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ــا خیالــی  ــا ب ــان آمــاده کنیــم ت امــروز تصمیــم گرفتیــم چــک لیســت ســئویی کامــل از کلیــه تغییــرات ســئو در ســال 2019 را برای ت

آســوده تغییــرات الزم را روی ســئو ســایت تان اعمــال کــرده و بــدون کوچک تریــن وقفــه ای در مســیر موفقیــت کســب و کار آنالین تــان 

قــدم برداریــد و اتفاقــا بهتــر از قبــل در میــدان رقابــت حاضــر شــوید.

ــخ هــای  ــار در تاری ــد میــالدی دوب ــود کــه گــوگل در ســال جدی ــن ب ــم ای ــزرگ را آمــاده کردی ــن چــک لیســت ب یکــی از دالیلــی کــه ای

مــارس ژوئیــه بــا نــام Google Core Algorithm Update March 2019 و همینطــور Google Core Algorithm Update June 2019 کــه 

هــر دویشــان دو بروزرســانی بــزرگ آخــر گــوگل هســتند. البتــه کــه Core Update هــم منظــور از اینســت کــه آپدیــت در هســته ایــن 

الگوریتــم هــا بــوده و گــوگل تقریبــا اعــالم کــرده کــه ســایت خودتــان را بهتــر کنیــد )پــس عمــال هیــچ تغییــر بزرگــی نبایــد در ســایت 

شــما اتفــاق بیافتــد.(

کمی در مورد هسته آپدیت شده الگوریتم های گوگل برایتان بگویم:

از زمانــی کــه گــوگل از برچســب آپدیــت هســته الگوریتــم Core Update اســتفاده مــی کنــد تنهــا 3 بروزرســانی منتشــر شــده کــه 

آخریــن آنهــا تــا قبــل از آپدیــت مــاه ژوئیــه همیــن آپدیــت مــارس بــوده کــه تغییــرات زیــادی در نتایــج جســتجو ایجــاد کــرده و کیفیــت 

نتایجــی کــه بــه کاربــران نمایــش داده مــی شــد را هــم بــاال بــرده اســت.

ــه فقــط روی  ــول داده ک ــوگل ق ــوگل هســتند و گ ــم هــای گ ــزرگ روی هســته الگوریت ــت ب ــه دو آپدی ــت مــارس و همینطــور ژوئی آپدی

کیفیــت ســایت هــا تمرکــز کنــد، بلــه مــا ســایت هــای زیــادی دیــدم کــه ترافیکشــان بــه شــدت افــت کــرد و بازنــده ایــن جریــان بودنــد 

و ســایت هایــی را هــم دیدیــم کــه ترافیکشــان ســر بــه آســمان کشــیده بــود طــوری کــه حــس برنــده شــدن داشــتند. بــرای اینکــه 

شــما هــم بــه جمــع برنــدگان اضافــه شــوید )اگــر بازنــده ایــن جریــان بــوده ایــد( پــس نیــاز داریــد تمــام چیزهایــی بــرای ســئو و تطبیــق 

یافتــن بــا آپدیــت هــای الگوریتــم هــای گــوگل بــه آن توجــه کنیــد را در اختیــار داشــته باشــید. بنابرایــن ایــن راهنمــای ســئو یــا ایــن 

چــک لیســت بــزرگ، بهتریــن نمونــه در وب پارســی اســت کــه حاصــل دو مــاه جمــع آوری اطالعــات کامــل توســط تیــم بالگینــگ و 

ســئوی اســت و بــه شــما کمــک می کنــد ســایت خودتــان 

ــوگل در  ــتجوی گ ــور جس ــتانداردهای موت ــا اس ــراز ب را همت

ســال 1398 نگــه داریــد.

اگــر  ترافیــک گــوگل منبــع اصلــی هدایت مشــتری به ســمت 

شماســت در همیــن ابتــدا بایــد بــه شــما هشــدار بدهم که 

عواقــب خــوب و بــدی در انتظارتــان اســت! بلــه. عواقب بدی 

هــم در انتظارتــان اســت! چــرا؟ چــون قوانیــن و اصــول ســئو 

همیشــه در حــال تغییــر و بروزرســانی هســتند. ممکــن 

اســت در ســال 2018 نتایــج قابــل قبولــی از ســایت تان 

دریافــت کــرده باشــید امــا بایــد بدانیــد مانــدن در گذشــته و 

ــت شــما در  ــرای موفقی ــی ب ــل، تضمین ــه دادن روال قب ادام

ســال جــاری یعنــی 2019 نخواهــد بــود.

ــتاورد های  ــج و دس ــوگل، نتای ــای گ ــرات الگوریتم ه ــا تغیی ب

دنیــای ســئو نیــز متحــول و قدرتمند تــر می شــوند. منظــورم 

از  ایــن جملــه  ایــن اســت کســب و کار هایی کــه می خواهند 

در دنیــای رقابــت باقــی بماننــد و گرفتــار جریمــه و کارت قرمز 

گــوگل نشــوند بایــد بداننــد در ســال جــاری چــه کاری هایــی 

انجــام دهنــد و چــه کارهایــی نــه.

https://www.mariehaynes.com/june-3-2019-core-quality-update/
https://www.mariehaynes.com/june-3-2019-core-quality-update/
https://searchengineland.com/google-has-released-a-broad-core-search-algorithm-update-this-week-313905
https://searchengineland.com/google-has-released-a-broad-core-search-algorithm-update-this-week-313905
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ــا  ــد ب ــن کســب و کارهــا هســتید بای اگــر شــما هــم جــزو  ای

ــز  ــه نی ــن زمین برخــی از آمارهــای موتورهــای جســتجو در  ای

ــه  ــن مســئله ک ــردن درک  ای ــرای ســاده تر ک آشــنا شــوید. ب

ــرای ســئو  ــی ب ــرار اســت در ســال 2019 چــه اتفاق ــا ق واقع

ســایت تان بیافتــد، نــه تنهــا آمارهایــی از وب ســایت های 

ــا را  ــه آنه ــردم، بلک ــا را جمــع آوری ک ــف در سراســر دنی مختل

بــرای روش هــای مختلــف ســئو نیــز تقســیم بندی کــردم. 

ــوارد آشــنا شــوید: ــن م ــا ای ــرار اســت ب ــه ق ــن مقال درای

1. روش جستجوی گوگل

•1.1 هوش مصنوعی

•1.2 چطور سایتم را با هوش مصنوعی سازگار کنم؟

•1.3 جستجوی تصویری

•1.4 چطور سایتم را با جستجوی تصویری سازگار کنم؟

•1.5 درک نیت کاربر/جستجوی معنایی

•1.6 چطور نیت کاربران هدف سایتم را درک کنم؟

•1.7 پاسخ گویی سریع به کاربر

•1.8 جستجوی صوتی

•1.9 چطور سایتم را با جستجوی صوتی سازگار کنم؟

Copy Right 1.10 کپی رایت•

•1.11 چطور می توانم کپی رایت را در محتوا حفظ کنم؟

•1.12 نتیجه گیری از روش جستجوی گوگل

On Site SEO 2. سئو درون سایت

2.1 تحقیق کلمه کلیدی

•2.1.1 پیدا کردن بازار هدف

•2.1.2 چطور بازار هدف کسب و کارم را پیدا کنم؟

•2.1.3 آنالیز رقیب/ رقابت و سطح آن

•2.1.4 چطــور رقبــا و ســطح رقابــت را در حــوزه کســب و کارم 

ــم؟ ــز کن آنالی

•2.1.5 تهیه استراتژی سئو

•2.1.6 چطــور اســتراتژی ســئو خوبــی بــرای وب ســایتم داشــته 

باشــم؟

•2.1.7 تعیین ساختار سایت برای هدف گیری کلمه کلیدی

2.2 محتوا

•2.2.1 کیفیت محتوا

•2.2.2 چطور کیفیت محتوای مطالب سایتم را افزایش دهم؟

•2.2.3 طول محتوا

ــن  ــوای ســایت م ــرای محت ــده آل ب ــوای  ای ــس طــول محت •2.2.4 پ

چقــدر اســت؟

•2.2.5 کاربردی بودن و دسترسی آسان

•2.2.6 چطــور د سترســی کاربــران بــه محتــوای ســایتم را 

کنــم؟ آســان تر 

•2.2.7 استراتژی تولید محتوا

•2.2.8 چطــور یــک اســتراتژی تولیــد محتــوای خــوب و ارزشــمند 

داشــته باشــم؟

•2.2.9 ساختن وبالگ

•2.2.10 روش دسته بندی و برچسب گذاری

•2.2.11 چطور بیشــترین اســتفاده را از دســته ها و برچســب ها 

ببرم؟

•2.2.12 برای کاربر نوشتن و برای گوگل بهینه کردن

On Page SEO 3. سئو درون برگه

•3.1 لینک سازی داخلی

•3.2 انکر تکست  ها

•3.3 کلمه کلیدی در محتوا/ هدینگ  ها/ URLها و…

•3.4 تصاویر- رسانه  ها )ویدیو و پادکست(

4. ابزار  های سئو درون سایت

Yoast 4.1 نصب افزونه•

•4.2 نصب افزونه گوگل آنالیتیکس / برای سایت یا فروشگاه

•4.3 نصب افزونه  های بهینه سازی روی سایت

•4.4 نصب افزونه  های کنترل لینک سازی داخلی

•4.5 نتیجه گیری از سئو درون سایت

5. سئو تکنیکال

•5.1 متا تگ  ها/ عناوین/ توضیحات متا

•5.2 عملکرد صفحه اصلی/ سرعت سایت و کد نویسی

•5.3 فرمت صحیح برای تصاویر

.jpg یا JPEG 5.4 فرمت•

PNG 5.5 فرمت•

GIF 5.6 فرمت•

•5.7 طراحی سایت ریسپانسیو/ نسخه موبایل

•5.8 بهینه سازی هدر سایت/فوتر سایت

•5.9 بهینه سازی ابزارک  ها )ساید بار(

•5.10 امنیت

•5.11 هاست

•5.12 رفع خطاهای سرچ کنسول

•5.13 وصل شدن به موتور بینگ

•5.14 داده  های ساختار یافته
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•5.15 شناسایی ریدایرکت  های اشتباه

•5.16 استفاده از پاپ آپ

•5.17 استفاده از پوش نوتیفیکیشن

•5.18 فایل نقشه سایت

•5.19 فایل ربات سایت

.htaccess 5.20 فایل عملکرد سایت•

•5.21 خوانایــی ســایت +چیــدن المان  هــا و دکمه  هــای فراخــوان 

در جای درســت

•5.22 تست سایت در ابزار موبایل فرندلی گوگل

•5.23  نتیجه گیری از سئو تکنیکال

6.  پروفایل لینک درست و استاندارد

•6.1  آنالیز لینک  های رقبا

•6.2  رفع )حذف( لینک  های اسپم

•6.3  تهیــه رپورتــاژ آگهــی/ خریــد بــک لینــک/ لینــک ســازی 

خارجــی

•6.4  اقتدار و اعتبار/ حضور در شبکه  های اجتماعی

7.  استراتژی سئو

•7.1  مشتری مداری

•7.2  بازاریابی داخلی
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•7.3  تولید محتوای ویژوال

•7.4  سئو محلی

ــز  ــی تمرک ــد روی ســئو محل ــی بای •7.5  چــه کســب و کارهای

ــد؟ کنن

امیــدوارم بــا خوانــدن  ایــن مقالــه فقط بــه درک درســتی از قوانین 

اصلــی حاکــم بــر ســئو 2019 نرســید بلکــه بتوانیــد بــه خوبــی 

آنهــا را روی وب ســایت تان پیــاده کــرده و در اســتراتژی ســئو 

ــه ای  ــب رتب ــه کس ــق ب ــت موف ــد، و در نهای ــتفاده کنی ــود اس خ

بهتــر در نتایــج جســتجوی گــوگل و بینــگ شــوید.

اما باز هم یادآوری می کنم:

ســئو همیشــه در حــال تغییــر اســت! پــس دســت از مطالعــه بــر 

نداریــد و همیشــه آپدیــت باشــید. بــه شــما خوانــدن مقاله  هــای 

آذران وب را توصیــه می کنــم. 

آمار بدست آمده از دنیای سئو:

ــای  ــق موتور ه ــا از طری ــایت ها در دنی ــک س ــام  ترافی •39% از تم

جستجوســت.

•46% از جستجوهای گوگل محلی هستند.

•در ســال 2020 تقریبــا 50% از جســتجو  ها بــه 

جســتجوی صوتــی تبدیــل می شــوند.

•58% از جســتجو  ها از طریــق تلفــن همــراه 

می شــوند. انجــام 

•هــر ثانیــه در گــوگل 67 هــزار جســتجو انجــام 

می شــود.

ــات  ــه تبلیغ ــی ب ــران توجه ــدود 80% از کارب •ح

موتور هــای جســتجو ندارنــد.

•97% از نتایــج صفحــه اول گــوگل دارای حداقــل 

یــک تصویــر در صفحــه هســتند.

1. روش جستجوی گوگل

ــود  ــرفت و بهب ــه پیش ــا رو ب ــز در دنی ــه چی هم
اســت حتــی روش جســتجو در گــوگل. شــاید 
بــه  کاربــری  وقتــی  گذشــته  ســال های  در 
ــود  ــد کفــش مثــل پومــا ب ــد یــک برن دنبــال خری
فقــط عبــارت “کفــش پومــا” را جســتجو میکــرد 
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امــا امــروزه  عباراتــی مثــل “خریــد کفــش پومــا در تهران”، 
“قیمــت کفــش پومــا مردانــه” و … را جســتجو می کننــد. 
گــوگل هــم از  ایــن قافلــه عقــب نمانــده و همپــا بــا 
را  خــود  الگوریتم هــای  در جســتجو،  مــردم  پیشــرفت 
روزبــروز هوشــمند تر کــرده اســت تــا پاســخی کاربردی تــر 
و نزدیک تــر بــه خواســته آنهــا ارائــه کنــد. در  ایــن بخــش 
بطــور کامــل دربــاره تغییــرات بوجــود آمــده در الگوریتم هــا و 
روش هــای گــردآوری پاســخ بــه جســتجو -کــه پیش بینــی 
می شــود در آینــده ای نــه چنــدان دور روش تعامــل کاربــر 
ــه  ــه رفت و شــکل اســتفاده از موتور هــای جســتجو را رفت

ــم. ــد- صحبــت می کنی ــر دهن تغیی

1.1 هوش مصنوعی

گــوگل همیشــه در تــالش بــوده کاربــران خود را بــه نزدیک 
ــاند  ــد برس ــتجو کرده ان ــه جس ــزی ک ــورد چی ــه در م نتیج
ــی از  ــاری یک ــال ج ــد. در س ــب کن ــا را جل ــت آنه و رضای
تاثیرگذارتریــن مــوارد در  رتبه بنــدی وب ســایت ها، هــوش 
 )Artificial Intelligence انگلیســی:  )بــه  مصنوعــی 
اســت. در واقــع گــوگل بــرای شبیه ســازی رفتــار کاربــران 

ــن  ــش کاربردی تری ــه و نمای ــر کلم ــتجوی ه ــدف از جس ــایت  ها، ه ــات س ــوای صفح ــود، درک محت ــای خ ــود الگوریتم  ه ــی، بهب واقع
ــد. ــی AI اســتفاده  می کن ــوژی هــوش مصنوع ــج، از تکنول نتای

تکنولــوژی هــوش مصنوعــی در حــال حاضــر توســط موتور  هــای جســتجوی عظیــم دنیــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و حــدود 30% از 
نتایــج آنهــا بــر اســاس AI  رتبه بنــدی می شــوند. انتظــار مــی رود در ســال 2019 تاثیــر بیشــتری در  رتبه بنــدی ســایت  ها بــر اســاس 

درک رفتــار کاربــران داشــته باشــد.

1.2 چطور سایتم را با هوش مصنوعی سازگار کنم؟

ــوای ســایت تان یــک تحقیــق کلمــه کلیــدی  ــد محت ــرای تولی ــوژی پیشــرفته، ب ــن تکنول ــا  ای ــه منظــور ســازگاری ب ــم ب توصیــه می کنی
خــوب و اصولــی انجــام دهیــد و محتوایــی مناســب و واقعــاً بــه درد بخــور دربــاره آن تولیــد کنیــد. اگــر اطالعــات کافــی دربــاره تحقیــق 
کلمــه کلیــدی نداریــد هیــچ جــای نگرانــی نیســت چــون مــا قبــال روش صحیــح تحقیــق کلمــه کلیــدی از “الــف تــا یــا“ را توضیــح داده ایــم.

1.3 جستجوی تصویری

ــوی  ــایت از س ــک س ــزان  ترافی ــی می ــش و بررس ــه نمای ــی از Google Search Console را ب ــرد بخش ــان ک ــوگل بی ــش گ ــدی پی چن
جســتجوی تصویــری اختصــاص داده اســت. کــه علــت  ایــن کار را رشــد میــزان جســتجوی تصویــری بیــن کاربــران  اینترنــت اعــالم نمــود.
در واقــع اگــر فــردی بــه دنبــال عکســی از یــک محصــول باشــد، تصاویــر ظاهــر شــده در جســتجوی تصویــری می تواننــد ماننــد لینــک 

عمــل کننــد و کاربــر را بــه داخــل ســایت بکشــانند.

https://search.google.com/search-console/about
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1.4 چطور سایتم را با جستجوی تصویری سازگار کنم؟

وب ســایت  هایی کــه در نتایــج جســتجو رتبــه باالتــری دارنــد، تصاویــر آنهــا نیــز در نتایــج جســتجوی تصویــری رتبــه تقریبــا مشــابهی 
خواهنــد داشــت.

