت يكه از سا ينكيل اگر

<A href=”http://www.bookstore222.com”>Book store 222</A> 

را عبـارت  يـ ت خواهـد بـود، ز  يـ فينـك بـا ك  يك لينك هم ين ليباشد، آن گاه ا book storeمثل  يزيشده چ جو و جستعبارت  و

ك يـ ت يـ فين كييتع يبرا جو و جستدهد كه موتور  ينشان م يمطالب گفته شده به خوب. نك وجود دارديشده در متن ل جو و جست

  :كند يم ير را بررسيمورد ز سهوند يپ

 نك وجود دارد؟يشده در متن ل جو و جستا عبارت يآ •

 وجود دارد؟) نكيمبدأ ل(وند در آن قرار دارد يكه پ يا شده در صفحه جو و جستا عبارت يآ •

 مرتبط است؟و سايت گيرنده لينك چقدر به كلمه كليدي  هموضوع اصلي فعاليت سايت لينك دهند •

از  يكـ ي اصـوال . د داردوجـو هـا   آن محاسـبه  يبرا ياريبس يها روش. يدرا محاسبه نما "وزن ها" يدبا جو و جستمعمول موتور  طبق

را دوسـت   يـران ا"جملـه   جـو  و جستموتور  يكممكن است . است "وزن ها"، نحوه محاسبه جو و جست يگر موتورهايد يتفاوت ها

 .دبدانكلمه  4آن را  يگريصرف نظر كند اما د "را"د و از بدانكلمه  3را "دارم

ن مسئله را ياما ا. يستچ جو و جست يمورد توجه موتورها يحدس زد كه پارامترها توان ميعنوان شد، فقط  يزن كه قبال گونه همان

 .شود يد بررسيمورد توجه است و اگر مورد توجه است تا چقدر، باا ا واقعيپارامتر خاص آ يككه 

 



 ينكل انواع

 :دشون مي يدسته بند يرز يها هشود در گرو ميرد و بدل  ها سايت ينكه ب ييها لينك يطور كل به

 يدزد يها لينك

گذاشته  گفتگوها ياو ها  كه در بخش نظرات وبالگ ي بي ربطيها لينك يرنظ. يمبحث را كوبنده شروع كن اين يداجازه ده! يدزد بله

 !مؤثر هستند يكافرت جاداي در همچنانها  آن شد اما يخنث ها لينك اين سوء استفاده از rel=nofollow يبعد از معرف. شود مي

 يتبادل يها لينك

 .ندكن مي ينكبه طور متقابل به هم ل يتصورت كه دو سا اين شوند، به ميمتولد  ها سايت يرانبا توافق مد يوندهاپ اين

 همه  يبرا رايگان

 .قرار دهدها  آن خود را در ينكد لتوان ميوجود دارند كه هر كس  ييها سايت! تابلوبازي

 اي اجاره ياشده  يداريخر يها لينك

با آمدن گوگل پنگوئن بهتر است  .ندكن مي يافتدر ينههز يگرد يها سايتدادن به  ينكل يبرا ها سايت يبرخ! شدن يببه ج دست

 .دست شما كمتر از جيبتان خارج شود و يا اصال نشود

 يعيطب يها لينك

 .شود ميمند داده  و ارزش يدو صفحات مف ها سايتبه  يعيبه صورت طب ها لينك اين !يباستز طبيعت

 !يباز تابلو

 هـا  سـايت  گونـه  ايـن در واقـع  . كند ينكت خود ليگان از آن به سايد به طور راتوان مياست كه هر كس  يتي، سا"همه يبرا يگانرا"

 يشـده در ابتـدا   ينك معرفين ليد، آخرينك جديبا اضافه شدن هر ل. اند هنك كرديگر ليدارند كه از آن فقط به صفحات د يصفحات

رسـند و   مـي صفحه  يج به انتهايصفحه به تدر يابتدا ينك هايدهند، ل مين كار را انجام يا ياريبسچون افراد . رديگ ميصفحه قرار 

مورد نظر مؤثر  يها سايت يابند، در رتبه بنديرا بها  نكين ليا جو و جست ين است كه اگر موتورهايبر ا تصور .شوند ميسپس حذف 

 يموتورهـا . حـذف كـرد   اش يرا از بايگـان  هـا  سـايت  ايـن  و به تازگي گوگل بسـياري از  ستن موضوع هنوز ثابت نشده ايا اام. است

. كننـد  مـي دارنـد، صـرف نظـر     مـي ك يورود ينك هـا يو خود ل اند هنك كرديل ياريبس يها سايتكه تنها به  ياز صفحات جو و جست

  .ز استيار ناچير داشته باشند، بسياگر هم تأثها  نكيل گونه اين

ن گونـه  يدادن بـه همـ   يهم را يواقع يايدر دن. دانند ميرنده آن ينك به گياز دهنده ل يك راينك را معادل يك لي، وب يايدن در

، ي، ورزشيشخص: دهند مينك يل يبه هرگونه صفحه ا ها سايتن يد؟ ايدهد، قبول دار مي يرا كه به همه را يا شما فردياما آ. است

افتم كه در  ميم به ياد فيلمها و تابلو اعالناتي كن ميي فكر ها سايتهر وقت درباره چنين . ين كيفيتي ندارندبنابرا... و ياسي، سيعلم
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گويد  مييكي . چسپاند مي بدان ميو پيغاايد  يم سهر ك. شود مينصب  فاقات هولناك در جايي از شهربا ات زمان همو  بحبوحه جنگها

امـا  . خورند ميباالخره به دردي  ها سايت گونه اين مكن ميبنابراين فكر  ...به فالن جا برود، خواهد كه  مي، يكي از پسرش ه اممن زند

 اضطراري است كه بايد به چنين سايتي برويد؟ آنقدر شرايطآيا  پرسم مياز شما 

 نكيتبادل ل يها سيسرو

د و بـه  يسـاز  مـي چند صـفحه   تان تيساشما در . كنند مينك يگر ليكديشان به  ي، اعضاها آن وجود دارند كه به كمك ييهاسيسرو

. كننـد  مـي نـك  يت شـما ل يسازند و به سـا  مي يخود صفحه ا يها سايتهم در ها  آن د و در عوضيكن مينك يگران ليد يها سايت

ه يدند يرياما خام  هبار اقدام كرد ينچندها  آن ييامتحان كارا يبرا. يدنكن ها هبرنام گونه اينوقت خود را صرف  يمگو ميواضح  يليخ

 !ام

 رانير مدينك با سايل تبادل

 ييهـا  سـايت ت شـما از  يـ ن نـوع فعال يـ در ا. مـؤثر خواهـد بـود   ا د واقعيد و اگر در آن موفق شوين كار را بكنيا: ميگو ميابتدا  همان

 !با هـم ندارنـد   يرقابت ينطرف يها سايتت شماست و يت ساينه فعاليت شان مرتبط با زمينه فعاليد كه زميكن مينك يدرخواست ل

 يسـت باالتر و ب يها هقرار گرفته در رتب يها سايتد و آدرس يكن جو و جستخود را در گوگل  خواه دل يديكل يها هن كار واژيا يبرا

 كرد؟ يدچه با. شما هستند يرقباها  آن ي همه متأسفانه! آه. ديادداشت كنيخود را  يتاز ساتر  يينرده پا

را  يگـر يد يديكل يها هواژا اند اما واقع كه باالتر از شما بوده نيبا اها  آن از يد كه بعضيابي مي د، دريد سر بزنيبا ها سايتن يهمه ا به

نـك  يتبادل ل يمناسب برا يها سايتكه تمام  بعد از آن. دينك كنيدرخواست تبادل لها  آن د ازيتوان مين يو بنابرا اند همد نظر داشت

ت شـما چـه   ينـك كننـد، سـا   يد به شـما ل يباها  آن د كه چراين نكته فكر كنيحال به ا. ديابيرا هم بها  آن آدرس تماس با د،يافتيرا 

 .حضور دارند را نيز بررسي كنيدها  آن ي اجتماعي و جاهايي كهها هحضور در شبك. داردها  آن يبرا ييت هايجذاب

توسـط   يـد و اجـازه ده  يـد كن ينـك خـود ل  يتسـا  يگـر ات دبه آن از صفح. ييدنما يخود را طراح يتسا يوندهايصفحه پ يدبا شما

. صفحات كم شده است اين شود تاثير ميبا تغييرات جديدي كه گوگل با پنگوئن اش آورد گفته . خوانده شود جو و جست يموتورها

حـداقل فايلـده   . كار را بكنيد اين اين ي مشابه با حوزه كاري خود در تماسها سايتامام من چنين اعتقادي ندارم تا زمانيكه شما با 

 .دني ايماست كه بينندگاني به سايت شما  اين اش

 در گفتگوها  حضور

ت خود را قرار يد، آدرس سايكن ميارسال  ها سايتن يكه به ا ييها هان نوشتيدر پا. دييافزايد و بر دانش تان بيگفتگوها شركت كن در

 شـود  مي يهحضور در گفتگوها توص يمناسب برا ييامضا يفتعر. دهند ميا به شما ناجازه قراردادن آدرس رها  آن ي همه البته. ديده

   .داشته باشد rel=nofollowهر چند كه ممكن است آن لينك 

 گر يت ديچند سا يطراح

ر دهـا   آن نباشـد و خـود   يت اصـل يسا يكپها  آن يمحتوا. دينك كنيتان ل يت اصليبه ساها  آن د و ازيكن يگر طراحيت ديسا چند

 ايـن  .متفـاوت باشـد   سيحداقل در كالس  ياصل يتبا سا يزنها  آن يپ.اي با هم متفاوت باشند و ها لينك يدمانو چ يكيظاهر گراف

 .شود كه بخشهاي محتوايي زيادي دارند ميي بزرگ توصيه ها سايتروش براي 



 مقاله  نوشتن

هـا   آن بـه . ييـد گران هم ارسال نمايد يد و برايرا منتشر كنها  آن .ديه كنيته ياد يسيبنو تان تيسات ينه موضوع فعاليدر زم يمقاالت

نـك بـه   يك لين مقاالت يان ايد كه در پايبخواهها  آن ت شان منتشر كنند اما ازيد كه بتوانند آن مقاالت را در ساين اجازه را بدهيا

وجود دارند كه  يزن ياديز يها سايت. سر در بياورندي اجتماعي ها هامكان را فراهم كنيد تا مقاالت از شبك اين .دهندت شما قرار يسا

وجود دارند كـه   يگانيمرجع را يها سايت!. درست گفتم يد،كن يهگفتم ته. يدمنتشر كن يگانبه راها  آن مقاالت خود را در يدتوان مي

بسـياري از بالگرهـا بـا كمـال ميلـي بـراي شـما         !يـد كن ينههز يد،اگر وقت ندار. يسيدبنو يديجدي  مقالهها  آن به كمك يدتوان مي

 .دهند ميو وبالگها دوستان بسيار خود قرار  ها سايتنويسند و به راحتي مقاله شما را در  مي

 ها فهرستبه  يمعرف

د يـ توان مـي . ديت خود مطمئن باشيسا يتش محبوبير آن بر افزايد و از تأثيكن يمعرف يمهم و موضوعي ها فهرستخود را به  تيسا

 .ديابيب dir.yahoo.comو  dmoz.comرا در ها فهرستن ياز ا يارينام بس

 مناسب يكردن محتوا فراهم 

از  يكـ ي. ار مـؤثر اسـت  يآن بسـ  يـت ش محبوبيت در افزايك سايمناسب  يمحتوا. كار اول شما بايد باشد اين اما. ديتعجب كن ديشا

 يمناسـب  يمحتـوا  تـان  تيسـا اگـر  . مناسب اسـت  يها سايتر يافتن سايدر ها  آن ، كمك بهها سايتنندگان يجلب اعتماد ب يراهها

ننـدگان  يب: دارنـد  يكـار هـدف   اين ازها  آن .كنند مينك يگر به شما ليد يها سايتران يد، مديكه متوجه شو نيداشته باشد، بدون ا

. يسـتند ن يختـه حـد فره  ايـن  تـا  يـز ه همـه ن البت. ميكن مي يرا به شما معرف يمناسب يها سايتكه  نيد از ايز، ما را دوست بداريعز

. كـار دارنـد  ي ايـن  بـرا  يگـري د يـل كنند و دال لينك يگرد يها سايتكوچك تنها دوست دارند به  يها سايتو ها  از وبالگ ياريبس

 .به نفع شماست يجههر چه باشد، نت يلدال. رسند ميپا افتاده به نظر  يشپا كه بعض يليدال

 نك يل دنيخر

د، يـ را قرار دهها  نكين ليا يت مناسبيبر است اما اگر در سا نهيكار هز ك راهين روش يا. ار را انجام دادن كيا يدباها  وقت يبعضا واقع

ت خـود را  يسـا  يـت كـه محبوب  نيـ د و هـم ا يـ آور ميت خود يرا به ساها  آن نندگانياز ب يهم درصد يقطر اين از. ار مؤثر استيبس

كه منظور من قرار دادن لينك متني در سايتي نيست بلكه آن است كه هزينـه كنيـد محتـوايي     البته روشن است .يدده ميش يافزا

و بسيار دقت كنيد كه آن سايت به فروش لينك شناخته نشده باشد كـه   .نتشر كنيددرخور سايت آگهي دهنده بنويسيد و در آن م

  !صورت احتماال گوگل پنگوئن براي شما كواك كواك خواهد كرد اين در

 يمعرفـ  بـا  .باشـد  يـر متغ هـا  لينكبهتر است متن . يدنده ينكخود ل يتمختلف به سا يها سايتاز  يمشخص يديبا كلمه كل گزهر

  :يدكن جاداي خود يتدر شخص يقعم يتحول يدكه باايم  هيدرس يي، اكنون به جاها لينك يدسته بند

 .ندانندها  آن اگر يحت يد،آماده كن يگرد يدمف يها سايتدادن به  ينكل يخود را برا. يدنباش يسخس •

 يخـوب  يـل دال ياارزشمند و  ييمحتوا يدبا ينبنابرا. كنند ينكل يعيشما به طور طب يتكه به سا يدكن يكار. يدنرمال باش •

! كننـد  ينـك ل يگـر د يدمف يها سايتهستند كه به  ييها سايتهمواره . شما موجود باشد يتداده شدن در سا ينكل يبرا
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اول ببينيد فهرست مد نظـر شـما    .است ينكل يافتدر يعيطب يراههااز  يكي و مهم يگانراي ها فهرستبه  يتسا يمعرف

 .ن اقدام كنيدشده است و اگر بود، براي ثبت در آدر گوگل بايگاني 

بـه   يلكه ما يابيدب ييها سايت يدتوان مي يشهرده و مرتبط هم هم يها سايت يبا بررس. يدنكن يياما گدا يدتبادل كن ينكل •

نامـه  هـا   هاي اخيـر گوگـل بـه بسـياري از سـايت      در ماه .يدنكن ينكدرخواست تبادل ل يتياز هر سا. هستند ينكتبادل ل

هـاي ديگـر را    هاي خود در سايته ها خواسته است برخي لينك از آنضمن اخطار دادن و  )ايميل زده است(فرستاده است 

خواهيـد از ايـن    اگر مي! حاال من بدو، اون بدو. دار را نيز مشخص نكرده ايست هاي مسئله البته هرگز لينك .حذف نمايند

 .هاي مهرآميز براي شما نيايد، دقت كنيد نامه

 ينآخـر  يشـه هم يدمورد با اين .يدكن ينههز ينكگرفتن ل يبرا يدمجبور شو يدشا يدر موارد! يدشو يبكمتر دست به ج •

 .راه حل باشد

 !ياوريددر ن يتابلو باز •

بهتـر  . يـد فكـر نكن  شود، ميشما  يبكه نص ينكيو نوشتن مطلب تنها به لها  و وبالگها  حضور در فروم يبرا! يدنكن يدزد •

 .يدوب احترام بگذار يفضاها اين به. يدداشته باش ها سايت گونه اين گفتن و ارسال به يبرا ييها حرف يشهاست هم

 !نكنيد اش و اگر به جايي لينك داديد، يواشكي حذف يدنامرد نباش •

 .و وبالگهاي ديگر بنويسيد ها سايتها به عنوان مهمان در  بعضي وقت •

 !تنفر بوسه

شـروع بـه ناسـزا گفـتن بـه       يتياسـت سـا   يكـاف . روند ميعاقل سراغ آن ن يآدم ها وجود دارد كه معموال يزن ينكاز ل يگريد نوع

 از. رفتار آن خواهند پرداخت و به آن حمله خواهند كـرد  يلبه تحل ياريبس يها سايت يكوتاه زمان در مدت. كند يگرد يها سايت

 !از جنس تنفر ييها لينكشد اما  هدكسب خوا ياريبس يها لينكراه  اين

 يرنـك بـاال   يجپـ . بـرد  يـد به كـار خواه  يارو بس يدشن يدخواه ياررنك را بس يجشما عبارت پ يت،سا يتپروسه باال بردن محبوب در

با  يها سايتاز  يمهمه ما دوست دار يگربه عبارت د. است ينكتبادل ل يبرا يگرانمتقاعد كردن د يبرا يخوب يلدل معموال ها سايت

. فروشند مي يگرد يها سايتخود را به  ينكلها  آن .يستندرنك باال معتبر ن يجبا پ يها سايتاز  ياما برخ! يريمبگ ينكرنك باال ل يجپ

 .تمركز دارند ينكاست كه بر فروش ل ييها سايتبلكه مقصود  يمگو ميرا ن فروشد مي ينككه ل يتيهر سا

 يكـه بـرا   يـد بدان يدشما با. يدكن يرقبا را بررس يتوضع يدبا يدندار ينكياگر هنوز ل يحت يتسا يتآغاز پروسه باال بردن محبوب در

حداقل  يددارد شما با ينكل 100شما  يكشماره  يباگر رق. يددار يازن يفيتيو با چه ك ينكخود به چه تعداد ل يشكست دادن رقبا

هر صفحه،  ينكارزش ل يابيهنگام ارز به .وجود دارد ياديخود و رقبا ابزار ز يتسا يها لينك يبررس رايب. يدداشته باش ينكل 101

. اسـت  مـورد  30از  بيشترموجود در آن  يها لينكداده است؟ اگر تعداد  ينكل يگريد يها سايتكه آن صفحه به چه  يدكن يبررس

 يبررسـ  چنـين  هـم كرده باشـد و   يگانيآن را در حال حاضر با جو و جستكه موتور  يدبخواه ينكل يصفحات از .يدآن را فراموش كن

 :شود يدهد ينكدر كد آن صفحه و ل يردو مورد ز يدنبا يگربه عبارت د. يرخ يادهند  مي يشما ارزش يتبه سا ها لينككه  يدكن

• Meta robots, nofollow 

• Rel=nofollow 



 و اگـر  يـد كن جو و جستگوگل و ياهو و بينگ كَش شده است، آدرس آن را در  جو و جستدر موتور اي  هصفحآيا  يدبدانكه ي اين برا

صـفحه كـش    يافتيـد، اگر آن را . يدبگرد Cacheبه دنبال كلمه  جو و جستموتور  يشناختند در خروج ميرا اي  هصفح ينچنها  آن

 .شده است

 ارزش دارند؟ يمخف يها لينكآيا 

چرا  يابيد،ب ييدر جا ينكل يكبودن  يبرا يلياگر دل يست؟صفحه چ يكدرون  ينكقراردادن ل يلكه دل يداز خود بپرس يدبا همواره

به كار  يدتوان مي جو و جستصفحه به موتور  يا يتسا يك يدادن به پروسه معرف سرعت يرا برا يمخف يها لينك يد؟كن يآن را مخف

 . يدبه مقصد مورد نظر بده ينكيليك در يك پيكسل  يريآن است كه به كمك تصو يزروش استفاده ن ينبهتر. يدبر

<a href=”/page.html”><img src=”/1x1.gif” border=”0” width=”1” height=”1”/></a> 

 . يدرا بردار ينكآن ل از خوانده شدن صفحه مد نظر، ينانو بعد از اطم يدكوتاه به كار بر يمدت يروش را برا اين

بـه چشـم    يددوست ندار الين حو در ع يدكن ينكل يتيبه سا يدخواه مياگر . يداستفاده نكن ينههمرنگ پس زم يها لينكاز  هرگز

خاص در  يرا با عنوان ها لينك گونه اين يدتوان مي. دي ايمكه كمتر به چشم  يدتان قرار ده يتاز صفحات سا ييرا در جا ينكل يايد،ب

 !يدداشته باش يليدادن دل ينكل يهمواره برا... و يمال يانهمكار، حام يها سايت مثال. يدصفحه قرار ده

مشـغول   يده نـ  يد،ده مي ينكاگر ده ل. مزه است خوش يوهپر از آبم يدرون ظرف ين يكمانند قرار دادن  يگرد يتيبه سا ينكل هر

كه ي اين برا! تان يتجان سا يرهش يمبهتر است بگو يوه؟چرا آبم اصال. يدكن ميشما ضرر  يگربه عبارت د. هستند يوهآن آبم يدنمك

را فرامـوش   انـد  هشد يمعرف منظور قبالي اين كه برا ال.ام.تي.اچرا از آن خود نكنند، دستورات  يرهشي اين راحته ب يگرد يها سايت

با استفاده درست از آن، مـانع  . است rel=nofollowهمان  دكن ميعمل  ينكهر ل يبرا يكه به صورت موردها  آن ينبهتر. يدنكن

 :شد يدتان خواه يترنك سا يجكاهش پ

<a rel=”nofollow” href=”http://example.com”>Example</a> 

 يجپـ  يـد خواه مـي  يبه عنوان مثال وقتـ . گرفت يدتان بهره خواه يتسا يدادن به صفحات درون ينكشناسه در ل اين از يگاه اصوال

 ها لينكتا همچنان آن  يريدشناسه بهره بگ اين از يدتوان مي يابد،مهم، كاهش ن دادن به صفحات كمتر ينكرنك صفحه اول در اثر ل

 .رود مييا مثال لينكي كه به صفحه سلب مسووليت سايت  .يرندنگ يازاز آن امت امابمانند  يدر صفحه اول باق

. متفـاوت خواهـد بـود    يـز شـما ن  يبند زمانبرنامه  يدكه دار ي، بودجه و كاركنانزمانبسته به  يت،سا يها لينكتعداد  يشافزا براي

تـان   يشـما و البتـه رقبـا    يهـا  همتوقف شود اما تمركز بر آن به اهداف و برنامـ  يداست و نبا يشگيهم ها لينككردن  بيشترپروسه 

   .تالش روزانه هم كم باشد يدشا يد،حضور دار يرقابت ياربس ازارب يكاگر در . دارد يبستگ

حـق شماسـت كـه     اين اما يدنباش يسكه خسام  هقبال هم گفت. يدنكن ينكل يگرد يها سايتم كه به كن مين يههرگز توص •

 .يددم دست داشته باشاي  هچرتك يشههم

 .يدنده ينكخود ل يتبه سا يادكلمه مشخص به تعداد ز يكبا  هرگز •

 .يريدبگ ينكل يوستهآهسته و پ. يدنده يشخود را افزا يتبه سا ينكحجم ل يكبارهباز مشخص به  يكدر  هرگز •
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 رنك رقبا پيج

 با انتخاب كلمات درست، يدر باز يدتوان ميشما . يستنها  آن برنده بودن يرنك از شما جلوتر هستند به معنا يجتان در پ يرقبا اگر

 .دكن مي ينيازو به نفع شما سنگرت ي كفه يابد، مي يششما افزا يترنك سا يجبه مرور كه پ. يدرا پشت سر بگذارها  آن

 ياهوفهرست شدن در  يبرا ينههز پرداخت

خود را بـه   يتسا يدكار را دار اين اگر بودجه. دستكم گرفت يدموارد را نبا يدر سئو هستم اما برخ يگانرا يها روشمعتقد به  اصوال

فهرست مورد توجه است و بودن  اين !گرفته شدن است و بس يجد يبرا ينهپرداخت هز اين .ييدنما يمعرف ياهومناسب در  يگروه

ارزش داشته اسـت كـه    يتصاحب سا يبراا حتم ياهواست كه بودن در  اين آن يمعنا. شود مي سوبمح يكالس كار يدر آن نوع

 !يردقرار گ ياهو يراستارانو يشتا مورد ستا دكن مين ينهپول را هزي اين اسپمر يچه. آن را متقبل شده است ينهپرداخت هز

 2,0 وب

. يـد بپرداز ينـك ل آوري جمـع خود بـه   يتسا يشماست كه برا ياردر اخت ياريابزار بس 2,.برخواسته از دل وب  يكمك راه كارها به

 :يرمانند موارد ز ييها سايت. هستند ها سايتدست  اين از ياجتماع يها هشبك

• Squidoo.com 

• Hubpages.com 

• Twitter.com 

• Digg.com 

• Del.icio.us 

• Wikipedia 

• 43things.com  

 اين يمگو مي. يستخود ن يتاسپم وارانه سا يو معرف يلمنظور من ساختن پروفا. گذاشتن است مستلزم وقت ها سايت اين در حضور

 ياريافراد بسـ  معموال ها هشبك اين در. يريدبه نفع خود بهره گها  آن و از يدوفادار باشها  آن يبه چهارچوب كار يد،فضاها را درك كن

 !مشكل ندارند يزدادن ن ينكت دارند و با ليكه سا يابيد ميرا 

 يسينو وبالگ

. افكـار ناپختـه و خـام اسـت     يـان و بتان  هتان، نشان دادن عكس بچه گرب يو روده زندگ ختن دليرون رياز ب بيشتر يزيچ بالگينگ

و  يجـد  ييشـما محتـوا   يتاگر سا. باشد ياربس يها هدي اييرو شكل گ كار و كسبكمك به  يبرا ييجاا يقد دقتوان مي يسيوبالگ نو

