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SEO چیست؟ 

را SEOشاید بتوان گفت که تقریبا همه افرادي که با وب آشنایی هر چند کمی دارند، حداقل براي یک بار هم که شده واژه ي 
 .شنیده اند

 
   .می باشد بهینه سازي موتور جستجواست،   Search Engine Optimizationکه مخففSEOمعناي لغوي چیست؟ SEO  اما

SEO کردن صفحات وبی که براي موتورهاي جستجو جالب هستندیعنی تولید. 
 

. بیشترین امتیاز را داشته باشیدگوگلیک موتور جستجوي بزرگ همچون   این است که شما در نتایجبهینه سازي صفحات وب
نظر خود  اهمیت این موضوع از انجا ناشی می شود که اکثر مردم از موتورهاي جستجو براي رسیدن به مطلب یا محصول مورد

، اکثر مردم فقط به صفحه ي اول گوگلبه عنوان مثال در ). سر و کار دارندگوگلدر ایران اکثریت مردم با ( استفاده میکنند
، این مسئله الزامی است گوگلبنابراین براي داشتن ترافیک باال از طرف موتورهاي جستجو مخصوصا . نتایج جستجو نگاه میکنند

 .قرار گیردول نتایج جستجوصفحه ي اکه سایت شما در
 

در مورد روشهاي فنی مانند عنوان صفحه ي مناسب، تگ ها و متا تگ ها، کلمات کلیدي و عبارات علم بهینه سازي موتور جستجو
 .کلیدي و توضیحات مناسب سایت و کالً محتوایی که موتورهاي جستجو دوست دارند، مطالعه می کند

 
. پیدا و فهرست بندي میکنند) عنکبوت(حات وب را به وسیله نرم افزار خزندگی صف  گوگلازجمله   موتورهاي جستجو

براي مثال اگر صفحه وب شما در یکی از موتورهاي جستجو ازجمله . متاسفانه تمام نرم افزارهاي خزندگی یک جور کار نمیکنند
 .امتیاز باالیی داشته باشد، ممکن است در دیگر موتورها این چنین نباشد  گوگل

 
یکی از کارهایی که متخصصان بیهنه سازي موتورهاي جستجو انجام میدهند، پیگیري تمام تغییرات عملکرد داخل موتورهاي 

به عالوه آنها همراه با تغییرات . بنابراین آنها میتوانند صفحات وب را بر طبق این تغییرات بهینه سازي کنند. جستجو است
 .ین موتورها قرار میدهندموتورهاي جستجوي مختلف خود را تابع ا

 
بهینه سازي موتورهاي شما باید از این طراح درباره ي  هنگامی که شما یک طراح براي طراحی سایت تجاریتان انتخاب میکنید،

ساخت صفحات وب سایت شما را اصول بهینه سازي براي موتورهاي جستجوسوال کنید و باید از او بخواهید بر طبقجستجو
این کار خیلی آسان تر و . تیکه این کار طوالنی تر از طراحی هایی که شما بیش از این داشته اید، نیستدر صور. شروع کند

شامل بهینه سازي براي موتورهاي جستجو   معقول تر است که شما در همان بار اول که سایتتان بر روي وب قرار می گیرد،
 .شود

 
 مهم است؟SEOچرا 
 :موارد ذیل برخی از دالیل این موضوع می باشند. مفید می باشدتجوبهینه سازي براي موتورهاي جسچرا 

  

SEO فقط یک روش براي فروش بیشتر و یا بازدید بیشترنیست ، بلکهSEO  براي یک طراح و یا یک توسعه دهنده وب یک
  .وظیفه و مسئولیت است و دانستن آن ضروریست

موتورهاي جستجو نباشد شما تعداد بسیاري از بازدید کننده ها اگر وب سایت شما یک وب سایت استاندارد سازي شده براي 
به وب سایت شما دسترسی  Address Barرا از دست خواهید داد زیرا تعداد معدودي از افراد با نوشتن نام وب سایت شما در
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 .موتورهاي جستجو تنها راه شناساندن وب سایت شما در فضاي مجازیست .پیدا می کنند
  .نتایج جستجو مشتري هاي زیادي را به دیدار از وب سایت شما دعوت میکند برتر بودن در -

 .در صد از کاربران اینترنت از موتورهاي جستجو استفاده میکنند 91 -

 
 .میلیون جستجو در روز در کشور انگلیس انجام میگیرد 250طبق آخرین تحقیقات بیش از  -

 
 .ي جستجو آغاز میشوددر صد معامالت آنالین به وسیله موتورها 73 -

  

 احتیاج دارند؟SEOچه کسانی به 

، باید صفحات وب خود را براي و یا نیاز به بازدید کننده مطلوب دارد هر وب سایتی که به سوي تجارت و بازرگانی حرکت میکند
 .کندموتورهاي جستجو بهینه سازي

