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ساٌّوای هقذهاتی تْیٌِ ساصی ٍب سایت تشای طشاحاى ٍب 

ثب تٛخٝ ثٝ ٘یبص عشاحبٖ ٚ ٔذیشاٖ ٚة سبیت ٚ إٞیت ثٟیٙٝ سبصی ٚة سبیت ثشای ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ، ایٗ آٔٛصش دس چٙذ لسٕت ٕٞشاٜ ثب 
.  است ٘ٛضتٝ ضذٜ  وتبة سإٞٙبی ٌٌُٛاص ٔثبَ ٞب ٚ تٕشیٗ ثشای دسن ٞش چٝ ثٟتش ٔٛضٛػبت ثب استفبدٜ 

دس اثتذا ایٗ سإٞٙب ثشای ٔتخػػبٖ داخّی ٌٌُٛ دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ ثٛد ِٚی تػٕیٓ ٌشفتٝ ضذ وٝ یه ٘سخٝ اص آٖ ٞٓ ثشای ٔذیشاٖ ٚة 
 .دس ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد سبیت ٞب خٟت ثٟیٙٝ سبصی ٚ ایدبد اثش ٔتمبثُ ثیٗ وبسثشاٖ ٚ ٔٛتٛس ٞبی خستدٛ

اص تٕشیٗ ٞبی  .غفحبت ٚة سبیت ضٕب سا ثبص ٌٛ ٕ٘ی وٙذ ( Page Rank ) ضبیبٖ روش است وٝ ایٗ سإٞٙب اسشاس ثیطتش ضذٖ ستجٝ
یتش ٞبی ٔغبِت ِیست ضذٜ ا٘ذ ثشای ساحت تش ثشسسی وشدٖ ٚ داضتٗ دسن ثٟتشی اص ٔحتٛای ٚة سبیت خٛد ثشای تٔفیذی وٝ دس صیش سش 

  . ثٟیٙٝ سبصی ثشای ٔٛتٛس ٞبی خستدٛ، دس ٚالغ ایدبد یه تغییش وٛچه دس ثخطی اص ٚة سبیت است .ای خستدٛ استفبدٜ وٙیذٔٛتٛس ٜ

وست ٔخبعجب٘ی وٝ ٚالؼب ثٝ ) سٚش ثٟتش دیذٜ ضذٖ تٛسظ ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ثشای وست ستجٝ ثٟتش ٚ ٔخبعجبٖ ثیطتش ثٝ غٛست ٞذفٕٙذ 
دس ٔؼشفی ٚ ایدبد استجبط ٔیبٖ وبسثشاٖ ٚ اسائٝ دٞٙذٌبٖ خذٔبت ٘مص ثسیبس ٟٕٔی سا ثش  سٞبی خستدٛٔٛتٛ ( .  د٘جبَ خذٔبت ضٕب ٞستٙذ

  . ثشای ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ٘مص ثسیبس تؼییٗ وٙٙذٜ ای دس سلبثت ضٕب ثشای ثٟتش دیذٜ ضذٖ داسد تْیٌِ ساصی سایتػٟذٜ داس٘ذ ٚ 

ضٕب ایٗ ضبیذ ضٕب ثب ثشخی اص ٔٛضٛػبت ٔغشح ضذٜ دس ایٗ سإٞٙب آضٙب ٞستیذ چٖٛ آٟ٘ب اخضاء اغّی ٞش ٚة سبیتی ٔحسٛة ٔی ضٛ٘ذ ِٚی 
 ٚة سبیت ثشای سبصی ٘حٜٛ ثٟیٙٝدس حمیمت ٔغّت اغّی ایٗ سإٞٙب دس ٔٛسد .ساٞىبسٞب سا ثشای ثٟیٙٝ ضذٖ ٚة سبیت خٛد ا٘دبْ ٘ذادٜ ایذ 

ٔحتٛای ٚة  ٔخبعجبٖآٟ٘ب اغّی تشیٗ .  چٝ چیضی ثشای ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ سبیت ضٕب ثٟتش است دسن وٙیذ وٝثبیذ  .ٚ استٔٛتٛسٞبی خستح
تٕشوض ثشای تٟٙب یه تغییش ٔطخع ثشای .  سبیت ضٕب ٞستٙذ ٚ اص ٔٛتٛس ٞبی خستدٛ ثشای یبفتٗ خذٔبت ٚ اعالػبت ضٕب استفبدٜ ٔی وٙٙذ