 يبـرا  ييد جـا توانـ  مـي  وبالگ .يددست و پا كن يدو مخاطبان جد يريددر آن بهره بگ يسينو يانهعام ليتاز قاب يدتوان ميدارد،  ميرس

تـان  كار و كسـب مـرتبط بـا    يدادهايكند تا با رو ملع ميروابط عموكانال  د مانندتوان مي. باشد يگرد يها سايتارتباط شما با افراد و 

 يد،كن هآماد يكامل و طوالن يگزارشا حتم يستيدمجبور ن يراموارد به شما كمك كند ز اين د درتوان ميوبالگ . يدفعاالنه برخورد كن

 !است يگريد يايجا دن اين .د كوتاه باشندتوان ميوبالگ  هاي يادداشتاز  يليخ



 فيدها

 ايـن  مـرتبط بـه  ي هـا  فهرسـت خود را به  يتسا يدهايف. يدعموم قرار ده يارو در اخت يدخود را فعال كن يتسا )RSS( اس اس آر

 :يرمانند موارد ز ييها سايت. يدكن يموضوع معرف

• Technorati 

• Google Blog Search  
• Bloglines  

احتمال وجود  اين يشههم يبترت اين به. ندكن مياستفاده ها  آن ياز محتوا يزناي  هعد. خوانند ميرا فقط  يدهاف اين از كاربران برخي

 .شود مي بيشتراحتمال  اين يريد،بگتر  يآن را جد بيشترهر چه ! يدكسب كن يقطر اين از ييها لينكدارد كه شما 

 يمحلي ها فهرست

كم است اما  ي ايرانيها سايت يانفعال در مي ها فهرستچند تعداد  هر. سودمند است ياربس يزن يمحلي ها فهرستبه  يتسا معرفي

 .يابيدب ي ايرانيها سايت يبرا يمناسب يها يدونينكل يدتوان مي. هنوز زنده است يدونينكحال مفهموم ل اين با

  يمطبوعات/يخبر بيانيه

را بـه   يخبـر  يهـا  هيانيـ د قدرت بتوان مي يرتجربه ز. ستها همؤثر در باال بردن رتب العاده از ابزار فوق يكي يخبر يا يمطبوعات بيانيه

قبـول   ينـام تجـار   ياواژه  يكآن را به عنوان  اصال يدكرد مي جو و جسترا در گوگل  Irpediaاگر نام  اين از قبل .نشان دهد يخوب

تنهـا  آيـا   گوگـل،  يشـنهاد پ ايـن  يـدن با د يست؟ن Impediaمنظور شما آيا  گفت مي كرد مثال مي يشنهادرا پ يگرينداشت و واژه د

 چه كار كردم؟ . افتمي مي يراه حل يدبا. يربود؟ خ يشدن كاف يعصبان

. مسخره را فرامـوش كنـد   يشنهادآن پ يگرمرتبط منتشر كردم تا گوگل د يها سايتكردم و در  يهته يمطبوعات/ يخبر يانيهآنقدر ب

 !حضار يددست زدن شد: يدكن جو و جسترا در گوگل  Irpediaحاال . من موفق شدم

 يـغ خـاص را تبل  ينام تجـار  يكاگر . آن يها هطور رتب ينو هم يافت يشافزا يزن يتسا يكافرت يخبر يها هيانيبا انتشار ب زمان هم

 يترا بـه سـا   يخبـر  يانيهب يكاست  يكاف. مؤثر است يارراه بس اين در يخبر يانيهپخش شود و ب ترنتاين آن نام در يدبا يد،كن مي

و خيلـي زود سـر از فـيس     نـد كن ميرا منتشر  يخبر يانيهآن بها  و وبالگ يخبر يها سايتاز  يلشكر يد،كن يمعرفها  آن از ميمه

را بـه كمـك آر    يخبر/يمطبوعات يها هيانيب اين ...بالگرها و ي،خبر يها سايتخبر،  يراناز سردب بسياري .آورد ميبوك و توئيتر در 

 يـد تول يكند تا بـا اسـتفاده از آن، بـرا    يقافراد را تشو گونه اين كه است اين ايقدق يزن يخبر يانيههدف ب. ندكن مي يافتاس اس در

 .يندگزارش اقدام نما ياخبر، مقاله و 

 ينبنـابرا . موضوع صادق است اين هم يخبر يها هيانيدر مورد ب. يردم مي يمؤثر است و بعد از مدت يخاص يزماندر دوره  يخبر هر

 .ييدنماگيري  پيرا به طور منظم  يخبر يها هيانيانتشار ب يداز آن باشد با يشما ناش يتسا يكافتراز  يبخش يشههم يدخواه مياگر 

 يـا  يـك  يبرا. ندكن ميمنتشر  ينكو ل يرهمراه با تصو يگانرا به را يخبر يها هيانيوجود دارند كه ب ياريمنتشركننده بس يها سايت

 يبلكـه بـرا   يشـه نـه هم  يدفراموش نكن يد،مهم بهره ببر يخبر يها هيانيانتشار ب يبر برا ينههز يها يساز سرو يدتوان ميدو بار هم 

تمام تالش  يشههم. است يگرد يخود داستان يزسئو ن يآن برا يساز بهينهخاص دارد اما  يفرمت يخبر بيانيه .مهم يخبر يها هيانيب
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و  ينـك قـرار دادن ل  يبـرا  نتشركننده معمـوال ماي  هحرف يها سايتالبته . شما موجود باشد يتدر آن به سا ينكيكه ل يدخود را بكن

را در متن آن  يتآدرس ساا حتم يد،كن ينههز يدخواه ميطور است و ن اين اگر. ندكن مي يافتدر ينههز ي،خبر يها هيانيدر ب يرتصو

 :ير، در متن زhttp://www.irpedia.comنباشد مانند  ينكاگر قرار است ل يحت يدبه طور كامل ذكر كن

http://www.irpedia.com, an eyecatching and contentrich website gives travelers the ability to 

quickly and easily plan their trip. Almost all issues regarding travel to Iran are addressed on this 

website. 

/ يخبـر  يهـا  هيانيـ منتشـركننده ب  يهـا  سـايت  يـافتن  بـراي  يد؟توجه كردا واقع. ذكر شده است ميمه يليپاراگراف قبل نكته خ در

  :يدكن جو و جست ياهو ياعبارات را در گوگل  اين يدتوان مي يمطبوعات

• submit press release 

• send press release 

 :استآمده  هدر ادامها  آن از يبرخ آدرس

• Prweb.com 

• Openpr.com 

• Prlog.com 

• 247pressrelease.com 

  مهم

و بـه چـه    يريـد گ مـي  ينـك ل يتيكه از چه سـا  يددقت كن .مهم شده استدادن  ينكگرفتن و ل ينكنحوه لبا آمدن پنگوئن گوگل، 

دادن و  ينـك بـد ل  ينهمـ  يـل است آنهم به دل يدهگوگل رس يجاز نتا ها سايتاز حذف  ياريبس يگزارش ها. يدده مي ينكل يتيسا

خـود قـرار    يتمناسب در سا يمحتوا يدپس همواره تالش كن. باشد يگراند يلگرفتن آن است كه با م ينكروش ل بهترين .گرفتن

 يهـا  هحضـور در شـبك   يعنـي ( يـد قـرار ده  يگـران د يخود را در معرض قضاوت و دسترسـ  يكه محتوا يدو همواره تالش كن يدده

 يدبارسـا  يـا كـه در فـوتر    ييهـا  آن شـوند نـه   ميشما داده  يتكه از درون متن به سااند  ييها آن ها لينك بهترين). و اخبار ياجتماع

 يـد توان مـي . يابنـد شـما ب  يتاستناد بـه سـا   يبرا يليدل يگرانتا د يسيدبنواي  هحرف يهمواره متنها ينبنابرا. يرندگ ميقرار  ها سايت

مرتبط با موضوع  يهمان سال، كتابها يممثال در آغاز هر سال تقو. كنند ينكشما ل به يگرانكه د يدخود قرار ده يتدر سا يزهاييچ

 .... يت،سا كار و كسبدر  يازخاص و مورد ن هاي يكمناسب، گراف يآمار يدانلود، جدولها يبرا يتسا
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 رنك پيج

ي ها سيگنالتمام در پروسه رتبه دادن به صفحات، . صفحات است "تياهم"يريگ اندازه يروش گوگل برا) PageRank(رنك  جيپ

ج رنـك  يپـ   گوگـل از پروسـه   اين در بخشي از. شوند ميمحاسبه  …ر عنوان صفحه، تعداد تكرار كلمه در صفحه وينظ صفحهدرون 

در گوگل  يرتبه بند هنحو. نديآ يباالتر م يها هه ردهستند بتر  كه مهم ييها سايتلذا . كند ياستفاده م جو و جستج يم نتايتنظ يبرا

  :باشد شرح اين بهممكن است 

 .ابدي ي، ماش يگانيشده را در با جو و جستصفحات مرتبط با عبارت  تمام •

 .كند يم يموجود در خود صفحه، رده بند يافته شده را با توجه به پارامترهايصفحات  •

 .كند يصفحه محاسبه م يورود يهانكيوند ليرا در متن پها  وزن •

 .كند يج رنك مرتب ميرا با توجه به پ جو و جستج ينتا •

 دارد؟ ميرنك چه مفهو پيج

ك يـ  B، صـفحه  Aدگاه صفحه يكه از د نيا يعنيدهد،  مينك ي، لBبه صفحه  Aصفحه   يوقت: كند يان ميب گونه اينگوگل  يتئور

 ييت بـاال يكه اهم ييها هاگر صفح. كند ميشده است، لحاظ  را كه به صفحه ييهانكيت لين اهميج رنك همچنيپ. است صفحه مهم

 گفته شود كه متن يدبا. ابندي مي يبيشترت يگر هم، اهميآن صفحه به صفحات د يها نيل هگا نك بدهند؛ آنيل يا دارند، به صفحه

 .ندارد يج رنك ارتباطينك به پيل

 گردد؟ ميرنك چگونه محاسبه  پيج

كان ه امالبت. شر كردندج رنك را منتيخود در محاسبه پ يبود، طراحان آن فرمول اصل يك پروژه دانشگاهيابتدا كه گوگل، هنوز  آن

ق به يدق يازه كافاند ههنوز هم ب حال اين از خود آن فرمول استفاده نكنند و آن را توسعه داده باشند، اما باا يقگر دقيدها  آن دارد كه

 .رسد مينظر 

PR(A)=(1d)+d(PR(t1)/C(t1)+...+PR(tn)/C(tn)) 

• PR(A) ،ج رنك صفحه يپ يعنيA. 

• d شود ميبرابر هشتاد و پنج صدم در نظر گرفته  ف است كه معمواليك فاكتور تضعي.  

• t1, t2, …, tn اند كه به صفحه  يصفحاتA اند هنك داديل . 

• C(t1) است كه از صفحه  ييها نكيز تعداد لينt1 خارج شده است. 
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ر نحوه محاسـبه  يدر مثال ز. اند نك دادهيبه آن ل است كه يج رنك تمام صفحاتياز به دانستن پيج رنك هر صفحه نيمحاسبه پ يبرا

نك يگر ليكديبه  يربه صورت نشان داده شده در شكل ز Dو  A ،B ،Cصفحات . شود يم يتنها چهار صفحه، بررس يج رنك، برايپ

 :اند هداد

 

 :شوند ميفرض  1برابر ها  آن ي همه ست،يچ كدام از صفحات معلوم نيج رنك هيابتدا چون پ در

 

  :شود ميج رنك چهار صفحه محاسبه ي، پd=0.85قرار دادن  با

PR (A) =10.85+0.85{PR(C)/1} = 0.15+0.85{1/1}=1 

PR (B) =0.575, PR (C) =2.275, PR (D) =0.15 

   



 :دهد يد را نشان ميجد يج رنك هايپ يرز شكل

 

همـه   يكسان بـرا يج رنك يبا در نظر گرفتن پ ن محاسباتيچون ا. دارد يبيشترت ياهم Cدهد كه صفحه  ميمحاسبات نشان  نيا

ج يدر تكـرار دوم پـ  . صفحات محاسـبه شـود   يرنك واقع جيشود تا پ ميگر هم محاسبات تكرار يبار د صفحات شروع شده است، چند

  :ر خواهند بوديبه صورت زها  رنك

PR (A) = 2.58375, PR (B) = 0.575 

PR(C) = 1.19125, PR (D) = 0.15 

ر يـ ر زيبـه مقـاد  هـا   ج رنـك يتكرار، پ 20بعد از . ز گردديج رنك، ناچيرات در پييكه تغ نيشود تا ا ميقدر تكرار  آن محاسبات، حال

  :رسند يم

PR (A) = 1.4901259564, PR (B) = 0.7832552713  

PR(C) = 1.5766187723, PR (D) = 0.15 

   .ديآ يدست م ج رنك تمام صفحات بهيب پيترت نيبه ا و

 رنك يجدر پ دبكيف

. گـردد  مي PR(C)ت يهم باعث تقو Aد صفحه يج رنك جديگردد، پ مي Aج رنك صفحه يت پيباعث تقو Cطور كه صفحه  همان

 .ار مؤثر استيج رنك، در كاركرد مناسب آن بسيدبك موجود در محاسبه پين فيا

 ك صفحه را دانست؟ي  رنك يجپ توان مي چگونه

پس از نصب با مراجعه به . )شود مين روزرساني بهديگر براي فايرفاكس ( نوار ابزار مخصوص گوگل را نصب كرد توان مين كار يا يبرا

 فايرفـاكس ي ديگر براي ها هافزون چنين هم. شود مين صفر تا ده است، در نوار ابزار نشان داده يب يكه عدد ج رنك آنيهر صفحه، پ

 .اند هكتاب معرفي شد اين زمينه وجود دارد كه در اين در
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 ق است ؟يابزار گوگل چه قدر دق نوار

دهـد و   ميو پيج رنك واقعي مورد استفاده در گوگل را در لحظه فعلي نشان ن ستيق نيدق يليج رنك خيان پيبدر   نوار ابزار گوگل 

كـه   يدر حـال . دهـد  ميرا نشان  ياقعج رنك وياز پ ينيگزينوار ابزار تنها جا. ممكن است عدد نشان داده شده براي مدتي قبل باشد

از به ين 3به  2 ر از ييلذا در نوار ابزار تغ. دادن آن استفاده كرده است نشان يبرا ير خطيك گراف غياست، گوگل از  يج رنك خطيپ

 .شود ميانجام  4به  3از  يرييكه تغ ينسبت به حالت اردد يرت ش كميافزا

اگر فرمول آن همان است كه گفته شد، حتمـا موتورهـاي   . شود ميده ياشتباه فهما غالباست كه  يا دهيچيار پيرنك موضوع بس جيپ

جاسـت كـه   اين دهنـد؟  مينتايج دقيقي چون گوگل ارايه نها  آن فرمول استفاده كنند؛ اما چرا اين ند ازتوان ميي ديگر نيز جو و جست

ز تنهـا  يگوگل ن. نان صد در صد حاصل شوديز اطمياز همه چست تا يار نيدر اخت يدر حال حاضر اطالعات كاف. امل كردت ميبايد ك

محاسبه كـرده و   يكمتر يزمان يها هرا گوگل در باز يرنك واقع يجپ. دهد ميرا در نوار ابزار خود نشان  يرنك واقع جياز پ ينيگزيجا

را  ها سايتيا اگر هم ندارد همه مديران  دارد يرش را در پروسه رتبه بنديج رنك تأثيبه هر حال پ. گيرد ميخود از آن بهره  يجدر نتا

  !به خود مشغول كرده است

rel=”nofollow” كنر جيپ و  

ـ اب يزايـ تما كنيل ي هدنهد تياس زا هك تسا نيا نآ موهفم و دننك يم ينابيتشپ روتسد نيا زا وج و تسج ياهروتوم همه نونكا  تب

 مهـ م يديـ لك هتكن كي اما .)دوشن لقتنم كنيل هدنريگ هب يرابتعا چيه اي( دوشن هداد ،كنيل ي هدنريگ تياس هب كنيل نتم و كنيل

  :ديـ هد يمـ  كنيل رگدي تياس 10 هب هحفص نآ زا امش .دراد زايتما 10 امش تياس زا ي هحفص دينك ضرف .دينادب دياب هك تساج نيا

 هداد زايـ تما 2 ،يلومـ عم كنـ يل هدنـ ريگ تياس 5 زا كي ره هب هك تسين نآ امش راك نيا يانعم .ولافون كنيل 5 و يلومعم كنيل 5

 ار زايتما 5 امش تلاح نيا رد تقيقح رد .تسا )هد رب ميسقت هد( كي اهنت اه نآ هب هدش هداد زايتما هكلب )جنپ رب ميسقت هد( دوش يم

  .ديا هتخير رود

  براي افزايش پيج رنك چه بايد كرد؟

لينك اشاره كاربرد درست در جاي جاي كتاب به روش . بنابراين بايد بازي با لينك را ياد بگيريد. استوار است ها لينكپيج رنك بر  

عمـل   گونـه  ايـن  سوال كه ظاهرا دغدغه روزانه همگان اسـت،  اين براي دادن پاسخي ساده بهد اما كارگيري بهرا ها  آن ي همه .ام هكرد

  :كنيد

يسـت بلكـه از درون متنهـا بـه     ي منوها و فـوتر ن ها لينكمنظورم . بين صفحات مختلف سايت خود لينك رد و بدل كنيد •

 .ديگر لينك كنيد صفحات

 .ي مهم و معتبر لينك بگيريدها سايتاز  •

 .بي ارزش و نامعتبر لينك نگيريد يها سايتاز  •

 .ي شكسته، ارجاعهاي نادرست و صفحات ناپيدا نداشته باشدها لينكسايت خود را بررسي كنيد تا  •

   



رويد سـخن از   ميهر جا . شده استمي اپيد ي ايرانيها سايتبين مديران ) Alexa Rank(و آلكسا رنك  )PageRank( پيج رنك

. اما اصل داستان نيستنداند  هر چند هر دو تخمين خوبي .مهم است شان يي كه درآمد تبليغاتي برايها سايتخصوصا براي . آن است

به جاي تمركز بر پيج رنـك بـه    طور همين .اش به ميزان تاثير آن سايت فكر كنيد يد به جاي آلكسا رنككن مياگر در سايتي تبليغ 

ي گوگل و نگه داشتن بيننده براي مـدت  جو و جستكسب كليك بيشتر از نتايج هاي معتبر حوزه كاري خود،  رفتن لينك از سايتگ

  .سايت فكر كنيد زمان بيشتر در
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8  

 !ييدنه بگو/ يآر جو و جست يموتورها هب

راه  ايـن  در. يموارد كن جو و جست يموتورها يگانيخود را به با يتاز سا يبيشتربوده است كه صفحات  اين ما بر يتمام سع تاكنون

 بيشـتر صفحه  يك! يمزن مي يادفر ياز خوشحال را خوانده است، احتماال يتاز سا يبيشترگوگل صفحات  يمشو ميهر بار كه متوجه 

 يكآن  يراز. بيشتر يبخت ها يمبهتر است بگو! يدصبر كن. است يدر قرعه كش بيشتربخت  يك عنايگوگل درست به م يگانيدر با

 !باشد جو و جستعبارت مختلف قابل  ينصفحه ممكن است با چند

از  يبعضـ  جـو  و جسـت  يموتورهـا  يمدوسـت نـدار   يگـاه ! باشدهم تر  جالب يدسكه شا يگرد يرو. اول سكه است يتنها رو اين اما

به . كار وجود داردي اين برا ياريبس يلدال. يماز صفحات دور نگه دار يرا از بعضها  آن يريمگ مي يمرا بخوانند و تصم يتصفحات سا

 يمحفـظ حـر   يخود قـرار داده اسـت، ممكـن اسـت بـرا      يشخص يترا در سا ياندانشجو نمراتاستاد دانشگاه كه  يكعنوان مثال 

نـدارد   يـل تما يتسـا  يركرده است و مـد  ييرتغ يتمطالب مهم سا يآدرس برخ يا. اتخاذ كند مييتصم ينچن يان،دانشجو يخصوص

 چنـين  هـم . كار باشدي اين برا يه مناسبيند گزتوان مي يتدر سا يدسبد خر يرمس. را همچنان بخواند يمآدرس قد جو و جستموتور 

دوسـت نداشـتن   اين مي براي عا ينهاست، گز يكلمات خشك و نامفهوم حقوق يحاو كه معموال يزن ها سايت يتصفحه سلب مسوول

 .است

 اين .شده، كنترل كرد يرفتهپذ ييطبق پروتكل ها توان ميرا  جو و جستتوسط موتور  يتكردن صفحات سا يگانيو باها  روبوت رفتار

 :باشند مي يربه صورت زها  پروتكل

•  Robots.txt 

•  XML Sitemap 

•  Robots Meta Tag 

•  Rel=Nofollow 

هر صفحه به طور جداگانـه و   يسوم برا ينهشوند، گز مي يفتعر يتكل سا ياول و دوم برا ينهشده، گز يار پروتكل معرفچه Ĥنيم از

 . شود ميك مشخص ت به  به صورت تك  يوندهر پ يبرا يزچهارم ن ينهگز

در واقع پروتكل . يستندنها  آن يتكدام مجبور به رعا يچدارند اما هها  پروتكل اين از يبانيبه پشت يلتما جو و جست يموتورها بيشتر

 يبـه موتورهـا   هـا  هيتوصـ  ايـن  يـت عـدم رعا  يـا و  يـت كننـد و رعا  مي يهتوص جو و جست يرا به موتورها يشده فقط موارد ياد يها

 هـا  سايت يخصوص يمبها دادن به حر يخود فضول است اما اگر مودب باشد برا يخود به جو و جستموتور . دارد يبستگ جو و جست

 .دكن مي يترا رعا ها هيتوص اين

  



Robots.txt 

 robots.txt يلفا اين .را كنترل كرد يتسا يبه محتوا جو و جست يموتورها يدسترس يزانساده م ياربس يمتن يلفا يكبا  توان مي

 يها يتو از تمام محدود دكن ميشده را از سرور درخواست  ياد يلشود، ابتدا فا يتيقبل از آن كه وارد سا جو و جستموتور . نام دارد

 يدرهاتمام اسپا يبرا يتيگونه محدود يچنبودن ه يبه معنا يتسا يكدر  يلفا اين نبود. گردد مي هآگا يتخود در آن سا يرو يشپ

البتـه اگـر   . دكنـ  مي يتممنوع را دانست، شروع به خواندن مطالب سا يرهايو مس ها فايلبعد از آن كه تمام  جو و جست موتور .ستا

ي در صد بـه محتـوا   به طور كامل و صدها  آن از ميعده ك! گذارد مياحترام  يزموجود ن يها يتمودب باشد، به محدود يدراسپا يك

  ند؟كن ميبانان عمل  يطمح/بانان يستز يها هيبه توص يانهمه شكارچآيا  يد؟دار ياد هرا ب يشكارچ مرگان. وفادارند يلفااين 

فايل بسيار دقت  اين د به شدت به موفقيت سايت ضربه بزند بنابراين در آماده ساختنتوان ميفايل  اين تنظيمات نادرست موجود در

 .كنيد

  robots.txt نوشتن

  :شود ميمشخص  يرز يها يتمحدودها  آن روبوتز تنها دو دستور دارد كه به كمك پروتكل

 .محدود شوند يدرهاكدام اسپا •

 .محدود شوند يرهاكدام مس •

useragent 

كـردن موتـور    محـدود  يدارد و بـرا  ينـام مشخصـ   جو و جستهر موتور ) يدراسپا(روبوت . شوند ميمشخص ها  دستور روبوت اين با

 :است يرن دستور به صورت زيكاربرد ا. مكارگيري بهدستور  اين همراه است كه نام روبوت آن را به  يكاف جو و جست

useragent: robot name 

 :بينـگ  يبـرا  و useragent: Googlebot :داشـت  يمكه روبوت مورد نظر مربوط به گوگل است خـواه  يعنوان مثال وقت به
useragent: Bingbot 

 .روبوت را مشخص كرد يك توان ميتنها  useragentهر دستور  با

Disallow/Allow 

 :رود ميكار  به يرشوند و به صورت ز ميمجاز مشخص /ممنوع يرهايدستور مس اين با

Disallow: /path/ 

Allow: /path/ 

 :باشد مي يراز آن به صورت ز ييها مثال و

Disallow: /sales/ 

Disallow: /shoppingcard/ 
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Allow: /site/search/map.php 

Allow: /iranforums/user 

 :اشتباه است يررا مشخص كرد و كاربرد آن به صورت ز يرمس يك توان ميتنها  disallow/allowهر دستور  با

disallow: /sales/,/shopping/ 

allow: /site/search , /map/ 

 :شود ميآن ذكر  يامحدود شده بر يرهايمحدود كردن هر روبوت ابتدا آن را مشخص كرده و سپس تمام مس براي

useragent: Googlebot 

disallow: /test/ 

disallow: /sales/ 

 :منع شده است 33و  2، 1 يبه فولدرها ياز دسترس XGETروبوت  يرمثال ز در

useragent: XGET 

diallow: /1/ 

disallow: /2/ 

disallow: /33/ 

 :شود ميداشته  ميگرا يتدر ساها  مقدم همه روبوت يربا دستور ز و

useragent: * 

disallow: 

 هشود راه را اشـتبا  ميها گفته ساده به تمام روبوت يليخ يردر مثال ز. تمام روبوت هاست يمعنا به useragentهمراه  به * كاربرد

 !يددور شو د،ايآمده 

useragent: * 

disallow: / 

 يـر بـه صـورت ز   #از  robots.txt يـل در فا يحاتنوشـتن توضـ   بـراي  .يرهاستتمام مس يبه معنا disallowبه همراه /  كاربرد

 :شود مياستفاده 

useragent: * 

disallow: 

  :عمل كنيد گونه اين گوگل يجمشخص از نتا يريحذف تصوبراي 



Useragent: GooglebotImage 

Disallow: /images/ax.jpg  

  :گونه اين گوگل يجاز نتا يرهمه تصاو حذفو براي 

Useragent: GooglebotImage 

Disallow: / 

Allow 

 كاربرد .ندكن ميپشتيباني  آن راحال گوگل و بينگ  اين اما با ندارد دستور وجود اين به طور استاندارد robots.txt در پروتكل

چند روبـوت خـاص اجـازه     يا يكو تنها به  يدمشخص دور كن يريرا از مسها  همه روبوت يدخواه مياست كه  يدر موارد بيشترآن 

 :ييدنما يرا بررس يرمثال ز. يدبده يدسترس

Useragent: * 

Disallow: /forums/rules 

Disallow: /site/search 

 

Useragent: Googlebot 

Allow: /site/search 

Allow: /forums/user 

 

Useragent: Bingbot 

Allow: /site/search 

Allow: /forums/user 

  .جا الزم است اين در يبيشتر يحتوض. اند همشخص، منع شد يرهاييبه مس يبه جز دو مورد از دسترسها  مثال همه روبوت اين در

/forums/user 

  است كه يرهاييتمام مس يبه معن

/forums/user  

 :مانند يموارد يعنيدر آن موجود است، 

/forums/users 

/forums/user/124/ 

/forums/users/messages/ 
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 :است محدود شدهبراي گوگل  ها فايلاز  يبه نوع خاص يمثال دسترس اين در

Useragent: Googlebot 

Disallow: /*.gif$ 

Disallow: /*.eps$ 

  دستور اين .دهد مي ييرقاعده را تغ يرهامس يو كوچك يشده بزرگ يبررس يها مثالتمام  در

Useragent: * 

Disallow: /site/map.php 

هـر موتـور    يپروتكل را برا اين بهتر است معموال. site/MAP.php/ يمؤثر است و نه برا site/map.php/ يلفا يتنها برا

 يـز عالوه بر موارد اشاره شده را ن يگريممكن است موارد د يراز. يدكن يبررس جو و جستهمان موتور  يدر صفحه راهنما جو و جست

 .شده است يمه بررسموارد مورد قبول گوگل در ادا برخي. كند يبانيپشت

Useragent: Googlebot 

Disallow: /private/* 

 .شود ميشروع  privateبا ها  آن است كه نام ييها هكردن گوگل از خواندن تمام پوش منع يباال به معنا دستور

Useragent: Googlebot 

Disallow: /*? 