 
کابران اینترنتی وب    و مطالعات نشان داده است که پهنه عظیمی از  هدف نهایی یک وب سایت جلب کاربران اینترنتی میباشد،

 .سایت ها را در موتورهاي جستجوي پیدا کرده اند

 
روز کردن وب سایت قدیمی خود را دارد باید توجه داشته باشید که به ساخت یک وب سایت جدید و یا باگر شرکت شما نظر 
 .یدرا در الویت قرار ده  SEOبراي پیشرفت باید 

 
 .شما را به مسابقه بزرگ می برد و شما را در بازار معرفی میکند  SEOبه خاطر داشته باشید که 

  

  ...عزیزان اماو 

نکاتی را به اشتراك می گذاریم که صد در صد به همین منظور . این مقاله باال بردن سطح علمی شماستانتشار هدف ما از 
     فرض ما این است که ما می خواهیم سایتی بسازیم و آن را در موتورهاي جستجو گر ثبت نماییم و تا جاییکه تست شده و 

بهینه سازي موتورهاي جستجوگر هنر صبر و .مبه مطلوب ترین نتیجه ممکن برسی و می توانیم رتبه سایت خود را باال ببریم
باشید و آن را بروز نگه داریدنه اینکه یکبارنکات را اجرا کنیدو بگویید امتداد است یعنی شما باید همیشه مراقب سایت خود 

منتظر نسخه هاي بعدي این مقاله .در کارتان صبر و امتداد داشته باشید تا به مطلوب برسید. ودلسرد شویدچرا نتیجه نداد 
  .باشید

  اهمیت دارند چگونه نام مناسب انتخاب کنیم؟ اربراي سایتتان است که بسی )domainدامین ( انتخاب نام مناسباولین مرحله، 

  :دامین باید 

 با موضوع سایت شما در ارتباط باشد 

 کوتاه و مفید باشد 

 تایپ آن آسان باشد 
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 ذهن مخاطب را کمی درگیر کند 

 براي ثبت دامین  هزینه را به یک شرکت مطمئن واریزي نمایید www.signaldesigne.ir 

 سعی کنید آدرس وب سایت شما کوتاه و به خاطر سپردن آن آسان باشد. 
 شما-سایتcom.:باال بردن رتبه استفاده از  دامین فارسی است مثال انتخاب دامین مناسب و یک راه مناسب براي 

 Server notپس از چند ثانیه ارور  آن وارد نمایید درمرور گر موزیال خود را باز کنید و آدرس باال را  کاربراي این 

found و آدرس عوض می شود مثال آدرس باال به این شکل تغییر میابد  را مشاهده کنید:  
  xn----ymcbk7bj3ju2c.com حاال آدرس تغییر یافته را ثبت کنید.  

  :یدبعد از ثبت دامین باید یک میزبان مناسب انتخاب نمایید هاستینگ مناسب با

 باال سرعت انتقال 

 پهناي باند باال 

 آپ تایم و داون تایم مناسب 

  یک شرکت مطمئن را انتخاب کنید  براي سفارش هاست بهتر استwww.signaldesigne.ir 

در .طراحی سایت دارید با ما ارتباط برقرار کنیدپس از ثبت دامین و سفارش هاست نوبت به طراحی سایت می رسد اگر شما نیاز به 
  صورتی که می خواهید از سیستم مدیریت محتوا استفاده کنید پیشنهاد ما یکی از موارد زیر است

Datalife                http://www.datalifeengine.ir  

sWordpres              persian.com-http://wp  

Joomla                  http://joomfa.org  

Drupal                   http://www.drupalcms.ir  

که از نظر موتور جستجو بسیار . دیتاالیف می باشد  seoالبته از نظر سیگنال دیزاین بهترین و قوي ترین سیستم مدیریت محتوا از نظر 
  .قوي است

پس از اجراي این سه مرحله و پیکربندي سیستم مدیریت محتواي خود نوبت به توصیه هامی رسد از این قسمت به بعد تمام نکات را اجرا 
  دنمایی

 در ابتدا ، یک موتور جستجو چگونه کار می کند؟

که از  googleو  Yahooهردو موتور جستجوي. و یا جنبنده Crawlerدر ابتدا نگاهی می اندازیم به موتورهاي جستجو بر پایه
ا عنکبوت هر موتور جستجو یک برنامه که جستجوگر و ی.کار میکنند Crawlerبر پایه  بزرگترین موتورهاي جستجو می باشند 
جستجو کردن صفحات وب ، خواندن و دسته بندي  هدف اصلی از وجود یک جستجوگر.نامیده می شود دارد که وب را می کاود