البته عوامل دیگری هم در  این مسئله دخیل هستند مثل:
•بهینه سازی تصویر از نظر حجم، اندازه و کیفیت

•بهینه سازی تصویر از لحاظ نام
•متن جایگزین مناسب و توضیح دهنده برای تصویر

نکته

بــا اســتفاده از کلمــه کلیــدی مدنظرتــان در مــوارد بــاال می توانیــد شــانس حضورتــان در رتبه  هــای برتــر نتایــج جســتجوی تصویــری را 
افزایــش دهیــد.

پــس بــا بهینه ســازی تصاویــر ســایت تان بــر اســاس مــوارد بــاال و قــرار دادن  کلمات کلیــدی هــدف در متــن جایگزیــن آنهــا می توانیــد 
رتبــه خوبــی در نتایــج جســتجوی تصویــری کســب کنیــد )در ادامــه مقالــه بیشــتر توضیــح دادیــم(.

1.5 درک نیت کاربر/جستجوی معنایی

ــاره گنجانــدن  کلمات کلیــدی پرطرفــدار در محتــوای صفحــات ســایت نیســت بلکــه  ــرای موتورهــای جســتجو تنهــا درب بهینه ســازی ب
ــرد و  ــر بگی ــال آن اســت را در ب ــه دنب ــر ب ــردی اســت کــه کامــال تمــام جنبه  هــای چیــزی کــه کارب ــوای کارب ــاره نوشــتن یــک محت درب

ــرار  ــار وی ق ــا ســرعت بیشــتری در اختی ب
دهــد.

وارد  بی دلیــل  مجــازی  فضــای  کاربــران 
و  نمی شــوند  جســتجو  موتور  هــای 
مطمئنــا پشــت هر جســتجویی یــک هدف 
ــاید  ــا و ش ــردن نگرانی  ه ــرف ک ــرای برط ب
نیاز  هــای آنــان وجــود دارد. گــوگل همیشــه 
مرتبط تریــن و کاربردی تریــن نتایــج را بــر 
ــه اول  ــر در صفح اســاس جســتجوی کارب
رتبه بنــدی  می کنــد. همچنیــن بــر اســاس 
ــج،  ــران از صفحــه نتای ــت کارب ــزان رضای می
رتبــه برخــی از صفحــات را جابجــا  می کنــد. 
ایــن میــزان رضایــت توســط الگوریتــم رنــک 
بریــن گــوگل ســنجیده می شــود. همانطور 
کــه در تصویــر زیــر می بینیــد، گــوگل رتبــه 
ــردن  ــارت “دم ک ــرای عب ــتجو ب ــج جس نتای

قهــوه ســرد” را جابجــا کــرده اســت.
ــک  ــم رن ــاط الگوریت ــال ارتب ــا قب در ضمــن م
بریــن و نتایــج جســتجو را توضیــح داده ایــم.



13

1213

نیــت مخاطــب از جســتجو بــا 3 روش تقســیم بنــدی 
می شــود:

1.ناوبــری: در  ایــن روش جســتجو، مخاطــب بــه دنبــال 
آدرس یــا موقعیــت جغرافیایــی )همــان لوکیشــن( بــه 

خصوصــی اســت.

ایــن روش جســتجو،  2.جســتجوی اطالعاتــی: در  
مــورد  در  اطالعــات  گــردآوری  دنبــال  بــه  مخاطــب 

اســت. موضوعــی 

3.خریــد: در  ایــن روش جســتجو، مخاطــب بــه دنبــال 
خریــد یــک کاال بــه صــورت  اینترنتــی اســت.

1.6 چطــور نیــت کاربــران هــدف ســایتم را درک 
ــم؟ کن

اولیــن مرحلــه در درک نیــت کاربــر، ســپردن بخــش تولیــد 
ــت ســایت  ــه فعالی ــه در زمین ــردی اســت ک ــه ف ــوا ب محت
اطالعــات صحیــح و  واقعــاً  بتوانــد  و  باشــد  متخصــص 

ــد. ــرار ده ــر ق ــار کارب ــاره موضــوع در اختی ــدی درب مفی
بــه درک  بــا رعایــت مــوارد زیــر  همچنیــن می توانیــد 

بهتــری در  ایــن زمینــه برســید:

1.خودتــان را جــای مخاطــب بگذاریــد، نیاز  هــای وی را 
درک کنیــد و عملکــردی فراتــر از کلیدواژه  هــا داشــته 

ــید. باش
کنیــد  ســعی  اســت  فروشــگاهی  ســایت تان  2.اگــر 
ــد.  ــرار دهی ــد ق ــه خری ــان را روی چرخ بخشــی از تمرکزت
بیــش از 80% کاربــران قبــل از خریــد، دربــاره محصــول 
مــورد نظرشــان تحقیقــات گســترده ای انجــام می دهنــد!
3.ســراغ گــوگل برویــد، ســعی کنیــد مثــل کاربــران فکــر 
ــج  ــا بررســی نتای ــد. ب ــه جســتجو نمایی ــد و شــروع ب کنی
نخســت می توانیــد بــه درک صحیحــی از نیــت کاربــر 



15

1415

ــرای جســتجوی  ــوارد ب ــن م ــوگل کاربردی تری ــج صفحــه اول گ ــه نتای ــد. چراک ــز کنی ــق را آنالی ــرد وب ســایت  های موف برســید و عملک
ــر هســتند! کارب

ــان کارســاز  ــاال برایت ــک از راهکار  هــای ب ــچ ی ــر هی ــران را از خودشــان بپرســید! اگ ــاز و خواســته کارب ــن، نی ــدون حاشــیه رفت ب  .4
نیســت، می توانیــد بــا اســتفاده از المان  هایــی مثــل نظرســنجی  ها یــا شــبکه  های اجتماعــی  ایــن فرصــت را ایجــاد کــرده و خواســته 
ــان را بشناســید و آنچــه  ــازار هدف ت ــه طــور کامــل ب ــد ب ــه شــما  می کن ــد. تحقیقــات ب ــران را مســتقیما از خودشــان ســوال کنی کارب

مــورد نیازشــان اســت را عرضــه کنیــد.

1.7 پاسخ گویی سریع به کاربر

دزدی در روز روشــن! گــوگل خیلــی ســاده و زیــر پوســتی بــا نیتــی تیــره و تــار در کســب رضایــت کاربــران جســتجو کننــده اش نشــان 
داده اصــال دوســت نــدارد کاربرانــش را از صفحــه اصلــی خــودش بــه جــای دیگــری بفرســتد. تــا دیــروز گــوگل بــرای متــن آهنگ  هــای 
شــادمهر شــما را بــه ویکــی پدیــا می فرســتاد امــا امــروز می خواهــد همــه محتــوای وب را در همــان صفحــه اول خــودش بــه کاربــر 

قالــب کــرده و در نمایشــگر وی بچپانــد. بــاور نمی کنیــد؟ بفرماییــد مــدارک موجــود اســت:

ــن کامــال در تضــاد هدفــی اســت کــه گــوگل ســابقا ادعــای آن را  ــد و  ای ــه هیــچ ســایتی وصــل نمی کن گــوگل ا ینجــا کاربرانــش را ب
داشــت،  اینکــه کاربــران را پــس از جســتجو بــه ســایت  های مختلــف هدایــت کنــد. پــس وقتــی نمی خواهــد کاربــران را بــه ســایت  های 

دیگــر بفرســتد عمــال رزق و روزی کلیکــی آنهــا را مــی دزدد.

1.8 جستجوی صوتی

جســتجوی صوتــی جدید تریــن روش جســتجو در موتور  هــای جستجوســت کــه بــه کاربــر  ایــن اجــازه را می دهــد بــدون تایــپ کــردن 
ــه را  ــد و نتیج ــتجو بگوی ــور جس ــرای موت ــد ب ــدای بلن ــا ص ــه آن را ب ــد ثانی ــا در چن ــت، تنه ــالف وق ــدون ات ــد و ب ــه می خواه ــزی ک چی

مشــاهده کنــد.

پیش بینــی می شــود در دو ســال آینــده جســتجوی صوتــی بــه بزرگتریــن روش جســتجو در سراســر دنیــا تبدیــل شــود )کاری با ایــران 
خودمــان نــدارم(. در واقــع وب ســایت  هایی کــه میخواهنــد همــواره در بهتریــن جایــگاه نتایــج جســتجو باشــند بایــد اســتراتژی ســئوی 

خــود را بــا نــوع جدیــدی از هــدف و روش جســتجو وفــق دهنــد و تغییراتــی در اســتراتژی خــود اعمــال کننــد.
کاربــران در جســتجوی صوتــی تمایــل بیشــتری بــه ســواالت طوالنــی دارنــد. از  ایــن رو چالــش پیــش رو  ایــن اســت کــه درک کنیــد کدام 
 کلمات کلیــدی بــرای کاربــران شــما مناســب تر هســتند و اســتراتژی خــود را بــر اســاس آن  هــا بچینیــد. اگرچــه  ایــن روش جســتجو 
هنــوز بــرای زبــان پارســی کاربــرد نــدارد امــا درک تفــاوت بیــن جســتجوی صوتــی و جســتجوی متنــی و بهینه ســازی محتــوا بــرای هــر 

دو روش جســتجو می توانــد تضمینــی بــرای موفقیــت مــدت کســب و کار آنالیــن شــما در طوالنــی مــدت باشــد.

1.9 چطور سایتم را با جستجوی صوتی سازگار کنم؟

بهترین راه جهت بهینه سازی سایت برای Voice Search این است که خودتان را جای کاربران سایت تان قرار دهید و ببینید:
• به عنوان یک کاربر دنبال چه چیزی هستید؟

• چه نوع از اطالعاتی نیاز است تا کاربر برای کلیک روی بخش Call To Action سایت کلیک کند؟
• ارزشمند ترین تجربه سایت شما مربوط به کدام بخش است؟

http://www.azaranweb.org/fa/page/seo
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• اگــر قــرار اســت متــن صفحــه توســط 
مرورگــر بــرای کاربــر خوانــده شــود، قــرار 
اســت نتیجــه کار چــه چیــزی از آب در بیایــد؟
بــه طــور کلــی هــر چــه ســایت شــما بهتــر 
ــه  ــی نگ ــن را راض ــد مخاطبی ــتر بتوان و بیش
بــه  بــا خــود درگیــر کنــد و  را  آنهــا  دارد، 
خواســته  های احتمالی شــان پاســخ دهــد، 
شــانس بیشــتری بــرای کســب رتبــه در 
نتایــج جســتجوی صوتــی خواهیــد داشــت.

Copy Right 1.10 کپی رایت

ــی  ــت حفــظ حــق کپ در ســال جــاری اهمی
رایــت بــرای گــوگل دوچنــدان شــده اســت. 
طــی بیانیــه ای گــوگل اعــالم کــرده از ســال 
2019 بــه بعــد تصاویــر نیــز دارای حقــوق 
کپــی رایــت خواهنــد بــود. یعنــی وقتــی 
ــان  ــا 100 خودت ــر ت ــری را از صف شــما تصوی
طراحــی و در ســایت تان آپلــود می کنیــد، 
ــدون  ــر شــما را ب ــری تصوی ــر ســایت دیگ اگ

توجــه بــه کپــی رایــت، بــردارد و گــوگل متوجــه  
ایــن موضــوع شــود، ســایت خاطــی را جریمــه 
کــرده و تصویــر را از جســتجوی تصویــری بــرای 
نتایــج آن ســایت حــذف  می کنــد.  ایــن مســئله 
از دیربــاز دربــاره محتــوای کپــی شــده نیــز 

صــدق  می کنــد!

ــت را در  ــی رای ــم کپ ــور می توان 1.11 چط
محتــوا حفــظ کنــم؟

بــرای تولیــد محتــوا بــه هیــچ عنــوان از وب 
ســایت  های دیگــر، مطالــب را کپــی نکنیــد و 
تــا حــد امــکان خودتــان بنویســید و اگــر مجبــور 
بــه اســتفاده از محتــوای یــک وب ســایت خــاص 
شــدید حتمــا آن را از اول تــا آخــر بــاز نویســی 
کنیــد. اگــر هــم خواســتید بخشــی از محتــوای 
ــع آن  ــا منب ــد حتم ــرار کنی ــا تک ــایتی را عین س
ــد. )اگــر منبــع مطلــب وب ســایتی  را ذکــر کنی
ــا اســتفاده از کلمــه  انگلیســی اســت حتمــا ب

ــد.( ــک دهی ــوا لین ــع محت ــه منب source ب



19

1819

همچنیــن بــرای تصاویــر نیــز تــا جایــی کــه می توانیــد از تصاویــر یونیــک اســتفاده کنیــد و اگــر نیــاز بــه تصویــری از ســایت دیگــر داشــتید، 
حتمــا آن تصویــر را بــه ســایت منبــع لینــک دهیــد.

1.12 نتیجه گیری از روش جستجوی گوگل

تا به  اینجا با مهم ترین نکات درباره روش جستجوی گوگل در سال جاری و راه حل  هایی درباره سازگاری سایت تان با :
)Artificial Intelligence( :هوش مصنوعی  به انگلیسی •

))Image Search جستجوی تصویری  به انگلیسی •
)Voice Search( :جستجوی صوتی  به انگلیسی •

و راهکارهایی جهت:
• درک نیت کاربر از جستجو در گوگل
• حفظ حق کپی رایت محتوا و تصاویر

• و پاسخ گویی سریع به کاربر
آشــنا شــدید. از  اینجــا بــه بعــد آســتین بــاال میزنــم تــا شــما را بــا تمــام نــکات کاربــردی در زمینــه ســئو درون ســایت )بــه انگلیســی: 
On Site SEO( آشــنا کنــم و راهکارهایــی بــرای بهبــود و تطبیــق ســئو ســایت تان بــا سیاســت  های ســئو در ســال 2019 آشــنا کنــم.
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On Site SEO 2. سئو درون سایت

منظــور از ســئو درون ســایت، ســئو تمــام بخش  هــای درون وب ســایت اســت. بهینــه بــودن بخش  هایــی کــه در ادامــه بــا آنهــا آشــنا 
ــا مقــدار زیــادی روی رتبــه وب ســایت در نتایــج گــوگل تاثیرگــذار خواهــد بــود. پــس اگــر صاحــب وب ســایت هســتید و  می شــوید ت
می خواهیــد تمــام عناصــر داخلــی ســایت تان را بــه راحتــی کنتــرل کنیــد و بــا آنالیــز آنهــا خیال تــان از بهینــه بودن شــان راحــت شــود،  

ایــن بخــش را حتمــا مطالعــه کنیــد.
2.1 تحقیق کلمه کلیدی:

ــران در گــوگل جســتجو  ــا انتخــاب بهتریــن عباراتــی کــه کارب تحقیــق کمــه کلیــدی نخســتین بخــش از ســئو درون ســایت اســت. ب
ــر کنیــد و حجــم وســیع تری  ــه نظــر مــن مهم تریــن بخــش ســایت اســت را کاربردی ت می کننــد می توانیــد محتــوای ســایت تان کــه ب
از مباحــث مــورد نیــاز کاربــران را پوشــش دهیــد.  ایــن بخــش خــود شــامل 4 قســمت یعنــی پیــدا کــردن بــازار هــدف، آنالیــز رقیــب، 
تهیــه اســتراتژی ســئو و تعییــن ســاختار ســایت بــرای هدف گیــری کلمــه کلیــدی اســت. در ادامــه همــراه مــن باشــید تــا بیشــتر بــا  

ایــن مــوارد و راه حل  هــای اعمــال آنهــا روی ســایت خودتــان آشــنا شــوید.

2.1.1 پیدا کردن بازار هدف

ــان را  ــازار هدف ت ــد ب ــدا بای ــزی ابت ــر چی ــش از ه ــتر، پی ــتریان بیش ــذب مش ــن و ج ــای آنالی ــب و کار  ه ــازار کس ــت در ب ــرای موفقی ب
ــروه  ــازار هــدف، گ ــد. منظــور از ب ــزی کنی ــه آن برنامه ری ــه رســیدن ب ــر پای ــی ســایت خــود را ب ــد و اســتراتژی بازاریاب شناســایی کنی
خاصــی از کاربــران اســت کــه بــه خدمــات یــا محصــوالت ســایت شــما نیــاز دارنــد. و منظــور از شــناخت بــازار هــدف، شــناخت خلــق 

ــه وب ســایت شــما برســند. ــد ب و خــوی آنهاســت  اینکــه چطــور میخواهن

ــدا  ــب و کارم را پی ــدف کس ــازار ه ــور ب 2.1.2 چط
کنــم؟

ــده  ــان پیچی ــازار هــدف کســب و کار، آنچن شناســایی ب
ــر توجــه داشــته  ــوارد زی ــه م نیســت. کافیســت فقــط ب

باشــید:
ــتید،  ــن هس ــارت آنالی ــای تج ــدای راه دنی ــر در ابت 1. اگ
ســعی نکنیــد تمــام کاربــران در هــر ســن و ســلیقه ای 
ــد  ــی بگذاری ــان را روی کاربران ــد. تمرکزت را پوشــش دهی
ــان  ــات و محصوالت ت ــه خدم ــن نقطــه ب ــه در نزدیک تری ک
هســتند. بــه عنــوان مثــال اگــر وب ســایت شــما در 
ــوازم آشــپزخانه اســت، مخاطبیــن زیــر  زمینــه فــروش ل

ــرای شــما مناســب نیســتند. 18 ســال ب
2. مشــتریانی کــه داریــد را بررســی کنیــد. بــا  ایــن کار 
می توانیــد تــا حــدودی نیــاز مخاطبیــن بــازار هدف تــان را 
درک کنیــد و اســتراتژی  های مربــوط بــه حــوزه بازاریابــی 
ــد  ــال می توانی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــر کنی ــایت تان را بهت س
ــا جنســیت مشــتریان  ــروه ســنی، محــل زندگــی و ی گ
ــه  ــاز ب ــه نی ــواردی ک ــنجید و م ــایت تان را بس ــی س فعل

تــالش بیشــتر دارنــد را پیــدا کنیــد.
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3. آنالیــز خدمــات و کاالهــای ســایت تان را فرامــوش نکنیــد! در بخــش توضیحــات محصــوالت ســعی کنیــد، ُبلد تریــن ویژگی  هــای آن 
را ذکــر کنیــد و دقیق تــر دربــاره آنهــا فکــر کنیــد.