.  تیدٝ دِخٛاٜ سا ثٝ ضٕب ٘خٛاٞذ دادٖ  ( Page Rank) ثٟتش وشدٖ ستجٝ 

ٔٛلؼیت ٔٙبسجی ثشای دیذٜ ثٟیٙٝ سبصی ٚة سبیت ثشای ٔٛتٛسٞبی خستدٛ، ٚة سبیت ضٕب سا ، ٍٞٙبْ سٚیت وشدٖ ٘تیدٝ خستدٛ ، دس 
  .لشاس ٔی دٞذ أب دس ٟ٘بیت، ٔػشف وٙٙذٌبٖ، وبسثشاٖ ضٕب ٞستٙذ ٘ٝ ٔٛتٛس ٞبی خستدٛ ضذٖ

أب سٚضٟبی ثٟیٙٝ سبصی وٝ دس صیش تٛضیح . یب وٛچىتش اص ٔثبَ داخُ سإٞٙب ٚ یب داسای ٔحتٛای صیبدی ثبضذسبیت ضٕب ٕٔىٗ است ثضسي 
ٔب أیذٚاسیٓ وٝ سإٞٙبی ٔب ثٝ ضٕب ایذٜ ٞبی خذیذی دس صٔیٙٝ ٘حٜٛ ثٟیٙٝ .  یٓ ضبُٔ ٕٞٝ سبیت ٞب ٔی ضٛد، چٝ ثضسي ٚ چٝ وٛچهٜ اداد

 .ات ٚ ٔٛفمیت ٞبی خٛد دس ایٗ صٔیٙٝ خٛضحبَ وٙیذسبصی ٚة سبیتتبٖ ثذٞذ ٚ ٔب سا ثب ٘ظش
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فْشست 

SEO اساس ٍ پایِ

 

 ایجاد عٌَاى غفحات – Page Title –  یکتا، تذٍى تکشاس ٍ غحیح 

 حات هتا تگ هٌاسة استفادُ اص تَضی-  Meta Tag Description  

استقاء دادى ساختاس ٍب سایت

 

  تْثَد لیٌک ّای غفحات-  URL  

  دستشسی آساى تِ غفحات سایت-  Easier navigation  

تْیٌِ ساصی هحتَای ٍب سایت

 

 استقاء هحتَا ٍ خذهات 

 استفادُ اص هتي ّای هٌاسة تشای لیٌک ّا 

 تْثَد ًحَُ استفادُ اص تػاٍیش 

  استفادُ اص تگ ّای سش فػل ٍ تیتش-  – Heading Tag  هٌاسة 

 ( crawlers)ًحَُ ایجاد استثاط تا هَتَس ّای جستجَ گش 

 

 استفادُ هَثش اص فایل robots.txt  

  آگاّی اصrel=”nofollow”    تشای لیٌک ّا 

تحلیل، تشٍیج ٍ تثلیغ

 

  استفادُ اص خذهات سایگاى  –تثلیغات هَثش ٍ استاًذاسد-  Webmaster Tools  
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 :ٔطخػبت ٚة سبیتی وٝ دس سإٞٙب ضذٜ است ثٝ ضشح صیش است. ػٙٛاٖ ٔی وٙیٓ  ٔثبَ ٔٛسد ٘یبص آٖ سا اص ٚة سبیت سبختٍی ثشای ضٕب

  

  ”Brandon’s Baseball Cards“  ٘بْ تدبسی ٚة سبیت     

  brandonsbaseballcards.com  ٘بْ دأٙٝ     

 فشٚش آ٘الٖ ثّیظ ٞبی ثیسجبَ ، ٔمبالت ٚ اخجبس   :تٕشوض فؼبِیت ثش سٚی      

 غفحٝ ۲۵۰اص ٘ٛع ٚة سبیتٟبی وٛچه ثب حذٚد      

 

 

ٞب ثشای ٔٛتٛس ٞبی خستدٛ ثش سٚی خستدٛٞبی ٔؼِٕٛی تبثیش ٔی ٌزاسد ٚ  ثٟیٙٝ سبصی ٚة سبیتدس اثتذا الصْ است ایٗ ٘ىتٝ سا ثذا٘یذ وٝ 
 .پشداخت ضذٜ ٚ یب ٌٌُٛ آٖ سا حٕبیت ٔی وٙذٔفیذ است ٚ ٘ٝ ثشای خستدٛ ٞبیی وٝ ثشای آٟ٘ب پَٛ 

 .دس تػٛیش ثبال ٔی تٛا٘یذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی اص تجّیغبت پِٛی دس غفحبت ٌٌُٛ سا ثجیٙیذ 
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   تِ غَست یکتا، تذٍى تکشاس ٍ غحیح (Page Title) ایجاد عٌَاى غفحات 

 عٌَاى غفحات سا ًوایص دّیذ  (  Page Title Tag)   تا استفادُ اص تگ عٌَاى غفحِ

   دس سٙذ head دس تً title تً ػٙٛاٖ ثٝ وبسثشاٖ ٚ ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ٔی ٌٛیذ وٝ ػٙٛاٖ ایٗ غفحٝ ٔطخع چیست؟ تً ػٙٛاٖ

HTML  لشاس ٔی ٌیشد . 