ویا جستجو گر تمامی اطالعات گرد آوري شده و  Spider.خارجی و داخلی می باشد)  link(کردن مطالب و دنبال کردن اتصاالت 
این جستجو گر با  .شود ذخیره می کند نامیده می Indexپایگاه اطالعات که  ب را دریک طبقه بندي شده در مورد هر صفحه و

را بروز رسانی  Indexسر می زند و اطالعات موجود در   توجه به اهمیت هر صفحه وب در بازه هاي زمانی مختلف به آن صفحه
  .می کند

  از لینک زیر در موتورهاي جستجو ثبت کنیدسایت خود را 
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http://signaldesigne.ir/150/index.php  

 و بخش خارجی بخش داخلی : داراي دو شاخه می باشد 

 هستند که شما می توانید بر روي وب سایتتان اعمال کنید مانند  ابزارها و اعمالی    منظور از بخش داخلی:  بخش داخلی
  .و در کل ساختار وب سایت  و لینکهاي داخلی   کلمات کلیدي  ،  htmlکدهاي 

 هستند که شما کنترل کمتري بر روي آنها  ابزارها و قسمتهایی از وب سایت  منظور از بخش خارجی :  بخش خارجی
شما باید به این نکته توجه داشته باشید که . دارید مانند این که چه تعداد لینک به وب سایت شما وجود دارد

بخش داخلی وب سایت میباشد به این دلیل که اگر شما  مهمترین قسمت کار شما به عنوان یک بهینه ساز صفحات وب 
داشته باشید لینکها به وب سایت شما سرازیر خواهد شد  با ارزشی در داخل وب سایت خود  طراحی زیبا و مطالب

    .بدون اینکه شما هیچ عملی انجام دهید  

 

 اگر شما میخواهید در . مهمترین و اولین چیزي که باید به شما بگویم این است که باید چیزي براي ارائه داشته باشید
. حتی االمکان جدید و یا کم نظیر ارائه کنید …شوید باید یک سرویس یا مطلب و یا  زمینه سایت هاي اینترنتی موفق

 !پس اگر چیزي براي ارائه ندارید هر چه سریعتا از فکر باال بردن آمارتان بیرون بیایید
  

  راه طراحی وب سایت شما باید با محتواي آن هم خوانی کامل داشته باشد بخصوص اگر سایت براي فارسی زبانان
 .اصوال کاربران ایرانی به ظاهر ساده و زیبا بسیار جذب می شوند .اندازي میکنید

  از کپی کردن مطالب از سایت هاي هم موضوع بشدت بپرهیزید زیرا اینکار پس از چند بار بازدید کاربر، به راحتی
 .تشخیص داده میشود

در جواب باید بگویم تشخیص به وسیله . کرده اندشاید بپرسید کاربر فکر میکند سایت هاي دیگر از سایت من کپی 
  !تاریخ ارسال مطلب بسیار آسان است

 ویا اگر مطلبی را کپی می کنید منبع آن را ذکر کنید
 یک مکان با عنوان تماس با ما در سایت خود حتما داشته باشید و در صورت . با مخاطبانتان ارتباط نزدیک برقرار کنید

این مسئله براي بعضی . مستقیم خود را در سایتتان بگذارید و بخصوص در پایین سایتلزوم حتی شماره تماس 
 !موتورهاي جستجو نقش کلیدي دارد مانند یاهو

  یکی از سایت هایی که وبمستران حرفه اي براي آن سروکله می شکنند ثبت سایتشان در دایرکتوري بزرگ و جهانی
dmoz.org سپس خواهید دید که . سایت خود را در این دایرکتوري ثبت کنید یتبه هر قیمیتی ولی به درس. است

 !پس از مدتی ترافیکتان چطور میترکاند
در صورتی که مطلب در یک سایت دیگر دلتان را بدجور گرفت و خواستید آن را کپی نمایید حتما منبع و لینک مستقیم 

و سعی کنید از سایت هاي خارجی . کاربران می رساندزیرا اینکار صداقت شما را به . ان را نیز در پست خود بگذارید
 .زبان مطالب را گرفته و به فارسی ترجمه کنید و براي کاربرانتان بگذارید

  کاربر را نرنجانید در واقع کاربران بخصوص ایرانی ها زودرنج هستند و اگر ببینید براي دیدن یک مطلب باید هزار و
 !را بگذرانند بی خیال ماجرا خواهند شد …اندي از صفحات مثل عضویت اجباري و 

 خیلی خصیص شده ! در این چند ساله اخیر وبسترها بخصوص پربازدیدها! لینک بدهید و لینک بگیرد و خصیص نباشید
 .با آرامش و با متنی حساب شده و کامال محترمانه درخواست تبادل لینک کنید. و به راحتی به کسی لینک نمیدهند

www.ParsBook.org

www.ParsBook.org



 هنوز خیلی ها از مرورگر تنفر آمیز! ا تمام مرورگرها منطبق کنیدقالب سایتان را ب IE6  استفاده می کند که مرورگري
همچنین قالب خود را بسیار . پس سایت شما باید براي همه به یک شکل بارگزاري شود! کامال غیر استاندارد است