اسـت و بعـد از آن عالمـت    آمده  يزيهر چ يتاست كه بالفاصله بعد از نام سا ييها بخشكردن گوگل از  منع يدستور به معنا اين

 :دكن ميمقصود را روشن  يرمثال ز!) يدمخود من هم نفهم(است آمده  يگريد يزسؤال قرار دارد و باز هم بعد از عالمت سؤال هر چ

http://www.mysite.com/harchiz?harchizmasalanprint 

  :شوند ميختم  xlsكه به  ييبه تمام آدرسها يمحدود كردن دسترس

Useragent: Googlebot  

Disallow: /*.xls$ 

 . نام روبوت را قرار داد توان مين disallow مقابل

Useragent: * 

Disallow: Bingbot 

 :يدرا در خطوط جداگانه قرار ده يحاتشود توض مي يهندارد اما توص ياشكال يربه صورت ز يحاتتوض كاربرد

Disallow: /cgibin/ #comments 



 يد؟كرد ميچه  يردستورات ز يدنبا د يدآدم كوچولوها را داشت يتو قصد سفر به سا يدبود يوراگر گال شما

Useragent: * 

Disallow: / 

Useragent: Gulliver 

Allow: / 

 قرارداد؟ يدرا كجا با robots.txt فايل

كـاربرد  . نشان داده شـده اسـت   يركاربرد درست و نادرست در دو مثال ز! يگرد يينه در جاو  يردگ ميقرار  يتسا يشهدر ر يلفا اين

 :درست

http://www.example.com/robots.txt 

 :نادرست كاربرد

http://www.example.com/mysite/robots.txt 

آيـا   كـه  يدمتوجـه شـو   يدتوان ميخود  يتسا سرور الگ يبا بررس يدخود قرار داد يتسا يرا بر رو robots.txt يلاز آن كه فا بعد

آن توجـه   يبـه محتـوا   جو و جستموتور  يكاگر . يرخ يااند  وفادار بوده ايد كرده يفكه تعر ييها يتبه محدود جو و جست يموتورها

خـود   يگانيرا از بامورد نظر  يرمس يها يلكه فا يدبخواهها  آن و از يدشو ياكرده و علت را جو مكاتبهها  آن با يدتوان مينكرده باشد، 

 .اند هليت را در اختيار شما گذاردقاب اين گوگل و بينگ در ابزار ويژه وب مسترها .حذف كنند

 يـد توان مـي شـما ن  يگربه عبارت د. دكن مي يهشود و تنها توص يتسا يد مانع خواندن محتواتوان ميپروتكل ن اين كه يدبداناست  بهتر

خواننـد و   ميخود،  ينرا متناسب با قوان يتهمواره همه صفحات ساها  آن .يدمنع كن يترا از خواندن سا يگرجو و جستموتور  يچه

 يـز خـود ن  يگانيخود نشان نداده و در با يجو و جست يج، صفحات ممنوع شده را در نتاها سايت صاحبانمدنظر  ينبعد از اعمال قوان

بالفاصـله خـود را بـا     جـو  و جسـت كـه موتـور    يستن گونه اين و يردپذ ميصورت  ريبا تأخها  يتاعمال محدود معموال. دهند ميقرار ن

امكـان دارد   خواند امـا هنـوز هـم    ميگوگل هر چند محتواي صفحات محدود شده را ن .دهد يقتطب يتهر سا robots.txt يمحتوا

  .به آن آدرسها لينك داده شده باشدممكن است دليل كه در جايي ديگر  اين دارد به ميرا در بايگاني خود نگه ها  آن آدرس

 :يا يك فايل خالي روي سرور قرار دهيد يا فايلي به صورت زير شود مي يهندارد، توص يتيگونه محدود يچشما ه يتاگر سا حتي

useragent: * 

diallow: 

بـه همـه    يدر دسترسـ  يآزاد: معنـا دارد  يـك  جـو  و جست يموتورها يبرابه صورت ذكر شده و نبودن آن خالي يا  يلفا اين بودن

. هم اثـر بگـذارد   يتسا بندي رتبهدر  يدباشد و شا يتبودن سااي  هاز حرف يد نشانتوان مي robots.txt وجوداما . يتسا يمحتوا

 ياز آزادبهتر است  يت،قانون بدون محدود يكدر پرتو  يآزاد: ادامه دهم گونه اين شود، بهتر است يفلسفكمي اگر بخواهم موضوع 

 !يقانون ياز ب يناش
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محـدود كـرده    يـر گوگل بـه صـورت ز   يرا برا rtg.html يلكه شما فا يريمگ. را يلفا يكو نه  يدرا ممنوع كن يرمس يك همواره

 :يدباش

useragent: googlebot 

diallow: /project/htmlresources/rtg.html 

نـد  توان مي يلفا اين در واقع همه كاربران وب با خواندن. خوانند ميرا ن robots.txt يلفا جو و جست يكه تنها موتورها يددان مي

. )منظوري جز كنجكاوي ندارنـد البتـه  ( ند به آن مراجعه كنندتوان مي يو به راحت ايد كردهرا محدود  يليمتوجه شوند كه شما چه فا

ند سر از توان ميدانند، ن ميموجود در آن پوشه را ن يها يلام فان ونكاربران چ يدپوشه را محدود كرده باش يككه اگر شما  يدر حال

هرگز به شاخه خاصي در سـايت دسترسـي نداشـته     جو و جستاگر قرار است موتورهاي  .)ندتوان ميتر  تسخ يا( ياورندكار شما در ب

 .باشند بهتر است براي آن شاخه، رمز عبور تعريف كنيد

مـوارد را   يـه بق ياموزيد،پروتكل را ب اين يهپا يناست قوان يتنها كاف. شما دارم يبرا يبخش خبر خوب اين شدن يچيدهفرار از پ براي

به كمـك آن   يدتوان ميدارد كه  يخود بخش يسسرو اين گوگل در. يدكن يابيارز Google Webmaster Toolsدر  يدتوان مي

 :يدمراجعه كن يربه آدرس ز. ديكن يپروتكل را بررس اين انينقو يريبه كارگ ينادرست يا يدرست

google.com/webmasters/ 

به شما كمك خواهند  يلفاي اين يابكه در ارز يابيدب ياريبس يها سايت يدتوان مي robots validatorعبارت  يجو و جست با

درباره روبوت  بيشتركسب اطالعات  براي !يستاز لطف ن يخال يزن يگرمهم د يها سايتگوگل و  robots.txt يلفا يبررس. كرد

 :ييدمراجعه نما يرز يها آدرسبه  يمامستق ياو  يدكن جو و جسترا در گوگل  database of agentsمختلف و ثبت شده  يها

robotstxt.org/db.html 

useragents.org 

 Sitemapكـه  ني اينكتـه پايـان   .يـرد گ مـي قرار  يتسا يشهداشته باشد كه در ر robots.txt يلفا يكد توان ميتنها  يتسا هر

  :يد در فايل روبوتز قرار دهيدتوان مي همانند مثال زير )بخش معرفي شده است اين كه بالفاصله بعد از(سايت خود را 

Sitemap: http://www.cnn.com/sitemaps/sitemapindex.xml 

  

  را هم محدود كرد؟ يتسا يبه صفحه اصل يدسترس توان ميپروتكل  اين باآيا 

 

  



XML Sitemap 

 يلفا اين در حالت ساده. شود مي يمعرف يرا بخواند، به وها  آن دتوان مي جو و جستكه موتور  يتاز سا يپروتكل صفحات اين كمك به

 تـوان  مـي  يتبه همراه آدرس هر صفحه سـا . را در خود دارد يتصفحات مختلف سا يها آدرساز  ياست، فهرست xmlكه با فرمت 

چقـدر   يتصـفحات سـا   يربا سا يسهآن در مقا يتشود و اهم مي يرسان روز به يكه صفحه هر از چندگاه اين مانند يگرياطالعات د

 يگـر به عبارت د. ندارد جو و جستموتور  يدراسپا يبا كار عاد يتداخل جو و جستبه موتور  يلفاي اين معرف .مشخص كرد يزاست را ن

 يشما را طبق برنامه عـاد  يتخواندن صفحات سا جو و جستموتور  يدراسپا يد،نكن يتو چه رعا يدكن يتپروتكل را رعا اين شما چه

 يتخـود را بـا سـا    جـو  و جست يپروتكل، همه موتورها اين استفاده از در .به آن است يكمك يل،فا اين دهد اما بودن ميخود انجام 

  :است يرپروتكل به صورت ز اين ازاي  همثال ساد. ندكن ميآن هماهنگ  ياصل

<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?> 

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 

 <url> 

  <loc>http://www.example.com/</loc> 

  <lastmod>20120619</lastmod> 

  <changefreq>daily</changefreq> 

  <priority>0.8</priority> 

 </url> 

</urlset>   

  يدپروتكل با اين

 .يابدخاتمه  <urlset/>ا روع شود و بش<urlset>  با •

 .مادر باشدي  هر آدرس صفحه به عنوان شناسه يبرا >url<يدارا •

 .باشد <url> مادرِي  از شناسهاي  هيرمجموعهر آدرس به عنوان ز يبرا <loc> يدارا •

بـه عنـوان   . استفاده شود ينوع كدگذار اين كاراكترها، معادل آن در يبرخ يبرا يدگردد و با يرهذخ UTF8به صورت  يدبا يلفا اين

 :استآمده  در جدول يگرد موارد. يدقرار ده ;amp& يددر آدرس با & يمثال به جا

Character Escape Code 

Ampersand & &amp; 

Single Quote ' &apos; 

Double Quote " &quot; 
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Character Escape Code 

Greater Than > &gt; 

Less Than < &lt; 

 

 يـد دامنـه با  يـر هـر ز و  يسـت معتبـر ن  يتسا يها هدامن يرز يمپ برا يتسا اين .يدقرار ده يتسا يشهخود را در ر يتمپ سا سايت

مـپ جداگانـه    يتاست، چنـد سـا   يادز يدكن يمعرف يدخواه ميكه  ييها آدرستعداد  اگر .به خود داشته باشد مپ مخصوص يتسا

مـپ  .يتابتدا به سـا  جو و جستموتور . ييدنما يمعرف جو و جستمپ مادر به موتور  يتسا يقرا از طرها  مپ يتسا اين و همه يدبساز

آدرس داشـته   50000از  بيشـتر  يـد ت مـپ نبا يهر سا. زند ميسر  يگرد يمپ ها يتآن به سا يق، سپس از طردكن ميمادر مراجعه 

  :است يرمپ مادر به صورت ز يتاز سااي  هنمون .مگابايت باشد 10از  بيشتر يدبان يزباشد و حجم آن ن

<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?> 

<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 

 <sitemap> 

  <loc>http://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc> 

  <lastmod>20120601T18:23:17+00:00</lastmod> 

 </sitemap> 

 <sitemap> 

  <loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc> 

  <lastmod>20120601</lastmod> 

 </sitemap> 

</sitemapindex> 

 :ييدمراجعه نما يرپروتكل به آدرس ز اين خاص كاربرد يو مشاهده حالت ها يقدق يبررس براي

http://www.sitemaps.org/protocol.html 

 را با تكرار در يتآن سا يايمطالب واضح و گوام  هتالش نكرد. يدشو ميپروتكل، آشنا  اين ياتجزئ ينمراجعه به آدرس فوق با آخر با

اي سـاخت  راه حلـي بـر  ... اغلب سيستمهاي مديريت سـايت ماننـد وردپـرس، جـومال، دروپـال، بيتـريكس و        .يمنما يچيدهپ جا،اين

مپ به كمك ابزار  يتساخت سا يو حت يابيارز يد،حوصله ندار البته اگر. يدبدانتنها كافيست كار با آن را مپ استاندارد دارند .سايت

 .يافت يدخواه يابزار مناسبا حتم. يدرا امتحان كن يرز يها عبارت يجو و جست يدتوان مي. ساده است يليموجود در وب خ

xml sitemap generator   ياxml sitemap validator 



Google Sitemap 

 يهتوصـ . يـد كن يـل خود را تحل يترفتار گوگل با سا يدتوان مي Google Webmaster Toolsخود به  يتمپ سا يتسا يمعرف با

 :يدكن يينرا تع يرموارد ز يدتوان ميبه كمك آن . يريدفراگ يابزار را به خوب اين آن است كه كار با يداك

 يتمخاطبان سا ياييجغراف يتموقع •

 بدون آن يانشان داده شود و  wwwكه دامنه با  ينا •

 ير؟خ ياكند  جو و جسترا  يتسا يرگوگل تصاوآيا  •

 يدربـزرگ توسـط اسـپا    يهـا  سايتدر  يكافرت د وبان يكاهش پهنا يمورد برا اين .يتمراجعه گوگل به سا يزانم يمتنط •

 .معنادار استا گوگل، واقع

 مشكالت فني موجود در دسترسي به صفحات •

 ي سايتساز بهينهپيشنهاداتي مرتبط با  •

اقـدام  هـا   آن تا نسبت به رفـع  ينيدمواجه شده است را ببها  آن با يتكه گوگل به هنگام مراجعه به سا ييخطاها يدتوان مي چنين هم

 يكسـان كـه عنـوان    يبه عنـوان مثـال صـفحات   . ينيدگوگل بب يدگاهخود را از د يتسا يمشكالت موجود در محتوا يدتوان مي. ييدنما

تـرين   مهـم  مشـاهده . ..عنوان ندارند و يادارند و  يطوالن يكه عنوان يصفحات يست،نها  آن خواندن بهكه گوگل قادر  يدارند، صفحات

 يحصـح  يبـا بررسـ  . گـذارد  مي ياردر اخت مياطالعات مها بخش واقع اين .اند هتان آمد يتبه ساها  آن به كمك ينندگانكه ب يعبارات

مد نظر بوده اسـت متفـاوت   چه  آن با يجهاگر نت. يرخ ياشما مورد توجه كاربران بوده است  خواه دلكلمات آيا  كه يابيددر يدتوان مي

. جـذاب باشـد   يـد ، باانـد  هداد ينـك به شما ل يبا چه كلمات يگرانكه د اين ديدن .يدنظر كن يدخود تجد يدر محتوا يدتوان مي د،باش

  :دكن ميرا مشخص  يرموارد ز چنين همگوگل ! دهد ميبه شما نشان  يزكلمات را ن اين گوگل

 .داده شده است يگربه صفحات د يتكه از داخل سا يوندهاييپ •

 .داده شده است يتبه صفحات مختلف سا يگرد يها سايتكه از  يوندهاييپ •

 .دارند يينپا يارنك باال، متوسط و  يجشما پ يتاز صفحات سا يچه درصد •

 .معتبر موجود در آن يها آدرسمپ را خوانده است و تعداد  يتكه سا يبار ينآخر •

 robots.txt يلفا يابيبه آن اشاره شده، ابزار ارز يزن كه قبالها  آن از يكي. يابيدب يديمف يارابزار بس يدتوان مي يزبخش ابزار آن ن در

 .است يتسا
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META Robots Tag 

. يممحدود كن جو و جست يچند از موتورها يتن ياهمه و  يخود را برا يتسا يرهاياز مس يبعض يمتوانست robots.txtاستفاده از  با

 ايـن  با كاربرد ييآشنا. كرد يفصفحه خاص تعر يك يرا تنها براها  يت، محدودال.ام.تي.اچ يها هاز شناس يكيبا استفاده از  توان مي

مـثال بالگرهـايي كـه در بالگفـا، مـيهن بـالگ،       ( مهم است يد،ندار يدسترس robots.txtكه به  ييانهازم يخصوص برا شناسه به

كـار   بـه  يـر از چهـار صـورت ز   يكـي دهد و به  مي صفحه را نشان يكبه  يدسترس يزانشناسه م اين ).نويسند مي... پرشين بالگ و 

  :رود مي

<meta name="robots" content="index,follow" /> 

<meta name="robots" content="noindex,follow" /> 

<meta name="robots" content="index,nofollow" /> 

<meta name="robots" content="noindex,nofollow" /> 

Index 

 جـو  و جسـت است كه موتور ي اين بر سر آن به معنا noآوردن . كند يگانيد صفحه را باتوان مي جو و تجسمعناست كه موتور  اين به

 .نكند يگانيصفحه را با يمحتوا

Follow 

معناسـت كـه    ايـن  بر سر آن به noآوردن . موجود در صفحه را دنبال كند يها لينكد توان مي جو و جستمعناست كه موتور  اين به

 .صفحه را دنبال نكند يها لينك جو و جستموتور 

صـفحه خوانـده شـود و     يمحتـوا  يعنـي . اسـت  index, follow يشناسه استفاده نشـده باشـد، بـه معنـا     اين ازاي  هدر صفح اگر

 مناسب اند؟ يچه صفحات يشده برا ياد يبكرت از چهار يكهر  يددان مي). فرض يشحالت پ(آن دنبال گردد  يها لينك

. مانند گوگـل  يداستفاده كن يزنها  آن از يدتوان ميمخصوص به خود دارند كه  META Robots يزن جو و جست ياز موتورها برخي

گوگـل بـه    يمورد خاص برا يك. يريدكمك بگ جو و جستهمان موتور  ياز راهنما يدتوان ميها  آن استفاده از ياطالع از چگونگ يبرا

 :است يرصورت ز

<meta name="googlebot" content="noarchive" /> 

 جو و جست يكه به همه موتورهاتر  يكل حالت .سرور خود منتقل نكند ياز صفحه را رواي  هكه گوگل نسخ دكن مي يانشناسه ب اين

 :صورت است ينشود، بد مياعمال 

<meta name="robots" content="noarchive" /> 

 شـما مـوارد خـاص و كـم كـاربردتر را در      يـدوارم م و امكن مي يانب يزرا ن يرگفت دو مورد ز توان ميكه  يگريتمام مطالب د يانم از

 .استآمده  هدر ادامها  آن يعسر يسهمقا يبرا يزن ها هشناس اين جدول. يابيد و بررسي نماييدب ترنتاين

  



NoODP 

 .ح را نشان ندهيفهرست شده است، آن توض dmozدر  يتيسا اگر

NoYDIR 

 .اهو را نشان ندهيح آن در ياهو فهرست شده است، توضيدر  يتيسا اگر

Terms 

NoIndex 

NoFollow 

NoArchive 

NoSnippet 

NoODP 

NoYDIR 

NoImageIndex 

NoTranslate 

Unavailable_After 

 

Rel=Nofollow 

 يرندهگ يتبه سا ينكدهنده ل يتاز سا يازيامت يچه يوندها،پ يلمعناست كه به هنگام تحل اين بهها  يوندشناسه در پ اين از استفاده

 يـك  يدستور تنها بـر رو  اين .مؤثر است يت،رنك سا يجپ يبهبود ياو  يشناسه در نگهدار اين استفاده درست از. داده نشود ينك،ل

 يـز ن ييفنـدها رت و ميقبل اسـتفاده كـرد   يها بخشاز آن در . شود يفبه صورت جداگانه تعر يدبا يوندهر پ يو برا دكن ميكار  يوندپ

 !يدفندها را فراموش نكنرت آن. شد ارايهكار با آن  يبرا

<a rel=”nofollow” href=”http://www.google.com”>Google</a>  
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9 

 جو و جست يمورد توجه موتورها پارامترهاي

هـر موتـور    يسـؤال بـرا   ايـن  پاسـخ  يسـت؟ چ جـو  و جست يمورد توجه موتورها يشود كه پارامترها مي يدهسؤال پرس اين هميشه

 يارسئو بس. استآمده  جو و جست يهمه موتورها يمهم براي و معمو ياز پارامترها يدر ادامه فهرست. متفاوت خواهد بود جو و جست

 يستدو ل ها همنابع و تجرب يراستناد به سا يبرا. يستن يدهاز فا يمختلف خال يها بررسي يجمطالعه نتا ينبر تجربه استوار است بنابرا

  :جدولي كه در آدرس زير وجود دارد را حتما ببينيد .شده است يمعرف يكاف يحاتبه همراه توض يگرد

http://searchengineland.com/seotable 

ي و پارامترهـا ...) ي داخلـي و  هـا  لينـك ، انهاكد، متن، عنو(پارامترهاي داخل سايت : موثر اند ها هبه طور كلي دو گروه پارامتر بر رتب

  ...).ي معتبر، ها سايتي اجتماعي، لينك از ها هحضور در شبك(خارج از سايت 

 .صفحه يا يتاز مبدا سا ينكل يعنياز،  ينكصفحه و ل يا يتبه مقصد سا ينكل يعنيبه،  ينكل: توجه 

  ها سيگنال، پارامترها

 Title يمحتوا يعنيدر عنوان صفحه،  يديبودن كلمات كل •

 يتدر نام دامنه سا يديبودن كلمان كل •

 .يتبه سا يها لينكدر متن  يديبودن كلمات كل •

 يترنك سا يجپ •

 .ها هو پوش يلنام فا يعنيبه صفحه،  يدسترس يردر مس يديبودن كلمات كل •

 .H2و  H1 يژه، به وHn يدر برچسب ها يديبودن كلمات كل •

 داخل صفحات يها لينكدر متن  يديبودن كلمات كل •

 .متن صفحهدر  يديكلمات كل يچگال •

 .Travel, Traveling و Iran, Persia مانند. در متن يديكلمات كل يها هيشبودن مترادف و هم ر •

 متن صفحه ييسوم باال يكدر  يديبودن كلمات كل •

 .شده باشد ينكل ييبه جا يركه تصو يزمان يژه، به وALTدر  يديبودن كلمات كل •

 .مختلف يزو در رنگ و سا يرخطز تاليك،اي به صورت بولد، يديكلمات كل •

 به صفحه يها لينكتعداد  •

 دهنده ينكرنك صفحات ل يجپ •

 يتتعداد صفحات سا •

 يچيده؟پ يابه صفحات در آن ساده است  يدسترس. يتساختار سا •



 .يرندهگ ينكدهنده و ل ينكدو صفحه ل يتمرتبط بودن موضوع فعال •

 .ندكن ميمراجعه  يتعبارت به سا يك يجو و جستكه بعد از  يافراد يزانم •

 .يتسا يشده با موضوع اصل جو و جستمرتبط بودن كلمات  •

 .يدجد يو افزوده شدن محتوا يتمطالب سا يرسان روز به يزانم •

 .يتهر صفحه سا يبرا Meta Description يبودن عنوان و محتوا يكتا •

 ينعمر دوم •

 عمر صفحه •

• TLD :به نظر شما كدام معتبرتر است  .دارند يبيشترپسوندها اعتبار  يبرخco.uk .يا co.ir.؟ 

 آن IPو  يتسا يزبانم •

 .به صفحه يها لينكعمر  •

 .، بهتركمترهر چه . دهنده ينكموجود در صفحه ل يها لينكتعداد  •

 يتسا يبارگذار زمان •

 .، بهتر است%99 يباال. يتدر دسترس بودن سرور سا يزانم •

 .از صفحه يها لينكتعداد  •

 .دارد يمنف يرتاث. ها سايت يرسا يتكرار يمحتوااستفاده از  •

 .دارد يمنف يرتأث. بد يها سايتبه  ينكل يابد  يههمسا •

 .دارد يمنف يرتأث. يديمورد كلمات كل يتكرار ب •

از  يگروهـ  2007سال  در. گردد ميدر طول زمان دستخوش تغيير ) ها سيگنالبه قول گوگل (دقت كنيد كه پارامترهاي مورد توجه 