ثب ٔغبِت یىسبٖ دس غفحبت ثب ػٙبٚیٗ ٕٞسبٖ دس ٘ظش ٔٛتٛسٞبی خستدٛ دٚ غفحٝ . ػٙبٚیٗ یىتب ثشای غفحبت ٚة سبیت خٛد ایدبد وٙیذ
  . ایٗ دس غٛستیست وٝ أىبٖ داسد دٚ غفحٝ ثب ػٙبٚیٗ یىسبٖ داسای ٔغبِت یىسب٘ی ٘جبضٙذ. ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ضٛ٘ذ 

 .هحتَایی کِ دس عٌاٍیي غفحات رکش ضذُ است دس ًتیجِ جستجَ ًوایص دادُ هی ضًَذ

. ٔشتجظ ثب ٚة سبیت دس غفحبت ٘تبیح خستدٛ ٔطخع ٔی ضٛدٔؼٕٛال دس اِٚیٗ خظ دس ٘تیدٝ خستدٛی (   title tag) تً ػٙٛاٖ
ایٗ حبِت ثٝ وبسثشاٖ دس  .دس ٘تبیح خستدٛ ٔطخع ٔی ضٛ٘ذ (  bold)   وّٕبتی وٝ دس ػٙبٚیٗ غفحبت لشاس ٔی ٌیشد ثٝ غٛست پش سً٘

  .تطخیع ایٙىٝ غفحٝ خستدٛ ضذٜ ثٝ خستدٛی آٟ٘ب ٔشثٛط ٔی ضٛد یب خیش وٕه ٔی وٙذ

ٔی تٛا٘ذ ٘بْ ٚة سبیت یب ٘بْ تدبسی وبس ضٕب ثبضذ ٚ یب ضبُٔ اعالػبت ٟٔٓ دیٍش ٔب٘ٙذ  ( Index ) فحٝ اص ٚة سبیتػٙٛاٖ اِٚیٗ ظ
 .ٔحُ فیضیىی ضشوت یب ٔغبِت ٟٔٓ دیٍش ٔی ثبضذ

 

ٚ ثخطی وٝ ٔی خٛاٞیٓ ثیطتش ٔٛتٛس ٞبی خستح ۳ثٝ ػٙٛاٖ ٘بْ تدبسی ٚ  baseball card site ػٙٛاٖ غفحٝ اغّی ثشای سبیت
 .سٚی آٖ تٕشوض وٙٙذ
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غفحٝ اغّی ثٝ ػٙٛاٖ ٘تیدٝ خستدٛ ثٝ ٕٞشاٜ ػٙٛا٘ی وٝ دس خظ اَٚ ِیست . ٔی پشداصد ( baseball cards ) وبسثش ثٝ خستدٛی
 .ٔطخع ٔی ضٛد(  ظبٞش ٔی ضٛد    - Bold – تٛخٝ داضتٝ ثبضیذ وّٕٝ ای وٝ وبسثش خستدٛ وشد ثٝ غٛست پش سً٘) ضذٜ است 

 

 .سٚی ٘تیدٝ وّیه وٙٙذ ٚ غفحٝ سا ثبصدیذ وٙٙذ ػٙٛاٖ غفحٝ دس ثبالی ٔشٚسٌش ٔطبٞذٜ ٔی ضٛداٌش وبسثشاٖ 

 

ػٙٛاٖ ) غفحٝ داخّی ٔشتجظ سبیت ثٝ ػٙٛاٖ ٘تیدٝ ظبٞش ٔی ضٛد . سا خستدٛ ٔی وٙذ  rarest baseball cards وبسثش وّٕٝ
( غفحٝ ثٝ غٛست یىتب ٕ٘بیص دادٜ ٔیطٛد 
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 توشیي

 

 سا تَضیح دّیذ هحتَای غفحات ٍب

ػٙٛا٘ی سا ثشای غفحبت ٚة سبیت ا٘تخبة وٙیذ وٝ ثب ٔٛضٛػبت ٔحتٛای غفحٝ ٚة استجبط ثشلشاس وٙذ ٚ ٔحتٛای آٖ غفحٝ سا تٛضیح 
 دٞذ

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 ا٘تخبة ػٙٛا٘ی وٝ اغال ثٝ ٔٛضٛع ٔغبِت داخُ غفحٝ استجبعی ٘ذاضتٝ ثبضذ. 