4. خودتــان را بــه عنــوان یــک بازدیدکننــده فــرض کنیــد و ببینیــد وب ســایت شــما دارای چــه ویژگی  هــای منحصــر بــه فردیســت کــه از 
بیــن وب ســایت  های دیگــر، شــما را مجــاب بــه انتخــاب و خریــد از ســایت تان  می کنــد. از عمــه و خالــه و فامیــل هــم می توانیــد در  

ایــن قســمت کمــک بگیریــد.
5. اســتراتژی ســئو و اســتراتژی بازاریابــی ســایت  های رقیــب را تحلیــل کنیــد زیــرا آنهــا بــازار هــدف مشــترکی بــا شــما دارنــد. پــس 
بــا بررســی روش کار آنهــا و بازخــوردی کــه از مشتریان شــان گرفته انــد، می توانیــد مــوارد کــه در ســایت تان نیــاز بــه بهبــود دارنــد را 
پیــدا کنیــد. همچنیــن می توانیــد بخش  هایــی از حــوزه کســب و کارتــان کــه حضــور رقبــا در آنهــا کمرنگ تــر اســت را نیــز شناســایی 

و بــه خوبــی پوشــش دهیــد.

2.1.3 آنالیز رقیب/ رقابت و سطح آن

در هــر حــوزه ای از کســب و کار همیشــه افــراد دیگــری وجــود دارنــد کــه رقیــب تلقــی می شــوند و همــواره در تالش انــد کســب و کار 
شــما را از بــازار رقابــت و فــروش خــارج کننــد و مشــتریان را بــه ســمت خــود بکشــانند.

2.1.4 چطور رقبا و سطح رقابت را در حوزه کسب و کارم آنالیز کنم؟

امروزه برای تحلیل رفتار و عملکرد وب سایت  های رقیب، ابزار  های آنالینی در دسترسی صاحبان سایت  ها قرار داده شده.
در ادامه چند مورد از کاربردی ترین آنها را برای شما آورده ام:

ــل ســئو وب ســایت  های  ــکان تحلی ــه ام ــن ســایت  های ســئو در دنیاســت ک ــن وب ســایت یکــی از معتبر تری • وب ســایت MOZ: ای

دیگــر  را بــرای شــما فراهــم  می کنــد. بــرای اســتفاده از تمامی امکانــات  ایــن وب ســایت نیــاز بــه اســتفاده از نســخه پریمیمــوم آن 
داریــد.

• وب ســایت و افزونــه Alexa: بــا اســتفاده از  ایــن وب ســایت هــم می توانیــد وب ســایت رقیب تــان را آنالیــز کنیــد. اســتفاده از  ایــن 
وب ســایت کامــال رایــگان اســت. بانصــب افزونــه Alexa روی مرورگرتــان نیــز می توانیــد وضعیــت وب ســایت  های رقیــب را در همــان 

نتایــج جســتجو مشــاهده کنیــد.
وب ســایت Semrush: ایــن ابــزار یکــی از بهترین  هــا در  ایــن زمینــه اســت کــه امــکان تحلیــل چنــد ســایت رقیــب را از نظــر میزان ترافیک، 

لینک  هــا، زمــان مانــدگاری کاربــر، رتبــه در نتایــج جســتجو و… را بــه شــما می دهــد.
• از  این دست ابزارهای سئو که کارشان تجزیه و تحلیل وب سایت  هاست.

SEO SiteCheckup .1
Ahrefs .2

ما قبال لیست کامل تری از کاربردی ترین ابزار ها برای تجزیه و تحلیل سایت های رقبا را معرفی کرده ایم.
همچنین اگر می خواهید به صورت دستی سایت رقیب تان را بررسی کنید تنها کافیست طبق مراحل زیر قدم بردارید:

1.قلم و کاغذ بردارید و جنبه  های خوب و بد وب سایت رقیب را یادداشت کنید.
2.استراتژی  های جذب مشتری شان را پیدا و تحلیل کنید.

3.المان  ها و بخش  های مختلف سایت رقیب را هم در نسخه دسکتاپ و هم در نسخه موبایل بررسی کنید.
4.نوع استراتژی محتوای سایت شان را بررسی کنید.

5.مقــدار هزینــه مربــوط بــه تبلیغــات و بازایابــی رقیــب را بــا بررســی فعالیت  هــای آنهــا تخمیــن بزنیــد و راه  هایــی کــه انتخــاب آنهــا 
ــد. ــه بازگشــت حجــم بیشــتری از هزینه  هــای شــما می شــوند را بیابی منجــر ب

مــا در یکــی از مقــاالت قبلــی فرمــول آنالیــز رقبــا را توضیــح دادیــم. اگــر بــه اطالعــات بیشــتری در  ایــن زمینــه نیــاز داریــد بــد نیســت 
ســری بــه آن بزنیــد.

https://moz.com/
https://www.alexa.com/
https://www.semrush.com/
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2.1.5 تهیه استراتژی سئو

ــئو  ــن س ــع در کمپی ــن مناب ــد از کمتری ــه میخواه ــود ک ــه می ش ــا گفت ــات و برنامه ریزی  ه ــه ای از اقدام ــه مجموع ــئو ب ــتراتژی س اس
ــا ارزیابــی تمــام منابــع موجــود و بودجــه آغازیــن  بــرای دســتیابی بــه بیشــتری میــزان بازدهــی برســد. در واقــع اســتراتژی ســئو ب
کســب و کار و بــر اســاس وضعیــت ســایت تعریــف شــده و نهایتــا بــرای رســیدن بــه اهــداف کســب و کار، برنامه ریــزی می شــود. در 
اســتراتژی ســئو معمــوال زمــان، فاکتــوری متغیــر و غیــر قابــل پیش بینــی اســت چــون هیــچ چیــز در ســئو بــه طــور قطعــی مشــخص 

شــده نیســت.

2.1.6 چطور استراتژی سئو خوبی برای وب سایتم داشته باشم؟
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ــان آن را  ــد خودت ــد و می خواهی ــان دســت یابی ــوب و اهداف ت ــه نتیجــه مطل ــد ب ــا نمی توانی ــد ام ــا داری ــد ی ــر اســتراتژی ســئو نداری اگ
تهیــه یــا بروزرســانی کنیــد بایــد بــه شــما بگویــم کــه  ایــن مســئله کار خودتــان نیســت و بایــد آن را بــه یــک ســئو کار ماهــر بســپارید.
از آنجایــی کــه تهیــه اســتراتژی ســئو یــک کار کامــال حرفه ایســت پیشــنهاد می کنــم ابتــدا میــزان بودجــه خودتــان را بســنجید ســپس 
بــا یــک شــرکت دیجیتــال مارکتینــگ یــا یــک ســئو کار مشــورت کنیــد و بــا ارائــه اهــداف و مشــخص نمــودن بــازار هــدف، اســتراتژی 
جدیــدی از طــرف قراردادتــان بخواهیــد. )در چنــد پاراگــراف قبلــی همیــن مقالــه بررســی کردیــم کــه چطــور بــازار هــدف کســب و کار 

را پیــدا کنیــم.(

2.1.7 تعیین ساختار سایت برای هدف گیری کلمه کلیدی

ُخــب حــاال کــه بــا 3 رکــن اصلــی تحقیــق کلمــه کلیــدی آشــنا شــدیم، وقــت آن رســیده کــه ســاختار ســایت تان را بــرای هدف گیــری 
کلمــه کلیــدی تنظیــم کنیــد.

ــا هــر یــک از صفحــات ســایت تان یــک کلمــه کلیــدی را هــدف قــرار  وقتــی تحقیــق کلمــه کلیــدی خوبــی انجــام دهیــد می توانیــد ب
دهیــد و رتبــه نخســت نتایــج جســتجو را از آن خودتــان کنیــد.

اگــر سیســتم مدیریــت محتــوای ســایت تان وردپــرس باشــد پیشــنهاد می کنــم بــرای پیکربنــدی از افزونــه Yoast SEO اســتفاده کنیــد. 
مــا قبــال روش پیکــر بنــدی ســایت بــه کمــک افزونــه ســئو Yoast را توضیــح داده ایــم. همچنیــن کل تنظیمــات  ایــن افزونــه را در قالــب 
یــک مقالــه بــرای شــما آمــاده کرده ایــم. از  ایــن رو اگــر هنــوز  ایــن افزونــه را نصــب نکردیــد ســری بــه  ایــن مقــاالت بزنیــد و بــا خیالــی 

راحــت دکمــه دانلــود افزونــه یوســت را بزنیــد.
ــا  ایــن افزونــه،  ــاره بخــش محتــوای آن جلــب می کنــم. ب اگــر هــم  ایــن افزونــه را قبــال نصــب کرده ایــد توجــه شــما را بــه نکاتــی درب
ســئو محتــوا مثــل آب خــوردن اســت. بــه محــض  اینکــه متن تــان را در باکــس ویرایــش و کلمــه کلیــدی را در بخــش عبــارت کلیــدی 
کانونــی وارد می کنیــد گزینــه آنالیــز خوانایــی  ایــن افزونــه بــا نمایــش چراغ  هــای قرمــز، نارنجــی و ســبز رنــگ، وضعیــت بهینه ســازی 

و خوانایــی متــن را بــرای شــما مشــخص  می کنــد. 
ــت در  ــاز اس ــه نی ــزی ک ــر چی ــر ه ــی  پیش ت ــا کم م
مــورد اســتفاده از ابــزار آنالیــز خوانایــی افزونــه 
ســئو Yoast SEO بدانیــد را بــه طــور کامــل توضیــح 

ــم. داده ای
آنهــا  بــه  توجــه  کــه  مــواردی  برجســته ترین  از 
می توانــد تاثیــر شــگفت انگیــزی روی ســئو محتوای 
ــه  ــوان ب ــان داشــته باشــد می ت صفحــه مــورد نظرت

ــر اشــاره کــرد: مــوارد زی

• اســتفاده از کلمــه کلیــدی در تــگ H1 صفحــه 
)همــان عنــوان صفحــه(

• استفاده از کلمه کلیدی در عنوان سئو صفحه
• اســتفاده از کلیــدواژه کانونــی و عبــارات مرتبــط بــا 
ــظ  ــگ و حف ــاب هدین ــگ و س ــای هدین آن در تگ  ه

ســاختار درختــی آنهــا
ــب  ــول مناس ــل ط ــوا. )حداق ــب محت ــول مناس • ط
بــرای یــک محتــوا در یــک ســایت محتــوا محــور 800 

کلمــه اســت(
ــا  ــک از هدینگ  ه ــر ی ــراف ه ــب پاراگ ــول مناس • ط

http://www.azaranweb.org/fa/page/digital-marketing
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ــه( ــر از 150 کلم )کمت
• استفاده از کلیدواژه در مقدمه متن

• استفاده از کلیدواژه در متن جایگزین تصاویر

2.2 محتوا:
همانطــور کــه در بخــش قبلــی خواندیــد، محتــوا مهم تریــن بخــش یــک ســایت اســت. محتواســت کــه کاربــر را در ســایت شــما نگــه 

مــی دارد و او را بــه کاربــر همیشــگی و یــا حتــی مشــتری ســایت تان تبدیــل می کنــد.
تولیــد محتــوای ســایت را کاری پیــش پــا افتــاده نشــمارید! ایــن کار کامــال تخصصــی اســت و هــر کســی نمی توانــد آن را بــه خوبــی 

انجــام دهــد. در وهلــه اول بایــد فــردی متخصــص و حرفــه ای در زمینــه فعالیت تــان را بــرای تولیــد محتــوا در نظــر بگیریــد.
ــوا نویســی را  ــب ســایت تان را بنویســید امــا اصــول محت ــد مطال ــان متخصــص هســتید و می خواهی ــه فعالیت ت ــان در زمین اگــر خودت

نمی دانیــد، نترســید! هــدف از نوشــتن ایــن بخــش دقیقــا همیــن موضــوع اســت. 

نــکات بســیاری در تولیــد محتــوای اصولــی و صحیــح، دخیــل هســتند بــه همیــن دلیــل ایــن بخــش از چــک لیســت ســئو را بــه محتــوا 
اختصــاص دادم. در ادامــه بــا مهم تریــن نــکات در ایــن زمینــه یعنــی:

•کیفیت محتوا
•طول محتوا

•کاربردی بودن
•دسترسی آسان

•استراتژی تولید محتوا
•ساختن وبالگ

• روش دسته بندی و برچسب گذاری
آشنا می شوید.

2.2.1 کیفیت محتوا

محتــوای ســایت موثرتریــن عنصــر در میــزان بازدیــد و رتبــه ســایت اســت. از ایــن رو هرچــه محتــوا از کیفیــت باالتــری برخــوردار باشــد 
ــد  ــه آنهــا می توانی ــا توجــه ب ــرای شــما گــردآوری کــردم کــه ب ــی را ب ــه آن افزایــش خواهــد یافــت. در ادامــه نکات ــد و رتب تعــداد بازدی
ــا معیارهایــی کــه کیفیــت یــک محتــوا را مشــخص می کننــد آشــنا  کیفیــت محتــوای ســایت تان را افزایــش دهیــد و بطــور اصولــی ب

شــوید.

2.2.2 چطور کیفیت محتوای مطالب سایتم را افزایش دهم؟

1.سعی کنید محتوای شما بار علمی باال و صحت کامل داشته باشد.
2.اصــال و ابــدا نبایــد از محتــوای ســایت  های دیگــر کپــی کنیــد. از آنجایــی کــه گــوگل الگوریتم  هــای فــوق پیشــرفته ای دارد براحتــی 
می توانــد محتــوای کپــی شــده را تشــخیص داده و رتبــه آن برگــه را کاهــش دهــد و یــا حتــی آن را از نتایــج جســتجو بــرای مدتــی 

حــذف کنــد.
3.ســراغ مباحثــی در حــوزه کســب و کارتــان برویــد کــه کامــال بــه آنهــا مســلط هســتید، همچنیــن بروز تریــن مباحــث را مطــرح کنیــد 

و اولیــن نفــری باشــید کــه دربــاره آنهــا می نویســد.
ــه  ــک صفح ــی وارد ی ــازی وقت ــای مج ــران فض ــش از 84% از کارب ــد. بی ــتفاده کنی ــذاب اس ــی و ج ــای جنجال ــد از تیتر  ه ــعی کنی 4.س
ــد.  ــم می خوانن ــه را ه ــن صفح ــد، مت ــب کن ــان را جل ــا نظرش ــی از آنه ــر یک ــد و اگ ــا می اندازن ــه تیتر  ه ــی ب ــط نگاه ــوند فق می ش
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ــن  ــد! پــس خــاص باشــید و اثربخش تری ــزی توجــه آنهــا را جلــب نمی کن ــران واقعــا ســخت پســند شــده اند و هرچی ــن روزهــا کارب ای
ــید. ــد را بنویس ــان می رس ــه ذهن ت ــه ب ــی ک تیترهای

ــا آن را در خــود مقالــه توضیــح دهیــد. شــاید مقالــه  5.وقتــی راجــع بــه موضوعــی می نویســید ســعی کنیــد تمــام عناصــر مرتبــط ب
شــما خیلــی طوالنــی شــود امــا ایــن کار باعــث می شــود محتــوای شــما بــرای گــوگل بــه عنــوان جامع تریــن منبــع شــناخته شــود 
از ایــن رو شــانس بیشــتری بــرای کســب رتبــه اول خواهیــد داشــت. کاربــر نیــز وقتــی وارد مقالــه شــما شــود خیالــش راحــت اســت 
کــه همــه مــوارد دربــاره آن چیــزی کــه جســتجو کــرده اســت در صفحــه شــما وجــود دارد. از  ایــن رو ســایت شــما را  تــرک نمی کنــد و 
مــدت زمــان زیــادی را در ســایت تان ســپری می کننــد.  ایــن امــر تاثیــر مثبتــی روی کاهــش نــرخ پــرش نیــز خواهــد داشــت. مــا قبــال 

توضیحاتــی کامــل دربــاره نــرخ پــرش بــه انگلیســی ) Bounce rate( ارائــه نموده ایــم.
6.محتــوای کاربــر پســند بنویســید. ایــن نــوع از محتــوا بــا رشــد جســتجوی معنایــی و درک بیشــتر گــوگل از رفتــار و نیــت کاربــران، 
اهمیــت بیشــتری بــرای گــوگل پیــدا کــرده اســت. وب ســایت  هایی کــه محتــوای خــود را بــرای کاربــر واقعــی )نــه صرفــا بــرای گــوگل 
ــه شــما  ــن تضمیــن را ب ــه رتبــه خوبــی برســند امــا ای و کســب رتبــه( تولیــد می کننــد شــاید مــدت زمــان بیشــتری طــول بکشــد ب

می دهــم کــه پایــداری در جایگاهــی کــه بــه دســت مــی آورد نســبت بــه محتــوای ســئو محــور بیشــتر خواهــد بــود.
البتــه در آخــر ایــن را هــم بگویــم رعایــت نــکات بــاال می توانــد باعــث بهبــود رونــد مقالــه نویســی شــما شــود امــا اگــر بخواهیــد در ایــن 

کار خبــره شــوید 3 راهــکار پیــش روی شماســت:

•در کالس  های تولید محتوا شرکت کنید.
•به شرکت  های مشاور تولید محتوا مراجعه کنید.