  :اند هكرد يمعرف يرمثبت را به صورت ز يرتأث يمتخصصان سئو ده پارامتر مهم و داراترين  زبده

 .Title يعني. در عنوان صفحه يديبودن كلمات كل •

 به صفحه يها لينكدر متن  يديبودن كلمات كل •

 يتسا ميعمو يتمحبوب •

 يتعمر سا •

 يتصفحه در خود سا يتمحبو •

 .شده جو و جستدهنده با عبارت  ينكصفحه ل يمرتبط بودن موضوع •

 .مرتبط يامشابه  يتبا موضوع فعال يها سايتاز  يتبه سا يها لينك: خود يدر حوزه تخصص يتسا يتمحبوب •

 .در متن صفحه يدياستفاده از كلمات كل •

 .دهنده ينكل يتسا ميعمو يتمحبوب •

 .ينكصفحات مبدأ و مقصد ل يمرتبط بودن موضوع •
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مـورد   يپارامترهـا  يگـر به عبـارت د . كرده بود ياست را معرفآمده  كه در باالچه  آن متفاوت با يفهرست 2005گروه در سال  همين

 . است ييرتوجه همواره در حال تغ

  :بوده است يربه صورت ز يپارامترها در زبان اصل اين

• Keyword Use in Title Tag 

• Anchor Text of Inbound Link 

• Global Link Popularity of Site 

• Age of Site 

• Link Popularity within the Site's Internal Link Structure 

• Topical Relevance of Inbound Links to Site 

• Link Popularity of Site in Topical Community 

• Keyword Use in Body Text 

• Global Link Popularity of Linking Site 

• Topical Relationship of Linking Page 

 :صورت است اين گروه اشاره شده، به ياز سو يزن يمنف يرتأث يپارامتر دارا پنج

 .يستاغلب در دسترس ن يتسا •

 ها آن مشابه يمحتوا يا يگرد يها سايت يستفاده از محتواا •

 ارزش و ارسال كننده اسپم يب يها سايتبه  ينكل •

 .تمركز دارند ينككه بر فروش ل ييها فعاليتو  ها هشركت در گرو •

 .يتاز صفحات سا ياريدر بس Meta Tagsو  Titleدر  يتكرار يمحتوا •

 :اند هصورت بود اين به يپارامترها به زبان اصل اين

• Server is Often Inaccessible to Bots 

• Content Very Similar or Duplicate of Existing Content in the Index 

• External Links to Low Quality/Spam Sites 

• Participation in Link Schemes or Actively Selling Links 

• Duplicate Title/Meta Tags on Many Pages 

   



ها و مفاهيم است كه بايـد خـوب فهميـده     اي از ايده سئو مجموعه. بند كنم و بگويم سئو يعني اين عالقه ندارم سئو را بندبه شخصه 

گـاه مخاطبـانم را قـانع نكـرده اسـت و       اما اين توضيح مـن هـيچ  . گاه بايد خوب بدان عمل شود خوب فهميده شد، آنوقتي و . شود

گيرنـده را  مورد توجه بيشتري قـرار  كارهايي كه بايد اي نيست در ادامه  حاال كه چاره. مانند تا ليستي ارايه كنم چنان منتظر مي هم

  :!)نه آن، نه اين( كنم ليست مي

 ي يكتا و كوتاه براي صفحاتها انعنونوشتن  •

 ي مختلفها عبارتي داخلي بين صفحات سايت با ها لينكبرقراري  •

 نوشتن محتواي يكتا و يگانه •

استفاده جداگانه از كلمات هر عبارت و به كـار بـردن مترادفهـاي     ،تيب كلماترت استفاده از عبارت كليدي در متن، حفظ •

  : نمونه. دكارگيري بهبهتر است جوراب پشمي، جوراب و پشم را در متن  تي اسماگر عبارت كليدي جوراب پش. آن

  دستباف ميجوراب پش

هنرمندان كورد  ،در بافت جوراب .به كار رفته استبهترين پشم گوسفندي بافته شده است و در آن  ردستانودر ك باين جورا

ن خراسـان بـه آ  كوردهـاي  هاي متفـاوتي دارد مـثال    نامران اي در مناطق مختلف دستباف ميجوراب پش. اند هداشتاي  هدقت ويژ

با اغلب شلوارها و كفشـها سـت    توان ميمناسب فصلهاي سرد سال است و آن را مي جوراب پشبه طور كلي . گويند ميبوجالي 

  .كرد

و به نـوعي متـرادف تلقـي    اند  طكار نرفته است اما شلوار و كفش به آن مرتب چند مترادفي رايج براي جوراب به متن هر اين در

ن نـوع تنظـيم مـت    ايـن  .اند هگوناين حتي كلمات زنانه و مردانه نيز. رود ميد زيرا جوراب معموال با كفش و شلوار به كار نشو مي

دهد و طبيعي و عادي بـودن آن را بررسـي    ميباورم كه گوگل الگوهاي متني را مد نظر قرار  اين بر. برد مياعتبار سايت را باال 

 ها سيگنالاما ادامه  .دكن مي

 منظم سايت يا وبالگ روزرساني به •

 تنظيم منطقي متن صفحات و دادن لينك به صفحات ديگر از داخل متنهاي صفحات و نه از طريق منوها و فوتر سايت •

 منظم صفحه خود روزرساني بهو  ي اجتماعيها هحضور در شبك •

 مناسب) هاست(ميزبان انتخاب  •

 مرجع و معتبر مرتبط با حوزه كاري سايتي ها سايتحضور در  •

 ي خبري و مرتبطها سايتانتشار خبر و رپورتاژ آگهي در  •

 و مطالب و پرهيز از كپي كاري ها هخاص در تنظيم نوشت يداشتن سبك •

ـ   هـا  سايتهمه . ، عكس، ويديواف دي پيانتشار محتوا به فرمتهاي ديگر مانند ، توان ميهر جا كه الزم است يا  • د، مـتن دارن

 .شما متفاوت باشيد

پروسـه   اين گشاده دستي كنيد اما . ي ديگر به عنوان منبع لينك كنيدها سايتدر داخل متنهاي سايت اگر الزم است به  •

 .دليلي وجود ندارد كه فقط لينك بگيريد و لينك ندهيد .كنترل شده باشد
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 يـرا ز يـد انتشار مقاالت دقت كن يخبه تارا حتماما  يدكن جو و جسترا در گوگل  يرت زاعبار ينه،زم اين در يگريمقاالت د يافتن براي

  .نداشته باشد مياعتبار عل يگرممكن است آن مقاله د

• Search engines ranking factors 
• Search engine ranking signals 

• Search engine ranking parameters 
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 متفرقهمهم  مباحث

 ياراذعان كنم كه موضوعات بس يدبا. يستآن ن يبودن محتوا يتكم اهم يانتخاب شده است به معنابخش ي اين نام متفرقه برا اگر

  .ييدرا به دقت مطالعه نماها  آن الزم است. مطرح شده است دهني ايفصل و فصل ها اين در ميمه

  خط فارسي

كلمـات   گونـه  يـن منفصـل نوشـتن ا   يـا د متصل در مور يول يرندپذ يبترك يكديگركلمات با  يشترو ب يبيترك ستا يزبان يبان فارسز

گـاهي در    »خوش« .شوند يموجود باشد در عمل نقض م يقوائد ينچن عضااگر هم ب ياوجود ندارد و  يقائده خاص گونه يچه ييبترك

 تركيب 300در حدود » كم«. پيوسته خوشحالو  خوشبو، خوشگلجدا است و گاهي در  خوش لباسو  خوش حساب يقه،وش سلخ

هر دو از نظـر دسـتور زبـان     كه يدر صورت؟ جدا »صلح جو«سر هم است و  »دانشجو« چرا .آن متصل است يبترك 6دارد كه فقط 

از  يو گروهـ  يسـي طرفـدار جدانو  يكـه برخـ   مورد اختالف نظر فراوان است چنان يندر ا يرانيا يسندگاننو ينب. دارند يكسانيفرم 

  .دو راه حل ارائه دهند يناز ا يبيترك ،با استناد به قواعد دستور زبان كنند يم يسع يزن يو برخ كنند يم يدار جانب يسيمتصل نو

بـه   تـوان  مـي به عنـوان مثـال   دارد كه  ينترنتو ا يوترگرفته شده در كامپ كار به يها يبا تكنولوژ يجد ياربس يمشكالت يخط فارس

  .اشاره كرد يچپ نوشتن حروف فارس بهاز چپ به راست نوشتن اعداد و از راست  تناقض 

مختلـف   يهـا  حالـت  يدارا يرنـد كلمه قـرار بگ  يدر كجا كه ينحروف بسته به ا يشترحال ب ينحرف دارد اما با ا 32 يفارس يالفبا

 يهـا  لتحا ينا. و لوح اشاره كرد يححـ، ـحـ، ـح و ح در كلمات حاضر، محل، مل  يها توان به حالت يبه عنوان نمونه م. اند ينوشتار

 يـده خوانـده و فهم  يدر جمله به سادگ يدكلمه با چنين هم. كرده است يحادا يبه خط فارس شتندر نو يمشكالت يگوناگون نوشتار

خوانـد و   يـد را واقعا چگونـه با  ،»ببر: زد يادفر يبلند يكرد و با صدا ينرو به حس يشاد«جمله . يستن گونه ينا ياما در فارس. شود

از او خواسـته اسـت    كـه  يـن ا يـا ؟ )فعل بريـدن ( پاره كند) مثال با چاقو(را  يزيامر كرده است كه چ ينبه حس يشاد يامعنا كرد؟ آ

 يـوان ح يكرا با نام  ينحس ي،است و شاد يگريد يزاصوال داستان چ كه ينا يا؟ و )فعل بردن( جابجا كند يگريد يرا به جا يزيچ

  . است يمهم در خط فارس يشدن، مشكل يدهبد فهم يو گاه يرسخت خوانده شدن و د ينخطاب كرده است؟ ا

فاصـله عرضـه شـده اسـت و اكنـون بسـياري از        نيمهايي براي رفع مشكل  با اين كه برنامه ها چه بكنيم؟ ما به عنوان مديران سايت

نيـز  داننـد و حقيقتـا يـادگيري آن     كنند اما كاربران اينترنت اصـول نگـارش خـط فارسـي را نمـي      كليدها از آن پشتيباني مي صفحه

ـ  و يـا مباحـ  هاي چاپي است  اگر سايتي داريد كه مورد توجه رسانه .كند افزوده خاصي ايجاد نمي.ارزش ي را دنبـال  ث فرهنگـي و ادب

اما  گزينيد ها برمي يي كه براي رتبهها عبارتكنيد و هم در  هم در محتوايي كه توليد مي بهتر است اين اصول را رعايت كنيدكند،  مي

بـا   »جـو  و جسـت «بهتر اسـت بدانيـد كـه بـراي گوگـل      حال به هر  .ها توجه به اين موضوع مسئله چنداني نيست براي اغلب سايت

  !دو چيز استفاصله با فاصله برايش  يعني نيم .اردتفاوت د »جستجو«
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تغيير خط فارسي  ي امروزه مخالفان. و هميشه موافقان و مخالفان بسيار داشته است ي طوالني دارد خط فارسي سابقهموضوع تغيير 

خط موجود را عـاملي   آن، انبينند و موافق را بر باد رفته ميدانند و هنر و فرهنگ و خوشنويسي  اين كار را خودباختگي فرهنگي مي

بر صـندوق عقـب حـك شـده      Sabaو  Nasimو  Samandبه صورت ها  آن ي اما نام ماشين همه دانند ايران مي رفت مهم در پس

   .Salam: كنند گونه به شما سالم مي ي فيسبوك اين و در صفحه است

 ناميدنيا فارسيش به گمان من تغيير خط به التين رسما اتفاق افتاده است و پينگليش ها،  ها و مخالفت ي اين موافقت با وجود همه

مي و بـدفه  يردو  كجبه شخصه معتقدم خط فارسي بايد با حروف التين باشد تا  .است يك رويداد مهمتنها سرپوش گذاشتن بر  آن

مزايـاي بسـياري دارد كـه    در مقايسه با خط كنـوني فارسـي   التين خط  .بيايد يشبه ندرت در آن پبه شرحي كه در مثال آمد، ا ه

  .ي اين كتاب خارج است پرداختن به آن از حوصله

  !م كه بشود اما نشدكردتالش ! ايد الخط نايكسان اين كتاب نيز شده ي رسم حتما متوجه: نكته

  فيسبوك يا گوگل؟

گيريد كه بايد  در شرايطي قرار ميديگر گاه  به عبارت. كنند ه ميو مقايسدهند  يم قرار مدر كنار هرا گاه  ياجتماع يها سئو و شبكه

اجازه دهيد خيلي سـريع مزايـا و معايـب هـر      هاي اجتماعي را؟ سئو يا حضور در شبكه يد؟كن يشما كدام را فدا م. يدرا بزن يكي يدق

  .يك را بررسي كنيم تا بتوانيم پاسخي براي سوال مطرح شده بيابيم

  كردن سئو مزاياي

 و قابل تكثير خوربدرد به محتوايوليد ت •

كه براي صفحات سايت خـود توليـد كـرده ايـد را بـراي      را  ييمحتوا يدتوان يشما م. محتوا در پروسه سئو مهم است توليد

  .مشتريان هم ايميل كنيد و يا حتي در فيسبوك منتشر كنيد

 بلندمدت سود •

از  يـك شـما تراف سـايت   يهـا بـرا   كه ممكن اسـت تـا سـال    يدكن يدتول ييمحتوا يدتوان يدو ساعت زمان م يكيصرف  با

اي در تحليل بازار هاستينگ ايران نوشتم هنوز كـه هنـوز اسـت بـدان      چند سال قبل مقاله. ايجاد كند جستجو يموتورها

  .شود استناد مي

 مند هدف ترافيك •

 زيادي يمجبور به رقابت با رقباتا  يدكن يجادخود ا يتهدفمند در سا يكتراف يدتوان يم يا كلمهچند يتمركز بر عبارتها با

  مندتر است؟ جو هدف و كدام جست. يدكن يسهفروشگاه را با فروشگاه كفش كودك مقا. يدنشو

 .كنند يشما كمك مسايت به اعتبار  ها لينك •

 هـاي  يتنوشتن مقاله و انتشـار در سـا   ينكجذب ل يها راه يناز بهتر يكيمانند سوخت هستند و  ها ينكپروسه سئو ل در

خـود كمـك    يتسـا اعتبـار  و هم بـه   يدده يرا گسترش م يهم روابط تجار يبترت ينبد. شماست يدر حوزه كار معتبر

  .كنيد يم

 .تر شده است ساده سئو •



 گوگل هوشمند شده اسـت و بهتـر  . يدخوب منتشر كن يمحتوا يستكه گوگل در خود داده است كاف يديجد ييراتتغ با

 سئو يا يهپا مهيمفا يتتنها رعا يدكنسئو  يچيدهپ يوقت خود را صرف اعمال ترفندها يستن يازن يگرد. دهد يم تشخيص

  .است كافي

  كردن سئو معايب

 .بر است زمان •

 اي سـاده كـار  باشـد،   يفيـت كو با يكتـا محتوا اگر قرار اسـت   ينهم يدمحتوا در سئو مهم است اما تولكه است  درستاين 

  .بر است زمانو  يستن

 .دانست يدسئو را با يي ازها تكنيك يدهم با هنوز •

  .301و  404مرتبط با  يماتمانند تنظ يدبدان يفن يزهاييچ يدهنوز هم بابا توليد محتواي مناسب 

  يستشما ن ينهگوگل گز تنها •

  .يدكن رعايت يدبارا نيز  يگريد ينقواعد و قوان يعني ينو ا مانند ياهو و بينگ هم هستند يگريد يجستجو يو موتورها

 از كنترل شماست خارج •

 كـه در سـئو    يـد نداررا  يـزي كنترل بـر چ  يعني يدندار ها ينكبر ل يتحت كنترل شماست اما كنترل يتدرون سا تغييرات

  .تعديل شونديا ها بسته به داليل بسيار، ممكن است حذف، اضافه و  لينك .استمهم بسيار 

 .يستن يريگ هقابل انداز يزچ همه •

درصد اين اطالعات  50گاه تا . ردك يابيو ارز يابيرددر سايت خود كاربران را  هاي يتفعال ي ان همهتو ينم يل بسياردال به

  .ممكن است ثبت نشود

 .بلندمدت است يا پروسه سئو •

ي تالشي  با همه. و محتواي مناسب توليد كنيد يدخود باشسايت  يها مراقب رتبه يشههم يدبا يستن يكاف باره يك تالشي

  .ي شما ممكن است در اثر فعاليت زياد رقبا تهديد شود كنيد هنوز هم رتبه كه مي

  ياجتماع يها شبكهحضور در  مزاياي

 .حال سئو است كمك •

اگـر در   ينبنـابرا . هاسـت  يتسـا  يـن از ا يكـي بوك هـم  يسـ فخـب  . كند يرا دنبال م ها يتشما در سا يتسا ينكل گوگل •

  .يابند يبه نفع شما مها  آن در يمهم هاي ينكلهاي اجتماعي فعال باشيد، موتورهاي جستجو  شبكه

 يشخص يروابط قو ايجاد •

فعال  يتسا يكاف يدساز يم ينكصدها ل ياجتماع يها در شبكهبگيريد  ينكلتوانيد چند  خود ميوبالگ با نوشتن در  اگر

دوست داري با دوست من كه . يدداشته باشبراي گفتن  يدنبال كنندگان خود حرف ياو بر يدرا دنبال كن ديگرانو  يدباش

  ه با دوست تو دوست بشه، دوست بشي؟وست دارد

 .يدنك يم يدتول يرقابل تكث اييومحت •

كـه  ديگري  يا در هر شبكهآن را و  يدكن يدخوب تول يمحتوا ،يدبوك باشيسفدر . يك شبكه باشيدفقط عضو  يستن قرار

  .كنيدقسمت  يگرانبا د يدداردوست 
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 يشترب يانمشتر يعنيتر مند هدف يها شبكه •

 Linkedinد مي هآمارها نشان . خورد يكار شما م و به درد كسب يشتركه كدام شبكه ب يدكن يبررس يبه راحت يدتوان مي

  .است توئيتر و فيسبوكتر از كارها بسيار موثر و براي كسب

 .در فروش موثر است يگراند نظر •

هـا و محصـوالت    يـده تبادل نظر دربـاره ا . موثر است يدخر يبراها  آن يريگ يمشده توسط كاربران در تصم يدتول محتواي

تـوان   را مـي ) نظـرات (ايـن محتـوا   . رسـاند  يرا م ياجتماع يها قدرت شبكه ينبخورد و ا يكار و تواند به درد هر كسب مي

  .بررسي و تحليل كرد

  اجتماعيهاي  شبكهحضور در  معايب

 . اثر است كاري كممحتوا  يدبدون تول ياجتماع يها در شبكه حضور •

  شما را دنبال كنند؟ يگرانچگونه د ، مطلبي تسهيم نكنيد، نظري ندهيد، چيزي را اليك نكنيد؛يسيدننو يزياگر چ

 .دارد يازدر آن به زمان ن موفقيت •

بـه كسـب اعتبـار در     .يسـت اصال سـاده ن  يا پروسهاين اعتبار كسب . شما را دنبال كنند يگرانتا د يدخود را ثابت كن بايد

  .شما نيستند فكر كنيدعادي يا كاري ميان اعضايي كه دوست 

 .مصرف دارد يختار ياجتماع يها در شبكه محتوا •

  .شوند كم محو مي بهترين مقاالت و عكسها و ويديوها هم نمي توانند هميشه روي بورس باشند و كم

 .است يرگ وقت ها يتفعال گيري پي •

ها  توانيد همه فعاليت نمي شود اي كه انجام مي هاي مرتب روزانه با آپديت يريدبوك بگيسرا در ف يگروه ياهر فرد  ي هدنبال

  !يگرد يدكار خودتان هم برس هب يدباالخره با. كنيد گيري يپرا 

 ؟را ياجتمـاع  يهـا  شبكه يارا سئو كنيد؟  را فداي ديگري مي يكاست كه كدام  ينسوال ا كه مزايا و معايب هر يك عنوان شد حال

 هردر حقيقت . هاي اجتماعي در كنار هم موثرترند سئو كردن و حضور در شبكه. كدام را هيچ. كنم پاسخ شما درست است گمان مي

گوگـل شـبكه   . شـود  يداده مـ  يـت اولوجـو   و موتورهـاي جسـت   يجدر نتا ياجتماع يها شبكه محتوايو  اند يبه محتوا متككار  راهدو 

  .بخشد  غنا ميبوك يسفرا با محتواي  اش نتايج ينگو بكند  پشتيباني مي) گوگل پالس(اجتماعي خودش را 

  آژاكس

هاي اطالعاتي و خبري شده است و حقيقتا كمك مهمي هم به كـاربر و همـه بـه مـديران      تكنيك رايجي در سايت) Ajax(آژاكس 

يسي نشود تمام محتوايي كه با اين تكنيك ممكن است ارايه شود از تيررس موتورهاي جسـتجو خـارج   نو است اما اگر درست برنامه

چنين در صورت مراجعـه   هم. شود وجود داشته باشد كار اين است كه هميشه لينكي مستقيم به متني كه با آژاكس لود مي راه. است

  .نباشدريخت  به شكل زيبايي ارايه گردد و زشت و بيصفحه  ،آن به



  فلش

بـه   ياسـت كـه حتـ    يزيخاص آن، چ يسينو ر متحرك، صدا و برنامهيب تصاويكرت ك جذاب ويدر خلق گراف )Flash( فلش قدرت

 رااي  هكننـد  يرهافت كه با استفاده از فلش صفحات خي توان ميرا  ياريبس يها سايتامروزه . كند ميهم خطور ن ال.ام.تي.اچ ياهايرو

كـه   ايـن  بـا  جـو  و جسـت  يموتورهـا . پنهان است جو و جست يموتورها يفلش برا يها سايت ييابيحال ز اين بااما . اند همنتشر كرد

شـوند   مي ير بارگذاريد فلش معموال يها سايت. با فلش مشكل دارند يفلش را بخوانند اما به طور كل يها فايلند متن درون توان مي

 .ستين ينددگاه كاربران عجول وب، خوشاين مورد از ديو ا

 گونه اين جو و جست يهم كاربران و هم موتورها معموال. است يتسا يج فلش استفاده از آن در صفحات وروديرا ياز كاربردها كيي

 از اسـپلش  اسـتفاده  .باشنداي  العاده ك خارقيگراف يدارند هر چند كه ممكن است دارا ميك يرا محتوايصفحات را دوست ندارند ز

)Splash( قبـل از ورود بـه   اي  هيـ ثان 30 مـي ليف يك سوپر ماركت به تماشـا يداران يت همانند مجبور كردن خريسا كي يدر ورود

ان صفحه يعنوان آن و متن نمااي  ههر صفح يها ترين متن مهم. كمي دارند يا محتوايندارند و  ييصفحات محتوا اين .فروشگاه است

كـه موتـور    كمـي دارنـد  ار يبسـ  يها لينكا يندارند  ينكيل. آن را بخواند جو و جستان ندارند كه موتور ين صفحات متن نمايا. است

 . آن را دنبال كند جو و جست

اسـپلش قـرار داده    يينن حالت مـتن شـما پـا   يدر ا. ديد در صفحه اسپلش خود متن قرار دهيتوان ميرفع مشكالت اشاره شده  براي

ت دارند تا اسكرول يل به ورود به سايكاربران تما بيشتر. دين اسكرول نماييش را به پايد پنجره نمايدن آن بايد يشود و كاربر برا مي

تـان در   تياز سـا  ييها بخشرا به  ييها لينكضمن آن كه شما . ستيت بدون محتوا نيصفحه اسپلش سا رگين حالت ديدر ا. كردن

 .ديا ه كردهيآن تعب

 آنجاتا . فلش استها  آن از يكه بخش كوچك ييها سايت ينه برا شود و ميتمام فلش حاد  يها سايت يمسئله فلش و سئو برا اصوال

و متن مهم صـفحه را از   يدقرار ده ال.ام.تي.اچ يهمواره فلش را درون كدها. يدكن يتمام فلش دور يتسا يكان دارد از طراحامكه 

   .ون فلش چه خبر استد دربدان جو و جستتا موتور  يدقرار ده جو و جستموتور  ياردر اخت >NOEMBED<شناسه  يقطر

 .را از محتواي صفحه تـا حـدودي خبـردار كنيـد     جو و جستيد موتور توان مياز طريق لينك دادن اصولي به صفحات داراي فلش هم 

 يانشده با فلش، از م يطراح يتكسب رتبه باال با سا يدهد، برا ميقرار ن جو و جستموتور  ياردر اخت يكاف يفلش محتوا يلفا چون

موضع فلش  درباره .شت تا ضعف مؤلفه متن جبران گردددا يتبر مؤلفه محبوباي  هيژتمركز و يدبا يتو محبوب يوندسه مؤلفه متن، پ

 seo flashعبارت  مطالب اين به يرس دست يبرا. شود ميمنتشر  يفندها و اخبار متنوعرت ، همواره مقاالت،جو و جست يو موتورها

 .يدينما جو و جسترا در گوگل 

  قاب

به صورت قـاب   ها سايت يطراح. دكن مي يمبخش تقس ينرا به چند يشاست كه صفحه نما ال.ام.تي.اچدر  يكيتكن ،)Frame( قاب

راه  يـز مشـكالت آن ن  يدارد و برا يبيو معايا اقاب مز. ندكن ميبه استفاده از آن ناي  هيطراحان وب توص. مرده است تقريبا يموضوع

اگر  .فحهصو نه براي كل  استاست كه بيشتر براي بخشي از صفحه  iFrameچه كه رواج دارد  امروزه آن .شده است ارايه ييكارها