 ٚیٗ اص پیص تؼییٗ ضذٜ ٚ ٔجٟٓ ٔب٘ٙذاستفبدٜ اص ػٙب "untitled" یب ٚ "new page1" 

 ایجاد تگ ّای عٌَاى یکتا تذٍى تکشاس تشای ّش غفحِ

 .ٞش یه اص غفحبت ٚة ضٕب ثبیذ تً ٞبی ػٙٛاٖ یىتب داضتٝ ثبضٙذ وٝ ٌٌُٛ فشق یه غفحٝ سا اص غفحٝ دیٍش تطخیع دٞذ

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 ٖاستفبدٜ اص تً ٞبی ػٙٛاٖ یىسبٖ ثشای ٕٞٝ غفحبت ٚة سبیت یب ٌشٚٞی اص غفحبت ٚة سبیتتب . 

 ( ًَضتي یک جولِ یا عثاست) استفادُ اص عٌاٍیي خالغِ ٍلی تَغیفی 

ٕ٘بیص دادٜ  اٌش ػٙبٚیٗ عٛال٘ی ثبضٙذ دس ٘تیدٝ خستدٛ ثخطی اص آٖ. ػٙبٚیٗ ٔی تٛا٘ٙذ ٞٓ خالغٝ ثبضٙذ ٞٓ حبٚی اعالػبت ٔفیذ ٚ ٔٛثش
 .ٔی ضٛد

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 استفبدٜ اص ػٙبٚیٗ عٛال٘ی وٝ ثشای وبسثشاٖ ٔفیذ ٘یستٙذ 

 ٖاستفبدٜ وشدٖ اص ِغبت وّیذی ثذٖٚ استفبدٜ دس ثیٗ تً ٞبی ػٙٛا 
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 Meta Description   -استفادُ اص هتا تگ ّای تَضیحی 

 خالغِ ای اص هطالة سا تِ غَست هتا تگ ّای تَضیحی تعییي کٌیذ 

صٔب٘یىٝ .ٔتب تً ٞبی تٛضیحی ثٝ ٔٛتٛس خستدٛی ٌٌُٛ ٚ ٔٛتٛسٞبی خستدٛی دیٍش خالغٝ ای اص ٔغبِت آٖ غفحٝ سا ٔؼشفی ٔی وٙذ
ٜ یب یه پبساٌشاف وٛتبٜ دس ٔتب تً ٞبی ثبیذ ثشای ػٙبٚیٗ غفحبت اص یه ػجبست وٛتبٜ یب چٙذ ِغت استفبدٜ وٙیٓ، ٔی تٛا٘یٓ اص یه خُٕ

 .تٛضیحی استفبدٜ وٙیٓ

 HTML -داسای یه ثخص تحّیُ ٔحتٛایی است وٝ ثٝ غٛست دستی ػُٕ ٔی وٙذ    Google Webmasterٚة ٔستش ٌٌُٛ 

suggestions -   ایٗ ثخص ثٝ ضٕب دسثبسٜ ٞش وذاْ اص تٛضیحبتی وٝ دس ٔتب تً ٞب ٔی تٛا٘ذ لشاس ٌیشد وٕه ٔی وٙذ، ٔثال وٛتبٜ یب
ٔب٘ٙذ  title تً ػٙٛاٖ( . ٘یض ٕ٘بیص دادٜ ٔی ضٛد  title اعالػبت ٔطبثٝ ثشای تً ػٙٛاٖ) ثّٙذ ثٛدٖ ، چٙذیٗ ٔشتجٝ تىشاس ضذٖ ٔغبِت 

  .ضٕب لشاس دادٜ ٔی ضٛد  html  دس سٙذ head   ٔتب تً تٛضیحی دس تً ٞذ

 چِ ّستٌذ؟ ( meta description ) هتا تگ ّای تَضیحی

ٞستٙذ صیشا ٕٔىٗ است ٌٌُٛ آٟ٘ب  ثٟیٙٝ سبصی سبیتداسای إٞیت صیبدی دس    Meta Tag Descriptionٔتب تً ٞبی تٛضیحی 
تٛخٝ وٙیذ اص ػجبست ٕٔىٗ است استفبدٜ ضذ صیشا ٕٔىٗ است ٌٌُٛ اص ٔغبِت ثخص . اص سبیت ضٕب دس ٘ظش ثٍیشدسا ثٝ ػٙٛاٖ ٌضیذٜ ای 

ٞبی لبثُ سٚیت دس ٚة سبیت ضٕب ، دس غٛست ٔٛاخٝ ضذٖ ثب دسخٛاست خستدٛ تٛسظ وبسثشاٖ دس غٛست تطبثٝ دسخٛاست خستدٛ ثب 
 .ٔغبِت ، دس ٘تیدٝ خستدٛ استفبدٜ وٙذ

دس غٛست   -Open Directory Project   -ثبص دایشوتٛسی ٞبیٔتٙبٚة اص تٛضیحبت سبیت ضٕب دس فٟشست ٌٌُٛ ثٝ غٛست 
 .ثجت سبیت خٛد دس آٖ فٟشست، استفبدٜ ٔی وٙذ