•از متخصصین بازاریابی محتوا محور مشاوره بگیرید.

2.2.3 طول محتوا

طــول محتــوا یکــی از مهم تریــن فاکتور  هــای ســئو ســایت بشــمار مــی رود. عوامــل بســیاری وجــود دارد کــه در زمــان تولیــد محتــوا 
بــرای هــر برگــه یــا مقالــه تاثیرگذارنــد.

ــه حســاب  ــد ب ــردی و قدرتمن ــی کارب ــاه، محتوای ــوای کوت ــوگل محت ــرد، هــم از نظــر گ ــت ک ــدای کمی ــوا را ف ــت محت ــد کیفی هــم نبای
ــد. ــب کن ــی کس ــه خوب ــد رتب ــن رو نمی توان ــد، از ای نمی آی

2.2.4 پس طول محتوای  ایده آل برای محتوای سایت من چقدر است؟

کمی  صبور باشید. در ادامه به جواب این سوال می رسید.
 text( :را نصــب کرده ایــد حتمــا بخــش طــول محتــوا بــه انگلیســی Yoast SEO اگــر از وردپــرس اســتفاده می کنیــد و افزونــه وردپــرس

ــد. length( را دیده ای
اگــر محتــوای صفحــه شــما کمتــر از 300 کلمــه باشــد ایــن افزونــه بــا یــک چــراغ قرمــز بــه شــما هشــدار می دهــد از ایــن رو می تــوان 
نتیجــه گرفــت حداقــل طــول محتوای ایــده آل 300 کلمــه اســت. امــا مطمئنــا ایــن حجــم از محتــوا بــرای رســیدن بــه رتبــه اول گــول 

کافــی نخواهــد بــود.
بــر اســاس آمار  هایــی کــه از بررســی 10 مــورد از نتایــح گــوگل بــر اســاس طــول محتــوا انجــام شــده مشــخص اســت صفحاتــی کــه 
بــه ایــن نتایــج برتــر رســیده اند حــدودا متنــی 2000 کلمــه ای دارنــد. پــس اگــر صفحــه اول گــوگل را می خواهیــد ســعی کنیــد تــا 2000 

کلمــه )هــر چــه بیشــتر بهتــر( بــرای موضــوع مــورد نظرتــان بنویســید.



33

3233

مــن در یکــی از مباحــث گذشــته، علــت اهمیــت و تاثیــر طــول متــن روی ســئو و رتبــه ســایت را موشــکافانه توضیــح دادم. از ایــن رو 
اگــر بــه اطالعــات بیشــتری در ایــن زمینــه نیــاز داشــتید می توانیــد نگاهــی بــه آن بیاندازیــد.

2.2.5 کاربردی بودن و دسترسی آسان

ــر،  ــرای کارب ــه رتبــه خوبــی هــم برســید امــا ب ــوا نویســی و ســئو را در محتــوای ســایت تان رعایــت کنیــد و ب اگــر تمــام اصــول محت
کاربــردی و مفیــد نباشــد، ذره ای ارزش نخواهــد داشــت. وقتــی چنیــن مطلبــی در نتایــج رتبــه بگیــرد، کاربــران بــه محــض کلیــک و 
خوانــدن چنــد تیتــر یــا مقدمــه متــن از آن خــارج می شــوند. گــوگل براحتــی متوجــه ایــن موضــوع می شــود و وب ســایتی بــا مطالــب 

ــد. ــن آن ســایت  می کن ــد را جایگزی مفی
از این رو باید تالش کنید تا جایی که می توانید واقعا کاربردی بنویسید و در یک کالم “برای مخاطب دل بسوزانید”.

و امــا دسترســی بــه محتــوا! مطمئنــا تــا بحــال شــده راجــع بــه موضوعــی جســتجو کنیــد و وارد یــک ســایت شــوید و آن وب ســایت 
آنقــدر دیــر لــود شــود کــه از کلیــک روی آن پشــیمان شــوید و ســریع بــه نتایــج گــوگل بازگردیــد. دسترســی بــه محتــوا دقیقــا دربــاره 

همیــن موضــوع اســت.

2.2.6 چطور دسترسی کاربران به محتوای سایتم را آسان تر کنم؟

•ســرعت ســایت تان را بهبــود بخشــید )در بخــش ســئو تکنیــکال کامــال بــا راهکار  هــای افزایــش ســرعت لــود ســایت آشــنا می شــوید. 
خیالتــون راحت(

•ســایت تان را بــرای تمامــی  صفحــات نمایــش بهینــه کنیــد تــا کاربــر در هــر دســتگاهی بتوانــد محتــوای صفحــه را بــه صــورت کامــل 
و واضــح ببینــد.
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•از رنگ  های مناسب برای متن و صفحه زمینه استفاده کنید تا چشم کاربر خسته نشود
•از پاپ آپ  های آزار دهنده به هیچ عنوان استفاده نکنید.

•از بنر  هــای چشــمک زن و فایل  هــای فلــش اســتفاده نکنیــد. ایــن المان  هــا بــرای هیــچ کاربــری جــذاب نیســت و فقــط باعــث خــروج  
کاربــر از ســایت می شــود.

2.2.7 استراتژی تولید محتوا

منظــور از اســتراتژی، برنامه ریــزی بــر اســاس منابــع موجــود آن هــم بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــرای رســیدن بــه هــدف یــا اهــداف از 
قبــل مشــخص شــده ای اســت. بــه بیــان دیگــر اســتراتژی یعنــی بــرای رســیدن بــه اهــداف از کمتریــن منابــع بیشــترین اســتفاده را 

در کوتاه تریــن زمــان ممکــن ببریــد.
پــس منظــور از اســتراتژی تولیــد محتــوا، برنامه ریــزی بــر اســاس منابــع، بودجــه، تیــم محتــوا، مقــدار زمــان و وب ســایت بــرای رســیدن 
ــا صــرف  ــی و… ب ــی داخل ــداری، ســئو، بازاریاب ــگ، مشــتری م ــل برندین ــد مث ــرار دارن ــوا ق ــی محت ــه در حــوزه بازاریاب ــی ک ــه اهداف ب

کمتریــن هزینــه و در ســریع ترین زمــان ممکــن اســت.

2.2.8 چطور یک استراتژی تولید محتوای خوب و ارزشمند داشته باشم؟

ــه  ــرای دســتیابی ب ــد ب ــزان بودجــه، اهــداف و زمانــی کــه می توانی ــد می ــوای موفــق بای ــرای داشــتن یــک اســتراتژی محت در واقــع ب
ــد. ــن 3 بوجــود آوری ــن ای ــوا باالنســی بی ــه کمــک یــک استراتژیســت محت ــد و ب ــد را تعییــن کنی ــان صــرف کنی اهداف ت
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2.2.9 ساختن وبالگ

اگــر گشــت و گــذار کوچکــی در اینترنــت انجــام دهیــد می بینیــد بســیاری از ســایت  های صفحــه اول دارای بخــش وبــالگ یــا مقــاالت 
هســتند. ممکــن اســت زمینــه کاری ایــن وب ســایت  ها خیلــی متفــاوت از یکدیگــر باشــد )از ســایت مرغــداری گرفتــه تــا فــروش عطــر( 

امــا بســیاری از آنهــا بخــش وبــالگ دارنــد.

علت این است:
اســتفاده از وبــالگ تاثیــر بســزایی در بهبــود رتبــه ســایت در نتایــج جســتجو گــوگل دارد. وقتــی در ســایت تان بخــش وبــالگ داشــته 
ــایت تان  ــت س ــه فعالی ــردی در زمین ــدی و کارب ــب مفی ــخص مطال ــی مش ــای زمان ــوا در بازه  ه ــتراتژی محت ــاس اس ــر اس ــید و ب باش
منتشــر کنیــد، گــوگل متوجــه فعــال بــودن ســایت شــما می شــود و ســریعتر در نتایــج گــوگل بــه شــما رتبــه می دهــد. در واقــع اگــر 

بخواهــم در یــک جملــه بگویــم، “ســاختن وبــالگ اســاس اصلــی بازاریابــی محتــوای درون ســایت اســت.”
ــق  ــدازی دیجــی کاال مــگ از طری ــا راه ان ــزرگ ب ــی ب ــن فروشــگاه  اینترنت ــه دیگــر همــه می شناســند.  ای وب ســایت دیجــی کاال را ک

ــرار داده اســت. ــران را هــدف ق ــوا دو گــروه از کارب ــی محت بازاریاب
 1( کاربرانی که مشتریان ثابت هستند و

 2( کاربرانی که فقط به دنبال جمع آوری اطالعات در زمینه ای خاص هستند.
بــه زبــان ســاده بخــش وبــالگ ســایت مثــل یــک دکــه بســتنی فروشــی در شــهر بــازی اســت کــه باعــث لــذت بــردن کاربــر از مــدت 

ــه در ســایت تان اســت، می شــود. ــی ک زمان
اگــر هنــوز در ســایت تان بخــش وبــالگ نداریــد پیشــنهاد می کنــم حتمــا بخشــی از ســایت را بــه وبــالگ اختصــاص دهیــد و بــا در نظــر 
گرفتــن مخاطبیــن هــدف کســب و کارتــان و دغدغه  هــای آنهــا محتــوا تولیــد کنیــد. همچنیــن بــرای نظــم دهــی بــه مطالــب از چنــد 

دســته بنــدی و برچســب اســتفاده نماییــد.

2.2.10 روش دسته بندی و برچسب گذاری

همانطــور کــه در بخــش قبــل خواندیــد از دســته بنــدی و برچســب بــرای طبقــه بنــدی و نظــم بخشــیدن بــه مطالــب ســایت اســتفاده 
 )Content management system( :می شــود. قطعــا می دانیــد هــر وب ســایتی دارای یــک سیســتم مدیریــت محتــوا بــه انگلیســی
اســت. در هــر یــک از آنهــا سیســتم طبقــه بنــدی بــه یــک شــکل اســت امــا در محبوب تریــن آنهــا یعنــی وردپــرس دســته بندی  هــا 
)بــه انگلیســی: )Category( و برچســب  ها بــه انگلیســی: )tag( بــه صــورت پیــش فــرض بــرای طبقــه بنــدی و ســازمان دهــی محتــوا 

وجــود دارنــد. )در وردپــرس اســتفاده از دســته بنــدی بــرای مطالــب ســایت اجباریســت امــا اســتفاده از برچســب  ها اختیاریســت.(
اگر به درستی از این دسته بندی  ها و برچسب  ها استفاده کنید، تجربه کاربری و سئو سایت تان تحت تاثیر قرار می گیرند.

در واقــع اســتفاده از ایــن طبقــه بنــدی محتوایــی بــه یافتــن مطالــب مرتبــط و مشــاهده تمــام محتــوای ســایت را بــرای خزنده  هــای 
ــا مشــخص می ســازد. ــرای آنه ــوای ســایت را ب ــن محــور محت ــد، همچنی موتور  هــای جســتجو آســان تر  می کن

طبقــه بنــدی محتــوا کار را بــرای کاربــر ســایت نیــز راحت تــر می کننــد و تمــام مطالبــی کــه بــه خواســته کاربــر مرتبــط هســتند را یــک 
جــا در اختیــارش قــرار می دهنــد.

2.2.11 چطور بیشترین استفاده را از دسته ها و برچسب ها ببرم؟

ــش  ــامانی به ــرو س ــید و س ــای آن بکش ــته بندی  ه ــر و روی دس ــه س ــتی ب ــد دس ــت و می خواهی ــی اس ــایت تان وردپرس ــر س اگ
ــم. ــح دادی ــا را توضی ــال روش ســئو دســته بندی  ه ــا قب ــا کافیســت وارد بخــش دســته  ها شــوید. م ــد تنه بدهی

ــی  ــای ســایت تان ســاختار درخت ــرای دســته بندی  ه ــه ب ــن اســت ک ــد  ای ــن قســمت بدانی ــد در  ای ــه نظــرم بای ــه ب ــه مهمــی  ک نکت
ــد. ــرار دهی ــم ق ــه ه ــر مجموع ــط هســتند را زی ــی مرتب ــر موضوع ــه از نظ ــی ک بســازید و بخش  های
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2.2.12 برای کاربر نوشتن و برای گوگل بهینه کردن

یــک اســتراتژی موفقیــت آمیــز ســئو بــه معنــای نادیــده گرفتــن عناصــر انســانی نیســت. هــدف وب ســایت  ها تنهــا انتخــاب کلمــه 
کلیــدی خــوب و کســب رتبــه نیســت بلکــه انتخــاب عبــارات کلیــدی مناســب آن هــم بــه نحــوی کــه بــرای کاربــر مفیــد و جــذاب بــوده 

و بــه آنچــه کــه دربــاره آن جســتجو  می کنــد، نزدیــک باشــد.
هــر وقــت خواســتید دســت بــه تولیــد محتــوا بزنیــد در وهلــه اول بــه مخاطبیــن ســایت تان فکــر کنیــد. محتــوای شــما بایــد هــم بــرای 

:On Page SEO 3. سئو درون برگه

هــر یــک از  ترفند  هــای ســئو بــه نوبــه خــود در  رتبه بنــدی وب ســایت شــما در نتایــج جســتجو تاثیــر گذارنــد.  ایــن  ترفند  هــا در دو گــروه 
ســئو داخلــی یــا On Page و ســئو خارجــی یــا Off Page )فعــال بــا آن کاری نداریــم. در بخش  هــای بعــدی دربــاره آن می خوانیــد( قــرار 
می گیرنــد. منظــور از ســئو درون برگــه  بــه انگلیســی: On Page SEO بهینه ســازی تمــام عناصــری اســت کــه در یــک ســایت آپلــود 
می شــوند مثــل تصاویــر، محتــوای متنــی، لینک  هــا و… بــه همیــن دلیــل از آنجایــی کــه می تــوان کنتــرل بیشــتری روی ایــن المان  هــا 
داشــت همیشــه و همیشــه قبــل از ســئو خارجــی بایــد عناصــر مربــوط بــه ســئو داخلــی بهینه ســازی شــوند. در ادامــه شــما را بــا 

برخــی از مهم تریــن آنهــا آشــنا می کنــم.

3.1 لینک سازی داخلی

لینــک ســازی داخلــی یکــی از عوامــل موثــر در ســئو درون برگــه اســت کــه اگــر بــه درســتی انجــام شــود می توانــد تــا میــزان زیــادی 
باعــث بهبــود رتبــه شــما در نتایــج شــود. همانطــور کــه می دانیــد لینــک ســازی یعنــی لینــک دادن از یــک صفحــه بــه صفحــه دیگــر. 
گاهــی اوقــات ایــن لینک  هــا از منابــع خارجــی مثــل رســانه  های اجتماعــی بــه یــک صفحــه داده می شــوند و گاهــی اوقــات از داخــل 
ــا لینک هایــی کــه از داخــل  صفحــات دیگــر خــود وب ســایت، بــه صفحــه ای از همــان ســایت داده می شــوند. مــا در ایــن قســمت ب
صفحــات خودتــان بایــد بــه دیگــر صفحات تــان می دهیــد ســرو کار داریــم. در ادامــه اصــول و قوانیــن لینــک ســازی داخلــی صحیــح را 

بــرای شــما جمــع آوری کــرده ام:

1.صفحــات مرتبــط را بــه یکدیگــر لینــک دهیــد. مثــال در مقالــه آمــوزش کامــل تنظیمــات  ایندکــس صفحــات در افزونــه یوســت و ســایت 
مــپ XML ، لینکــی بــه مقالــه ای کــه قبــال درمــورد روش ســاخت نقشــه ســایت نوشــته بودیــم، داده ام.