بـا   !ديـ را به كام خـود تلـخ نكن   يد و زندگيدنبال دردسر نگرد. ديآن با قاب فكر نكن يد به طراحي نكرده يت خود را طراحيهنوز سا
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افزارها مسير حركت طراحي سايت را  و به نوعي اين نرم رود شما كمتر به سراغ قاب ميبودن سيستمهاي مديريت محتوا البته ذهن 

 .يدكن جو و جست ياهو يارا در گوگل  seo frameعبارت  ينه،زم اين موجود در يكارها راه يافتن براي. كنند مشخص مي

 گذاري يا برچسپ تگينگ

 يـد اجازه ده. يداستفاده از آن را به هدر نده يازاز حد در استفاده از تگ، امت يشم با تكرار و اصرار بكن مي يهتوص آن، ياز معرف قبل

 يـدي كل يهـا  عبـارت  يـد توان ميدارد،  ينگتگ يتشما قابل يتسا اگر .اجازه دهيد وب زيبا بماند .به شما كمك كندا راه كار واقع اين

عبـارت   يـك  يگرند صورت دتوان ميها  تگ اين از يبرخ. يدكن يف، تعر)Tag( هر صفحه به صورت تگمتن مهم خود را متناسب با 

بـه  ) زيـر هـر نوشـته    يا( يتاز سا ييدر جاها  تگ يشحال با نما. شود مي جو و جست )و به وفور( موارد به اشتباه يباشد كه در بعض

صـفحه بعـد از    اين .واندشما بخ يتدر سا يدصفحه جد يكمرتبط با هر تگ را به عنوان  يجنتا يدده مياجازه  جو و جست يموتورها

   .خواهد بود جو و جستقابل ها  آن تگ شدن، با يگانيبا

تگينـك را بـه    .د زياد باشدتوان ميهم ها  تگباالست تعداد محتوا  يدتول يزانمدر سايتي كه .باشد يتسا بايد متناسب باها  تگ تعداد

بايـد  بلكه تگ  يابد، يشافزا يتسا يها هكه رتبنشود اضافه  يتمنظور به ساي اين برا ينگتگ يگردبه عبارت  .درستي استفاده كنيد

حالـت اسـتفاده   ترين  نيد از آن در بهينهتالش كهمواره . گشاي كاربر واقعي باشد تا گره داشته باشد گاه جايو ساختار آن  سايتدر 

ديديد كه تنها چهار خط دارد اما هشت خط تگ زيرش اي  هنوشتاگر  .يدروش درست استفاده كن اين م ازكن مي تاكيدباز هم  .كنيد

او يا از چـاهي كـه بـراي    . بالگر را بگيريدمدير سايت يا رديف شده است، زنگ خطر را به صدا در بياوريد و هر چه زودتر جلوي آن 

  .ست خبر ندارد يا اوردوز شده استخودش كنده ا

  

 »كنيد كليك اينجا« براي تنها برچسپ همه اين

   



  :گذاري را توضيح دهم برچسپ و همراه با مثال به زباني ديگر ه دهيد يكبار ديگراجاز

تـگ گفتـه    يـا كلمات برچسپ  اين به. كرد يانچند كلمه ب يا يكرا با ها  آن توان ميچند موضوع مهم دارد كه  يا يكاي  هنوشت هر

در . وجود نـدارد  ينهزم اين در يتيكند و محدود يفبرچسپ تعر يسدنو مي ياخواند  ميكه اي  هنوشت يد براتوان ميهر كاربر . شود مي

حال كاربران  اين با. است "وب" يباييز اين مختلف بخورد و يها برچسپنوشته  يكشود  ميباعث  ربرانكا هاي يدگاهواقع تفاوت د

را  يـر خبـر ز . ندكن مي يزو عام پره يكل ياربا مفهوم بس ييها برچسپزنند و عموما از  مي يقدق يها برچسپ ها هسنج به نوشت يكبار

  :يمكن مي يبا هم بررس

خبر داد و قرار بـود   يسون ياش با همكار يزيونگوگل از ساخت تلو يشپنج ماه پ حدود .كرد يگوگل را معرف يزيونتلو سوني"

گوگـل را   ترنتـي اين يـون يزتلو يسرانجام شب گذشته شركت سون. شود يهارا يتوسط سون ييزدر پا يادن ترنتياين يزيونتلو يننخست

  . يدداشته باش يكجارا  يدنت و اندروتراين يزيون،تلو يدبتوان دهاين تا از هفته. كرد يمعرف يويوركرسما در ن

 يشـگر از نما يمثال در بخش يبرا يدتوان ميدوگانه هم دارند كه  زمان همحالت كاركرد  يكها  يزيونتلو... گوگل به صورت  يزيونتلو

آن  يكه سون دهم هستن يبو عج يدكنترل از راه دور جد يك يداراها  يزيونتلو اين .يدكن ييتتو يگرد يو از بخش يدتماشا كن يلمف

آن وب  يـق از طر يـد استفاده شود و هم بتوان يزيونكنترل تلو يشده كه هم برا يطراحاي  هكنترل به گون اين .را اختراع كرده است

  ".خواهند شد يهبه بازار ارا دهاين گوگل از هفته يزيونتلو . يدنترل كنتان را ك ييديتلفن اندرو يا يدكن يگرد

  narenji.ir: خبر منبع

 ياگر كس. مكن ميرا انتخاب  "گوگل ترنتياين يزيونتلو"و  "گوگل يزيونتلو"، "و گوگل يسون يهمكار" يها برچسپخبر ي اين برا

 يـف تعر. اسـت  هـا  برچسـپ خبر كـامال مـرتبط بـا     يراشود ز مين يوسما نمايدخبر مراجعه  اين كند و به يككل ها برچسپي اين رو

 ترنت،اين شب گذشته، ييز،پا ده،ينآ هفته ي،اختراع، وب گرد يلم،ف يشگر،نما تلويزيون، يد،اندرو ي،به صورت گوگل، سون ها برچسپ

و خواننـدگان را   يسـت ن يروش مناسـب ، انـد  هدر متن خبـر آمـد   يقاهر چند كه كلمات انتخاب شده دق... دوگانه و  زمان همكاركرد 

  خبر اين .يدكن ميمايوس 

 .گوگل است ترنتياين يزيوندرباره تلو يقبه طور دق يست؛درباره گوگل ن يقادق •

 .و گوگل است يسون يدرباره همكار يقبه طور دق يست؛ن يدرباره سون يقادق •

• ... 

  .تتنها در آن استفاده شده اس ييزكلمه پا يست؛ن ييزاصال درباره پا •

بهتـر  به طور كلي . خواهد بود "گوگل ترنتياين يزيونتلو" مشود، همانا انتخاب يفبرچسپ تعر يكنوشته تنها ي اين قرار بود برا اگر

 .مورد كافي است 3و در اغلب موارد  مورد محدود شود 7به حداكثر  ها برچسپآن است كه تعداد 
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  اف دي پي

 تـوان  مـي مناسب  يساز بهينهبا . شود ميمنتشر  )PDF( اف يد يپ يها فايلبه صورت  يمختلف يلبه دال ها سايت ياز محتوا بخشي

ماننـد   يـز ن هـا  فايـل ي اين محتوا سازي ينهبه. كه رتبه مناسب كسب كننداي  هبه گون يكرد حت جو و جستدر وب قابل  يزرا نها  آن

 .دارد يحبه توض يازوجود دارد كه ن ياما موارد. نمود يترعا يدمتن صفحات با يصفحات وب است و همان اصول را برا

 يمشـكل اصـل   هـا  فايـل  ايـن  نوع ساخت. با آن ندارند يخوانند و مشكل ميرا ها  آن مهم يجو و جست يحال حاضر همه موتورها در

. يـد كن يـره ذخ يـد نبا يرآن را بـه صـورت تصـو    گاه هيچشما . گردد يرهذخ يرد به دو صورت متن و تصوتوان مي اف دي پي يلفا. است

 يبـرا  ماننـد فوتوشـاپ   يكه از ابـزار  يزمان ينبنابرا. را بخوانند يرمتن موجود در تصاو ندتوان مين جو و جست يكه موتورها يددان مي

آن كـه مطمـئن    يبـرا . نگـردد  يـره بزرگ ذخ يرتصو يكبه صورت  يكه خروج يددقت كن يد،كن مياستفاده  اف دي پي يلساخت فا

 :يدرا دنبال كن يرز يرو سپس مس يدباز كن ار يلابتدا فا ير،تصو ياشده است  يرهبه صورت متن ذخ اف دي پي يلفا يدشو

File > properties > fonts 

را  يـل متن درون فا يدبتوان يدشما با چنين هم. به صورت متن ساخته شده است يلآن كه فا يعنينشان داده شود  يدر آن فونت اگر

 فايـل  .شـود  مـي خوانده  يزن جو و جستتوسط موتور  يدبه كمك ماوس انتخاب كن يدتوان ميكه  يمتن. يدب كنبه كمك ماوس انتخا

 يطراحـ  ال.ام.تـي .اچرا به صـورت  ها  آن خالصه يدتوان مي. يابدكاهش ها  آن تا حجم ييدنما يساز وب فشرده يرا برا اف دي پي يها

 .يدارجاع ده ياصل يلكاربران را به فاها  آن يقاز طرا بعد. يرندتا رتبه بگ يدكن يمعرف جو و جستصفحات را به موتور  اين .يدكن

 يهرا توصـ هـا   آن كـار بـا   يـز به شما ن. يمنما مياستفاده  اف دي پي يها يلفا... و يرمزگذار يرايش،ساخت، و يبرا يرز يگانابزار را از

 PDF995.com :مكن مي

به عنـوان مثـال گوگـل    . ها چون گذشته نيست بهتر شده است و نگراني اف دي پيي ها فايلرفته رفته با  جو و جسترفتار موتورهاي 

به خوبي بخواند هر  آن رادهد توانسته است  ميدهد كه نشان  ميدر نتايج خود ارايه  ال ام تي اچنسخه  اف دي پيي ها فايلبراي اغلب 

 يبـرا . اعتبـار خـوبي دارنـد    نوعـا  اف دي پـي ي ها فايلي درون ها ينكلدقت كنيد كه . آن زيبا نيست ال ام تي اچچند كه فرمت فايل 

 .يدكن جو و جسترا در گوگل  optimizing pdf files seoمورد عبارت  اين در بيشتربه منابع  يدسترس

 وب  ميزباني

كه  يباند يپهنا يت،ساسرعت باال آمدن . يددهد، دقت كن ارايهوب  يزبانيشما خدمات مسايت كه قرار است به  يانتخاب شركت در

در دسـترس نباشـد،    يتو سرور سـا  يايدب جو و جستاگر موتور . اند ميموارد مه يتسا گو بودن سرور پاسخ يشههم يد،دار ياردر اخت

هـا   شـركت  يبرخ ي،تراكاشي ها يسدر سرو. يدبه آن توجه كن يداست كه با يگريمهم د ياربد، مورد بس همسايه .ايد كردهشما ضرر 

شـما   يتكـه سـا   يريـد پذ مـي آيا  .هم خواهند بود يههمسا عمال ها سايت اين .دهند ميسرور مشخص قرار  يك يرو يتسا گونه همه

 !)يدپورنو ندار يتخود سا ماكه شام  هالبته فرض كرد(پورنو باشد؟  يتسا يك يههمسا

در . شـود  مـي  يهتوصـ  يين،پا ينههز يلبه دل يتراكاشي همان سرورها ها سايتاغلب  يندارد و برا يبه سرور اختصاص يازن يتيسا هر

يـد و كسـب   كن مـي اگر در منطقه جغرافيايي خاصي فعاليت  .موجود است ياريمناسب بس يها هيندهنده، گز انتخاب شركت خدمات

 تمركز شما بـر  مثال. جغرافيايي تهيه نماييديد خدمات ميزباني را از همان منطقه توان ميرتبه در همان منطقه براي شما مهم است، 



دهنده خدمات ميزباني  وضعيت سرورهاي ارايه چنين هم. بازار مالزي است پس بهتر است سرور سايت شما هم در همان كشور باشد

را در سـايت زيـر وارد   هـا   آن )IP( پـي  يآ كافيست. نيدبررسي ك ،هاي معتبر اسپم قرار دارند يا نه در پايگاهآيا  ديدگاه كه اين را از

  :)يا سايتي مانند آن( نماييد

http://www.mxtoolbox.com/blacklists.aspx 

 را روي يـك هـا   آن ت داريـد چند ساياگر . سايت خود بيشتر هزينه كنيدميزباني براي ي مسايت براي شما مهم است، كي  اگر رتبه

ي ي شـما دارا هـا  سايتد يعني آنكه دهن ميشركتهايي هستند كه به شما خدمات ميزباني وب براي سئو . معين هاست نكنيدپي  آي

  .خواهند بود )C Class( پي هاي مختلف در كالس سي.اي

  ميزباني در داخل كشور

بـا  . براي ميزباني سايت خود در سرورهاي داخل كشـور كمـي تامـل كنيـد    : هايي را ايجاد كند ممكن است اين سخن من حساسيت

 ،امنيتگذاري، پشتيباني فني،  قيمتباال باشد اما  آنكشور هر چند ممكن است سرعت بارگذاري صفحات در داخل ميزباني سايتي 

هـا،   هاست داخـل كشـور تنهـا بـراي سـايت     . مورد بحث استدهنده خدمات  هاي ارايه در شبكه افزاري هاي نرم و قابليت پهناي باند

  .شود هاش اشاره شده را دارند، توصيه مي رفع چالش هايي كه توان مالي الزم براي و سازمان هاها، نهاد شركت

CSS, JS 

ي جداگانـه قـرار داده، درون كـدها    يهـا  فايـل را در هـا   آن بهتر است يد،صفحات قرار نده يفوق را درون كد اصل يلدو فا محتواي

  :مانند. يابد ميصفحات كاهش  يحجم كدها يبترت ينبد. ييدنما يفراخوان ال.ام.تي.اچ

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/style.css"/> 

<script type="text/javascript" src="/js/jquery.js"></script> 

CSS 

چگونـه و در كجـا    ال.ام.تـي .اچ يشـود اجـزا   ميبه كمك آن مشخص . دهد مي يلاست كه به اسناد وب استا يكيتكن اس، اس يس

 ال.ام.تـي .اچ يكم بودن حجم كدها. يردمورد توجه قرار گ يداس اس با ياستفاده مناسب از س يتسا يدر طراح. داده شوند يشنما

آن عبارت اسـت از   يگرد يتمز. مؤثر باشد ينهزم اين د درتوان مي ياس اس به طرز شگفت ياست و س يازامت يكآن  يهر صفحه برا

اس  يد به كمك سـ توان ميمتن خاص  يكدر واقع . شود مي يدهدا كه واقعچه  آن متن در كد صفحه و يريجابجا كردن محل قرارگ

 .متن است يدهد، انتها ميكه مرورگر نشان  يآن در متن يكه جا يدر حال يردكدها قرار گ ياس در ابتدا

 است اما يختر يدرشت و ب يكار رود متن به ياگر به صورت عاد ) H1(اچ يك  .است H يآن كنترل اندازه برچسب ها يگرد مزيت

در  يپتاسـكر  جـاوا  حـذف يـا محـدود كـردن    . كنترل كرد و متناسب با متن زيباتر نشـان داد اندازه آن را  توان مي يلبه كمك استا

را  بيشـتر بـه منـابع    يدسترس يدر گوگل برا css seo يجو و جست. اس اس است يس يها يتاز مز يگرد يكي يزنمنوهاي سايت 

 !يدفراموش نكن
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 ال.ام.تي.اچ يكدها ارزيابي

 يچكه هـ  يداما مطمئن شو يدرا رفع كن همه هشدارها يدممكن است نتوان. شما، استاندارد باشد يتسا يتا كدها يدتالش كن همواره

 يـادي ابـزار ز  يتسا يكدها يابيارز يبرا. است يصفحات ضرور ي، براDOCTYPEمناسب  يفتعر. در كدها وجود ندارد ييخطا

ي برا يمناسب يها هافزون يزن يرفاكسفا. يدكن جو و جسترا  html validatorاست كه  يكاف. يدابيرا بها  نآ يدتوان ميوجود دارد كه 

 .منظور دارداين 

.htaccess 

. كـرد  يماز موارد اشاره شده را تنظـ  يليخ htaccess. يلبه كمك فا توان مي يبه راحت باشد معموال ينوكسشما ل يتسرور سا اگر

 :استآمده  يرچند نمونه در ز

ErrorDocument 404 /404.php 

 .بده يشرا نما php.404آن صفحه  ينشد به جا يداپاي  هصفح هرگاه

RewriteEngine on 

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^irpedia\.com 

RewriteRule ^(.*)$ http://www.irpedia.com/$1 [R=permanent,L] 

، بـه  Irpedia.comبه صـورت   يِدرخواست ها يهو كل يدد يدآن خواه يدر ابتدا wwwرا با  رپديااي يتسا يشهكد شما هم اين با

www.irpedia.com  آدرس با  يبهتر است رو. شود ميارجاع دادهwww  آدرس بـدون   ياوwww  از  يكـي و تنهـا   يـد كـار كن

 .تا از توليد محتواي تكراري پرهيز گردد يدرا مد نظر داشته باشها  آدرس

#linksmanager_bot 

order allow,deny 

deny from 74.53.3.132 

allow from all 

بلكـه مـانع ورود    دكنـ  مين يهكه توص يدتوجه كن. دكن ميمنع  يت،به سا يرا از دسترس linksmanager_botفوق روبوت  كدهاي

  .شود مي يتآن به سا

RewriteEngine On 

RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://(www\.)?domain111\.com/ [NC,OR] 

RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://(www\.)?domain222\.com/ [NC] 

RewriteRule \.(jpe?g|gif|png)$ images/irpedia_logo.gif [L]   

 يهاعكسـ  يو بـه جـا   ينـد خود استفاده نما يتدر سا رپديااي يتسا يند از عكس هاتوان ميمشخص شده ن يتفوق دو سا يكدها با

كـاربرد دارد كـه مصـرف     يزمـان كـد   اين .شود ميداده  يشنماها  آن يتدر سا رپدياي ايلوگو رپديا،اي يتشده از سرور سا يفراخوان



ـ    يكـار  ياسـت س كه اصـوال  اين ياو  يدرا كنترل كن آن يدخواه مي ورود  ميشما باال  يتباند سا يپهنا اسـت كـه   اي  هشـما بـه گون

از كـار بـا    يگـري د ياربسـ  يهـا  مثـال  .داده شـود  يشنمـا  يگرد ييشود و در جا يشما فراخوان يتاز سرور سا يهاعكس يدخواه مين

htaccess استآمده  يردر آدرس ز: 

crucialwebhost.com/blog/htaccessapacherewritesohmy/ 

شـود   مـي  يشـنهاد پ. موجود است رنتتاين در ييگانو را ياربس يهاكار راهفندها و رت آن، يسينو و نوع برنامه يتبه نوع سرور سا بسته

 .يدحاصل كن يناننموده و از كاركرد مناسب آن اطم يآن را بررس يخوب به  يكقبل از استفاده از هر 

CMS, Template 

 يارو انتشـار محتـوا بسـ    ها سايت يريت، كار مد)Content Management System( محتوا يريتمد يهايستمبه كمك س امروزه

اعمال كـرد و بعـدها فقـط بـه نوشـتن       يتبار در قالب سا يكتنها  توان ميرا  يتمد نظر در سا يماتاز تنظ يليخ. ساده شده است

 يخاصـ  ييمحتوا ييراتكوچك كه تغ يها سايت يتنها برا ستا،اي صفحات. و ظاهر آن يتسا يخروج يمو نه به تنظ يشيدمحتوا اند

خود بـه   يتدر سا نويسي برنامهرا بدون داشتن دانش  ياريبس يهايتقابل يدانتو ميها  CMSامروزه به كمك . شود مي يهندارند، توص

 .كردتر  خود را جذاب ينآنال ياتكار گرفت و ح

 ارايـه وارد حـوزه  ست توان ميتا  يسبرنامه نو يابود و  مي يتطراح سا يدبا ياشخص  يككه  يزماندر . يريدبگ يسخن من را جد اين

 در طول همـه . يمنما مي يتفعال يزست كه در آن نها سالوارد آن شدم و اكنون ها  آن كدام از يچبدون دانستن ه خدمات وب شود،

تمـام   يـان از م. يتسا يريتمد يستمس ميبود و دو جو و جستموتور  ياول. اند هقرار داد يرمرا تحت تأثا واقعدو مفهوم وب ها  سال اين

ي ديگـر  هـا  هگزينـ  .ام هيـد را برگز )Bitrix( يتـريكس محتـوا، ب  يريتمد يها يستمتمام س يان، گوگل را و از مجو و جست يموتورها

 .اند )Wordpress( و وردپرس) Joomla(، جومال )Drupal( مديريت سايت، دروپال

 )Sitemap( يتسا راهنماي

 يتمهـم سـا   يهـا  بخـش جز در دسترس قراردادن آدرس صـفحات و   يزيچ يزن يتسا يراهنما. راهنما باشد يدارا يدشما با سايت

و در متن لينك كلماتي را به كار ببريد كه در عنوان آن صـفحه   يدكن ينكل خود يتصفحه به همه صفحات مهم سا اين در. يستن

 ايـن  يـد، اگـر خـوب عمـل كن   . يندك ينكخود ل يتسا يبه راهنما يگرهمه صفحات د چنين همو  يتسا ياز صفحه اصل. وجود دارد

 يصـورت  در .يدخود بساز يترا بر اساس ساختار سا يتسا يراهنما. شما باشد يتدر سا يدراسپا يتد نقطه شروع فعالتوان ميصفحه 

 يراهنمـا  يت،هـر بخـش سـا    يصـفحه بهتـر اسـت بـرا     ايـن  شدن ياز طوالن يريجلوگ يبرا يدكن مي يريترا مد يبزرگ يتكه سا

 يـك بـه طـور اتومات   يتسـا  يراهنمـا  يـاد به احتمال ز يدكن مياستفاده  يتسا يريتمد يستمكه از س يدر صورت. يدبسازي انهاجداگ

يت و سـا  يكلـ  موضوعدر نقشه سايت . شود ميصفحه اضافه  اين به يزن يتسا يدجد يمحتوا هصورت هموار اين در. شود ميساخته 

 يبـرا  يقتـا حق يتسـا  ينوع بخش بند اين .شوند يكتفكبه خوبي  ها بخشرا بخوبي تعريف كنيد تا از بقيه  يتسا يفرعموضوعات 

را  ها بخش يدر نوع محتوا يزتفاوت موضوع و تما. يدمد نظر قرار ده يآن را به طور جد يدمهم است و شما با جو و جست يموتورها

 .ييدمشخص نما جو و جست يو موتورها يتكاربران سا يبرا يخوب  به
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 !از حد يشب يساز بهينه

ـ   يدمطرح شده را مد نظر قرار ده يسئو ياه تكنيكتمام . ازه باشداند هخوب است اگر ب يزيچ هر  يفنـد رت ياز انـدازه رو  يشامـا ب

در باال بردن رتبه مؤثر است اما اگر همه كلمات مـتن   H1در  يديبه عنوان مثال گفته شد كه بودن كلمات كل. يدنكن تاكيدخاص، 

ان /يي كـه بـه   هـا  لينـك گفته شد استفاده از عنوان صفحه در مـتن   .يرخواهد بود؟ خ يد، باز هم مفيدبرچسب قرار ده اين را درون

احتماال پنگوئن گوگل براي شـما كـواك كـواك    مورد اگر بيش از اندازه تكرار گردد،  اين در حقيقت. شود خوب است اما نه زياد مي

 :دهد مياز حد به بولد بودن كلمات را نشان  يشب تاكيد يزن يرز مثال .خواهد كرد

و فشـار،   يدگيدر اثر كش يمزبر و ضخ پشمآن است؛  مينر يزانارتجاع و م يت، قابلپشم يتسنجش مرغوب يارهاياز مع ريگد يكي"

 يعدر صنا پشم يژگيو اين .و فشار را تحمل كند يايدد چند برابر آن كش بتوان مي يعال پشماما  يابد، ميطول  يمترسانت 7تا  4 ينب

حالـت   يشـوند پـس از مـدت    مـي  يـد كم تول يِارتجاع يتزبر و با خاص پشمِكه از  يو پوشاك ها هپارچ يرامؤثر است، ز ياربس ينساج

 پشـم امـروزه بـه    كه  يعال يپشم ها، اما "افتند مي يختاز ر"شوند و به اصطالح  ميدهند و چروك  ميخود را از دست  يننخست

 ".گردند ميخود باز  يةاول يختپس از كشش و فشار به ر  دني ايمبه دست  يادر استرال بيشترشهرت دارند و ) ينوسمر( ينومر

 يتكرار محتواي

چنـد   يگـر د ارتبـه عبـ  . مطـرح اسـت   يناميكدا يها سايت يبرا بيشترموضوع  اين است و يمنفاي  هنكت يتدر سا يتكرار محتواي

 :مانند. دهند مي يشرا نما يكسان ييآدرس مختلف محتوا

Domain.com/index.php?ID=23 

Domain.com/index.php?ID=23&p=11 

Domain.com/folder/23/ 

از ميـان چنـد آدرس    تـوان  مييي ها روشبا بودن سيستمهاي مديريت محتوا اصوال توليد محتواي تكراري اجتناب ناپذير است اما با 

اسـت در  آمده  هدر ادامبا قرار دادن دستوري كه . شناساند جو و جستمختلف يك محتواي مشخص، آني كه اصلي است را به موتور 

  :كار را انجام دهيد اين وايندت ميآدرسهاي فرعي،  <head>بخش 

rel=”canonical” 

<link rel=”canonical” href=”http://www.domain.com/folder/23/” /> 

به آدرس  301بايگاني شدن صفحات فرعي را بست و يا صفحات فرعي را با كد  توان مي robots.txtاستفاده درست از  با چنين هم