افضٚدٖ تٛضیحبت ٔتب تً ثشای ٞش غفحٝ اص ٚة سبیت دس حبِتی وٝ ٌٌُٛ ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔدٕٛػٝ ای ٔٙبست اص ٔغبِت تٛضیحی سا ثشای 
 .ٌضیذٜ سبیت دس غفحٝ ٘تبیح خستدٛ پیذا ٚ ا٘تخبة وٙذ، ثٟتشیٗ ساٜ حُ استاستفبدٜ دس 

ٔغبِجی خٟت استمبء ٔحتٛای تٛضیحی ثخص ٞبی    Webmaster Central Blog Googleٚثالي اغّی ٚة ٔستش ٌٌُٛ 
 .سٚش ٞبی ثٟتش ٚ ثیطتش استفبدٜ اص ٔتب تً ٞبی تٛضیحی ، اسائٝ ٔی وٙذٚة سبیت ضٕب ثٝ ٕٞشاٜ 

ایٗ حبِت ثٝ وبسثشاٖ ایٗ ٘طب٘ٝ سا ٔی  .پش سً٘ ٕ٘بیص دادٜ ٔی ضٛ٘ذ Bold ِغبت ثشٌضیذٜ ٚة سبیت دس غفحٝ ٘تیدٝ خستدٛ ثٝ غٛست
ثبس ایٗ ٔثبَ ٕ٘بیبٖ ٌش ٌضیذٜ ٚة سبیتی است وٝ دس ایٗ  .دٞذ وٝ ٔتٗ داخُ غفحٝ ثب ٔغّجی وٝ آٟ٘ب ثٝ د٘جبِص ٞستٙذ ٔغبثمت داسد

 .ٕ٘بیص دادٜ ٔی ضٛد( وٝ تٛضیحبت ٔتب تً یىتب داس٘ذ ) تٛضیحبت ٔتب تً آٖ ٔغبِت غفحبت داخّی ٔثال ضبُٔ ثخطی اص یه ٔمبِٝ 
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 .اثتذای تٛضیحبت ٔتب تً ثشای غفحٝ اغّی ٚة سبیت وٝ یه ٍ٘بٜ ٔختػش اص ٚة سبیت سا اسائٝ ٔی وٙذ

 

غفحٝ اغّی ثب لسٕتی اص تٛضیحبت ٔتب تً وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٌضیذٜ استفبدٜ ضذٜ  . سا خستدٛ ٔی وٙذ  Baseball Cardsوبسثشی 
 است دس غفحٝ ٘تیدٝ ظبٞش ٔی ضٛد

 

سا خستدٛ ٔی وٙذ یىی اص غفحبت داخّی ثب تٛضیحبت ٔتب تً یىتب ثٝ ػٙٛاٖ ٌضیذٜ ، دس  Rarest Baseball Cards وبسثشی
 .تدٛ ظبٞش ٔی ضٛد٘تیدٝ خس
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 توشیي

 

 تِ غَست هتٌاٍب اطالعات غفحات سا خالغِ کٌیذ

تٛضیحبتی سا دس ٔتب تً ٞب ثٙٛیسیذ وٝ ٞٓ اعالع سسب٘ی وٙذ ٚ ٞٓ ٔٛضٛع ٔٛسد ػاللٝ وبسثشاٖ ثبضذ صیشا آٟ٘ب تٛضیحبت ٔتب تً سا ثٝ 
 .ػٙٛاٖ ٌضیذٜ ای وٛچه دس ٘تبیح خستدٛ ٔی ثیٙٙذ

 

  : صیش اجتٌاب کٌیذاص اًجام دادى هَاسد 

  یب ایٗ غفحٝ ساخغ ثٝ وبست ٞبی ثیسجبَ است” ایٗ یه غفحٝ ٚة است” استفبدٜ اص تٛضیحبت ػٕٛٔی ٔب٘ٙذ-   
baseball  cards 

 پش وشدٖ تٛضیحبت فمظ ثب وّٕبت وّیذی 

 ٘ٛضتٗ تٛضیحبت ٔتب تً وٝ استجبعی ثٝ ٔحتٛای غفحبت ٘ذاسد 

  تً تٛضیحیلشاس دادٖ تٕبْ اعالػبت غفحبت دس ٔتب 

 اص تَضیحات یکتا تشای ّش غفحِ استفادُ کٌیذ

داضتٗ تٛضیحبت ٔتب تً یىتب ٞٓ ثٝ وبسثشاٖ ٚ ٞٓ ثٝ ٌٌُٛ ثٝ خػٛظ دس ٍٞٙبْ خستدٛی دأٙٝ ٚة سبیت ضٕب تٛسظ وبسثشاٖ وٝ 
 ( site operator  ثشای ٔثبَ خستدٛی وّٕٝ) ثبػث خستدٛ ضذٖ غفحبت صیبدی اص ٚة سبیت ضٕب ٔی ضٛد، وٕه ٔی وٙذ 