ــب باشــد و هــم آنقــدر جــذاب باشــد  آنهــا جال
کــه بــه خوانــدن ادامــه متــن عالقمنــد شــوند. 
زمانــی کــه شــروع بــه درک محتوایــی کــه 
ــد  ــد، می توانی ــد می کنی ــان می خواهن کاربران ت
مطالــب ســایت تان را بهتــر بهینه ســازی کنیــد. 
تولیــد محتوایــی کــه هیــچ خواننــده ای نــدارد بــه 
هیــچ عنــوان بــرای ســایت شــما خــوب نیســت 
ــه  ــما ب ــئو ش ــرای س ــی را ب ــای منف و پیامد  ه
همــراه خواهــد داشــت. بــرای تولیــد محتــوا 
نیــازی نیســت همانطــور کــه بــرای شــروع 
ــید،  ــزی می نویس ــوگل چی ــتجو در گ ــک جس ی
 کلمات کلیــدی را وارد متــن کنیــد. گــوگل و دیگــر 
موتور  هــای جســتجو دارای تکنیک  هــای بســیار 

ــه هســتند. ــن زمین ــده ای در ای پیچی

http://www.azaranweb.org/fa/page/SEO-off-page
http://www.azaranweb.org/fa/page/SEO-off-page
http://www.azaranweb.org/fa/page/SEO-on-page
http://www.azaranweb.org/fa/page/SEO-on-page
http://help.azaranweb.org/default.aspx?PID=Search-engine-optimizeation-xml-map
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2.اگــر می خواهیــد بــه در صفحــه لینــک خارجــی داشــته باشــید ســعی کنیــد بــه ســایت  های بــزرگ و پــر بازدید تــر از ســایت خودتــان 
ــه ســایت  های ضعیــف لینــک  ــار ســایت شــما هــم می شــود ولــی اگــر ب ــود اعتب ــه مراتــب باعــث بهب ــن کار ب لینــک دهیــد چــون ای

دهیــد ایــن کار نتیجــه ای عکــس برای تــان بــه همــراه خواهــد داشــت.
3.تنهــا زمانــی یــک لینــک را در متن تــان قــرار دهیــد کــه بدانیــد واقعــا در آن قســمت کاربــر بــه آن نیــاز دارد و باعــث درک بهتــر مســئله 

بــرای او می شــود. زیــاده روی در لینــک ســازی داخلــی اتفاقــا اثراتــی منفــی روی ســئو ســایت تان خواهنــد داشــت.
4.بــه صــورت پراکنــده در متــن لینــک ســازی کنیــد و لینک  هایــی کــه بــرای شــما از اهمیــت بیشــتری برخوردارنــد را در ابتــدای متــن 

قــرار دهیــد زیــرا نخســتین لینک  هــا ارزش بیشــتری دارنــد.
ــر باشــد احتمــال کلیــک  ــا بیــش از 3 کلمــه اســتفاده کنیــد. هرچــه عبــارت شــما توضیــح دهنده ت ــرای لینــک دادن از عباراتــی ب 5.ب

روی آن بیشــتر خواهــد بــود.
ــش  ــادق خوش ــوگل( و ص ــر گ ــاد از نظ ــل اعتم ــک ســایت قاب ــای ی ــی ه ــاد )ویژگ ــل اعتم ــایت  های قاب ــوگل همیشــه از وب س 6.گ
می آمــده از ایــن رو اگــر قــرار اســت در متن تــان لینکــی قــرار دهیــد ســعی کنیــد از رنــگ دیگــری بــرای عبــارات لینــک دار اســتفاده 

ــر براحتــی متوجــه شــوند کــدام بخــش از متــن دارای لینــک اســت. ــا هــم گــوگل و هــم کارب کنیــد ت

3.2 انکر تکست  ها

ــک  ــد و دارای لین ــر می بینی ــگ دیگ ــه رن ــا ب ــه در متن  ه ــی هســتند ک ــان عبارات ــه انگلیســی: )Anchor Text( هم ــر تکســت  ها ب انک
هســتند. در اســتفاده از انکــر تســکت  ها خالقیــت بــه خــرج دهیــد. موتــور جســتجوی گــوگل توســط یکــی از مهم تریــن الگوریتم  هــای 
ــدرت  ــم و ق ــن الگوریت ــا ای ــرای ســازگاری ب ــن رو ب ــد. از ای ــز  می کن ــر تســکت  های صفحــات را آنالی ــن انک ــم پنگوئ ــی الگوریت خــود یعن
ــد. مثــال اگــر  ــارات مختلــف اســتفاده کنی ــه یــک صفحــه از عب ــرای لینــک دادن ب ــه انکــر تکســت  ها پیشــنهاد می کنــم ب بخشــیدن ب
صفحــه ای دربــاره آمــوزش ســئو ســایت داریــد می خواهیــد بــه آن لینــک دهیــد یــک بــار عبــارت “راهکارهــای بهینه ســازی ســایت” را 

لینــک دهیــد و یــک بــار عبــارت “نــکات ســئو”.)ما قبــال روش اســتفاده صحیــح از انکــر تکســت  ها را توضیــح دادیــم. نگاهــی هــم بــه 
ــد.( ــا ضــرر نمی کنی ــد. مطمئن آن بیاندازی

3.3 کلمه کلیدی در محتوا/ هدینگ  ها/ URLها و…

 کلمــه کلیــدی عاملــی اســت کــه یــک محتــوا در راســتای آن نوشــته می شــود. اگــر بدرســتی و در جــای مناســب از کلمــه کلیــدی 
مد نظرتــان اســتفاده کنیــد می توانیــد یکــی از عوامــل موثــر در کســب رتبــه صفحــه یعنــی کیفیــت متــن را بــاال ببریــد.  کلمات کلیــدی 
ــه اطالعــات مــورد نظــر خــود  ــران در موتور  هــای جســتجو می نویســند و از طریــق آنهــا ب در واقــع همــان عباراتــی هســتند کــه کارب
می رســند. ایــن کــه کلمــه کلیــدی صحیــح را چگونــه انتخــاب کنیــم در بخــش تحقیــق کلمــه کلیــدی توضیــح دادیــم، امــا در ایــن بخــش 

قــرار اســت یــاد بگیریــد کــدام بخــش از متــن یــک صفحــه نیــاز بــه کلمــه کلیــدی دارد.

• از کلمــه کلیــدی در عنــوان ســئو صفحــه اســتفاده کنیــد. عنــوان ســئو در واقــع همــان متنــی اســت کــه در نتایــج گــوگل بــا رنــگ 
ــارت  ــک عب ــه جــای ی ــد متفــاوت باشــد و ب ــوان صفحــه در نظــر گرفته ای ــرای عن ــی کــه ب ــد از متن ــن می توان ــن مت ــد. ای ــی می بینی آب
چندیــن عبــارت کلیــدی را بــا آن هــدف قــرار دهیــد. اگــر نمی دانیــد اصــال چــرا بایــد از  کلمات کلیــدی در تیتــر ســئو اســتفاده کــرد نگــران 

نباشــید. مــا قبــال مفصــل ایــن قضیــه را توضیــح داده ایــم.
• از کلمــه کلیــدی در مقدمــه متــن یــا همــان پاراگــراف نخســت اســتفاده کنیــد. با اینــکار مســیر محتــوا را بــرای گــوگل و بازدیدکننــده 
مشــخص می کنیــد. بــرای آشــنایی بــا اهمیــت اســتفاده از کلمــه کلیــدی در مقدمــه محتــوا می توانیــد بــه مقالــه آن در وبــالگ مــا 

مراجعــه کنیــد.
• از کلمــه کلیــدی در هدینگ  هــا یــا همــان تیتر  هــای درونــی متن تــان اســتفاده کنیــد. از آنجایــی کــه هدینگ  هــا باعــث بهبــود تعامــل 
کاربــر و گــوگل بــا محتــوا می شــوند اســتفاده از کلمــه کلیــدی در آنهــا می توانــد در ســئو صفحــه نیــز تاثیــر گــذار باشــد. مــا در یکــی 
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از مقــاالت گذشــته ســاختار صحیــح هدینگ  هــا و روش اســتفاده از آنهــا را توضیــح داده ایــم.
• از کلمــه کلیــدی در نامــک صفحــه اســتفاده کنیــد. مــا در مقالــه ای مزایــا و معایــب اســتفاده از نامــک پارســی را توضیــح دادیــم. بــه 
نظــر مــا اســتفاده از نامــک انگلیســی بــرای ســئو صفحــه بهتــر اســت امــا خــب وب ســایت  های بســیاری مثــل دیجــی کاال از نامــک 

پارســی اســتفاده می کننــد. انتخــاب بــا شماســت. مــا نتایــج اســتفاده از هــر دو نــوع نامــک را بررســی کرده ایــم.
• از کلمــه کلیــدی در متــن جایگزیــن تصاویــر اســتفاده کنیــد. البتــه اگــر اســتفاده از آن باعــث از دســت رفتــن معنــی جملــه شــود 
می توانیــد از آن اســتفاده نکنیــد چــون نخســتین هــدف از نوشــتن متــن جایگزیــن ارائــه متنــی توضیــح دهنــده بــرای تصویــر اســت 
ــل  ــه دلی ــد )ب ــد آن را ببینن ــه نمی توانن ــی ک ــن کاربران ــود همچنی ــن ش ــا مت ــر ب ــاط تصوی ــه ارتب ــد متوج ــوگل بتوان ــه اول گ ــا در وهل ت
ــر  ــا کاربرانــی کــه نابینــا هســتند و از طریــق برخــی مــرور گر  هــا آن را می شــنوند(، متوجــه مضمــون تصوی ســرعت اینترنت ضعیــف ی

ــه ای نوشــته ایم. ــر مــا قبــال مقال ــن تصاوی ــگارش متــن جایگزی ــا اصــول ن ــرای آشــنایی ب شــوند. ب
ــر  ــتجو ظاه ــج جس ــه در نتای ــت ک ــی اس ــی از المان  های ــا یک ــات مت ــد. توضیح ــتفاده کنی ــا اس ــات مت ــدی در توضیح ــه کلی • از کلم
می شــود از ایــن رو می توانــد در ســئو کلمــه کلیــدی شــما تاثیــر گــذار باشــند. هرچنــد توصیــه ما اینســت، توضیحــات متــا را خالــی 
بگذاریــد تــا خــود گــوگل مرتبط تریــن بخــش از متــن شــما بــا عبــارت جســتجو شــده توســط کاربــر را در توضیحــات متــا نمایــش دهــد. 
امــا اگــر می خواهیــد خودتــان آن را بنویســید پیشــنهاد می کنــم ســری بــه وبــالگ مــا بزنیــد چــون دربــاره نوشــتن یــک توضیــح متــای 

ســئو شــده توضیحــات مفصلــی داده ایــم.
• در اســتفاده از کلمــه کلیــدی نبایــد افــراط کنیــد! اصطالحــا  تراکــم کلمــه کلیــدی را در یــک باالنــس نگــه داریــد. مــا قبــال مقالــه ای 
کامــل درباره اینکــه چگالــی کلمــه کلیــدی چیســت و چطــور آن را در ســایت  اعمــال کــرد نوشــته ایم. در افزونــه ســئو Yoast نیــز بــه 

راحتــی می توانیــد میــزان چگالــی کلمــه کلیــدی را بررســی کنیــد.

3.4 تصاویر- رسانه  ها )ویدیو و پادکست(

اســتفاده از تصاویــر و رســانه  ها می توانــد باعــث مانــدگاری کاربــر در ســایت شــما و عالقمنــد شــدن وی بــه مشــاهده دیگــر مطالــب 
ــه صفحاتــی کــه کال  ــری ب ــد. هیــچ کارب ــوای صفحــه شــما می دهن ــه محت ــوه دیگــری ب ــا صفحــات ســایت تان شــود. همچنیــن جل ی
متنــی هســتند یــا نهایتــا یــک یــا دو تصویــر دارنــد، عالقــه نــدارد. بعضی  هــا حتــی عالقــه ای بــه خوانــدن متــن ندارنــد از ایــن رو وجــود 
ویدیــو و فایل  هــای صوتــی می توانــد نظــر ایــن دســته از کاربــران را هــم جلــب کنــد. در ادامــه بــا اصــول اســتفاده از هــر کــدام ایــن 

رســانه  ها همــراه شــما هســتیم.
• اصول استفاده از تصویر:

• بهتر است تصاویر تازه و جذاب باشند.
• اگر می خواهید از تصاویر وب سایت  های دیگر استفاده کنید حتما کپی رایت آن را رعایت کنید.

• حتما از تصاویری با کیفیت باال و حجم مناسب استفاده کنید.
• از فرمت  هــای مناســب وب بــرای تصاویــر اســتفاده کنیــد. ) در ادامــه مفصــل راجــع بــه ایــن بخــش صحبــت می کنیــم امــا     همیــن 

را فعــال بدانیــد کــه فرمت  هــای محبــوب تصویــر در وب jpeg، png و gif هســتند(
• نام شان را انگلیسی و توضیح دهنده بنویسید.

• متن جایگزین شان را فراموش نکنید!
• اصول استفاده از ویدیو:

• اگر می توانید ویدیو  ها را خودتان تهیه کنید و از جایی کپی نکنید.
• اگر نیاز به کپی یک ویدیو دارید حتما حق کپی رایت آن را رعایت کنید.

• ابعاد ویدیو را طوری قرار دهید که در هر صفحه نمایشی به درستی نمایش داده شود.
• تا حد امکان از ویدیو  های مفید و کوتاه استفاده کنید.
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تنظیمــات ایــن افزونــه نیــز خیالتــان راحــت باشــد چــون مــا قبــال بــه طــور مفصــل دربــاره پیکربنــدی ســئو ســایت بــا افزونــه وردپــرس 
ــم. Yoast SEO صحبــت کردی

4.2 نصب افزونه گوگل آنالیتیکس / برای سایت یا فروشگاه

افزونــه گــوگل آنالیتیکــس یکــی از حرفه ای تریــن ابزارهــای تحلیــل آمارهــای وب ســایت مثــل  ترافیــک اســت کــه توســط گــوگل ارائــه 
ــی  ــایت، بررس ــرش س ــرخ پ ــازی ن ــروش، بهینه س ــرخ ف ــود ن ــه بهب ــوان ب ــه می ت ــن افزون ــای ای ــن کاربرد  ه ــت. از مهم تری ــده اس ش
ــا نــه می توانیــد  کمپین  هــای تبلیغــات و… اشــاره داشــت. اگــر نمی دانیــد وب ســایت شــما بــه گــوگل آنالیتیکــس متصــل هســت ی
بــرای چــک کــردن آن از ســایت gachecker.com اســتفاده کنیــد. در صورتــی کــه ایــن ابــزار بــه ســایت تان متصــل نبــود هیــچ جــای 

نگرانــی نیســت چــون توســط تیــم دیجیتــال مارکتینــگ مــا ایــن فرآینــد قابــل انجــام میباشــد.

4.3 نصب افزونه  های بهینه سازی روی سایت

ــا رعایــت تمــام  ــان می کننــد. ب ــا پالگین  هــای بهینه ســازی کمــک شــایانی در زمینــه بهبــود ســرعت بارگــذاری صفحات ت افزونه  هــا ی
ــا حــد  ــن ســایت تان را ت ــان انتظــار مخاطبی ــد زم ــه می توانی ــن زمین ــن افزونه  هــا در ای ــود وب ســایت و نصــب بهتری اســتاندارد  های ل

ــرای شــما آمــاده کــرده ام: ــن افزونه  هــای بهینه ســازی را ب ــد. در ادامــه لیســتی از کاربردی تری ــادی کاهــش دهی زی
WP Fastest Cache افزونه •

WP Rocket افزونه •
WP-Optimize افزونه •

• اصول استفاده از پادکست )فایل  های صوتی(:
• از موضوعات جذاب استفاده کنید.

• سعی کنید فایل صوتی را خودتان تولید کنید.
• مختصر و مفید صحبت کنید. پادکست  های طوالنی بشدت خسته کننده اند.

• حتما فرمت فایل صوتی خود را mp3 قرار دهید.
• نام و تاریخ ساخت پادکست را روی آن درج کنید.

• از سرویس  های میزبانی پادکست مثل ناملیک، شنوتو و… استفاده کنید.

4. ابزار  های سئو درون سایت

ابزارهــای ســئو درون ســایت بــه عنــوان آنالیــز کننده  هــای درون ســایت مانتیتورینــگ وضعیــت ســایت را بــرای شــما کــه مدیــر ســایت 
یــا مدیــر ســئو هســتید، ســاده تر می کننــد.

ایــن ابزارهــا بــه شــما در کنتــرل و مدیریــت ســئو کمــک می کننــد تــا تمــام بخــش هــای ســایت تان را زیــر نظــر گرفتــه و از نظــر وضعیــت 
ســئو مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار دهید.

Yoast 4.1 نصب افزونه
اگــر از سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس اســتفاده می کنیــد اولیــن کار شــما نصــب افزونــه ســئو Yoast SEO اســت. ایــن افزونــه 
دارای دو نســخه تجــاری و رایــگان اســت کــه تعــداد زیــادی از امکانــات ایــن افزونــه مثــل ســاخت ســایت مــپ، لینــک بیلدینــگ، فایــل 
ــئو  ــای س ــن افزونه  ه ــی از کاربردی تری ــوان یک ــه عن ــه ب ــن افزون ــن رو ای ــتفاده اند، از ای ــل اس ــگان قاب ــخه رای robots.txt و… در نس
ــرای انجــام  ــد. ب ــه را جســتجو کنی ــام افزون ــرس ن ــود و نصــب آن تنهــا کافیســت در وردپ ــرای دانل وردپــرس شــناخته شــده اســت. ب

http://gachecker.com/
https://wordpress.org/plugins/wp-fastest-cache/
https://wp-rocket.me/
https://wordpress.org/plugins/wp-optimize/
https://shenoto.com/
http://namlik.me/
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4.4 نصب افزونه  های کنترل لینک سازی داخلی

ــن رو  ــن عناصــر اســتراتژی ســئو اســت. از ای ــی از مهم تری ــی یک ــک ســازی داخل ــم، لین ــی گفتی ــای قبل ــه در بخش  ه ــور ک همانط
کنتــرل تعــداد لینک  هایــی کــه قــرار اســت در صفحــات ســایت تان بگذاریــد از اهمیــت باالیــی برخــوردار می شــود. در ادامــه لیســتی 

ــرای شــما آمــاده کــرده ام: ــن آنهــا را ب از کاربردی تری
SEO Post Content Links افزونه •

Interlinks Manager افزونه •
• و امکان شمارنده لینک در وردپرس  

4.5 نتیجه گیری از سئو درون سایت

ســئو درون ســایت الزمــه موفقیــت شــما در نتایــج جســتجو اســت. مــا در ایــن بخــش یــاد گرفتیــم چطــور تحقیــق کلمــه کلیــدی انجــام 
دهیــم. تحقیــق کلمــه کلیــدی شــامل مراحل:

• پیدا کردن بازار هدف
• آنالیز رقبا

• تهیه استراتژی سئو
• و تعیین ساختار سایت برای هدف گیری  کلمات کلیدی

بود که به ترتیب با آنها آشنا شدیم همچنین با مهم ترین نکات درباره سئو محتوا یعنی:
• کیفیت محتوا

• طول محتوا

• کاربردی بودن و دسترسی آسان
• استراتژی تولید محتوا

• ساختن وبالگ
• روش دسته بندی و برچسب گذاری

آشنا شدید.
همچنین با تکنیک  های سئو درون برگه یعنی:

• لینک سازی داخلی
• انر تکست  ها

• کلمه کلیدی در محتوا
• تصوایر و رسانه  ها

و روش بهینه سازی عناصر هر یک از برگه  های سایت آشنا شدید.
و در آخــر بــا مهم تریــن ابزار  هــای ســئو درون ســایت همــراه شــما بودیــم. ایــن ابزار  هــا ســئو ســایت را بســیار آســان می کننــد و بــه 

طــور اتوماتیــک بســیاری از المان  هــای ســایت کــه در ســئو موثــر هســتند را تجزیــه و تحلیــل می کننــد.
در ادامــه چــک لیســت ســئو بــا یکــی دیگــر از ارکان مهــم ســئو، یعنــی ســئو تکنیــکال همــراه شــما هســتیم. در ادامــه بــا مهم تریــن 

بخش  هــای ســئو تکنیــکال ســایت و روش اعمــال آنهــا روی ســایت تان آشــنا می شــوید.

https://it.wordpress.org/plugins/content-links/
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5. سئو تکنیکال

ســئو تکنیــکال مربــوط بــه عملکــرد و بــه طــور کلــی امــور فنــی ســایت اســت. در واقــع هــر فعالیتــی کــه مربــوط بــه ســئو باشــد و در 
ســایت شــما صــورت بگیــرد بخشــی از ســئو تکنیــکال اســت.