 .اصلي فرستاد

Google Alert 

 يـت قابل ايـن  اسـت، از  يدهكه مخصوص شماست را در كجا داي  هكلم ياشما، عبارت  يتبار نام سا ينگوگل آخر يدبدانكه ي اين برا

 ايـن  يـق از طر. دي ايـ مـ به چشم  بيشتر )Press Release( يخبر يانيهانتشار ب زمانمهم مخصوصا در  اين .ييدگوگل استفاده نما

 .شود ميشما فرستاده  ميلاي گزارش الزم به يسسرو



Google Sandbox 

را شـش مـاه عنـوان     زمـان ي ايـن  برخ. يردگ مين يجد يمتولد شده را تا مدت يداجد يها سايتكه گوگل ي اين يعنطور خالصه  به

. يدشـود، نباشـ   ميبهتر  يآن كه به سخت يها هنگران رتب يليخود را آغاز كرده است خ يتشما تازه فعال يتاگر سا ينبنابرا. اند هكرد

گوگل . يريدنگ يجد يليخ يززود افت كند، آن را ن يليو خ يابدب يمناسب يارشما رتبه بس يتمدت سا اين ممكن است در چنين هم

ي هـا  هبـه عنـوان مثـال در شـبك    . را به خوردش بدهيد ها سيگنالن گردد پس آ ميي بيشتري ها سيگنالال براي سايت شما به دنب

 .شما سرباز صفر است يتسامدت  اين دركه  يدفرض كن گونه اين يدتوان مي. اجتماعي حضور بيشتري بيابيد

 يدجد سايت

 يـد باچـه   Ĥنزمتا آن . سئو، مؤثر واقع شود ينهشما در زم يها فعاليتتا  يددار يازن يزمانشده است به  يطراح يداشما جد يتسا اگر

  :يمكن ميرا با هم مرور  يبرخ. يدرا فراموش نكن يكافرت يعسر يشافزا يراه حل ها يد؟بكن

 و همكاران ياندوستان، مشتر يبرا ميلاي ارسال •

 خود يتو فعال يتسا يو معرف ياجتماع يها هشركت در شبك •

ابتدا به وبـالگ شـما و سـپس بـه      يوبالگ افرادي  دهنده ارايه يتسا يقاز طر. يعموم ياه يسوبالگ در سرو يازاند هرا •

 ورد ي،اسـكا  بالگ بالگ، يهنم بالگ، ينبالگفا، پرش: وبالگ عبارتند از يها يسسرو يبرخ. ندكن ميشما مراجعه  يتسا

 .پرس و بالگر

 .راناي و خاص يموضوعي ها فهرستگرفته تا  ميعموي ها فهرستاز . ها فهرستبه  يتسا يمعرف •

دهند با آن  مي ينكبه شما ل يد،گذار ميكار وقت ي اين كه برا يداگر نشان ده. دارند ينندهكه ب ييها سايتبا  ينكتبادل ل •

  .دانند در حال حاضر اوضاع شما چگونه است ميكه 

 .يداستفاده كن جو و جست يموتورها يپول يساز سرو يد،اگر پول دار •

 ها هو خبرنام يگرد يها سايتدر  يغتبل •

 ترنتيني ايها هشركت در گفتگوها و گرو •

 يگرد يها سايتارسال مقاله به  •

 مرتبط يها سايتارسال عكس به  •
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  ها سايت مديران ديد از پنگوئن گوگل

  )Google Penguin(گوگل پنگوئن 

سـري از   ايـن  در. خود اعمال نمود مديران بسياري از سايته را مايوس كـرد  بندي رتبهدر سيستم  2012تغييراتي كه گوگل در سل 

 خريـد و فـروش لينـك   . را از بايگاني خود حذف نمـود  ها سايتتغييرا گوگل به جنگ اسپمرها و محتواي تكراري رفت و بسياري از 

خريد به طور كلي از نتايج  ميريانش لينك داد و براي مشت ميشود و در يك مورد سايتي كه خدمات سئو ارايه  ميك اسپم تلقي اين

  . گوگل حذف شد

  :گردد ميجا ذكر اين حال چند قاعده كلي در اين كتاب حساسيتهاي جديد گوگل مد نظر بوده است اما با اين در

يا بـه طـور سـاده در    . ي مختلف لينك ندهيدها سايتبا يك عبارت مشخص به يك صفحه مشخص در سايت خود و يا از  •

 . دكارگيري بهه سايت و صفحات داخلي آن كلمات متفاوتي را لينك ب

 .يك سيگنال منفي است ها لينكافزايش يكباره تعداد . ي سايت خود را آهسته و پيوسته افزايش دهيدها لينكتعداد  •

 .خريد بايد خيلي مراقب باشيد كه پاي لرزش ننشينيد ميفروشيد و  مياگر . نه لينك بفروشيد و نه بخريد •

ديگـر آن زمـان   . براي گوگل مهم شده است روزرساني بهميزان . سايت خود داشته باشيد روزرساني بهمي براي امه منظبرن •

 .و رها شده اكنون، به راحتي رتبه باال بگيرد 2000آكادميك طراحي شده سال ي  گذشته است كه صفحه ساده

 .محتواي يكتا و دست اول در سايت خود منتشر كنيد •

 .ي اجتاعي فعال باشيدها هفيس بوك و گوگل پالس و بقيه شبكدر توئيتر و  •

 .را برداريد ها لينكد تالش كنيد تا آن اي ي مشكوك و اسپمر لينك نگيريد و اگر گرفتهها سايتاز  •

ي شكسـته،  هـا  لينـك محتواي تكراري، عنواناي تكـراري در صـفحات مختلـف سـايت،     : خطاهاي سايت خود را رفع كنيد •

 .تا حد امكان كمتر خطا دارداي  هيك سايت حرف... جاعات كنترل نشده، تصاوير نايافته و صفحات گمشده، ار

 

   



  رتبه براي تصاوير

  . ي خوبي داشته باشندها هي تصوير گوگل رتبجو و جستكاري كرد كه تصاوير سايت در  توان ميفندهايي ساده رت تبا رعاي

ز آن صـفحه بـه صـفحات    در سايت داشته باشـيد و ا اي  هيعني صفح: بسازيد HTMLيك نقشه ها  آن داريد براي مياگر تصاوير مه

يعني تصوير كوچك و توضيح كوتاه بسـازير و بـه تصـوير     ).ها نه به خود عكس(لينك كنيد اند  نآديگري كه عكسهاي مهم شما در 

اگـر صـفحه   . در اختيار شما بگذارندتوانند چنين امكاني  هاي مديريت سايت مي اغلب سيستم. بزرگ و توضيحات بيشتر لينك كنيد

  :و به جاي هر عكس در صفحه لينك كنيد) لينك داخل صفحه(را با بوكمارك مشخص كنيد ها  آن مورد نظر چند عكس دارد

<a name="/photos/index.html#كارگاه بسته بندي كشمش قوچان، روستاي تيتكانلو<"كشمش قوچان</a> 

  :آدرس زير را ببينيد دانيد، ميدرون صفحه را ن ساخت بوكماركاگر 

http://www.goldcoastwebdesigns.com/8.shtml 

 براي مثال تصوير گوگل پنگـوئن  .كوتا و گويا باشد ،توضيح اين .يدداشته باش عكس يرز يحتوضيا ) Caption(عكسها، كپشن  يبرا

اگر درباره عكـس   .را مرتبط با عكس انتخاب كنيداگر هر عكس در يك صفحه است، عنوان صفحه  .ببينيدرا در يكي دو صفحه قبل 

و كلمه و مـتن   واژهبا عكس بهتر است تنها رها نگردد و  .چيزي نوشت، خب بنويسيد و باال و پايين و كنار عكس قرار دهيد توان مي

رادي دارد به اي باشد، چهد براي صفحات تصويري شما توان ميلينك  آوري جمعبخشي از پروسه  چنين هم .اسكورت گردد همراهي و 

  جاي صفحه اول سايت به صفحات عكسدار و يا مقاالتي كه عكسهايي با ارزش دارند، لينك كنيد؟

  مپ تصاوير.سايت

  :استآمده  مثالي از آن در زير. مپ در اختيار گوگل قرار دهيد.توانيد آدرس تصاوير سايت را از طريق پروتكل سايت مي

<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?> 

 <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" 

  xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemapimage/1.1"> 

 <url> 

   <loc>http://example.com/sample.html</loc> 

   <image:image> 

     <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc> 

   </image:image> 

   <image:image> 

     <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc> 

   </image:image> 

 </url>  
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</urlset> 

سـايت گوگـل بـه دنبـال پاسـخ خـود       بخش ساپورت كنيد و در  جو و جسترا در گوگل  Image Sitemapsبراي اطالعات بيشتر 

  .باشيد

  براي ويديورتبه 

گنجانند كه براي اغلـب كـاربران جـذاب اسـت و طبيعتـا ميـزان        گوگل و بقيه تصاوير و ويديوها را به صورت ويژه در نتايج خود مي

گوگل فرمتي براي تهيه راهنماي ويديوها دارد كه بهتر است مورد توجه قرار دهيد اگر تعداد ويـديوهاي  . كليك روي آن نيز باالست

فرمت ايـن   .دهيد مسير دسترسي به ويديوها را در اختيار گوگل قرار مي XMLبه طور خالصه شما از طريق . استسايت شما زياد 

جو بررسي شده است،  و در فصل آري يا نه به موتورهاي جستبراي تصاوير و يا آن كه مپي كه .مپ نيز از همان الگوي سايت.سايت

 جـو  و جسـت براي اطالعات بيشتر عبارت زيـر را در گوگـل   كنم  شود اما توصيه مي بنابراين از ذكر آن خودداري مي .كند روي مي پي

 :  و ساخت آن را در عمل ببينيد كنيد

Creating a Video Sitemap 

  مهم

  .تولز آن را به گوگل معرفي نماييد.مستر.بو.مپ را ساختيد از طريق گوگل.بعد از آن كه اين سايت

  

 robots.txtتوسـط فايـل    هـا  فايـل سازيد، همواره دقت كنيد كه مسير دسترسـي بـه آن    مپ براي تصاوير و ويديوها مي.اگر سايت

 چنـين  هـم  .جو بتوانند به آن مسيرها بروند و تصاوير و ويديوها را بايگـاني نماينـد   و مسدود نشده باشد كه در عمل موتورهاي جست

  .دارد )Pligin( هايي پالگين ،مپ.هر دو نوع سايتبراي ساخت  )Wordpress( وردپرس

 جو و جست يموتورها نامه واژه

تـا از آن  ام  هآن را بخش آخر كتاب قرار نداد. استآمده  جو و جست يموتورها ي نامه واژهو بعضا تكرار مباحث متفرقه در بخش  ادامه

    !ام گل يليخ! يدنظر نكن صرف
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 يتآمار سا بررسي

و  ييخطاها را شناسا. يدبخش يخود را اصالح كرده و بهبود ياستراتژ يدتوان ميبه كمك آن . است ياتيمهم و ح يتآمار سا بررسي

همـه سـرورها بـه شـما     . يـد ارتقـا ده  ياكرده، حذف  ييناكارآمد را شناسا يمحتوا. يدكن يداپ يدجد يديكل يها عبارت. ييدرفع نما

 يرا بررس يرموارد ز. ييدنما يلار را تحلامكه  بگذارند ياردر اخت ياما ممكن است ابزاردهند  ميسرور را ن يالزم به الگ ها يدسترس

 :يمكن مي

Visitor session  

خاص مراجعه  يتيمختلف به سا يانهازمروز و در  يككاربر اگر سه بار در  يك. حضور دارد يتكاربر در سا يكاست كه  يزمان مدت

 .باشد، بهتر است بيشتر يتحضور كاربران در سا زمان يانگينهر چه م. دكن ميثبت  يتكند، سه نشست در سا

Unique visitor  

شـمارش   يكتاكاربر  يكخاص سه بار مراجعه كند تنها  يتيمختلف به سا يانهازمروز و در  يكمشخص در  ياگر كاربر. يكتا كاربر

 .باشد، بهتر است بيشتر يكتاهر چه تعداد كاربر . شود مي

Most accessed directories/pages  

 .اند هينندپربها  آن كه چرا يدكن يبررسا حتم. اند همراجعه كردها  آن به بيشتر يتكه كاربران سا ييها بخشو  صفحات

Top search engines  

امروزه گوگل پاسخ است  ها سايتالبته براي اغلب  .اند هداشت يلشما گس يتسا يبه سو يبيشتر يكافرت جو و جست يموتورها كدام

 .اما موارد ديگر نظير بينگ را بررسي كنيد

Top search phrases 

 ييفهرسـت شناسـا   اين را در... وتر  كلمات محبوب يد،كلمات، كلمات جد يبكرت .يابند ميشما را  يتسا ييها عبارتبا چه  كاربران

 .يدرا توسعه ده يتسا يمحتواها  آن و متناسب با يدكن

Server errors 

بـه   يريتصـو . دكنـ  مـي كار ن يبه درست يا يستشما موجود ن يتدر سااي  هكرده است؟ ممكن است صفح يدتول ييچه خطاها سرور

 .500و  404، 200شود، مانند  مي يانخاص ب يخطاها با اعداد اين .شود مي يصورت ناقص بارگذار

Referrers 

 تـا تعـداد   يـد تالش كن يدبا يشههم. دني ايمشما  يتكاربران به سا ييها سايت كه از چه يدكن يبررس يدبا. ارجاع دهنده يها سايت

  .انتشار محتواي خوب هميشه در جذب لينك موثر است .گردد بيشترارجاع دهنده  يها سايت اين
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  سايت يك افيكرت منابع نمودار

حـدود  . درصـد  24درصد است و مراجعه مستقيم به سايت حدود  61حدود  جو و جستافيك ورودي از موتورهاي رت در نمودار فوق،

 جـو  و جسـت سايت تـا حـدي بـه موتورهـاي      اين از ديدگاه من. يابند ميي ديگر به سايت دست ها روشدرصد بيينندگان نيز از  15

بهتـر اسـت افـزايش     ها سايتافيك ورودي مستقيم و از ساير رت كه در حوزه گردشگري فعال است درصدبراي سايت وابسته است و 

افـت   جو و جست يدر موتورها يلبه هر دل يتسا يها هكه رتب يدر صورت يراباشد ز يادز يدنبا جو و جست يبه موتورها وابستگي. يابد

حـال نـوع    اين اما با. استتر  بدرصد باشد مناس 50از  كمترعدد اگر  اين .خواهد شد يفاحش يكافرت تدچار اف يتكند، آن گاه سا

. اصال نگران كننده نباشد ها سايت يبرخ يدرصد هم برا 90دارد و ممكن است عدد  ثيرعدد تأ اين در مشخص شدن يتسا يمحتوا

. را نشـان دهـد   كـه اعتبارشـان   باشـد اي  هبايد عدد قابل مالحظها  آن افيك مستقيمرت ي خبري درصدها سايتبه عنوان مثال براي 

ي هـا  ه، بيننـدگان مسـتقيم، شـبك   جـو  و جسـت كيبي از موتورهاي رت سايت شماورودي افيك رت همواره تالش كنيد

  .ي ديگر و فيدها باشدها سايتاجتماعي، 

Bounce Rate 

بالفاصـله از  نـد و  كن ميمراجعه  يتكه به سا يافراد يعنيطور ساده  بهبسيار مهم است و در ارزيابي موفقيت يك سايت اين پارامتر 

  :شود ميمحاسبه  يربه دو صورت ز معموال. باشد، بهتر است كمترپارامتر هر چه  اين .شوند ميخارج  يتسا

 .ينندب ميرا  يتصفحه از سا يكاز كاربران كه تنها  يدرصد •

 .كمتر يا يهثان 5مانند، به طور معمول  مي يتدر ساكمي  زماناز كاربران كه  يدرصد •

  



  

رادي اي ادرصد باشد حتم 60اگر باالي  Bounce Rate. در حالت كلي وضعيت مناسبي داردبا بررسي نمودار فوق بايد گفت سايت 

دارد و  درصد باشد، جا براي كار 60تا  40اگر بين . شودافيك بي كيفيتي جذب سايت ميرت يادر سايت و محتواي آن وجود دارد و 

و طبيعتـا هـر چـه بـه صـفر       آن باشد، سايت وضعيت مناسـبي دارد درصد و يا كمتر از  40اگر مقدار آن  .توان آن را كاهش دادمي

  .نزديكتر، بهتر

  

 اي كلمـه  تـك بـه تفـاوت عبـارت    . بينيد ميرا در نمودار فوق  انداز طريق آن به سايت آمده بيشتري كه كاربران ي ايعبارت كليد 5

iran  موارد ديگري كه بايـد بـراي هـر    . است ، چند ده برابردقت كنيد جو و جستافيك ورودي و ميزان رت در ميزان ها عبارتو بقيه

  . Bounce Rateتعداد نمايش صفحه براي هر بار بازديد، مدت زمان حضور در سايت و  ازاند  عبارت در نظر بگيريد عبارت

در وضعيت مناسبي قـرار دارد و  ) آر.به طور خالصه بي( Bounce Rateدر اغلب موارد ارش نشان داده شده است، امكه  در سايتي

كه  map of iranو  iran mapعبارت در مثال فوق . اندي كليدي به درستي انتخاب شدهها عبارت اين دهد كه ميشان خوبي ن به

شـده بـه    جـو  و جسـت ران در سايت مورد بحث و عبـارت  اي جاي نگراني ندارد زيرا صفحه دانلود نقشهدرصد دارند،  60باالي  آر.بي

 ايـن  كاهش داد بايد آن را توان مياگر  حال اين شوند اما با مياز سايت خارج  اف دي پي نقشه است كه كاربران بعد از دانلوداي  هگون

واقيعت است كـه  ي اين گويا iran براي درصد 45آر .در مقايسه با بي iran tourismدرصد براي  31آر .بي  طور همين .كار را كرد

 5ميـانگين  طـور   به بازديد. دارد تا عبارت دومند، كن مي جو و جسترا عبارت اول كه  يسايت محتواي بهتري براي عرضه به مخاطبان

  .دقيقه است، آمار قابل قبولي براي سايت است 4ميانگين بيشتر از طور  بهصفحه در هر بازديد و مدت زمان حضور در سايت كه 
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 بـه  سـايت  افيكرت و است ثر بودهؤم جو و جستسايت در موتورهاي  گاه جايدهد كه تالش براي ارتقا تصوير فوق به خوبي نشان مي

افيـك  رت رشـد  اين .شود را بيابدبعضا محسوسي كه در نمودار فوق ديده مي هاينوسا دليل بايد سايت مدير .است يافته افزايش مرور

رسد، براي حفـظ  افيك سايت به حالت پايداري ميرت كهيزمان .شوداهد رسيد و شيب آن كندتر ميپايدار خوبعد از مدتي به حالتي 

قـه  ئي ارجاع دهنده و توجـه بـه كيفيـت محتـوا و ذا    ها سايتيك از افرت جذب. آن بايد سئو را طبق استراتژي جديدي به كار گرفت

  .دكن ميافيك سايت كمك شاياني رت به حفظ كاربران معموالً

آمارها خيلي سـاده فريـاد    اين .دقت كنيدبايد  ها سايتدر اغلب افيك ورودي از گوگل و رقبايش رت تفاوت معنادار آماربه  چنين هم

  ".، بگوييد گوگلجو و جستنگوييد موتورهاي ": گوينداي ميعده. مهم استخيلي زنند كه رتبه سايت شما در گوگل  مي

Conversion Rate 

 يتاز كـاربران سـا   درصديبه زبان ساده يعني . گردد ميبه شدت توصيه اين پارامتر نيز خيلي مهم است و در واقع اندازه گيري آن 

كـار مـورد    ايـن  فروشـگاه جـوراب   يك يبرا مثال. دهند ميرا انجام  يتمورد عالقه صاحبان سا يكار ي،عاد يدهايكه عالوه بر بازد

 ايـن  ...در آر اس اس آن است و يتعضو يانام در خبرنامه و  كار مورد عالقه ثبت ي،خبر يتسا يك يبرا. جوراب است يدعالقه، خر

 يـك مراجعه كنند و تنها  يتيبه سا ينندهب 100اگر . باشد، مناسب است% 3 ياگر باالا نوع يباشد، بهتر است ول بيشترهر چه  مقدار

پـارامتر را   ايـن  يدتوان ميدر گوگل آناليتيكس به راحتي  )Goal( با تعريف هدف .است% 1 براي فرم يلفرم تماس پر شود، نرخ تبد

شوند بعد به صـفحه ثبـت    ميچند نفر وارد يك سايت  ،به عنوان مثالي ديگر. ي مختلفي در سايت خود ارزيابي كنيدها هبراي پروس

 .ندكن ميريافت بت نام پيغام قدرداني از سوي مدير سايت داز ثروند و بعد  مينام در سايت 

 يـز، قبـل از هـر چ   و اصـال  يابيـد  مـي  يـل دلها  و شكستها  يتموفق يبه كمك آن برا. ارزشمند است يتخصص يقينآمار به  تحليل

افـزايش   آن راافيـك  رت دتوان ميشناسايي و رفع نواقص موجود در يك سايت به خوبي . يدده مي يصرا تشخها  و شكستها  يتموفق

يافتن فرصتها و دهم بررسي سايت و آمار آن و  ميي اخير انجام ها سال دركه  ييها هپروژعمده . دهد و رضايت مديران را كسب كند

  .ها هاست و نه جنگ بر سر رتبارايه راه حل ن و آتهديدات موجود در 

   



 :استآمده  يرموارد در زترين  شود مهم ميانجام  يمختلف يها يدگاهاز د ها بررسي

 ...ها آن ياييمورد استفاده، مكان جغراف يها يمانند تكنولوژ مواردي :كاربربررسي  •

 ...و خروج از آن يتمهم ورود به سا يها هصفح يننده،مانند صفحات پرب مواردي :يتسا يمحتوابررسي  •

 ...هاجو و جست، كلمات مورد استفاده كاربران در جو و جست يارجاع دهنده، موتورها يها سايت :يكافرت منابعبررسي  •

مد  يمراجعه كنند و كارها يتاز سا يخاص يها بخشو  ها هدوست دارند كاربران به صفح يتسا مديران: اهدافبررسي  •

 به شود كه چند درصد كاربران مي يبررس يلنوع تحل اين در. ييكاال يدخر يا ميپر كردن فر را انجام دهند، مثالها  آن نظر

 .ادامه چه بوده است يل انصراف برايدل ياآمدن چه بوده است  يلند، دلكن مياهداف مراجعه  اين

به  يابي دست يرخود مس يزبانيدهنده خدمات م ارايهاز ا حتم. اند هآمار وجود دارد كه در ادامه نام برده شد يلتحل يبرا يمناسب ابزار

در  يـد دهند كـه با  ميبه شما  ييكدها يزن يبرخ. ندكن مي يلخوانند و تحل ميسرور را  يابزار، الگ ها يبرخ. يدرا بخواه يتسا آمار

بـه منـابع سـرور،     يدسترسـ  يزانشما و م خواه دلبه روش  بسته. كنند يريشما را ره گ يتتا بتوانند آمار سا يدخود قرار ده يتسا

 :يدكن جو و جسترا در گوگل ها  آن عنوان ،سايت مرتبط با هر يك آدرس يافتن يبرا. شده است يشنهادپ يرموارد ز

• Google Analytics :دهد مي ارايهاي  هحرف يها يلتحل. يدخود قرار ده يتآن را در سا يكدها بايد. 

• Deep Log Analyzer :تحليلگر الگ فايل است كه بايد نصب شود. 

• Urchin :نسخه دسكتاپ آناليتيكس گوگل است .تحليلگر الگ فايل است. 

• Webalize :معموال قابل دسترس است يزبانيكنترل پنل م يقطر از. 

• Awstats :معموال قابل دسترس است يزبانيكنترل پنل م يقطر از. 

• ClickTracks :قدرتمند است ياربس. دكن مي يلو تحل يافتسرور را در يها الگ. 

• WebLog Expert :دارد يزن يگانينسخه را. دكن مي يلو تحل يافتسرور را در يها الگ. 