دس .اٌش سبیت ضٕب ٞضاساٖ ٚ ٔیّیٖٛ ٞب غفحٝ داضتٝ ثبضذ استفبدٜ اص تٛضیحبت ٔتب تً دست ٘ٛیس احتٕبال ثشای ضٕب وبسثشدی ٕ٘ی ثبضذ 
 .ایٗ حبِت ثبیذ ثٝ غٛست اتٛٔبتیه ثٝ تِٛیذ تٛضیحبت ٔتبتً ثش اسبس ٔحتٛای ٞش غفحٝ ثپشداصیذ

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 استفبدٜ اص یه ٔتب تً تٛضیحی یىسبٖ ثشای ٕٞٝ غفحبت سبیت ٚ یب تؼذاد صیبدی اص غفحبت 
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 URL -تْثَد ساختاس لیٌک ّا  

 آدسسْای سادُ ٍ قاتل فْن ، ًَع هطلة ٍ اطالعات هشتَط تِ آى سا تِ سادگی تیاى هی کٌٌذ 

ٔختّف یه ٚة سبیت ثٝ تٟٙبیی ثشای داضتٗ یه ٚة سبیت عجمٝ ثٙذی ایدبد دستٝ ثٙذی ٞب ٚ ٘بْ ٌزاسی ٔٙبست فبیُ ٞب ٚ سٙذٞبی 
ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ذ ثٝ ایدبد  .ضذٜ ٚ ٔٙبست وٕه ٕ٘ی وٙذ أب ٔی تٛا٘ذ ٔٙدش ثٝ ثٟتش ثشسسی ضذٖ اسٙبد ثٛسیّٝ ٔٛتٛس ٞبی خستدٛ ضٛد

url  ثبصدیذ .ضٕب دستشسی پیذا وٙٙذ ، وٕه وٙذ ٞبی وبسثشدی ٚ ٔٙبست تش ثشای وبسثشا٘ی وٝ ٔی خٛاٞٙذ ثٝ ٔحتٛای غفحبت ٚة سبیت
  .عٛال٘ی ٚ ػدیت وٝ فمظ چٙذ وّٕٝ ی آٖ لبثُ تطخیع است ،ٌیح ٔی ضٛ٘ذ url وٙٙذٌبٖ ثب دیذٖ یه

url  وبسثشاٖ ٕٔىٗ است صٔبٖ صیبدی سا غشف خٛا٘ذٖ ٚ یب ثٝ یبد سپشدٖ .ثبضٙذ( ٘ب آضٙب) ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ٌیح وٙٙذٜ ٚ یب غیش وبسثشدی url 

ٞب ثب إٞیت  url ٕٞچٙیٗ ٕٔىٗ است آٟ٘ب اػتمبد ثٝ ایٗ ٔٛضٛع داضتٝ ثبضٙذ وٝ.ٚ یب ِیٙه وشدٖ ٔغّجی ثٝ آٖ غفحبت ، ثىٙٙذٞب 
حتی اٟ٘ب ٕٔىٗ است وٝ لسٕتی اص ِیٙه غیش لبثُ . ٞب پبسأتشٞبی غیش لبثُ تطخیػی سا ٕ٘بیص ٔی دٞٙذ url ٘یستٙذ ٔخػٛغبً ٚلتی وٝ

 .ا وٙٙذتطخیع سا اص ِیٙه اغّی خذ

اٌشدس . استفبدٜ ٔی وٙٙذ ( text anchor ) غفحٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔتٗ ِیٙه url ثؼضی اص وبسثشاٖ ثشای ایدبد ِیٙه ثٝ ٚة سبیت ضٕب اص
url  ٞب اص ِغبت ٔشتجظ ثب غفحٝ ٔٛسد ٘ظش استفبدٜ ضٛد ، ثسیبس ثٟتش اص ID  یب پبسأتش ٞبی ػدیت ثٝ ٔٛتٛسٞبی خستٛ ٚ وبسثشاٖ دس ٔٛسد ٚ

 آٖ غفحٝ ٔٛسد ٘ظش وٕه ٔی وٙذ ٔؼشفی

url   ّا دس ًتیجِ جستجَ ًوایص دادُ هی ضًَذ 

 urlِغبت دس . ٞب ی یه غفحٝ ٚة صیش ػٙٛاٖ ٚ ٌضیذٜ سبیت دس غفحٝ ٘تیدٝ خستدٛ ٕ٘بیص دادٜ ٔیطٛ٘ذ  urlثٝ خبعش داضتٝ ثبضیذ وٝ 
ٕ٘بیص دادٜ ٔی ضٛ٘ذ  bold غٛست پش سً٘ یبٞب ٔب٘ٙذ ٌضیذٜ ٚ ػٙٛاٖ ٚة سبیت دسغٛست خستدٛ ضذٖ تٛسظ وبسثشاٖ ثٝ  