هــدف از ســئو تکنیــکال برقــراری الزامــات خزنده  هــای موتور  هــای جســتجو بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــرای خــزش بهتــر و دسترســی 
آســان تر بــه تمــام اطالعــات ســایت و در نهایــت کســب رتبــه بهتــر در نتایــج جستجوســت. از آنجایــی کــه ایــن الزامــات هــر چنــد وقــت 
ــر شــدن هســتند،  ــا گــوگل و دیگــر موتور  هــای جســتجو دائمــا در حــال پیچیده ت ــر و تحــول می شــوند و هم ســو ب ــار دچــار تغیی یک ب

هــر وب ســایتی از نظــر تکنیــکال و فنــی نیــاز بــه بررســی و بروزرســانی دارد.

5.1 متا تگ  ها/ عناوین/ توضیحات متا
متــا تگ  هــا برچســب  هایی هســتند کــه بخش  هــای اصلــی وب ســایت تان را بــه صــورت کلــی کنتــرل می کننــد. مثــل تــگ عنــوان و 
توضیحــات متــای صفحــه اصلــی ســایت شــما. گاهــی اوقــات متــا تگ  هــا فقــط بخش  هــای کوچکــی از ســایت تان را کنتــرل می کننــد 
کــه می توانیــد آنهــا را بــه صــورت جزئــی تغییــر دهیــد. متــا تگ  هــا انــواع مختلفــی دارنــد کــه روی اســکلت بندی و ســاختمان ســایت 

وظیفــه کنتــرل مشــخصات ســایت را دارنــد. مثــل متــا تگ  هــای عنــوان، برچســب  ها ، دســته بندی  هــا و…
ــا یــک ســئوکار  ــرای اســتفاده صحیــح از متــا تگ  هــا حتمــا ب ــد. ب متــا تگ  هــا تاثیــر مثبتــی در افزایــش اعتبــار وب ســایت  ها نیــز دارن

ــد نتایجــی منفــی در ســئو ســایت تان داشــته باشــند. ماهــر مشــورت کنیــد چــون اســتفاده اشــتباه از آنهــا می توان

5.2 عملکرد صفحه اصلی/ سرعت سایت و کد نویسی

کل یــک وب ســایت بــا صفحــه اصلــی آن شــناخته و مــورد قضــاوت قــرار می گیــرد از ایــن رو عملکــرد صفحــه خانــه ســایت مهم تریــن 

بخــش وب ســایت شماســت چــون هــر کاربــری کــه وارد ســایت شــود حداقــل یکبــار گــذرش بــه صفحــه اول می افتــد. ســطح کیفیــت 
ــه دو عامــل مهــم یعنــی ســرعت بارگــذاری و کدنویســی سیســتم مدیریــت محتــوای  عملکــرد صفحــه اصلــی ســایت تان واســه ب
آن اســت. هــر چــه ســرعت لــود ســایت شــما پایین تــر باشــد )نزدیــک بــه 1 ثانیــه( کاربــران بیشــتری تمایــل بــه مشــاهده آن دارنــد، 
ــن  ــس مهم تری ــه اینترنت هــای پرســرعت دسترســی داشــته باشــند. پ ــد ب ــران نمی توانن ــه کارب ــد هم ــان هــم می دانی چــون خودت
فاکتــور در برقــراری ارتبــاط بــا کاربــری کــه شــما را می شناســد ســرعت ســایت اســت. اگــر می خواهیــد ســرعت ســایت تان را آنالیــز 
کنیــد می توانیــد از ابــزار هــای تســت ســرعت ســایت اســتفاده کنیــد، معمــوال انتخــاب کاربــران ایرانــی ابــزار GTMetrix اســت. اگــر 
دنبــال افزایــش ســرعت ســایت خودتــان هســتید توســط تیــم دیجیتــال مارکتینــگ مــا قابــل انجــام میباشــد .سیســتم مدیریــت محتــوا 
دسترســی کاربــران و خزنــده هــای موتــور هــای جســتجو را بــه صفحــات و محتــوای آنهــا کنتــرل میکنــد از ایــن رو کــد نویســی صحیــح 
ایــن سیســتم بســیار حائــز اهمیــت اســت. از نظــر مــا سیســتم مدیریــت محتــوا یکــی از بهتریــن سیســتم هــا در ایــن زمینــه اســت 

چــون کدنویســی آن بســیار اصولــی و همیشــه براســاس آخریــن متدهــای روز دنیــا بروزرســانی می شــود. 

5.3 فرمت صحیح برای تصاویر
ــر از  ــد. هرچــه تصاوی ــود ســایت دارن ــادی در ســرعت ل ــر زی ــور تاثی ــک وب ســایت هســتند و همین ط ــن عناصــر ی ــر از مهم تری تصاوی
لحــاظ حجــم بهینه تــر باشــند، صفحــات وب ســایت بــا ســرعت بیشــتری در مرورگــر کاربــر لــود می شــوند. حجــم تصاویــر تنهــا عامــل 

تاثیر گــذار در ســرعت بارگــذاری آنهــا نیســت! فرمــت آنهــا هــم بســیار موثــر اســت.
فرمت  هــای مختلفــی بــرای تصاویــر وجــود دارنــد کــه هــر یــک از آنهــا متناســب بــا یــک محتــوای بصــری بــه خصــوص اســت. از ایــن رو 
اگــر درســتی انتخــاب نشــوند باعــث ســنگینی وب ســایت و افزایــش ســرعت بــار گــذاری آن می شــوند. در ایــن بخــش یــاد می گیریــد 

کــدام فرمــت بــرای کــدام تصویــر مناســب اســت.
همانطور که در بخش تصاویر و رسانه  ها خواندید، محبوب ترین فرمت  های تصویر در وب jpg، png و Gif هستند.

https://gtmetrix.com/
https://gtmetrix.com/
http://www.azaranweb.org/fa/page/cms-pricing
http://www.azaranweb.org/fa/page/cms-pricing
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.jpg یا JPEG 5.4 فرمت

ایــن فرمــت تقریبــا بــرای هــر تصویــری مناســب اســت و توانایــی بــه تصویــر کشــیدن میلیون  هــا کــد رنــگ را در حجمــی فشــرده دارد 
و محبوب تریــن فرمــت تصویــر در سراســر دنیاســت. البتــه ایــن فرمــت از آنجایــی کــه پیکســل  های تصویــر را بــه حالــت مــات تبدیــل 
 می کنــد و هیــچ خبــری از پیکســل  های شــفاف و نیمــه شــفاف در آن نیســت، مقــداری از کیفیــت تصویــر را کاهــش می دهــد از ایــن 

رو پیشــنهاد می کنــم از فرمــت jpg بــرای تصاویــر بــزرگ کــه رنگ  هــای زیــادی دارنــد اســتفاده کنیــد.

PNG 5.5 فرمت

فرمــت png در دو حالــت png-8 و png-24 وجــود دارد. فرمــت اول مشــابه فرمــت gif اســت امــا فرمــت دوم تقریبــا مشــابه فرمــت 
JPEG اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه در آن پیکســل  ها می تواننــد بــه هــر ســه صــورت مــات، شــفاف و نیمــه شــفاف باشــند. ایــن فرمــت 
جایگزینــی بــرای فرمــت gif اســت و نســخه ای کامل تــر از آن تلقــی می شــود بــا ایــن تفــاوت کــه png از تصاویــر متحــرک پشــتیبانی 

نمی کنــد.

GIF 5.6 فرمت

بــا اســتفاده از ایــن فرمــت می توانیــد چنــد تصویــر را بــه صــورت متحــرک پشــت هــم نمایــش دهیــد. ایــن فرمت از شــفافیت پشــتیبانی 
 می کنــد امــا تعــداد رنگ  هــای آن محدودیــت دارنــد از ایــن رو تصاویــری بــا تعــداد رنــگ بــاال کیفیــت خــود را در ایــن فرمــت از دســت 

می دهنــد.

5.7 طراحی سایت ریسپانسیو/ نسخه موبایل

ــرای  ــل ب ــل تقســیم می شــوند. امــروزه اســتفاده از موبای ــران موبای ــران دســکتاپ و کارب ــه دو دســته کارب ــران فضــای مجــازی ب کارب
انجــام جســتجوهای احتمالــی، خریــد  اینترنتــی و در کل هــر چیــزی کــه مربــوط بــه فضــای  اینترنــت باشــد آســان تر از دســکتاپ اســت. 
از ایــن رو تعــداد کاربرانــی کــه از دســکتاپ بــرای ایــن کار  هــا اســتفاده می کننــد رو بــه کاهــش مــی رود. گــوگل و موتور  هــای جســتجو 
ــران نســخه موبایــل و دیگــر دســتگاه  های  ــرای آنهــا وب ســایت  هایی کــه کارب بــه خوبــی متوجــه ایــن موضــوع شــده اند از ایــن رو ب
ــرای بررســی  ــج جســتجو در انتظارشــان اســت. ب ــری در نتای ــه بهت ــد و رتب ــری دارن ــت باالت ــد، اولی هوشــمند را پشــتیبانی می کنن

ریسپانســیو بــودن ســایت، گــوگل ابــزاری را در اختیــار صاحبــان ســایت  ها قــرارداده اســت کــه در ادامــه بــا آن آشــنا می شــوید.

5.8 بهینه سازی هدر سایت/فوتر سایت

از آن جایــی کــه هــدر ســایت در تمامــی صفحــات ســایت شــما نمایــش داده می شــود ایــن مســئله کــه فقــط و فقــط لینک هــای 
ــا  ــو ی ــن لینــک هــای یــک ســایت در من مهــم ســایت تان را در آنهــا قــرار دهیــد از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. در واقــع مهم تری

ــد. ــرار دهی ــن بخــش ق ــن لینک هــای ســایت را در ای ــن و قدرتمندتری ــد مهم تری ــن رو بای ــرد از ای ــرار می گی همــان هــدر ســایت ق
ــری  ــت کمت ــه لینک هــای آن از اهمی ــاوت ک ــن تف ــا ای ــان می شــود ب ــل هــدر ســایت در تمامــی صفحــات ســایت نمای ــر هــم مث فوت
ــت  ــئو اهمی ــر س ــا از نظ ــد ام ــرار دهی ــایت تان ق ــدر س ــد در ه ــه می خواهی ــی ک ــد لینک های ــل می توانی ــن دلی ــه همی ــد. ب برخودارن

ــد. ــرار دهی ــاره مــا( را در آن ق ــا درب ــا مــا ی ــد )مثــل صفحــه تمــاس ب ــی ندارن چندان
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5.9 بهینه سازی ابزارک  ها )ساید بار(

ــاوت  ــن تف ــا ای ــرار می شــود ب ــض ســایت اســت و در تمامــی صفحــات تک ــر، جــزو لینک هــای عری ــد هــدر و فوت ــار هــم مانن ســاید ب
ــا  ــان مثــل جدیدتریــن مطالــب ی ــر اســت. پیشــنهاد مــا اینســت لینــک هــای مهــم ســایت ت کــه اهمیــت آن کمتــر از لینک هــای فوت

ــار قــرار دهیــد و لینــک هــای کــم اهمیــت را از آن حــذف کنیــد. محصــوالت منتخــب را در بخــش ســاید ب

5.10 امنیت

امنیــت فاکتــور بســیار مهمــی بــرای گــوگل و کاربــران اســت. وب ســایت هایی کــه از امنیــت باالیــی برخــوردار نیســتند جایــی بیــن 
نتایــج برتــر گــوگل نــدارد. مســئله امنیــت بایــد مهم تریــن اولویــت شــما بعنــوان یــک مالــک وب ســایت باشــد. بیشــتر از ایــن درببــاره 
امنیــت نمی خواهــم صحبــت کنــم چــون خودتــان می دانیــد ایــن موضــوع چقــدر مهــم اســت. از نشــانه هــای یــک وب ســایت امــن، 

مجهــز بــودن بــه پروتــکل امنیتــی HTTPS یــا بــه اختصــار SSL اســت.

SSL یــک پروتــکل امنیتــی الیــه انتقــال اســت و از اطالعــات کاربــران یــک وب ســایت مثــل شــماره حســاب بانکــی در برابــر هکــر هــا 
ــد. حفاظــت می کن

بــرای افزایــش امنیــت ســایت تان می توانیــد از افزونه هــای امنیتــی وردپــرس نیــز اســتفاده کنیــد. ایــن افزونه هــا مثــل گارد حفاظــت 
بــرای ســایت شــما خواهنــد بــود. از مهم تریــن ایــن افزونه هــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت:

ــل و  ــات کام ــه امکان ــال ک ــون نصــب فع ــک میلی ــش از ی ــا بی ــرس در ســال 2019 ب ــی وردپ ــه امنیت ــن افزون • WordFence: معروف تری
ــد. ــرار میده ــان ق ــی را در اختیار ت ــر امنیت بی نظی

• iThemes Security: محصولــی از شــرکت معــروف iThemes کــه امــکان انتخــاب بیــش از 30 آیتــم محافظتــی را بــرای شــما فراهــم 
. میکند

• Sucuri: افزونــه امنیتــی کــه ماننــد یــک کارآگاه بــه بازرســی دیگــر افزونه هــای ســایت می پــردازد و آنهــا را از نظــر مشــکالت امنیتــی 
بررســی می کنــد.

https://www.wordfence.com/
https://wordpress.org/plugins/better-wp-security/
https://sucuri.net/
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5.11 هاست
هاســت هماننــد صنــدوق امانــت بانــک، تمــام اطالعــات وب ســایت شــما را در خــود جــای می دهــد. ایــن شــما هســتید کــه انتخــاب 

مــی کنیــد دارایی هایتــان را در کــدام بانــک قــرار دهیــد.
بــه زبــان ســاده هاســت یــک کامپیتــو 24 ســاعت روشــن اســت کــه در شــرکت های هاســتینگ قــرار دارد و اطالعــات یــک ســایت را 
روی خــود نگــه مــی دارد و از طریــق اینترنــت می تــوان بــه آن دسترســی داشــت. شــرکت های هاســتینگ خدمــات میزبانــی خــود را 
بــه دو شــکل اختصاصــی و اشــتراکی ارائــه می دهنــد. هاســت اشــتراکی فضایــی اســت کــه چنــد وب ســایت بــه صــورت همزمــان 
از آن اســتفاده می کننــد، هاســت اختصاصــی هــم در اصــل فضایــی اســت کــه در اختیــار چنــد وب ســایت اســت بــا ایــن تفــاوت کــه 

تعــداد ســایت ها در هاســت اختصاصــی کمتــر از اشــتراکی اســت.
بهتــر اســت از همــان ابتــدای راه انــدازی ســایت بــه کمــک یــک مشــاور طراحــی ســایت هاســت مناســبی بــرای ســایت تــان انتخــاب 
کنیــد. البتــه بعــد از انتخــاب یــک هاســت و راه انــدازی ســایت هــم می توانیــد هاســت را تغییــر دهیــد امــا بــه دلیــل تغییــر IP کــه رخ 
می دهــد، اگــر ســایت تــان فروشــگاهی باشــد و از درگاه بانکــی اســتفاده کنیــد، بــه مشــکل می خوریــد و چنــد روزی ســایت تــان 
کارایــی نخواهــد داشــت. اگــر بــه اطــالع بیشــتری دربــاره هاســتینگ ســایت نیــاز داریــد بــد نیســت بــا مشــاوران مــا تمــاس حاصــل 

نماییــد 
 تلفن : 42979

http://www.azaranweb.org/fa/page/choose-host
http://www.azaranweb.org/fa/page/web-design
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5.12 رفع خطاهای سرچ کنسول

هــر ســایتی دارای یــک بودجــه ایندکس اســت 
و اگــر ســایت شــما بــه ســرچ کنســول متصــل 
ــد آدرس هــای ایندکــس  شــده باشــد می توانی
 Index Coverage شــده ســایت تان را در بخش
مشــاهده کنیــد. ممکــن اســت برخــی از ایــن 
آدرس هــا را نخواهیــد، پــس بســته بــه میــزان 
فعالیــت ســایت بایــد بررســی روزانــه، ماهانــه 
و یــا ســاالنه ایندکس هــای ســایت را در برنامــه 
ــن آدرس هــا  ــرای حــذف ای ــد. ب ــرار دهی خــود ق
نیــاز بــه اســتفاده از کــد دســتوری خطــای 410 
ــد دســتوری  ــال روش ســاخت ک ــا قب ــد، م داری
خطــای 410 را توضیــح داده ایــم. مــا همچنیــن 
ــح  ــم توضی ــت 301 را ه روش ســاخت ریدایرک
حــذف  مخصــوص  ریدایرکــت  ایــن  داده ایــم. 
دائمــی یــک آدرس و ارجــاع آن بــه آدرســی 
ــر اســاس گفتــه گــوگل تمــام  دیگــر اســت و ب
قــدرت صفحــه قبلــی را بــه صفحــه جدیــد 

منتقــل می کنــد.