 !دقیقه لود شدن یک سایت را ندارند سبک بسازید زیرا با سرعت حلزونی اینترنت در ایران بعضی ها حوصله چند
 براي اینکار از سایت . کلمات کلیدي سایت خود و سایت هاي رقیب را به دقت بررسی کنید و بهترین ها را برگزینید

dwords همچنین توضیحات سایت خود را فراموش نکنید. که یکی از سایت هاي گوگل است کمک بگیرید. 
 که کاربر هنگام ورود به سایت شما میبیند پس عنوانی مناسب، کوتاه و روان  ستعنوان وب سایت اولبن موردي ا

می توانید مناسب “ دانلود موزیک هاي جدید ایرانی”مثال اگر سایتی با محتواي موزیک دارید عنوان . انتخاب کنید
 .بپرهیزید …از به کاربردن اولین ، برترین ، قدرتمندترین و .باشد

  اگر خود را روي موضوعی خاص متمرکز کنید بیشتر پیشرفت خواهید داشت! از هرجا ننویسیدسعی کنید از هر چیز و. 
  404صفحه براي سایت خود error  کنیدطراحی . 

 در سایت خود حتما قسمت جستجو راه اندازي نمایید. 
 روز باشیددنبال کلمات کلیدي ب 
  ارسال کنیدبروز بودن مطالب و حداقل یک پست در روز.  
  زبانه بودن سایتدو. 

 سعی کنید مداوم موضوعات سایت خودتون رو در گوگل ثبت .شما میتونید هر پستتون رو جداگانه در گوگل ثبت کنید
 .کنید

 داشتن وبالگ و فروم یا انجمن در یک سایت  
  لینکهاي داخل شده به سایت یاinbond links که معموال صفحه اصلی بهترین معیار است  
 حد ممکناخلی تا افزایش لینکهاي د 
 را افزایش دهید لینکهاي برگشتی سایت از سایتهاي معتبر دولتی و یا دانشگاهی 
 عضویت در دایرکتوري هاي معتبر 
 صفخه تماس با ما  
  شما باید یک صفحه کامل و مجزا در زمینه ساستهاي حریم خصوصیprivacy policy داشته باشید.  
 سرعت سایت خودرا افزایش دهید 
  این طوري . ي مترجم استفاده کنید تا کسانی که با زبان شما آشنایی ندارند هم بتوانند از مطالب استفاده کنند افزونهاز یک

 .دهید ي بازدید کنندگان خود را به شدت گسترش می گستره
 توانید  نین میاین کار باعث جذابیت براي خواننده هاي دائم شما خواهد شد ، همچ. ظاهر جدید براي سایتتان طراحی کنید

 سازید در اختیار دیگران قرار دهید اي را که می پوسته
 دهم و لینک سایتم را در  من در وبالگ هاي مرتبط با خودم نظر می. باید فعال باشید تا بتوانید ترافیک بدست بیاورید

بالفاصله تاثیر آن را . داز هر فرصت براي معرفی کردن سایت و وبالگ خود استفاده کنی .کنم آخر امضا هایم اضافه می
 .خواهید دید

 مقاالت خود را منتشر کنید 
 صفحات سایت باید داراي لینکهاي منظم باشد تا دسترسی را به کلیه نقاط سایت آسان کند  
  بطور حتم یک صفحه بنامsite map  ) درست کنید) نقشه سایت 
  در خصوصیتalt تگها از توضیحات مرتبط با عنوان صفحه و محتواي صفحه استفاده کنید   
 از فایل متنیrobots.txt   در دایرکتوري سایت خود استفاده کنید و دقت کنید که ازGooglebot crawler  در آن

 فایل جلوگیري نشده باشد
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  ، براي مثال می توانید عناوین مقاالت سایت خود بهتر است در سایت خود به مقاالت و مطالب خود چند بار لینک بدهید
را درج کنید و خالصه مقاله را در صفحه اي دیگر و متن کامل آن را در یک صفحه مجزا قرار دهید و یا اینکه در همان 

  .صفحه اي که متن کامل مقاله را قرار می دهید به عنوان مقاله لینک همان صفحه را بدهید
 ربر بسازید نه براي موتورهاي جستجوصفحات را براي استفاده کا 

  آموزش مدیریت کامل وب مستر تولز گوگل

کلیک کنید در نوار کشوي که باز می شود آدرس وب سایت خورد را  Add a site… پس از ورود به این سرویس بر روي دکمه
 .کنید را جهت ثبت وب سایت کلیک Continue و سپس دکمه. وارد کنید  www.yoursite.comبه صورت 