  :ييدمراجعه نما يرز يتبه دو سا يدتوان مي يزن ي ايرانيها هينگز يانم در

• PersianStat.com 

• Webgozar.com  

 .آمار يلتا ابزار تحلاند  رگبيشتر شمارشها  آن البته
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HTTP status codes 

درخواسـت را روشـن    يتوضعدهد كه  ميپاسخ  ييبه درخواست به صورت كدهاسرور شود،  مي يتاز سرور سا يكه درخواست يزمان

 يشهمراه بوده است و سند در مرورگر كـاربر نمـا   يتكه درخواست با موفقي اين يعنپاسخ دهد  200به عنوان مثال اگر با . دكن مي

  . داده شد

  

 :اند هشد يبررس يركدها در زترين  مهم

 .درخواست را پاسخ داد يتبا موفق سرور: 200 •

 .نشد يبه عنوان مثال صفحه به طور كامل بارگذار. پاسخ داد يتاز درخواست را با موفق يبخش سرور :206 •

 ايـن  با زمان همسرور . منتقل شده است يگريد يجا به يشههم يسند درخواست شده برا. منتقل شد يشههم براي :301 •

 .دهد ميپاسخ  يدپاسخ، درخواست داده شده را از آدرس جد

درخواست از آدرس . در دسترس است يگريدر آدرس دا سند درخواست شده موقت. طور موقت منتقل شده است به :302 •

 .شود ميپاسخ داده  يدجد

شود  يمشما تنظ يتبهتر است سرور سا يباند مصرف يكاهش پهنا يبرا. نكرده است ييريدرخواست شده تغ صفحه :304 •

 .دهد ارايه يپاسخ را به درست اين تا

 .دكن ميدرخواست را رد  سرور :403 •

 .نشد يدادرخواست شده پ صفحه :404 •

 .د درخواست را پاسخ دهدتوان ميبا خطا مواجه شده است و ن سرور :500 •

 .است يادآن ز يرو يكافرت مثال. يستدر حال حاضر در دسترس ن سرور :503 •

نشـان دادن   يشـوند بـرا   مـي شـروع   3كه بـا   ييكدها يت،پاسخ توام با موفق يهنشان دادن ارا يشوند برا ميشروع  2كه با  كدهايي

موجـود در   ينشـان دادن خطاهـا   يشوند بـرا  ميشروع  4كه با  ييكدها يگر،د يو ارجاع داده شدن به جا يلدر آدرس فا ييجابجا

سـرور   يسـو  ازهـا   موجود در سرور، در پاسخ به درخواست ينشان دادن خطاها يبرا شوند ميشروع  5كه با  ييدرخواست و كدها

 .شوند مي ارايه

   



404  Page Not Found 

هر گاه كـاربري  . يستموجود ن شما درخواست شود كه اصوال يتاز سااي  هصفح يا يدداده باش ييررا تغاي  هاست آدرس صفح ممكن

شما . شود ميرو  به رو وقف يغامنشان دادن ندارد و كاربر با پ يبرااي  همواقع سرور صفح اين دردرخواست ديدن چنين صفحه بنمايد، 

نشـان دهـد كـه    اي  هرا به گون "نشد يدامورد نظر پ هصفح" يغامكه پ يدكن يسرور كار يمتنظ يامناسب و  نويسي برنامهبا  يدتوان مي

 يتكه از سـا اي  هصفح حاوي اطالعات مناسب اگر 404با تعريف و طراحي صفحه . شما استفاده كند يتكاربر هنوز هم بتواند از سا

 يدسترسـ  يبرا يد راهتوان ميصورت كاربر  اين در كه شود مينشان داده اي  هموجود نباشد، به كاربر صفح درخواست شود و در آن

  .آدرس جديد صفحه بيابد و يا در سايت به نبال مطالب مشابه بگردد
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301, 302 Redirects 

تا دو كد فوق بـه   يدكن يموقت است بهتر است كار يا مييكه كار شما دا اين بسته به يدده مي ييررا تغ يليبه فا يدسترس يرمس اگر

كدها در  اين توجه به. 302است كد  يمدت موقت يو اگر برا 301است كد  يشههم ياگر انتقال برا. داده شود جو و جست يموتورها

را  302كـه كـد    اما توصـيه مـن آن اسـت    .دكاربرد دار بيشتر يندوم ييرتغ يحت ياو  يتدر ساختار سا ياساس ييراتانجام تغ زمان

  .استفاده نماييد چه موقتي چه دايم 301ارجاع با كد  هميشه ازفراموش كنيد و 

 ببـه دومـين   و يـا كمتـر   بعد از حدود يـك مـاه    ارجاع دهيد تمام اعتبار دومين الف به دومين ب 301 كد را به با اگر دومين الف

ـ  .يابـد  مـي سريعا در گوگل ارتقا سايت ب ي ها هشود و رتب ميمنتقل  روي  htaccess.در فايـل   301از دسـتور ارجـاع بـا    اي  هنمون

  :استآمده  سرورهاي لينكوس در زير

redirect 301 /contact.php /contacts/index.php  

  .يافت يددست خواه ياريبه منابع بس HTTP status codes يجو و جست بابراي كسب اطالعات بيشتر 

 خالصه

و  دكنـ  مـي تحليليهاي دقيق كار شـما را بسـيار سـاده    . براي تحليل آمار سايت نداريد، همان بهتر كه اصال سئو نكنيداي  هاگر برنام 

بخش دست يابيد كه با يك نگاه ساده به نمودارها فرضياتي  اين بايد به چنان مهارتي در. گذارد ميفرصتهاي بسياري در اختيار شما 

همـواره بايـد   . سايت مورد بررسي نيز دارد كار و كسبتحليل دقيق نيازمند شناخت . ر ذهن شما شكل بگيرداساسي و پيش برنده د

نوان مثال بازديد يك صفحه به طور ميانگين در هر بازديد براي برخي عبه . بازار و رقبا ارايه كردسايت، تحليلهاي خود را متناسب با 

 .افتضاح است ها سايتدد براي اغلب ا همين عنه تنها خوب نيست كه عالي است ام ها سايت
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 جو و جست يموتورها  ي نامه واژه

 يافتنتسلط به حوزه سئو و  يبرا. ييدنماگيري  پي جو و جست يموتورها نامه واژهگفته شد كه ادامه مباحث متفرقه را در بخش  قبال

 ينبنابرا. "داند مياست كه  ييها هازه تعداد واژاند ههر فرد ب يافق فكر"خواندم كه  ييجا. يدرا بخوان نامه واژه اين ابهتر حتم يها هداي

رو  يشمشـكالت پـ   يراه حـل بـرا   يـافتن و  يدر انتخاب استراتژ يزانبه همان م يدسئو آشنا باش يها هبا واژ بيشترچه  ره يزشما ن

كـه همـه   اي  نامـه  واژه يـه در واقـع ته . شود ميرا شامل  ياريبس يماما مفاه يستكامل ن نامه واژه اين چند هر .ديكن ميعمل تر  موفق

الزم  ينشـوند بنـابرا   مـي  يـد همواره تول يدجد يها هواژ. جداگانه خواهد بود يدهد خود كتاب يحكلمات مورد استفاده در سئو را توض

. خواهـد بـود   يدمفا حتم بينگ يا در گوگل و seo glossary يجو و جست. ماييدن يرسان روز بهاطالعات خود را  يشهاست شما هم

 :شود مي يهتوص يرمراجعه به دو آدرس ز چنين هم

• seobook.com/glossary/ 

• seoglossary.com 

كلمـه بـه    يواژه چگـال  يمعنـا  يـافتن  يبـرا . عبارت است يك يبه معنا يابي دست يبرا يژهو يفندرت در گوگل :defineاز استفاده

 :شود ميعمل  يرصورت ز

define:keyword density 

200  

صـفحه   يا يربه عنوان مثال تصو. پاسخ داد يتشده با موفق يافتسرور به درخواست در يعنيسرور  ياز سو يزآم يتپاسخ موفق ارايه

 Server response code: 200: است اين اصل آن .داده شد يشدرخواست شده بدون مشكل در مروگر كاربر نما

301 

 يگريبه آدرس د يشههم يدرخواست شده برا يلدهد كه فا ميشده پاسخ  يافتسرور در پاسخ به درخواست در. شهيهم يبرا انتقال

براي تعيـين   چنين همنوع ارجاع  اين .چنين پاسخي صادر كرد توان مي htaccessيا فايل  نويسي برنامهاز طريق  .منتقل شده است

جاد چنين پاسخي را حتمـا بـه   اي .رود ميچند آدرس مختلف داشته باشد، به كار در سايت ممكن است كه يك مطلب آدرس اصلي 

 .دكارگيري بهدقت مطالعه و 

302 

درخواسـت شـده بـه طـور موقـت در آدرس       يلدهد كه فا ميشده پاسخ  يافتسرور در پاسخ به درخواست در. به طور موقت انتقال

 .روش استفاده نكنيد اين از .قابل دسترس است يگريد



404 

 .نشد يدادهد كه سند درخواست شده پ ميشده پاسخ  يافتسرور در پاسخ به درخواست در. نشد پيدا

Above the fold 

جذاب باشد تا كاربر را بـه   يدآن با يمحتوا. شود مي يدهد يش،صفحه نما يينقسمت صفحه وب كه بدون اسكرول كردن به پا اولين

 .كند يبغرت خواندن ادامه صفحه

Absolute Link 

  http://www.example.com/folder/file.htmlمانند . كامل، آدرس كامل لينك

Age 

 يت،نسبت به سا يبيشترارزش  ،بيشترعمر  يدارا ينكصفحه و ل يت،سا. مؤثر است بندي رتبهدر  ينكصفحه و ل ين،عمر دوم. عمر

 .دارد يدجد ينكصفحه و ل

Agent name delivery 

 يدراگـر اسـپا   يـب ترت ينبـد . دارد ينـام مشخصـ   جو و جستهر موتور  يدراسپا. جو و جستخاص به هر موتور  ييدادن محتوا نمايش

روش تقلـب محسـوب    ايـن  .شـود  مـي نشـان داده   يبه و يدرآن اسپا يآماده شده برا يرا از سرور درخواست كند، محتوااي  هصفح

 .متفاوت خواهد بود يند،ب مي جو و جستو موتور  عاديكه كاربر  ييروش، محتوا اين با اعمال. شود مي

AJAX 

مـثال   .شـود  يكه خود دوباره بارگذار اين از سرور درخواست كند بدون ييها هد دادتوان ميصفحه  يكاست كه به كمك آن  يتكنيك

 .گردد و صفحه دوباره بارگذاري نگردد روزرساني بهتنها چند عدد در متن صفحه 

Algorithm 

 .دكن ميمرتب  اش يبر اساس آن صفحات وب را در خروج جو و جستدستورالعمل هاست كه موتور  يا يناز قواناي  همجموع

Alt attribute 

 :مانند. شود ميداده  يحعكس توض يمفسر عكس، به كمك آن محتوا شناسه

<img src="http:// domain.com/img/iranmap.gif" alt="Map of Iran" /> 

Analytics 

 .كنند يلخود را تحل يتند آمار ساتوان مي ها سايت يرانبه كمك آن مد از گوگل كه سرويسي

Anchor text, text link 



 129    يك يا دو هزار و يك 

 

 . رود مي يگريكردن بر آن به صفحه د يككه كاربر با كل يمتن. ينكل متن

<a href="http://www.example.com/">Anchor Text</a> 

Authority 

يي هـا  لينكاعتبار با توجه به  اين .دارد جو و جستدر موتور شده  جو و جستط با عبارت اميزان اعتباري كه يك سايت در ارتب. اعتبار

  .گردد ميه سايت شده است، محاسبه كه بمعتبري 

Authority site 

به عنوان مثال اگر سايت الف كه در حوزه گردشگري فعال اسـت صـدها   . ي معتبر ديگر داردها سايتادي از ي زيها لينكسايتي كه 

 .ي ديگر بسيار با ارزش استها سايتسايت به  اين ي مرتبط به همين حوزه داشته باشد، حتما معتبر است و لينكها سايتلينك از 

Backlink 

بـك   7 يتياگـر سـا  . باشد بهتر است بيشتر يگرد يها سايتاز  ها لينك اين هر چه تعداد. مشخص شده استاي  هكه به صفح لينكي

 .اند هداد ينكبه آن ل يگرد يتسا 7كه ي اين يعنداشته باشد  يگرد يها سايتاز  ينكل

Baitandswitch 

 يآژانس خدمات مسـافرت  يك يتسا يمعرف مثال. فهرست ثبت شد يا جو و جستصفحه بعد از آن كه در موتور  يدادن محتوا تغيير

در  يشنمـا  يبـرا  يتبعد از آن كـه سـا   "يجوراب پشم يدتول"آن به  يدادن محتوا ييرفهرست و سپس تغ يك يبه گروه گردشگر

 .قرار گرفت ييدمورد تأ يگروه گردشگر

Below the fold 

 .اسكرول كند يشصفحه نما يينبه پا يدآن با يدند ياز صفحه كه كاربر برا محتوايي

Black Hat SEO 

كـه تـالش دارد    ييها تكنيكبا استفاده از  يتسا يساز بهينه. جو و جستدادن موتور  يبفر يبرا ييها روشكردن با استفاده از  سئو

  .را دور بزند جو و جست يموتورها

Blog 

يعني آخرين مطلـب نوشـته شـده بـاالتر از     . الگو نوعا زمان است اين البته. دهد ميتيب الگويي خاص قرار رت سايتي كه محتوا را به

مزيت آن رها شدن نويسنده وبالگ از پيچيدگي هاي فني مـديريت سـايت اسـت كـه بـه او فرصـت        .رديگ ميي قبل قرار ها هنوشت

شـود   مـي كـه باعـث    اسـت  يمخودماني و غير رسعمدتا  ها هدر وبالگها لحن نوشت چنين هم. دهد تنها به روي محتوا تمركز كند مي

فعاليت به صورت ناشناس نيز از مزيتهـاي ديگـر   امكان . وارد چنين فضايي شوندتر  ت، راحس دارندرت بسياري از افراد كه از نوشتن

. آن باشـد و اخبـار   كـار  و كسبراي پوشش فعاليتهاي سايت، مهمي بد كانال توان ميها و سئو وبالگ كار و كسباز ديد  .وبالگ هاست

   .است جو و جستراي كسب رتبه باال در موتورهاي مهمي بپارامتر وبالگ منظم  روزرساني به



Boolean Search 

 جـو  و جسـت فاصـله از هـم    يـك هر گاه دو كلمه با . AND, ORمانند استفاده از  جو و جست يبرا يمنطق ياز عمل گرها استفاده

 .است ANDآن همان  يشود معنا مي

Bounce rate 

. باشد، بهتر اسـت  كمترپارامتر هر چه  اين .شوند ميند و بالفاصله از آن خارج كن ميمراجعه  يتكه به سا يافراد يعنياده طور س به

  :شود ميمحاسبه  يربه دو صورت ز معموال

خارج  يتو از سا ينندب ميرا  يتهمان صفحه ورود به سا يعني ينندب ميرا  يتصفحه از سا يكاز كاربران كه تنها  يدرصد •

 .شوند مي

 .كمتر ياو  يهثان 5مانند، به طور معمول  مي يتدر ساكمي  زماناز كاربران كه  يرصدد •

Breadcrumb navigation 

به هر صـفحه از   يدسترس يرروش مس اين در. است يتدهد كه اكنون در كدام بخش سا ميكه در هر لحظه به كاربر نشان  تكنيكي

 مانند. شود ميصفحه اول تا آن صفحه نشان داده 

Home > Iran > History of Iran 

Bride page 

 .Doorway pageشود به  مراجعه

Broken link, dead link, dangling link 

 .كه وجود ندارداي  هبه صفح ينكل. شكسته لينك

Cache 

 يبار يننسخه مربوط به آخر اين .دارند ميسرور خود نگه  يصفحات را رو ياز محتوااي  هنسخ جو و جست ياز موتورها يبرخ. كش

 .به صفحات سر زده است جو و جستاست كه موتور 

Call to action 

  .كردن يكدانلود و كل يت،عضو يد،مانند سفارش، خر. انجام دهند يتدوست دارد كاربران در سا يتسا يركه مد اقداماتي

Canonical issues 

به عبارت ديگر يك مقاله ممكن اسـت  . مرتبط است و نوعا در وب اجتناب ناپذير است ها سايتمشكالتي كه به محتواي تكراري در 

آن دسترسي به سايت با سه دبليـو  ترين  رايج. اصلي و بقيه فرعي اندها  آن از طريق آدرسهاي مختلف قابل دسترس باشد كه يكي از
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مشـكل رفـع    ايـن  به مسير اصلي، 301با ها  آن ادنمسيرهاي فرعي و ارجاع د در Noindexبه كمك تگ . يا بدون سه دبليو است

  .گردد مي

Captcha 

. يردمورد استفاده قرار گ يتارسال اطالعات به سا يبرا يدآن با يشوند و محتوا مي يدتول يككه به صورت اتومات يريتصاو. كاپچا كد

 .از اسپم است يريهدف آن جلوگ

Classification 

 .يموضوع يها هاطالعات در گرو يبند دسته

Clickthough, clickthru 

دهد سايت در  ميپارامتر اگر باال باشد نشان  اين نرخ .خاصاي  هو رفتن به صفح جو و جست يجدر نتا ينكيل يكردن رو يككل پروسه

 .اصطالح در تبليغات بنري نيز كاربرد دارد اين .بيشتر كليك خورده است جو و جستنتايج 

Clickthough popularity, clickthru popularity, click tracking 

كـه در   يزمانو مدت  روند ميخاص اي  هند و به صفحكن مي يككل جو و جست يجدر نتا ينكيل يكه رو ياست از تعداد كاربران عبارت

 .ندكن ميلحاظ  يبند پارامتر را در رتبه اين گرجو و جست ياز موتورها يبرخ. مانند ميآن صفحه 

Cloaking, obfuscation 

. شـود  ميپروسه ابتدا درخواست كننده صفحه مشخص  اين در. يتسا يو كاربر عاد جو و جستمختلف به موتور  يدو محتوا نمايش

شود و اگر درخواست كننده  ميداده  يشنما يبه و جو و جستخاص آن موتور  يباشد محتوا جو و جستاگر درخواست كننده موتور 

 .شود مينشان داده  يه وب يكاربر باشد، صفحه اصل

CMS 

 يقـت ه دهنده خدمات وبـالگ در حق يارا يها سايت. به استفاده از آن دارند يلتما ياريبس يها سايتامروزه . يتسا يريتمد سيستم

 .و ساده شده است يكپارچه يتسا يريتمدها  ام اس يدر س. محتوا هستند يريتساده مد يستمنوع س يك

Comments 

 .دادن در وبالگ ها نظر

Comments Tag 

گرفتـه   يـده توسط مرورگرها ناد يحاتتوض. شود مياستفاده  ال.ام.تي.اچدر منبع كد  يحاتوارد كردن توض يبرا يحاتتوض برچسب

 .شوند مي

Content page, focus page, information page 



 يـد صفحه با هـدف جلـب نظـر و مف    يمحتوا. مشخص است يموضوعي  درباره يديمف يمحتوا يكه دارا يكمعموال استاتاي  هصفح

مناسـب بـه    يالگـو  يـك . شـود  مي يتدر آن رعا يمحتوا به خوب يمتنط يبرا يزسئو ن يدگاهشود اما د ميكاربران نوشته  يبودن برا

  :است يرصورت ز

 .است يديعبارت كل يعنوان صفحه كه دارا •

 .شده است ينكل يزصفحه ن ينا است و به خود يديعبارت كل يكه دارا ياصل يترسرت •

 .در آن استفاده شده است يدياز عبارت كل يدو پاراگراف اول كه به خوب •

 دوم يترسرت •

 .مانند دو پاراگراف اول، سئو شده است يكه به خوب يگرپاراگراف د چند •

 سوم يترسرت •

 .سئو شده است يكه به خوب يگرپاراگراف د چند •

 گيري يجهنت ياخالصه صفحه  •

 .شده است يمقواعد سئو، تنظ يتكه به عنوان خالصه صفحه با رعا پاراگرافي •

ارجـاع  هـا   آن دارنـد كـاربران را بـه    يلتما يتسا يراناست كه مد يصفحات كه معموال يتسا يگربه صفحات د ينكچند ل •

 .دهند

Conversion rate 

 مـثال . دهنـد  مـي است را انجام  يتقه صاحبان ساكه مورد عال يگريكار د ي،عاد يدكه عالوه بر انجام بازد يتاز كاربران سا درصدي

 ياكار مورد عالقه ثبت نام در خبرنامه و  ي،خبر يتسا يك يبرا. جوراب است يدكار مورد عالقه، خر اين فروشگاه جوراب يك يبرا

بـراي فـرم آن    يلفرم تماس پر شود، نـرخ تبـد   يكمراجعه كنند و تنها  يتيبه سا ينندهب 100اگر . تدر آر اس اس آن اس يتعضو

 . است% 1 سايت

Counter 

 .شمرد مياز صفحه را  يدكه تعداد بازداي  هبرنام

CPA, cost per action 

 .ييكاال يدنخر يا ميپر كردن فر مثال. انجام دهد يتخاص را در سا ميشود تا كاربر اقدا ميكه اي  ههزين

CPC, cost per click 

 .پرداخت شده استاي  هينشود، چه هز يككل ينكيل يبار بر رو يككه ي اين ابر يگربه عبارت د. يكهر كل يبرا هزينه

CPM, cost per thousand ad impressions 

 .يشهزار بار نما يبرا هزينه
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Crawler 

 .است يدراسپا همان

Crawl depth 

بهتر اسـت  . يدفرض كن يهال يكهر پوشه را . خواند ميآن را  يرود و محتوا مي يشپ يتدر سا يتا چه عمق جو و جستكه موتور  اين

 .داشته باشد كمترو  يهسه ال يتسا

Crawl frequency 

 .دكن ميمراجعه  يتهر از چند گاه به سا جو و جستكه موتور ي اين يعن

Cross linking 

 .يتسا يكصفحات مختلف  ينب لينك

CSS, cascading style sheet 

 .داده شوند يشچگونه و در كجا نما ال.ام.تي.اچ يشود اجزا ميبه كمك آن مشخص . دهد مي يلاست كه به اسناد وب استا تكنيكي

CTR, clickthrough rate 

 جـو  و جسـت  يجرا در نتا يتسا ينكاز كاربران كه ل يدرصد. ندكن مي يكآن كل يو بر رو ينندب ميرا  يغياز كاربران كه تبل درصدي

 .ندكن ميمراجعه  يتكردن بر آن به سا يكبا كل و ينندب مي

Deep linking 

 .دور است يتاز صفحه اول سا بيشتر ياكه دو پوشه و اي  هدادن به صفح لينك

Destination page 

 .رود ميبه آن  جو و جست يجدر نتا ينكيكردن بر ل يككه كاربر بعد از كلاي  هصفح

Directory 

 .دهد مي يشو نما دكن مي يخود دسته بند يها هرا در گرو يگرد يها سايتكه  يتيسا. فهرست

Directory enhancement 

 .به آن يتسا يمعرف يگروه فهرست براترين  و انتخاب مناسب يتسا يك يمناسب برا يحنوشتن عنوان و توض پروسه

Domain name 

 .Irpedia.comمانند  دكن ميرا مشخص  يتيكه سا ياختصاص مينا



Doorway page, gateway page 

صـفحات متناسـب بـا هـر موتـور       ايـن  .كمـك بـه كـاربران    يشوند و نه برا مي يكسب رتبه باال طراح يبراا كه مخصوص صفحاتي

وزن "شود تـا   ميصفحات تالش  اين در ساخت. شود مياستفاده ها  آن از Cloakingدر پروسه  معموال. شوند ميساخته  جو و جست

 .شود ميو از همه پارامترها استفاده  شدحالت با ينهمه پارامترها در بهتر يبرا "ها

Dynamic URL 

 .هستند cgi, +, %, =, &, ?مانند  ييكاراكترها يدارا معموال يناميكصفحات دا. يناميكصفحه دا يك آدرس

Entry page, landing page 

 .شود مي يتيآن وارد سا يقاز طر ينكيكردن بر ل يككه كاربر بعد از كلاي  هصفح اولين

Fake copy listing 

 .شده است يدهدزد يگرد يتيدر سااي  هآن از صفح يكه رتبه باال دارد اما محتوااي  هصفح

False drop 

 .شده ندارد جو و جستبه عبارت  يكه ارتباط جو و جست يجدر نتااي  هصفح نمايش

FFA, free for all 

 .هستند يرمرتبطغ ييها لينك يكه حاو يصفحات. خود را در آن قرار دهد ينكد لتوان ميكه هر كس  ييها سايت. همه يبرا رايگان

Filter words, common words, stop words 

 ...از، به، با، بر، در يو به فارس a, and, or, for, is, butمانند  يموارد. يجراي و معمو كلمات

Frame 

 .دكن مي يمبخش تقس ينرا به چند يشه نمااست كه صفح ال.ام.تي.اچدر  تكنيكي

Fulltext index 

 ...مانند با، به، از يجيصفحه بدون حذف كلمات را يككردن همه كلمات موجود در  بايگاني

Gibberish 

تكـرار   يشود كه فقط كلمـات خاصـ   ميتالش ها  متن اين در. يستكاربر قابل فهم ن يندارد و برا يمنطق يبترت كه نظم و محتوايي

كتـاب  آيـا   و پشـم  رود مـي پرستو پشم  يپشم اگر روز مثال. يردگ ميمعنادار بودن جمالت و كل متن مورد توجه قرار ن شود و اصال

  ".تبسم كرد پشم... و ساحل خاك پشم پرواز ياپشم در زمان همپشم پروش دادن  ماشينپنچره پشم گوسفند كودك باشد 

 بود؟ يمون چه رنگ ينماش راستي
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Hallway page 

شود و سپس  مي يطراح doorwayابتدا چند . شده است يطراح doorwayدادن به صفحات  ينكل يبراا كه مخصوصاي  هصفح

 .ندكن مي يمعرف جو و جسترا به موتور ها  آن hallwayصفحه  يك يقاز طر

Heading, heading tag 

 .h6تا  h1 سرتيترهاي

Hidden text 

بـا   يا اند هينرنگ پس زم كه هم ييمانند متن ها. يستن يدنخاص توسط كاربر قابل د ين انجام دادن كاركه بدو يمتن. پنهان متن

 !يستخاص ن ياسكرول كردن صفحه، كار. در صفحه قرار دارند يزر يفونت

 Hit 

. شـود  مـي در سـرور ثبـت    يته 7آن  يدر خود دارد، به هنگام بارگذار يرتصو 6اي  هاگر صفح مثال. ينددرخواست از سرور را گو هر

صـفحه   يـد بازد يـك مثال تنها  اين در. صفحه اشتباه گرفته شود يدبا بازد يته يدنبا. آن يرتصاو يتا برا 6خود صفحه و  يبرا يكي

 .افتد مياتفاق 

 Hot linking 

 .شود مي يفراخوان يگريد يتكه آن سند از سا يخود در حال يتدر سا يسند يشنما. باند يپهنا دزديدن

 Hyperlink, link 

 .دكن ميدو صفحه عمل  ينپل ب يكدر واقع همانند . رفت يگردي  به صفحهاي  هاز صفح توان ميبه كمك آن . لينك