5.13 وصل شدن به موتور بینگ

امــروزه موتــور جســتجوی بینــگ هــم کــم کــم راه خــودش را بیــن کاربــران پیــدا کــرده و جســتجوی های بســیاری از طریــق آن انجــام 
می شــود. پیش بینــی می شــود ایــن موتــور جســتجو در ســال 2019 پیشــرفت قابــل توجهــی داشــته باشــد، از ایــن رو نبایــد موتــور 
جســتجوی بینــگ را فرامــوش کنیــد و بــرای کســب ترافیــک و مشــتری از طریــق آن، بــه وبمســتر تولــز بینــگ متصــل شــوید. متصــل 
کــردن ســایت تان بــه بینــگ اصــال کار دشــواری نســیت فقــط کافیســت نگاهــی بــه مقالــه روش اتصــال ســایت بــه بینــگ وبمســتر 

تولــز بــه کارشناســان آذران وب بســپارید و از مشــاوره تیــم دیجیتــال مارکتینــگ مــا بهــره منــد شــوید .

5.14 داده  های ساختار یافته

ــج جســتجو خــود  ــرد و از آن در نتای ــر ســازمانی هســتند کــه گــوگل از ســایت شــما می گی ــه ب داده هــای اســکیما، اطالعــات اضاف
اســتفاده می کنــد. مثــل نظــرات ســتاره دار کاربــران و یــا قیمــت محصــوالت فروشــگاه شــما کــه مســتقیما در نتایــج جســتجوی گــوگل 
نمایــش داده می شــوند. گــوگل در واقــع میخواهــد اطالعــات مهــم را پیــش از وارد شــدن کاربــر بــه ســایتی در اختیــار کاربرانــش قــرار 
ــه ایــن داده هــا نشــان داده، پــس اطالعــات را دســت کــم  دهــد. از ایــن رو گــوگل در ســال جــاری یعنــی 2019 عالقــه بســیاری ب

نگیریــد و حتمــا از آنهــا اســتفاده کنیــد. بــرای اســتفاده از داده هــای اســکیما دو راه پیــش روی شماســت:

1. از یک کدنویس کمک بخواهید تا آن را از طریق راهنمای گوگل به وب سایت تان اضافه کند.
2. از افزونه های وردپرس برای افزودن داده های اسکیما به سایت تان استفاده کنید.
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5.15 شناسایی ریدایرکت  های اشتباه

در هــر وب ســایتی پیــش می آیــد کــه مدیــر ســایت قصــد حــذف یــک صفحــه یــا ارجــاع دادن آن بــه صفحــه ای دیگــر را داشــته باشــد. 
ریدایرکت  هــای مختلفــی وجــود دارد کــه هــر کــدام دارای یــک کاربــرد بــه خصــوص هســتند. مــا قبــال انــواع ریدایرکــت و کاربــرد هــر 
ــد،  ــتفاده کنی ــیر اس ــدام مس ــایت تان از ک ــات س ــذف صفح ــا ح ــال ی ــرای انتق ــد ب ــر نمی دانی ــس اگ ــم. پ ــح دادی ــا را توضی ــک از آنه ی
ــردی  ــرس Yoast )کارب ــه وردپ ــد. مــا همچنیــن روش ســاخت ریدایرکــت 301 در افزون ــه بزنی ــن مقال ــه ای پیشــنهاد می کنــم ســری ب

تریــن ریدایرکــت( را هــم توضیــح داده ایــم.
 Yoast ــه ــل افزون ــا آن ریدایرکــت ســاخته اید )مث ــه ای کــه ب ــد از داخــل افزون ــرای شناســایی ریدایرکت  هــای اشــتباه هــم می توانی ب
ــا Broken Link Cheker یــا هــر افزونــه دیگــری کــه اســتفاده می کردیــد( می توانیــد بــه صــورت دســتی ریدایرکت  هــا را چــک  SEO ی
کنیــد و ببینیــد کــدام یــک از آنهــا اشــتباه اند. همچنیــن یکــی از نشــانه  های اشــتباه بــودن تغییــر مســیر، افــت رتبــه شــدید آن صفحــه 

اســت. پــس اگــر صفحــه ای کــه ریدایرکــت کرده ایــد دارای افــت رتبــه شــدید بــود، ریدایرکــت آن اشــتباه اســت.
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5.16 استفاده از پاپ آپ

ــاز  ــر شــما ب ــی در مرورگ ــه طــور ناگهان ــک ســایت می شــوید ب ــی وارد ی ــه وقت ــاپ آپ  هــا همــان پنجره  هــای مزاحمــی  هســتند ک پ
می شــوند و در بیشــتر مــوارد جنبــه تبلیغاتــی دارنــد. هــدف وب ســایت  هایی کــه در ســایت  های دیگــر پــاپ آپ می خرنــد و در ازای 
آن مبالغــی پرداخــت می کننــد، اغلــب بهبــود رتبــه الکســا اســت. امــا وب ســایت  هایی کــه ایــن پنجره  هــا را در خــود جــای می دهنــد 
در بیشــتر مواقــع کاربــران خــود را از دســت داده و نــرخ پــرش ســایت خــود را افزایــش می دهنــد. پنجره  هــای پــاپ آپ همیشــه بــرای 
کاربــران مزاحــم بوده انــد.  ایــن مســئله تــا حــدی پیشــروی داشــته کــه ســازنده سیســتم پــاپ آپ  هــا از تمــام کاربــران فضــای مجــازی 

بــرای  ایــن سیســتم مزاحــم عذرخواهــی کــرده اســت!
اســتفاده از پــاپ آپ عــالوه بــر  اینکــه بــرای مخاطــب آزاردهنــده اســت بــه دلیــل مصــرف پهنــای بانــد زیــاد )مخصوصــا اگــر برگــه فــرود 

آن برگــه ای ســنگین، مثــل صفحــه اصلــی یــک ســایت باشــد( هزینه  هــای باالیــی هــم بــرای وی بــه همــراه خواهــد داشــت.
اســتفاده از پــاپ آپ روی ســئو ســایت شــما هــم بــه شــدت تاثیــر منفــی می گــذارد چــون بســیاری از آنهــا دارای کد  هــای مخــرب 
ــوگل روی آن حســاس  ــدای گ ــن و پان ــک بری ــم رن ــه الگوریت ــی هســتند ک ــز المان  های ــا هــم ج ــن کده ــاوا اســکریپت هســتند. ای ج

هســتند.
ــا   ــن رو پیشــنهاد م ــوگل می شــود از ای ــج جســتجو گ ــه شــما در نتای ــت رتب ــاپ آپ باعــث اف ــی اســتفاده از پنجره  هــای پ بطــور کل

ــد. اینســت از آنهــا اســتفاده نکنی
در صورتــی هــم کــه می خواهیــد از آنهــا اســتفاده کنیــد حتمــا بــا یــک ســئو کار مشــورت کنیــد تــا بــه صــورت اصولــی از آنهــا بهــره 

ببریــد.
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5.17 استفاده از پوش نوتیفیکیشن

پــوش نوتیفیکیشــن پیامــی  اســت کــه روی صفحــه نمایــش کاربــران )چــه کاربــران موبایــل چــه کاربــران دســکتاپ( وب ســایت ظاهــر 
می شــود و سیســتمی  اســت کــه باعــث  ایجــاد یــک ارتبــاط موثــر بیــن وب ســایت و کاربــران شــما می شــود و آنهــا را بــه مخاطبیــن 
دائمــی  ســایت شــما تبدیــل  می کنــد. امــروزه ایــن سیســتم بــه یکــی از تاثیرگذار تریــن روش  هــای تبلیغاتــی و بازاریابــی آنالیــن تبدیــل 
ــد و  ــن سیســتم اســتفاده کنی ــد خــط کــد از ای ــزودن چن ــا اف ــد تنهــا ب ــدگان وب می توانی ــه توســعه دهن ــا مراجعــه ب شــده اســت. ب
پیغام  هایــی را بــه صــورت یکطرفــه از ســرور بــه کالینــت ارســال کنیــد و آن را بــه عنــوان یکــی از تاثیرگذار تریــن ارکان  هــای اســتراتژی 

بازاریابــی خــود قــرار دهیــد. ایــن روش از امنیــت باالیــی هــم برخــوردار اســت.
بــه عنــوان مثــال می توانیــد از پــوش نوتیفیکیشــن بــرای ارســال کــد تخفیــف یــا خبرنامــه اســتفاده کنیــد و کاربــران را بــه هــر نحــوی 
ــداد مشــتریان  ــد تع ــن سیســتم داشــته باشــید می توانی ــر اســتفاده هوشــمندانه ای از  ای ــد. اگ ــه ســایت تان بازگردانی ــه شــده ب ک

ــد. ــه شــدت افزایــش دهی ســایت تان را ب

5.18 فایل نقشه سایت

نقشــه ســایت )بــه انگلیســی: Sitemap( یکــی از مهم تریــن فایل  هــای ســایت شــما بشــمار مــی رود و بــرای خزنده  هــای گــوگل و 
بینــگ مثــل فانوســی بــرای حرکــت در مســیر   یــا لینک  هــای جدیــد ســایت اســت. نقشــه ســایت XML در واقــع فایلــی بــا ســاختار 
ــای  ــود ج ــد را در خ ــرار بگیرن ــی  ق ــترس عموم ــد در دس ــه می خواهی ــی ک ــتی از لینک  های ــت و لیس ــانه گذاری XML اس ــان نش زب
 Sitemap Checker دارد یــا خیــر پیشــنهاد می کنــم از ابزار  هــای XML می دهــد. اگــر نمی دانیــد وب ســایت تان نقشــه ســایت
اســتفاده کنیــد. اگــر وب ســایت تان فاقــد  ایــن فایــل بــود می توانیــد بــا مراجعــه بــه وبــالگ مــا ســاخت ســایت مــپ XML را بــه طــور 

ــد. ــال کنی ــرای خزنده  هــای موتور  هــای جســتجو را در ســایت تان فع ــم ب ــی از فاکتور  هــای مه ــد و یک ــاد بگیری مفصــل ی

5.19 فایل ربات سایت

ــا robots.txt اســت.  ایــن  هــر وب ســایتی در سراســر دنیــا )بــه خصــوص ســایت  های وردپرســی( دارای حداقــل یــک فایــل ربــات ی
 txt در واقــع فایلــی متنــی بــا ســاختار robots.txt فایــل ربــات بــه موتور  هــای جســتجو می گویــد بــا ســایت چطــور رفتــار کننــد. فایــل
اســت و در بخــش root هاســت جــای می گیــرد. اگــر مطمئــن نیســتید ســایت تان فایــل ربــات دارد یــا خیــر می توانیــد بــا تایــپ یــک 

اســلش بعــد از آدرس ســایت تان و نوشــتن عبــارت robots.txt از وجــود آن اطمینــان حاصــل کنیــد.
در صورتــی کــه وب ســایت تان  ایــن فایــل را نداشــت هیــچ جــای نگرانــی نیســت چــون مــا همراه تــان هســتیم! مــا قبــال روش ســاخت 

بهتریــن فایــل ربــات و کنتــرل دسترســی  های آن را بــه طــور کامــل توضیــح داده ایــم.

.htaccess 5.20 فایل عملکرد سایت

فایــل htaccess. بــرای پیکربنــدی دایرکتوری  هــا و فولدر  هــا روی وب ســرور Apache اســتفاده می شــود. ســاخت آن بــا اســتفاده از 
ویرایگشــر HTML بــه آســانی انجــام می شــود و بــه کمــک FTP آپلــود می شــود.  ایــن فایــل در ســرور لینوکــس میزبانــی می شــود 

و کنتــرل مــوارد بســیاری از جملــه:
• ریدایرکت  ها

• دسترسی به فایل  ها
• دسترسی به پوشه  ها

URL تنظیمات مربوط به بخش •
• مسدود نمودن چندین آی پی به خصوص

• ایجاد پسورد برای یک فولدر خاص

http://help.azaranweb.org/default.aspx?PID=Search-engine-optimizeation-Robot.txt
http://help.azaranweb.org/default.aspx?PID=Search-engine-optimizeation-Robot.txt
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Expire تنظیمات مربوط به کش و داده  های •
MySQL و Apache، PHP تنظیمات پیش فرض •

• عــدم نمایــش برخــی از فایل  هــا کــه دارای پســوندی مشــابه هســتند و… را بــه شــما می دهــد. تمــام وب ســایت  ها دارای  ایــن 
فایــل هســتند از ایــن رو قطعــا ســایت شــما هــم آن را دارد.

اگــر راه کنتــرل مــوارد بــاال را از طریــق  ایــن فایــل نمی دانیــد یــا می خواهیــد یــک فایــل htaccess جدیــد بســازید پیشــنهاد می کنــم 
حتمــا بــا یــک کدنویــس ســایت و یــک متخصــص ســئو مشــورت کنیــد.

5.21 خوانایی سایت +چیدن المان  ها و دکمه  های فراخوان در جای درست

می خواهیــد کاربــران وقتــی وارد ســایت شــما می شــوند چــه عکــس العملــی نشــان دهنــد؟ ســریع آن را  تــرک کننــد یــا در آن بماننــد 
ــه  ــد و تجرب ــک روی ســایت خــودش پشــیمان کن ــر را از کلی ــد کارب ــس نمی خواه ــا هیچ ک ــد؟ قطع ــات شــما اســتفاده کنن و از خدم
ــزی  ــر آن چی ــی ســایت شماســت. هــر چــه راحت ت ــن مســئله در واقــع همــان خوانای ــاورد.  ای ــه وجــود بی ــرای وی ب ــدی ب ــری ب کارب
کــه مــورد نیــاز کاربــر اســت را در اختیــارش قــرار دهیــد و صفحــه را بــا دکمه  هــای المان  هــای زیــاد و مزاحــم پــر نکنیــد، کاربــر راحــت 
می توانــد بــا وب ســایت شــما ارتبــاط برقــرار کنــد و زمــان خــودش را در آن بگذرانــد. بــه طــور مثــال ســایت  های دانلــود موزیــک را در 
نظــر بگیریــد. بعضــی از آنهــا آنقــدر بنــر و دکمه  هــای فراخــوان عمــل و پــاپ آپ و غیــره دارنــد کــه کاربــر را ســردرگم  می کنــد و بــرای 

وی راهــی جــز خــروج از وب ســایت نمی گــذارد.
بــرای بررســی و چیدمــان المان  هــای ســایت تان بــه بهتریــن شــکل پیشــنهاد می کنــم بــا یــک طــراح رابــط کاربــری مشــورت کنیــد تــا 
بتوانیــد ســایت تان را بــه یــک حالــت اســتاندارد برســانید و بهتریــن تجربــه کاربــری را در اختیــار بازدیدکننــدگان ســایت تان قــرار دهیــد.

5.22 تست سایت در ابزار موبایل فرندلی گوگل

گــوگل وقتــی در ســال 2015 مشــاهده نمــود کــه میــزان جســتجو در تلفــن همــراه از میــزان جســتجو در دســکتاپ پیشــی گرفــت، 
ــه آن  ــر را ب ــای باالت ــد و رتبه  ه ــل ش ــتند قائ ــراه هس ــای هم ــا تلفن  ه ــب ب ــه متناس ــایت  هایی ک ــرای وب س ــتری ب ــت بیش اهمی
ســایت  ها اختصــاص داد. پیش بینــی می شــود در ســال بعــدی بیــش از 80% جســتجوها، از طریــق دســتگاه  های هوشــمند انجــام 
شــوند. از  ایــن رو ریسپانســیو بــودن ســایت تان در ســال 2019 بســیار مهــم اســت. اگــر نمی دانیــد ســایت تان ریسپانســیو هســت 
ــا بــه صاحبــان وب ســایت  هایی کــه نمی داننــد سایت شــان ریسپانســیو هســت  ــا نــه نترســید چــون گــوگل ابــزاری ارائــه کــرده ت ی
یــا نــه کمــک کنــد.  ایــن ابــزار موبایــل فرندلــی نــام دارد. بــا وارد شــدن بــه  ایــن وب ســایت تنهــا کافیســت آدرس ســایت تان را وارد 
کنیــد تــا نتیجــه را ببینیــد. اگــر ســایت تان اصطالحــا موبایــل فرندلــی نبــود پیشــنهاد می کنــم هرچــه ســریع تر بــا یــک طــراح ســایت 

صحبــت کنیــد.