کلیک کنید  Verify this site براي تایید سایت بر روي گزینه. حال آدرس سایت نمایش داده خواهد شد که نیاز به تایید دارد
سه روش را در اختیار شما قرار میدهد تا به  Verification method شوید در قسمت Verify ownership تا وارد صفحه

 .صورت دلخواه انتخاب کنید

آمده  Show me an example سایت است مانند توضیحاتی که در بخش html به کدهاي html اضافه کردن تکه کد روش اول
 .است

در روت وب سایت است ابتدا آن صفحه را دانلود میکنید و سپس در روت وب سایت  html اضافه کردن یک صفحه روش دوم
 .آپلود میکنید

 .یت است که دو روش اول پیشهاد می شودوب سا dns اضافه کردن تکه کد به روش سوم

 .کلیک کنید تا در صورت انجام درست مراحل وب سایت تائیید گردد Verify بعد انجام هریک از این روشها بر روي
 ورود بخش مدیریت یک وب سایت

 . بر روي نام وب سایت مورد نظر که از قبل ثبت گریده کلیک کنید تا وارد بخش مدیریت آن شود

ها، وضعیت  sitemap این اطالعاتی در مورد وضعیت.صفحه اطالعات کلی از آخرین وضعیت سایت نمایش داده می شود در این
 .بازبینی سایت توسط موتور گوگل و وضعیت کلمات کلیدي جستجو شده براي ورود به سایتتان است

 .مدیریت دسترسی پیدا خواهید کرد در منوي سمت چپ صفحه لیست کشوي می بینید که به وسیله آن به سایر قسمت هاي

 Site configuration توضیحات منوي تنظیمات سایت
 Sitemap مدیریت

Sitemap 

یا نقشه وب سایت، شما وقتی یک صفحه را در وب سایت خود می سازید می توانید با چند استاندارد آدرس این صفحات را به 
عه اي از این آدرس هاي که در قالبی خاص تعریف میگردند نقشه گوگل و سایر موتورهاي جستجوگر معرفی کنید به مجمو

 .سایت میگویند

 .ثبت کنید XML و“ خوراك“ Feed گوگل این امکان را می هد که نقشه سایت رو به صورت استاندارد
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امکان را  ثبت نقشه سایت در گوگل می تواند خیلی سریع تر صفحات وب سایت شما را در گوگل ذخیره کند و به دیگران این
همچنین تغییرات صفحات را خیلی سریعتر  .میدهد، آدرسهایی که ممکن است لینکی به آنها داده نشده باشه را پیدا کنند

 SITEMAP استفاده از این سرویس خیلی موثر است پس از ثبت نقشه سایت می توانید در قسمت. شناسایی خواهد کرد
STATS فحات ذخیره شده در گوگل را نمایش می دهدمجموع صفحات وب سایت شما و میزان ص. 

 (Crawler access) مدیریت دسترسی خزنده به قسمتهاي سایت

براي جلوگیري از دیده شدن قسمت هاي از وب سایت مانند فولدرها و صفحات به دالیلی مانند جلوگیري از هک شدن وب 
استفاده کرد که این فایل فرمت خاصی دارد  robots.txt نامسایت و همینطور عدم افشاي بعضی از مطالب می توان از فایلی به 

 .که این امکان را می دهد که ربات هاي موتورهاي جستجوگر را مدیریت کرد

 .که به کدامیک از صفحات و فولدرها دسترسی داشته باشند

د که کنترل بیشتري بر روي تمام موتور جستجو گر از این فایل پشتیبانی می کنند گوگل در این بخش این اجازه را می ده
 Generate یکی از این موارد است همچنین در تب Remove URL امکان حذف آدرسها در تب. دسترسی ها داشته باشید

robots.txt به تولید فایل robots.txt پرداخت و آن را در موتور هاي جستجوي مختلف گوگل مورد آزمایش قرار داد. 

 SiteLinks مدیریت

باالیی باشد در  PageRank که معماري سایت به درستی پیاده سازي شده باشد و داراي بازدیدکننده باال و همچنیندر صورتی 
این صورت ممکن است که گوگل لینک ها یا به عبارتی منوهاي وب سایت شما را به صورت خاص و تفکیک شده نمایش دهد که 

 .ا میباشداین امتیازي بسیار عالی از سوي گوگل به وب سایت شم

 Change of address تنظیمات تغیر آدرس وب سایت

اگر قصد تغییر آدرس دامنه وبسایتتان را دارید از این قسمت میتوانید براي مطلع کردن گوگل از این تغییر استفاده کنید تا 
 با سرعت بیشتري صفحات جدید وب سایت