Html, HyperText Markup Language 

 يحـاو  يتنـ م يـل فا يك، ال.ام.تي.اچ. است يفرامتن يزبان نشانه گذار يكه به معنا اند هنوشته شد ال.ام.تي.اچوب به زبان  صفحات

 . ندكن ميو ساختار صفحه را مشخص  يژگياست كه و يكوچك نشانه گذار يبرچسب ها

Hypertext link 

 .يمرو مي يگريبر آن به صفحه د يككه با كل يمتن. ينكل متن

Image map 

 .شده است ينكل يگرداي  هعكس است كه هر قسمت آن به صفح يك

Inbound link 

 .يورود ينكل. خاص داده شده است يتيبه سا يگرد يتيكه از سا ينكيل. يتبه سا لينك



Index 

 .جو و جستموتور  بايگاني

Indexer 

 .دكن مي يرهرا ذخ يدرشده توسط اسپا آوري جمعكه اطالعات  جو و جستاز موتور  بخشي

Invisible web 

كه بـا وارد   يدرا فرض كن يها هكتابخان يتبه عنوان مثال سا. كند يگانيرا باها  آن دتوان مين جو و جستكه موتور  يو صفحات ها سايت

چـون موتـور   . يابيدشده، دست  جو و جستكلمه  ينهموجود در زم يبه فهرست كتاب ها يدتوان مياي  هو فشردن دكماي  هكردن كلم

 يكه برا يصفحات. يابددست  يزكتابخانه ني اين د به اطالعات كتاب هاتوان مين ينكند بنابرا كليداي  هدكم يد روتوان مين جو و جست

 .اند هزمر اين در يزبه رمز ورود است ن يازنها  آن يدند

IP, Internet Protocol 

 .فرستاده شود ترنتني ايكه اطالعات بر رو دكن ميرا فراهم  يپروتكل استاندارد اين .ترنتاين پروتكل

IP address 

اخيـرا   .يرنـد متغ 255تـا   0اسـت كـه از    يتيب 32عدد  4در حال حاضر . دكن ميمشخص  ترنتاين را در يوتركه هر كامپ يكتا عددي

 .آن عملياتي شده است 6ورژن 

Javascript 

 .كنند يطراح ياترپو يو صفحات يرندبه كار گ يميشندهد تا در صفحات ان مياست كه به طراحان اجازه  نويسي برنامه زباني

Keyword 

 .دهد مي يحصفحه را توض يك ياست كه با دقت محتوااي  هكلم چنين هم. شود مي جو و جست، جو و جستكه در موتور اي  هكلم

Keyword density 

 .شود ميكلمه نسبت به كل كلمات متن تكرار شده است، گفته  يككه  يتعداد دفعات به

Keyword frequency 

 .دهد ميكلمه در كل متن تكرار شده است را نشان  يككه  يدفعات تعداد

Keyword proximity 

 .دكن مياشاره ) از همها  آن يكينزد يا يدور( يكديگرمكان كلمات نسبت به  به

Keyword prominence 
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كـرد كـه    يفهم تعر گونه اين توان ميعامل را  اين ).يارزش مكان( دكن ميمتن، اشاره  يگركلمه نسبت به كل كلمات د يكمكان  به

 .است يكصفحه نزد يكلمه چقدر به باال يك

Keyword stacking, staffing 

 .در صفحه يديمورد كلمات كل يب تكرار

Link farm 

 .يابد يشافزاها  آن ي همه يونديپ يتدهند تا محبوب مي ينككه به هم ل يرمرتبطغ يها سايتاز اي  همجموع

Link juice 

 يبيشـتر  يهـا  هبـه صـفح  اي  ههر چه صفح. شود ميرنك داده  يجآن در محاسبه پ يرندهبه گ ينككه از دهنده ل ينكارزش ل مقدار

 .شود مي كمترآن  ينككند، ارزش ل ينكل

Link popularity 

 .اشاره دارد يگرد يها سايتاز  يتسا يكبه  يورود يها لينك يفيتتعداد و ك به

Link rot, linkrot 

 .ها باشد و حذف آدرس يتدر سا ييراتد تغتوان ميآن  يلدل. كه وجود ندارداي  هبه صفح جو و جستاز موتور  لينكي

Meta search, Meta search engine 

. يردگ ميكمك به كاربر به كار  يرا برا جو و جستچند موتور  يجو و جست يجنتا زمان كه هم ييجو و جستخدمات . گرجو و جستابر 

 .دهد مي يشو نما يردگ مي يگرد يجو و جست يخود را از موتورها يجدر واقع نتا

Meta refresh 

 . دكن مي يشده مجددا بارگذار يينتع زمانكه صفحه را بعد  ال.ام.تي.اچدر  برچسبي

Meta tag 

 .اند هدرباره صفح ياطالعات يكه حاو ال.ام.تي.اچاز  ييها برچسب

Mirror domain, mirror site 

 يبـه منظـور دور زدن موتورهـا   هـا   آن .مختلـف قـرار دارنـد    يسـرورها  يبه هم كه رو يهشب ياو  يكسان يبا محتوا يتسا چندين

 .كاربرد دارند جو و جست

Natural linking 

 .شود ميموجودند و به منابع وب داده  ها سايتدر  يعيكه به صورت طب ييها لينك. يعيطب لينك



Nofollow 

 .داده نشود يازيرنك امت يچهنگام محاسبه پ آن به يرندهبه گ ينكاز دهنده ل يعني. ندادن به مقصد يازامت يبرا دستوري

Offpage factor 

 .يگرد يتاز سا ينككه در رتبه آن مؤثرند مانند ل يتخارج از سا پارامترهايي

Onpage factor 

 ...كه در رتبه آن مؤثرند مانند عنوان صفحات، متن صفحات و يتداخل سا پارامترهاي

Optimization 

كسـب   يبراها  آن به منظور باال بردن شانس جو و جستبه موتور ها  آن ينوشتن متن صفحات و معرف يسي،كدنو ي،پروسه طراح به

 .شود ميگفته  جو و جسترتبه باال در موتور 

Organic listing, natural listing, unpaid listing 

دهند  ميخود نشان  يعاد يجا در كنار نتار يگريد يها سايت جو و جست يموتورها. جو و جستموتور  يعاد يها هگرفتن در رتب قرار

 !يدخر توان ميرا ن جو و جستموتور  يعاد يها هرتب. ندكن مي يافتدر ينهآن هز يكه برا

Outbound link 

 .يخروج ينكل. يگرد يتيبه سا ينمع يتياز سا ينكل. يتاز سا لينك

Page view 

 .شود ميصفحه در مرورگر كاربر گفته  يشهر بار نما به

PageRank, PR 

 PR0,…, PR10به اختصـار بـه صـورت    . صفر و ده است ينب يرمتغ يصفحات وب كه عدد يتاهم يزانم يابيگوگل در ارز معيار

 .و باالتر هستند 4رنك  يجپ يكه دارا يصفحات يعني +PR4. شود مي يانب

Page popularity 

 .دارد يدكه صفحه چقدر بازدي اين يعنصفحات  يددارد و در بحث بازد ينككه صفحه چند لي اين يعن يوندهابحث پ در

Power combination 

كه بـه صـورت    رانياي مانند صادر كننده پسته. هستند يديكلمه كل يكلمه اول عنوان صفحه كه به هر صورت نوشته شوند دارا سه

 .اند يديهنوز هم عبارت كل رانياي كنندهو صادر رانياي صادر كننده پسته راني،اي صادر كننده پسته، پسته يها

Precision 
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 .جو و جستموتور  يك يجو و جست يجدر نتا يفيتو ك دقت

Query 

 .يندرا بب جو و جست يجهتا نت دكن ميوارد  جو و جستكه كاربر به موتور  يكلمات. درخواست

Query processor 

صـفحات مـرتبط بـا عبـارت      دكنـ  مـي آن تالش . عهده دارد درخواست كاربر را به يلتحل يفهاست كه وظ جو و جستاز موتور  بخشي

 .شده را به كاربر نشان دهد جو و جست

Ranking, positioning 

 . جو و جست يجهدر نت يترتبه سا. رتبه يا بندي رتبه

Reciprocal link 

 .دكن مي ينكلا يتب به سا يتب و سا يتبه ساا يتسا. دو طرفه يا يتبادل لينك

Redirect 

 .شود ميبه آن پاسخ داده  يگريد يشود اما از جا مي يفراخواناي  هصفح يعني. دادن ارجاع

Referrer 

 .فرستد مي يگرداي  هصفح يا يترا به سا ينندهكه باي  هصفح يا يتسا. دهنده ارجاع

Relative link 

 folder/1.html/شود مانند  مي يفكه در آن قرار دارد تعر ييكه نسبت به جا ينكيل. ينسب لينك

Relevancy 

 .شده جو و جستارتباط صفحات به عبارت  يزانم يينتع يبرا جو و جست ياست در موتورها معياري

robots.txt 

 .يردگ ميقرار  يتسا يشهساده است كه در ر يمتن يلفا يك. دكن مي يينتع جو و جستموتور  يكه صفحات منع شده را برا يپروتكل 

ROI, Rreturn On Investment 

چند كاال به فروش رفته  ياكه انجام گرفته است چند فرم پر شده است  يتالش ياكه شده است اي  هينبابت هز مثال. يهسرما بازگشت

 .است

Search engine 



است را به  يافته كه قبال ييها سايتو طبق درخواست كاربر  دكن ميمراجعه  ها سايتبه  يشاپيشاست كه پ يتيسا. جو و جستموتور

 .دهد مينشان  يو

SEM, search engine marketing, search marketing 

 .داشته باشد ييجذب كند و فروش باال جو و جست ياز موتورها ياديهدف مند ز يكافتركه  اي هبه گون يتسا بازاريابي

Search engine positioning, placement, optimization, ranking… 

 .سئو دارند يا يتسا يساز بهينهبه  يهشب ييمعنا يموارد مشابه همگ و

 SEO, search engine optimization 

 جـو  و جسـت  يدر موتورهـا  يآماده كند كه حضـور مناسـب  اي  هگون را به  يتكه تالش دارد سا ييها تكنيك يهكل. يساز بهينه يا سئو

 .داشته باشد

 SERPs, search engine result page(s) 

 .دهد مي يشكاربر نما يجو و جستدر پاسخ به  جو و جستكه موتور  يصفحات يا صفحه

 Search result 

 جو و جست نتيجه

Site audit, site review 

 يو هـم بـرا   جـو  و جسـت  يموتورهـا  يدارد تا هم بـرا  يبه چه اصالحات يازن يتكه مشخص شود ساي اين برا يتسا يو بررس مرور

 .مهم استاي  هپروس .كاربران قابل استفاده شود

Site clinic 

 يتسا ميو عمو يكل بررسي

Site search 

 . را دارند يتقابل اين برند مياستاندارد بهره  يمحتوا يريتمد يستمس يككه از  ييها سايت. يتدر داخل سا جو و جست

Sitemap 

 يـد شـده و در معـرض د   يگـروه بنـد   هـا  لينـك  يت،سا يبه محتوا يعسر يدسترس يكه در آن برااي  هصفح. يتنقشه سا يا راهنما

 .صفحات سايت ندر خواند جو و جستبراي راهنمايي بهتر موتورهاي  پروتكلي چنين هم .شوند ميكاربران قرار داده 

Social Media 
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ارتباطات مختلف كـاربران بـا    يقاز طر دهند و ميمحتوا  يدكه به كاربر اجازه تول ييها سايت وب. يناجتماعات آنال ي،اجتماع شبكه

 .مانند فيسبوك .شود ميو رد و بدل  يدتول يتهمه گونه اطالعات در سا هم،

Spam, Spamdexing 

 جو و جستداد موتور  يبفر يبرا تالش

Spider, crawler, robot 

 .اطالعات را بر عهده دارد آوري جمعو  ها سايتاست كه كار مراجعه به  جو و جستاز موتور  بخشي

Splash page 

 .كمي دارند يارهستند و متن بس يكيگراف بيشتركه  يتسا يورود صفحات

Static content 

 .شود ميو از پايگاه داده فراخواني ن دكن مي ييركه كم تغ محتوايي

Stats, statistics 

 .دهد ميرا نشان  يتانجام شده از سا يدهايو بازد يدد يهكه كل يتسا آمار

Stemming 

ها  آن در snowنشان خواهد داد كه كلمه  يزرا ن يصفحاتا حتم يدكن جو و جسترا در گوگل  snowingاگر . كلمات يشهبه ر توجه

 .وجود دارد

Submission, submit 

 .و فهرست جو و جستبه موتور  يتسا معرفي

Tagging, tags 

: باشد يربه صورت ز دتوان مي يآزاد يوممسابقه فوتبال در استاد يك يرتصو يبراها  مثال تگ. عبارت يابا چند كلمه  يزچ يك توصيف

 .يتماشاچ ياه،باال، چمن، عكس، لباس س گاه جاي يچ،چهار ه ي،آزاد يومفوتبال، تهران، استاد

Term frequency 

 .تكرار شده است يعبارت مشخص چندبار در متن يككه  اين

Text link ads 

 .شود مي ينكعبارت به آدرس مورد نظر ل يك ير،تصو يابنر  يبه جا. به صورت متن تبليغ



Title 

 .است و گرفتن رتبه صفحات يساز بهينهمهم در  يفاكتور .عنوان .ال.ام.تي.اچعنوان در  برچسپ

Time on site 

 .خواند ميماند و صفحات آن را  مي يتكه كاربر در سا يزمان مدت

Traffic 

 .اشاره دارد يتسا يكتايكاربران  به آمار معموال. يتكنندگان سا يدآمار بازد ترافيك،

Unique visitor 

 يتدر طول روز بارها و بارها به سـا  ياگر كاربر. مراجعه كرده است يتمشخص به سا يكه در طول مدت يكاربران. يكتا بازديدكننده

بـار بـه    100در طول ماه  يآنگاه اگر فرد يممورد مطالعه را ماه فرض كن اگر دوره. شود ميبار شمرده  يكمد نظر مراجعه كند تنها 

 100حالـت   ايـن  در. يدخواهد بود و نه كاربر جد يتاما كاربر وفادار به سا. شود ميشمارش  يكتاكاربر  يكمراجعه كند تنها  يتيسا

 .شود ميسرور ثبت  ينشست رو

Update 

 .جو و جستداده هر موتور  يگاهپا يرسان روز به

URL, uniform resource locator 

 .هر سند وب يكتاي آدرس

URL rewrite 

 .شوند ياترو گوتر  كه كوتاهاي  هاسناد وب به گون آدرس بازنويسي

Usability 

خواهـد دسـت    مـي يا چقدر سريع به اطالعـاتي كـه    كاربر چقدر راحت و ساده است يبرا يتخاص در سا يكه انجام دادن كار اين

 .يابد مي

User 

 .دكن ميمراجعه  ينمع يتيكه به سا يشخص كاربر،

Vertical portal, vertical search 

 ينـه كه فقط در زم ييجو و جستموتور  مثال. مشخص تمركز دارد يكار و كسب ياخاص  يكه بر موضوع يفهرست يا جو و جست موتور

 .اطالعات دارد يواناتح
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Visit 

 .صفحه داشته باشد يدبازد يند چندتوان مي ينندهب يك. يتبه سا ينندهب يك مراجعه

Visitor 

 .يتكننده سا بازديد

Web copywriting 

 .آن يمدر تنظو بازاريابي در صفحات وب و مالحظه سئو  يشنما ينوشتن محتوا به خصوص برا پروسه

Web site 

 .قابل دسترس انداي  هتحت دامن از صفحات كه معموالاي  همجموع

Weighting 

 .مثال محاسبه چگالي كلمه در صفحه .اشاره دارد جو و جست يتوسط موتورهاها  كردن، به محاسبه وزن وزن

White Hat SEO 

 ها هباالتر بردن رتب يبرا يقانون يفندهاتراز  استفاده

Wiki 

هم محتوا را در سايت رشد و يعني كاربران به كمك  .يابدكاربران توسعه  يندهد محتوا به صورت مشترك ب ميكه اجازه  افزاري نرم

 . دهند ميتوسعه 

WHOIS 

 ...آن و يانقضا يخشود، مانند مالك دامنه، تار ميهر دامنه وب به كمك آن نشان داه  جزئيات

Xenu Link Sleuth 

آدرس آن بهتر  يافتن يبرا. رود ميكار  به يتسا يساخت راهنما ياشكسته و  يها لينك ييشناسا يكه براو رايگاني  يمحبوب برنامه

 .يدكن جو و جستاست نام آن را در گوگل 

XML, Extensible Markup Language 

 .ترنتاين اطالعات در يبه اشتراك گذار يمتدوال برا ياراستاندارد و بس يروش. يرتوسعه پذ يعالمت گذار زبان
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 يتموفق ارزيابي

 يياه شما با ماه گذشته چه تفاوت يتسا يكنون يتكه وضع يدبدان يددر واقع شما با. همواره مدنظر باشد يدبا ها فعاليت يجنتا بررسي

 .اند هداده شد يحكه در ادامه توض داريد يارهاييمع هب يازن يابيارز يبرا. كرده است

 ها هرتب

 يـدي بـا كلمـات كل   ينيـد بب. )گوگـل، يـاهو و بينـگ   ( يـد كن يسهبت و مقاثبرتر  يجو و جستخود را در سه موتور  يها هرتب همواره

ذوق  د،اي رفته 17به  23 اگر از چنين همو  يدافسرده نشو ،ايد كردهافت  61به  35اگر از . باالتر رفته است ياشما افت كرده  يها هرتب

 .يدحركت كن دهينآ به ينگاه ابحوصله كنيد و . بلندمدت استاي  هسئو پروس )!هر دو حالت برايتان خوب نيست( يدزده نشو

 يچاز هـ : اسـت  گونـه  ايـن  امـا روش مـن  . يـد استفاده كن ياديز يهاافزار نرم يااز ابزار وب و  يدتوان ميخود  يتسا ي رتبه يافتن براي

م كـن  ميفرض  يابم،ن 50خود را تا رتبه  يتهر عبارت اگر سا يبرا. شود ميكنترل  يدست ها هرتب ي همه. مكن مياستفاده ن يافزار نرم

نگريسته  1000همان بهتر است و  دكن مي جاداي سايتمي براي كبسيار  يكافرت و باالتر از آن 50 ي را رتبهيز. است 1000رتبه آن 

 يو بعد شـروع بـه بررسـ    يدصبر كن يمدت يد،الزم را انجام ده يكارهاي  همه. يدخود نباش يترتبه سا يردر ابتدا درگم به نظر. شود

گيري درباره سايت شـما   گوگل و بقيه براي تصميم. ر باشيدصبو كمي بيشتراگر سايت شما تازه راه افتاده است بايد . يدكن يتوضع

  .يدكن جو و جسترا در گوگل  check your rankingابزار مناسب عبارت  يافتن يبرا. ي بيشتري نياز دارندها سيگنالبه 

  محتوا

آيـا   محتواي اخيرا اضـافه شـده را خوانـده اسـت؟    آيا  .از سايت شما را خوانده است همواره بررسي كنيد كه گوگل چه تعداد صفحه

يعني عنوان صـفحه و متنـي   . ببينيد جو و جستيج ارا در نت سايت صفحاتديده شدن  ي نحوهخواند؟  مي زود به زودمحتواي جديد را 

نشـان داده  از سـايت شـما   چـه   آنآيـا   ايت رقيب شما؟كيفيت نمايش سايت شما در نتايج بهتر است يا س. گيرد ميكه زير آن قرار 

مشخصـاتي از جـوراب داده    ي اسـت ميعني به كسي كه دنبال خريد جوراب پش؟ دكن ميبه سايت  به آمدنشود كاربر را تشويق  مي

ش در نتايج را بررسي و بهتر كنيد؛ بهتر از قبـل  هميشه وضعيت نماي ؟گردد ميبرايش نقل  شود يا داستان حسين كرد شبستري مي

  .رقبابهتر از و 
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 يكافرت ارجاع دهنده يها سايت

از  يارسـال  يـك افرت يـزان كـه م  يـد كن يبررس چنين هم. اند هشما ارجاع داد يتبه سا ينندهب يديجد يها سايتكه چه  يدكن بررسي

 يـد بازد ياد؟ز ياكم شده است . كرده است ييريچه تغ يتسا يكافرت يزانم. يادز ياكم شده است  اند هكه قبال لينك داد ييها سايت

 يرسا. ييداستفاده نما  Google Analyticsشود از  مي يشنهادپ يتسا يكافرت يبررس براي يكتا؟كاربر  ياشده است  بيشترصفحه 

 يريتمـد  يستماست كه خود س يو آمار Analytics ،Alexaاز  يبيكرت من يكار برا اين .اند هشد يمعرف قبال يزآمار ن يلابزار تحل

قـرار  بر باشد، هميشه مـد نظـر    زمانممكن است هر چند ) Server log(البته تحليل الگ سرور  .قرار داده است يارمدر اخت يتسا

شـيد افـراد   مطمـئن با  .همواره به ياد داشته باشيد اگر محتواي مناسبي منتشر كنيد، ديگراني هستند كه به شما لينك كننـد  .گيرد

 .خوانند ميرا » يك يا دو هزار و يك«بسياري 

 لينك

كـه   يو صـفحات  ها سايترنك  يچپ. يدداشته باش يزآن ناز  ميگزارش منظ يدبا يددار ها لينكتعداد  يشافزامي براي تالش مداو اگر

 رفت پيش يبررس براي ير؟خ ياتالش شما جواب داده است آيا  كه ينيدبب يدبا. يدكن يسهقبل مقاسال /ماهرا همواره با  اند هداد ينكل

 :يداستفاده كن يراز منابع ز ها لينكتعداد  يشخود در افزا

• Google Webmaster Tools 

• Bing Webmaster Tools 

  :يا خيلي ساده عبارت زير را در گوگل و بينگ جستجو كنيد

Link:yoursite.com 

 فروش

 است؟ يافته يشفروش افزا يجلسات برا يزانم ياو  يتتقاضا از سا ياو  يتسا فروش، ها تماسميزان  زمان همآيا 

 ها ههزين

 ؟فروش جبران شده است يشبا افزا ينههز يشافزاآيا  است؟ يافته يشفروش افزا و ها لينكتعداد  ،سايت يكافرت اي هينچه هز با

  فاهدا

را به عنوان معيـاري بـراي   ها  آن تعريف كنيد و ميزان مراجعه به )Goal( يد صفحاتي را به عنوان هدفتوان ميدر گوگل آناليتيكس 

  .بگيريدارزيابي موفقيت در نظر 

 يديكل يها عبارت ييراز تغ. يدخود را اصالح كن ياستراتژها  رفت و پسها  رفت يشمتناسب با پ يدموارد فوق با ي همه ياز بررس بعد

 ياريد بستوان مي يتساه آمار جداگان يبررس ي يجهموارد فوق با نت تلفيق .يدكن مي ها لينككه صرف باال بردن تعداد  يگرفته تا زمان

مشكالت  يبرا يمناسب يلدال توان مي يزسازد و البته به كمك آن ن يانوابسته به آن را نما كار و كسبو  يتاز مشكالت موجود در سا

    .يافتها  آن رفع يبرا ييها هداي و
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 يمراجع و چا، ها سايتابزار،  كوئيز،

 كوئيز

دانش خود از  يابيارز ياما برا. داي كار گرفته  به يزرا نها  آن و داي در سئو آشنا شده ياريبس يمكتاب شما اكنون با مفاه ي مطالعه با

ن بيست شويد شما كم شد؛ بگرديد و آن كوئيزي را بيابيد كه حتما در آ ي اگر نمره. ييدمراجعه نما يرز يها آدرسبه  يدتوان ميسئو، 

 .دار گردد غرورتان جريحهنكند تا 

• seomoz.org/seoexpertquiz 

• webconfs.com/seoquiz.php 

 ها سايتو  ابزار

 :ييدمراجعه نما يرز يها سايتبه  يدتوان ميمرتبط با سئو  يها هاخبار و مقالگيري  پي براي

• searchenginewatch.com 

• sitepronews.com 

• seomoz.org 

• webmasterworld.com 

• seroundtable.com 

• searchengineland.com 

 :ليست نكنيداين اما خود را محدود به  موجود است يتسا يرانسئو و مد يازاز ابزار مورد ناي  همجموع يرز يها سايت در

• ranks.nl 

• seochat.com 

• tools.seobook.com 

• seomoz.org/tools 

• webconfs.com 

 :است يدمف يارسئو بس يها فعاليت يبرا يرفاكسدر فا يرز ي افزونه

SearchStatus 

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/321 



 147    يك يا دو هزار و يك 

 

 مراجع

با سپاس از  .ام ههمراه با آن ذكر كرد ياكتاب بالفاصله بعد از هر مطلب و  يها بخشو مقاالت مورد استفاده را در  ها سايتاز  بسياري

 مـورد  يهـا  كتـاب تـرين   ، مهـم )نيسـت هـا   آن جا امكان نام بردن ازاين دركه ( اند هنويسندگاني كه مقاالتشان برايم مفيد بود ي همه

  :استفاده در نسخه سوم عبارتند از

 نسخه دوم يك يا دو هزار و يك  •

• The Art of SEO, 2012 Edition 

• SEO Made Simple, 2011 Edition 

 

 !ياندر پا و

سـال   35از  بيشـتر خيلي  يدشود كه فكر كن ميآن ن يلكتاب فهرست ندارد، دل كهاين كردم و يامر و نه يرمردهاهمانند پ شما را اگر

يي را بسـيار  هـا  سـايت نام سايت يا كتاب  يها مثالاگر در . لطفا و شما خودتون رو خسته نكنيد البته كتاب فهرست دارد! سن دارم

من را  يروز يدوارمام. داي تر مهمم يبرا يدخوان ميكتاب را  اين شما كه .مهم اند ها سايتآن سايت يا  يمآن نبود كه بگو يبرا يديدشن

 !يدهمان كنم يچا يوانل يكبه 

  

 