5.23 نتیجه گیری از سئو تکنیکال

در  ایــن بخــش یــاد گرفتیــم ســئو تکنیــکال هویــت ســایت شماســت. هرچــه ســایت بزرگ تــر باشــد، اهمیــت ســئو تکنیــکال آن هــم 
ــا توجــه بــه مــوارد بــاال اگــر  بــه مراتــب افزایــش می یابــد. اکنــون می دانیــد ســئو تکنیــکال تمــام اجــزای ســایت را دربــر می گیــرد. ب
خودتــان می توانیــد ســایت تان را از نظــر ســئو تکنیــکال آنالیــز کنیــد امــا اگــر نمیتوانیــد، پیشــنهاد میکنــم از یــک ســئوکار کمــک بگیریــد.

https://search.google.com/test/mobile-friendly
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6. پروفایل لینک درست و استاندارد

منظــور از پروفایــل لینــک تمــام بــک لینک  هایــی اســت کــه خــارج از ســایت تان کســب می کنیــد. لینک  هــای خارجــی )بــه انگلیســی: 
External Website Links( می تواننــد از طریــق رپورتــاژ، شــبکه  های اجتماعــی، وب ســایت  های فــروش بــک لینــک و کاربــران واقعــی 

بــه ســایت شــما داده شــوند. در  ایــن بخــش بــا روش اصولــی ســاخت یــک پروفایــل لینــک صحیــح و اســتاندارد آشــنا می شــوید.

6.1 آنالیز لینک  های رقبا

ــز وب  ــا آنالی ــا اســت. ب ــز وب ســایت رقب ــد، آنالی ــه کار می گیرن ــه ســایت  ها ب ــود رتب ــرای بهب ــه ســئوکاران ب ــی ک ــی از روش  های یک
ــع بــک لینــک و انکرتکســت  های آنهــا را شناســایی کنیــد می توانیــد نقــاط ضعــف  ــان عــالوه بر اینکــه می توانیــد مناب ســایت رقیبان ت

و اشــتباهات ســئو آنهــا را نیــز پیــدا کنیــد.
بــه عنــوان مثــال اگــر یــک فروشــگاه  اینترتنــی داریــد می توانیــد بــا بررســی لینک  هــای قوی تریــن رقیبان تــان کــه احتمــاال در لینک  هــای 

نخســت گــوگل هســتند و ســئوکار دارنــد بــا برخــی از روش  هــا و  ترفند  هــای خریــد بــک لینــک و رپورتــاژ و… آشــنا شــوید.
بــرای بررســی وب ســایت رقیب تــان می توانیــد از ابزار  هــای ســئو )در بخش  هــای قبلــی بــه آن  هــا اشــاره داشــتیم.) انکرلینــک بــه 

ابزار  هــای ســئو اســتفاده کنیــد..

6.2 رفع )حذف( لینک  های اسپم

لینک  هــای اســپم لینک  هایــی هســتند کــه باعــث افــت رتبــه و حتــی جریمه شــما توســط گوگل می شــوند. وقتــی از وب ســایت  هایی 
بــا اعتبــار کــم لینــک دریافــت کنیــد یــا در زمانــی کوتــاه تعــداد زیــادی بــک لینــک خریــداری کنیــد،  ایــن لینک  هــا از نظــر گــوگل اســپم 
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6.4 اقتدار و اعتبار/ حضور در شبکه  های اجتماعی

امــروزه تقریبــا تمــام کاربــران فضــای  اینترنــت حداقــل در یــک شــبکه اجتماعــی فعــال هســتند، از ایــن رو شــبکه های اجتماعــی بــه 
ــش بســزایی  ــز نق ــی در بحــث برندســازی نی ــل شــده اند. شــبکه  های اجتماع ــگ تبدی ــال مارکتین ــن ارکان دیجیت ــی از اصلی تری یک
ــر  ــه مــت کاتــس مدی ــه گفت ــدارد )ب ــه وب ســایت شــما ن ــر مســتقیمی  روی رتب ــه حضــور در شــبکه  های اجتماعــی تاثی ــد. البت دارن
اســبق تیــم اســپم گــوگل( امــا فعالیــت وب ســایت در شــبکه  های اجتماعــی و بــه اشــتراک گذاشــته شــدن مطالــب ســایت در آنهــا 
ــا در ســایت  ها خــزش  ــوگل تنه ــردن وب ســایت می شــود. خزنده  هــای گ ــی ک ــر تلق ــوگل و معتب ــر خزنده  هــای گ باعــث خــزش بهت

ــد. ــی خــزش در شــبکه  های اجتماعــی را هــم دارن ــد، بلکــه توانای نمی کنن
یکــی دیگــر از دالیلــی کــه بســیاری از ســئوکاران روی فعالیــت در شــبکه  های اجتماعــی تاکیــد دارنــد ایــن اســت کــه می توانیــد از 

ایــن شــبکه بــرای ســایت تان بــک لینک  هــای طبیعــی و قدرتمنــد کســب کنیــد.
پــس اگــر بــرای ســایت تان در هیــچ شــبکه اجتماعــی حســاب کاربــری نســاخته اید یــا حســاب کاربــری داریــد امــا فعالیتــی نمی کنــد 
پیشــنهاد می کنــم هرچــه ســریع تر آنهــا را راه انــدازی کنیــد و حضــور پــر رنگــی داشــته باشــید. چراکــه محبوبیــت یــک برنــد از فعالیــت 

آن در شــبکه  های اجتماعــی اش مشــخص می شــود.

شــناخته می شــوند از  ایــن رو گرفتــار جریمــه می شــوید. گاهــی اوقــات ممکــن اســت رقبــای شــما بــرای پاییــن کشــیدن رتبــه شــما  
ایــن کار را انجــام دهنــد و شــما از آن بی خبــر باشــید.

مــا در  ایــن بخــش وب ســایت moz.com را بــه شــما معرفــی می کنیــم. بــه جــرات می تــوان گفــت بــرای شناســایی بــک لینک  هــای 
اســپم، اســتفاده از وب ســایت Moz کاربردی تریــن روش اســت. ابتــدا وارد وب ســایت مــاز شــوید و در بخــش لینــک اکســپلور، آدرس 
وب ســایت تان را وارد کنیــد. بــا قــرار دادن فیلتــر روی Spam Squre یــا میــزان اســپم می توانیــد لینک هــای اســپم را شناســایی کنیــد 
ــره  ــی کــه در لیســت ذخی ــد. ســپس وارد بخــش Disavow links ســرچ کنســول شــوید و لینک  های ــه کنی ــک لیســت از آنهــا تهی و ی

کردیــد را بــه آن بدهیــد و خواهــان حــذف آنهــا شــوید.

6.3 تهیه رپورتاژ آگهی/ خرید بک لینک/ لینک سازی خارجی

خریــد رپورتــاژ یکــی از پرکاربرد تریــن روش  هــا بــرای لینــک ســازی خارجــی سایت  هاســت. وب ســایت  های زیــادی ســاالنه هزینه  هــای 
ســنگینی بــرای خریــد رپورتــاژ در نظــر می گیرنــد و قطعــا نتیجــه مطلــوب خــود را هــم دریافــت می کننــد.

بــا خریــد رپورتــاژ آگهــی عــالوه بــر اینکــه بــرای ســایت تان بــک لینــک ایجــاد می کنیــد، افزایــش بازدیدهــای ســایت، افزایــش تعــداد 
مشــتری، افزایــش فــروش و بهبــود بازاریابــی آنالیــن را نیــز بدســت خواهیــد آورد.
نکته قابل توجهی که در خرید رپورتاژ وجود دارد عدم زیاده روی در خرید آن است.

اگــر نمی دانیــد از کجــا رپورتــاژ بخریــد یــا دربــاره نــوع نگــرش متــن رپورتــاژ اطالعــی نداریــد پیشــنهاد می کنــم حتمــا بــا بخــش دیجیتــال 
مارکتینــگ مــا تمــاس حاصــل نماییــد. در آنجــا ســیر تــا پیــاز رپورتــاژ را توضیــح میدهیــم 

https://moz.com/
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7. استراتژی سئو

همانطــور کــه در بخــش تهیــه اســتراتژی ســئو خواندیــد اســتراتژی ســئو، مجموعــه ای از کارهــا و برنامه ریزی  هــا اســت کــه در جهــت 
اســتفاده از کمتریــن منابــع در کمپیــن ســئو بــرای دســتیابی بــه بیشــترین میــزان بازدهــی طراحــی می شــود.

اگــر تــا بــه امــروز اســتراتژی ســئو نداشــتید یــا از رونــد اســتراتژی ســئویی کــه در حــال حاضــر داریــد راضــی نیســتید می توانیــد بــا 
کمــک یــک ســئوکار، اســتراتژی ســئو جدیــدی بــرای ســایت تان بســازید و نگــران هیــچ چیــزی نباشــید چــون پیاده ســازی اســتراتژی 
ســئو در هــر زمانــی ممکــن اســت! )البتــه بهتــر اســت در همــان ابتــدای کار کــه ســایت تان را راه انــدازی می کنیــد بــه کمــک یــک 
ســئو کار ماهــر، اســتراتژی ســئو صحیحــی بــرای ســایت تان بچنیــد و اهــداف و آینــده ســایت را برنامــه ریــزی کنیــد.( در ادامــه بــا 

انــواع محــور یــک اســتراتژی ســئو موفــق آشــنا می شــوید.

7.1 مشتری مداری

ــه مشــتریان همیشــگی ســایت تان  ــوه ب ــل مشــتریان بالق ــه باعــث تبدی ــه می شــود ک ــی گفت ــه مهارت ــع ب ــداری در واق مشــتری م
ــد بهینه ســازی کنیــد.  ــرای مشــتریانی کــه داری ــر محــور مشــتری مــداری، یعنــی وب ســایت تان را ب شــود. )امــا اســتراتژی ســئو ب

بــرای آنهــا مطالــب جــذاب و ســرگرم کننــده بنویســید.(
جشــنواره  های تخفیــف راه بیاندازیــد و خالصــه دل مشــتریان تان را بیشــتر از قبــل بــه دســت بیاوریــد. اگــر نمی دانیــد از کجــا شــروع 
کنیــد یــا کــدام روش نتیجــه بهتــری بــرای شــما بــه همــراه خواهــد داشــت پیشــنهاد می کنــم وب ســایت رقبــای خــود را بررســی 

کنیــد و ببینیــد آنهــا چــه پیشــنهاداتی بــرای مشــتریان خــود در نظــر گرفته انــد. 
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7.2 بازاریابی داخلی

اســتراتژی ســئو بــا محوریــت بازاریابــی داخلــی، بخشــی از بازاریابــی اســت کــه 
در بخــش قبلــی بــا آن آشــنا شــدید. بســیاری از وب ســایت  های خدماتــی از ایــن 

روش بــرای افزایــش مشــتریان خــود اســتفاده می کننــد.
ایــن روش نوعــی از بازاریابــی هوشــمندانه هــم تلقــی می شــود و نســبت 
ــل  ــد و تبدی ــش درآم ــر بیشــتر روی افزای ــد براب ــری چن ــی خارجــی تاثی ــه بازاریاب ب
ــی داخلــی  ــع بازاریاب ــادار می گــذارد. در واق ــه مشــتریان وف ــازه وارد ب مشــتریان ت
ــد روی داشــته  های  ــه دســت آوردن چیزهــای جدی ــه جــای تمرکــز روی ب یعنــی ب

ــد. ــز می کنی ــان تمرک ــب و کارت ــی کس فعل
ــرای مشــتریان خــود  ــار ب ــد وقــت یک ب ــال وب ســایت ریحــون هرچن ــوان مث ــه عن ب
ــا ارائــه تخفیف  هــا و آفرهــای ویــژه ســعی در بازگشــت  پیــام ارســال  می کنــد و ب

آنهــا بــه ســایت و خریــد مجــدد آنهــا دارد.

7.3 تولید محتوای ویژوال

محتــوای ویــژوال یــا بصــری نســبت بــه ســال  های گذشــته پیشــرفت چشــم گیری داشــته اســت و انتظــار مــی رود در ســال جــاری، 
محتــوای بصــری بــه مهم تریــن شــکل تولیــد محتــوا بــرای کســب و کار  هــای آنالیــن تبدیــل شــود.

 Pinterest و Instagram ــوب ــایت  های محب ــه در س ــت ک ــزی اس ــان چی ــژوال هم ــوای وی ــور محت ــا مح ــئو ب ــتراتژی س ــور از اس منظ
می بینیــد.

بــه طــور کلــی کاربــران بــه مطالبــی کــه عکس  هــای گرافیکــی و ویدیــو داشــته باشــند تمایــل بیشــتری نشــان می دهنــد. خودتــان 
را بــه عنــوان یــک کاربــر فــرض کنیــد، از بیــن دو تصویــر زیــر کــدام یــک بــرای شــما جذاب تــر اســت و عالقــه بــه خوانــدن آن داریــد؟ 

پاســخ روشــن اســت…

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.instagram.com/
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ویدیو  هــا نیــز می تواننــد بــرای معرفــی بهتــر کاالهــای یــک وب ســایت فروشــگاهی مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد. وجــود یــک ویدیــو 
ــاره یــک کاال را در یــک ویدیــو چنــد  ــر درب کار را بــرای مخاطبیــن آســان می کنــد و حجــم زیــادی از اطالعــات متنــی و حوصلــه ســر ب
ــر و  ــه تنهــا باعــث جلــب توجــه کارب ــو ن ــوان نتیجــه گرفــت اســتفاده از ویدی ــار آنهــا قــرار می دهــد. از ایــن رو می ت دقیقــه ای در اختی
افزایــش زمــان ســپری شــده توســط آنهــا در ســایت می شــود بلکــه موجــب افزایــش احتمــال اشــتراک گــذاری ویدیــو و لینــک صفحــه 
ــی  ــرد و جــذاب در ســایت یکــی از روش  هــای بازاریابی اینترنت ــه ف ــت، منحصــر ب مربوطــه می شــود. )اســتفاده از ویدیو  هــای باکیفی

اســت کــه اصطالحــا بازاریابــی ویدیویــی نــام دارد.(
برای پشت سر گذاشتن این بخش پیشنهاد می کنم در محتوای وب سایت تان از تصاویر:

• باکیفیت
• گرافیکی

• اختصاصی
• مفهومی

استفاده کنید، همچنین در صورت نیاز و امکان از ویدیو نیز هم در برخی از صفحات سایت تان استفاده کنید.

نکته

اگــر می خواهیــد از ویدیــو اســتفاده کنیــد حتــی اگــر بــه زبــان پارســی هــم هســت از زیــر نویــس اســتفاده کنیــد زیــرا شــاید برخــی 
از کاربــران نمی تواننــد در آن لحظــه صــدای ویدیــو را پخــش کننــد و یــا کاربــر مــورد نظــر ناشــنوا باشــد. همچنیــن بــرای حفــظ کپــی 

رایــت ویدیــو و دریافــت بــک لینــک نــام یــا آدرس ســایت تان را بــه صــورت واترمــارک روی ویدیــو قــرار دهیــد.

7.4 سئو محلی

منظــور از اســتراتژی ســئو بــا محــور ســئو 
محلــی ایــن اســت کــه کســب و کار  هایی 
ــه آنهــا  ــر ب ــر اســاس لوکیشــن کارب کــه ب
خدمــات می دهنــد بــرای وب سایت شــان 
نیــز همیــن کار را انجام دهنــد. در واقع  این 
دســته از کســب و کار  ها باید سایت شــان 
را بــرای کاربرانــی کــه از نظــر منطقــه 
هســتند،  نزدیکی شــان  در  جغرافیایــی 
ــر  ــی ب ــات مبتن ــد و خدم بهینه ســازی کنن

لوکیشــن مخاطــب ارائــه دهنــد.
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7.5 چه کسب و کارهایی باید روی سئو محلی تمرکز کنند؟

1. کســب و کارهایــی کــه بــه جــز ارائــه خدمــات بــه صــورت آنالیــن، بــه صــورت حضــوری هــم  خدمــات را ارائــه می کننــد و کاربــر نیــاز 
دارد موقعیــت جغرافیایــی کســب و کار را بدانــد تــا بتوانــد مــواردی مثــل مســافتی کــه قــرار اســت ســفارش وی بــه دســتش برســد 

را بســنجد.
2. کســب و کارهایــی کــه وب ســایت نــدارد امــا می خواهنــد روی نقشــه و بــرای جســتجوی ناوبــری در بهتریــن جایــگاه در دســترس 

ــد. مخاطبین باش

تیجه گیری 

فرقــی نمی کنــد در ســال 2019 باشــیم یــا 2029! در دنیــای ســئو بــروز بــودن و بررســی مــداوم تغییــرات موتورهــای جســتجو، در 
افزایــش  ترافیــک وب ســایت موثــر خواهــد بــود.

رعایــت قوانیــن حاکــم بــر ســئو می توانــد کمــک شــایانی در بازاریابــی دیجیتــال بــه شــما کنــد بــه همیــن دلیــل مــا در ایــن مطلــب 
ســعی داشــتیم تمــام مــواردی کــه در ســال جــاری یعنــی 2019 بــرای ســئو مهــم هســتند را بــه شــما آمــوزش دهیــم تــا بتوانیــد 
ســایت تان را بــر اســاس آنهــا بــروز و بهینــه نگــه داریــد. مطمئــن باشــید اگــر بــه درســتی مــوارد چــک لیســت را روی وب ســایت تان 
اعمــال کنیــد رتبــه اول گــوگل در انتظــار شــما خواهــد بــود. فقــط کافیســت همیشــه گــوش بــه زنــگ باشــید! اگــر هنــوز بخشــی از 
ــدگاه  ــق دی ــا را از طری ــد م ــم می توانی ــوردی را از قلم انداخته ای ــد م ــر می کنی ــا فک ــوم اســت ی ــرای شــما نامفه ــن چــک لیســت ب ای

مطلــع کنیــد.        

http://www.azaranweb.org/fa/page/seo
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