 .شما را ذخیره کند

 (Settings) تنظیمات کلی

است که در این قسمت می توانید موقعیت جغرافیایی یا کشور هدف را  Geographic target ات اولین مورددر صفحه تنظیم
 .با این انتخاب سایت شما فقط در جستجو هایی که از آن کشور انجام می شود قرار خواهد گرفت. انتخاب کنید

نمایش بدهد یا نه و یا اینکه  www یت شما را بااست که می توانید به گوگل بگویید آدرس سا Preferred domain مورد دوم
 .با توجه به لینک ها این کار را انجام دهد

ممکن است که به علت بزرگ . است Crawl rateمورد سوم تنظیم تعداد دفعات مراجعه خرنده گوگل به وب سایت در قسمت 
در این صورت این مقدار باید کم شود و در  بودن سایت و مشکالت سرور نتوانید پاسخ گوي درخواستهاي اضافی باشید که

 .صورتی که از عدم شناسایی به موقع تغییرات وب سایت ناراضی هستید مقدار آن را افزایش دهید
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 Your site on the web توضیحات منوي
 search queries کلمات کلیدي در جستجو نمایش داده شده

وجب مراجعه به سایت شما شده است به همراه موقعیت آن کلمات کلیدي در این قسمت کلمات کلیدي که در موتور جستجوگر م
گر کلمه .ها را هم نمایش میدهد CTR عالوه بر آن میزان کلیک ها و. از وب سایت شما در صفحات گوگل نمایش داده می شود

 .شد کلیدي از وب سایت شما خیلی مهم واقع شود و آمار بازدید زیادي داشته باشد ستاره دار خواهد

خود بهره  وب سایتبا استفاده از این کلمات می توان نیاز کاربران را به درستی درك کرد و از این کلمات براي بهینه تر کردن 
 .مر تبلیغات بپردازیدببرید و در صورت استفاده از تبلیغات کلیکی گوگل هدفمندتر به ا

 Links to your site لینک ها به سایت شما

در این قسمت آدرس صفحاتی از وب سایت شما را که لینکهایی ارزشمند از سایت هاي دیگر به آن داده شده است لیست 
آدرس وب سایت شده و نمایش داده میشود شما می توانید می توان متن لینکی که براي لینک دادن استفاده شده است و 

 .هاي لینک دهنده را مشاهده کرد

 .از ویژگی براي بهینه کردن وب سایت و لینک هاي خارجی میتوان استفاده کرد

 Keywords کلمات کلیدي

 .در این صفحه لیست رایج ترین کلمات کلیدي موجود در صفحات وب سایت شما نمایش داده میشود

بشمار می آید که با استفاده از آن میتواند حجم کلمات کلیدي سایت خود را بهبود این بخش براي یک وبمستر امري حیاتی 
 .بخشد

 Internal Links لینک هاي داخلی

 .لیست صفحاتی که در داخل سایت به یکدیگر لینک داده شده اند به همراه تعداد لینکها و صفحات لینک داده شده وجود دارد

 Subscriber stats آمارمشترکین خوراك

ها ذخیره کنید و در این صفحه می  Sitemapیا خوراك در وب سایتتان میتوانید آن را در  Feed در صورت ارائه استاندارد
 .مشاهده کنید Google Reader تونید وضعیت مشترکین خود را در سرویس

 Diagnostics توضیحات منوي امکانات عیب شناسی
 Malware تروجان

 .حاوي کدهاي تروجان باشد به شما اعالم خواهد کرددر این قسمت اگر سایت شما 

 Crawl errors خطاهاي خزنده

در این قسمت خزنده یا همان ربات گوگل وقتی وارد سایت شما می شود تا اطالعات آن را ارزیابی کند و با خود ببرد خطاهایی 
 Web ،Mobile-Chtml به چهار دسته این خطاها .که در این هنگام کنکاش درون سایت مواجه می شود را نمایش میدهد
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،Mobile-Xhtml اگر مشکلی در صفحات وب سایت شما رخ دهد گزارش کاملی در این قسمت در . تقسیم بندي گردیده است
 .چون حساسیت گوگل به این خطاها باالست! اختیار شماست و این گزارشات را جدي بگیرید 

 .پاك گردیده اند را نمایش میدهد robot.txt حاتی که توسطلسیت صف ”Restricted by robots.txt“ در قسمت

 Crawl stats گزارش وضعیت خزنده

در این صفحه شما گزارشی از وضعیت صفحات کنکاش شده توسط خزنده یا همان ربات موتور جستجوگر بر روي سایت را دارید 
یافت صفحات ، کیلوبایت صفحات دانلود شده که شامل صفحات کنکاش شده درهرروز ،میانگین مدت زمان صرف شده براي در

 .در هر روز است

 HTML suggestions پیشنهادات کدهاي اچ تی ام ال

در این قسمت هنگامی خزنده سایت به سایت شما مراجعه میکند اگر مسئله ي را با محتوایی صفحات سایت شما بیابد به 
د که حل این ریز مشکالت موجود در صفحات کمک بسزاي در صورت لیست از صفحات که داراي مشکل هستند را ارائه میده

 .ذخیره کردن صفحات شما در موتور جستجوگر خواهد نمود

 :است Duplicate meta , Long meta , Short meta این بخش شامل سه قسمت است که هر قسمت خود شامل سه مورد

 Duplicate meta در صفحات وب سایت داشته باشید درمی باشد که اگر توضیحاتی تکراري  Meta description قسمت اول
description نمایش داده خواهد شد و اگر توضیحات صفحاتان بلندتر از حد مجاز باشد در Long meta descriptions  نمایش

ایش داده نم Short meta descriptions داده خواهد شد که باید کوتاه تر گردند و اگر توضیحات صفحاتتان کوتاه باشد در
 .خواهد شد که باید بلندتر گردند

  .سایر قسمت ها نیز به همین صورت مباشند

 SEOاشتباهات 

  SEOاشتباه در  9

 صفحات بیهوده   

به اینصورت که در صفحه اصلی یک تصویر بسیار بزرگ قرار .این اشتباه بارها و بارها در بسیاري از وب سایت ها دیده میشود
اینجا را کلیک کنید و در حالت بدتر این که این لینک در    که روي آن نوشته شده براي ورود به سایتو لینکی  داده شده است 

در واقع .و حال اینکه این لینک هیچگاه توسط جستجو گر موتورهاي جستجو دنبال نخواهد شد.قرار دارد Flashیک انیمیشن 
شما به طور قطع یکی از  HomePageو به عبارت دیگر  Indexصفحه اصلی و یا .شما یک اشتباه بزرگ را مرتکب شده اید

در   اگر . وب سایت شما می باشد و بارها و بارها توسط جستجوگرهاي موتورهاي جستجو بررسی میشود  مهمترین صفحات   
شد ساختار مناسبی از لینکهاي داخلی براي دنبال کردن توسط جستجوگرهاي موتورهاي جستجو وجود نداشته با  صفحه اصلی

در کمترین حالت صفحه اصلی شما باید شامل .لینکهاي داخلی وب سایت شما توسط موتورهاي جستجو شناخته نخواهد شد  
 .لینکهایی به صفحات اصلی وب سایت و کلمات کلیدي در مورد محتواي وب سایت باشد

  منوهايFlash   
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ولی دانستن .است  ساخته شده  Flash   کنند که توسط بسیاري از طراحان براي زیبایی وب سایت خود از منوهایی استفاده می
این نکته بسیار با اهمیت است که این منوها فقط می توانند از نظر زیبایی به وب سایت شما کمک کنند و لینکهاي موجود در آن 

 .توسط جستجوگرهاي موتورهاي جستجو دنبال نمی شود

 مطالب موجود در تصاویر و انیمیشن ها   

تشخیص دهد و  را Flashو مطالب موجود در تصاویر و یا انیمیشن کلمات    وب نمیتواند موضوع تصویر و یا یک جستجو گر 
خیلی از طراحان و برنامه نویسان مرتکب این اشتباه میشوند و مطالب مهم و کلمات کلیدي در مورد محتواي وب سایت  . بخواند

 .دهندرا در داخل این تصاویر و انیمیشن ها قرار می  خود 

  استفاده بیش از حد از تکنولوژيAjax  

تحت تاثیر  Ajaxبسیاري از برنامه نویسان و طراحان سعی میکنند بازدید کننده را با استفاده بیش از حد از تکنولوژي هاي 
 الب دردلیل این موضوع این است که صفحات و مط.می باشد SEO   قرار دهند ولی آیا می دانید که این یک اشتباه بزرگ در 

Ajax پویا بارگذاري و    به صورتLoad  می شوند و این مطالب و صفحات توسط جستجو گرهاي موتورهاي جستجو قابل طبقه
این است که بازدید کننده نمیتواند صفحه مورد نظر خود را  Ajax   یکی دیگر از اشکاالت تکنولوژي. بندي و خواندن نیستند 

  .ندبراي بازدید کنندگان دیگر ارسال ک

   استفاده از زیر شاخه ها   5٫

بسیاري از طراحا ن بنا به دالیلی عالقه دارند بعضی از صفحات را در زیر شاخه ها قرار دهند و یا اینکه شاخه اصلی صفحات را 
  .تغییر شاخه اصلی صفحات شما باعث از دست رفتن تعداد زیادي از لینکهاي متصل به وب سایت شما خواهد شد. تغییر دهند 

  لینکها   6٫

و یا “ ادامه“  و در وب سایتهاي فارسی از  moreو یا  click hereدر بسیاري از وب سایتها مطمئنا مشاهده کرده اید که از کلمات 
. این کلمات براي لینک به صفحات دیگر بسیار نا مناسب است باید بدانید که استفاده از . براي لینکها استفاده میشود“ بیشتر”

ی خواهید که وب سایت شما در مورد موضوعی خاص از اهمیت بیشتري در موتورهاي جستجو قرار بگیرد از این اگر شما م
از ترکیب “ بیشتر”به طور مثال به جاي کلمه .موضوعات در کلماتی که براي لینک به صفحات دیگر استفاده می شود بهره بگیرید

  .استفاده کنید  این کلمه و موضوع آن لینک 

  ” موضوع مورد نظر   +بیشتر در مورد مطالب “

ذکر این نکته الزم است که هرگز از کلمات یکسان براي اتصال به صفحات و موضوعات دیگر استفاده نکنید و سعی کنید این 
 .کلمات متفاوت باشد زیرا در نظر موتورهاي جستجو لینکهایی با کلمات یکسان داراي مطالب یکسان هستند و دنبال نمیشوند

7٫ Title ها  

 Title هاي یکسان و مشابه صفحات.  

این براي موتورهاي . هاي مشابهی در سراسر صفحات خود استفاده میکنند Titleبسیاري از طراحان و برنامه نویسان وب از 
این اشتباهی بسیار بزرگ در طراحی یک وب سایت .جستجو بدین معناست که تمامی صفحات داراي یک موضوع مشابه هستند
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آن صفحه استفاده کنید تا نتیجه بهتري در موتورهاي جستجو داشته  Titleبنابرین سعی کنید از موضوعات هر صفحه در .است
تما می صفحات باشد از ترکیب نام وب سایت و موضوع آن صفحه استفاده  Titleاگر می خواهید نام وب سایت شما در .باشید

 .کنید

  ”ه موضوع و عنوان صفح |نام وب سایت “ 

  تعداد زیاد حروف استفاده شده درTitle .   

باید این نکته را بدانید که در . استفاده می کنند Titleبسیاري از طراحان و برنامه نویسان از جمالت بلند و کلمات بسیار براي 
ا فقط میتوانید صفحات استفاده می شود و شم Titleبراي معرفی وب سایت شما از محتویات   جستجو   صفحه نمایش موتورهاي

 .صفحات خود استفاده کنید تعداد حروف بیشتر توسط موتور جستجو حذف خواهد شد Titleحرف براي  65از 

  استفاده از کلمات مشابه در یکTitle .   

ظر به ن. وب است   صفحات Titleاشتباه متداول دیگري که طراحان و برنامه نویسان انجام می دهند استفاده از کلمات مشابه در 
آنها استفاده بیش از حد از یک کلمه خاص باعث می شود که موتور جستجو صفحه آنها را در مورد آن کلمه خاص در موقعیت 

. باالتري قرار دهد ولی آنها سخت در اشتباهند زیرا موتورهاي جستجو این صفحات را به عنوان صفحات هرز شناسایی می کنند
 .یک صفحه وب استفاده کنید Titleتی در متفاو  بنابر این سعی کنید از کلمات

  توضیحات تصاویر  

این پنجره . همانطور که می دانید با رفتن موس روي تصاویر توضیحاتی هر چند کوتاه در مورد آن تصویر نمایش داده میشود
سیاري از طراحان اشتباهی که ب. جستجو دارد  این تصاویر در موتورهاي  نقش مهمی در مورد شناسایی موضوع Altموسوم به 

یک موتور جستجو . و برنامه نویسان وب انجام می دهند این است که این توضیحات را براي تصاویر و لینکها نادیده می گیرند 
تصویر استفاده شده در وب سایت شما را نخواهد دید و موضوع ان را تشخیص نخواهد داد مگر اینکه شما با استفاده از این 

 .مورد آن تصویر بدهید ابزار توضیحاتی در

 لینکهاي نا مناسب   

یک لینک مناسب لینکی است که در ان از کلمات کلیدي مرتبط با موضوع آن لینک استفاده شده است و این تاثیر زیادي در 
 :نتیجه جستجو خواهد داشت به طور مثال 

title-domain.com/page: Example of Friendly URL  

Example of Dynamic URL: domain.com/?p=12356  
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در پایان باید اعالم کنیم این مقاله حاصل تالش دوستان زیادي است و این مطالب از سایتهاي مختلف جمع آوري شده با تشکر از همه ي 
منتظر  روز رسانی استاین مقاله در حال بضمنا . یاوریمتوانیم نامی از آنها ب دوستانی که لطف زیادي به ما دارند و به علت کثرت نام ها نمی

  نسخه هاي بعدي باشید

  در عرصه ي تکنولوژي پیشروشبکه فناوري اطالعات سیگنال دیزاین 

www.signaldesigne.ir 
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