آٖ ٔطخع است ٚ ٔمبِٝ ای سا دس  url دس  bold دس صیش ٔثبَ دیٍشی اص ٚة سبیت آصٔبیطی ٔب وٝ ِغت خستدٛ ضذٜ آٖ ثٝ غٛست
 id ثب استفبدٜ یهٞب ثبػث خستدٛی ثیطتش آٖ دس ٔمبیسٝ   urlاستفبدٜ اص ِغبت دس . وبستٟبی ثیسجبَ ثٝ ٔب ٕ٘بیص ٔی دٞذ، روش ضذٜ است

 یب ضٙبسٝ ثشای ٔحتٛای ٚة سبیت ٔی ثبضذ ٔب٘ٙذ 

 www.brandonsbaseballcards.com/article/102125 

ٞب حتی اٌش آٟ٘ب ثسیبس پیچیذٜ ٚ ػدیت ثبضٙذ تجحش داسد أب سؼی وٙیذ ثب غشف ٚلت ثشای  url ٌٌُٛ دس خستدٛ ٚ ثشسسی ا٘ٛاع سبختبس
ٞبیی وٝ ثٝ   url،  ثٟیٙٝ سبصی سبیتثؼضی اص ٚة ٔستش ٞب ٚ عشاحبٖ ٚة ثشای . اسثشاٖ وٕه وٙیذ سبدٜ ثٝ ٌٌُٛ ٚ ن url سبختٗ یه
تب ص ٔب٘ی وٝ ٌٌُٛ ثب ایٗ وبس . ٚ لبثُ دسن تجذیُ ٔی وٙٙذ( استبتیه  )ٞبی ثبثت  url ٘ٛضتٝ ضذٜ است سا ثٝ( دایٙبٔیه)غٛست پٛیب 
ایٗ یه سٚش پیطشفتٝ است ٚ ٚلتی ثٝ غٛست ٘بدسست اخشا ضٛد ٕٔىٗ است ٔطىالتی .سد ٔی تٛاٖ اص ایٗ سٚش استفبدٜ وشد ٔطىّی ٘ذا

ٞب ، تٛغیٝ ٔی وٙیٓ غفحٝ سإٞٙبی ٚة  url ثشای یبدٌیشی ثیطتش دس ٔٛسد سبختبس ٔٙبست. دس صٔیٙٝ خستدٛی سبیت ثٝ ٚخٛد ثیبٚسد 
 .ٔغبِؼٝ وٙیذ ٞبی ٔٙبست ٚ وبسثشدی urlٔستش ٞب سا دس ساثغٝ ثب 

 

url  یه غفحٝ دس سبیت baseball card وٝ وبسثش ٕٔىٗ است ثب آٖ ٔطىُ داضتٝ ثبضذ. 
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ٔحتٛای غفحٝ خستدٛ ضذٜ لجُ اص وّیه ثش سٚی ِیٙه اعالع سسب٘ی ٔی  ِغت ٞبی ا٘تخبة ضذٜ ثٝ ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ٚ وبسثشاٖ ، دسثبسٜ
 .وٙذ

 

 .صیش ػٙبٚیٗ ٚ ٌضیذٜ ِیست ٔی ضٛد url دس غفحٝ اَٚ ٘تبیح، ِغت ثب. سا خستدٛ ٔی وٙذ  basball cards وبسثش

 

 توشیي

 

 استفادُ کٌیذ  -url   -اص کلوات کلیذی دس آدسس غفحات

ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ ثٝ ساحتی آٟ٘ب سا ثٝ  .ٞب ثشای ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ وبسثشدی تش ٔی ثبضذ url ٔحتٛا ٚ سبختبس سبیت، دساستفبدٜ اص ِغبتی ٔشتجظ ثب 
 .خبعش ٔی سپبس٘ذ ٚ ثب سضبیت ثیطتشی ثٝ آٟ٘ب ٔی پیٛ٘ذ٘ذ

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 استفبدٜ اص url  اضبفیٞبی عٛالتی ثب پبسأتش ٞب ٚ ضٙبسٝ ٞبی 

 استفبدٜ اص غفحبت ثب اسبٔی دیفبِت ٚ عجیؼی ٔب٘ٙذ "page1.html" 

 استفبدٜ اص یه ِغت ثیص اص ا٘ذاصٜ ٔب٘ٙذ "baseball-cards- baseball-cards- baseballcards.htm" 
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 ایجاد یک ساختاس دایشکتَسی سادُ

ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ ثٝ ساحتی ٔتٛخٝ ٔی ضٛ٘ذ وٝ دس وذاْ غفحٝ اص استفبدٜ اص سبختبس دایشوتٛسی ٔحتٛای ضٕب سا سبصٔبٖ یبفتٝ تش ٔی وٙذ ٚ 
 .ٞب سؼی وٙیذ اص سبختبس دایشوتٛسی استفبدٜ ٕ٘بئیذ url ثشای ٕ٘بیص ٘ٛع ٔحتٛای استفبدٜ ضذٜ دس . سبیت ضٕب ٞستٙذ

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 استفبدٜ اص دایشوتٛسی ٞبی تٛ دس تٛ ٔب٘ٙذ "…/dir1/dir2/dir3/dir4/dir6/page.html" 

 ا٘تخبة اسبٔی ٘بٔٙبست ثشای دایشوتٛسیٟب وٝ ٞیچ استجبعی ثٝ ٔحتٛای آٟ٘ب ٘ذاسد 

 ّا تشای دستشسی تِ اسٌاد آهادُ کٌیذ url یک سٍش آدسس دّی یکساى سا دس

 ایٗ وبس تمسیٓ اػتجبس ٔحتٛا ٞب ثیٗ) سبختبس ٔتفبٚت ٚ استفبدٜ ثؼضی دیٍش اص   urlثشای اختٙبة اص استفبدٜ ثؼضی وبسثشاٖ اص یه سبختبس 

url  اٌش ضٕب وبسثشا٘ی . تٕشوض ثش استفبدٜ اص یه ٚسطٖ ٔٙسدٓ سٚی یه سبختبس ٚ پیٛ٘ذ ٞبی داخّی غفحبت تٛغیٝ ٔی ضٛد( ٞب ٔی ثبضذ
ایدبد ا٘سدبْ دس آدسس ٞب ، استفبدٜ اص  ٞبی ٔتفبٚت ثٝ یه ٔحتٛا دستشسی داضتٙذ ، ثٟتشیٗ ساٜ حُ خٌّٛیشی ٚ url سا پیذا وشدیذ وٝ ثب
 اٌش ٘تٛایذ اص تغییش ٔسیشدادٖ ثشای اغالح. ثشای اغالح آدسس ٞبی غفحبت ٔی ثبضذ  (redirecting 301) ۳۰۱ِیٙه تغییش ٔسیش 

url ٞب استفبدٜ وٙیذ، ٔی تٛا٘یذ اص url  ٞبی ٔتؼبسف یب اص ػٙػشrel=”canocical”  اوثشا دس ٔٛاسدی سخ ایٗ اتفبق . استفبدٜ وٙیذ
ثٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ غفحبت لجّی ضٕب . ٔیذٞذ وٝ آدسس غفحبتی اص ٚة سبیت ضٕب تغییش ٔیىٙذ ، ٚ یب ٘بْ سٙذ ، یب دایشوتٛسی سا تغییش ٔیذٞیذ 

ایت استفبدٜ ایٗ اتفبق دس صٔب٘ی وٝ اص چٙذ دأیٗ ثشای یه ٚة س. تٛسظ ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ضٙبختٝ ضذٜ ا٘ذ ٚ آدسس آٟ٘ب تغییش وشدٜ است 
 .ٔیىٙیذ ٘یض سخ خٛاٞذ داد

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 غفحبتی ثب ٔحتٛای یىسبٖ ثب دستشسی اص یه subdomain ٝدایشوتٛسی سیط ٚ : "domain.com/page.htm" 

ٚ "subDomain.com/page.htm"  

 استفبدٜ اص حشٚف ثضسي ٚ ػدیت ٚ غشیت ثشای url ٞب :  

  .ٞب دس حبفظٝ وٕه ٔی وٙذ urlٞب ثجیٙذ وٝ ثٝ ثٝ خبعش ٔب٘ذٖ  url وبسثشٖ ا٘تظبس داس٘ذ حشٚف وٛچه سا دسثیطتش 
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 ٍب سایت خَد سا تشای تشسسی آساًتش تْیٌِ ساصی کٌیذ 

 دستشسی آساى تِ توام غفحات ٍب سایت تشای دست یافتي تاصدیذ کٌٌذگاى تِ هحتَای دلخَاُ

ثب ٚخٛدی وٝ ٘تیدٝ . خستدٛ دس دا٘ستٗ ایٙىٝ وذاْ ٔحتٛا اص ٘ظش ٔذیش ٚة سبیت إٞیت داسد ، وٕه ٔی وٙذ ایٗ ٔٛضٛع ثٝ ٔٛتٛسٞبی 
خستدٛی ٌٌُٛ ثش اسبس سغح ٚ ٔیضاٖ ثبصدیذ غفحبت ِیست ٔی ضٛ٘ذ أب ٘مص ٞش غفحٝ اص ٚة سبیت سا ثشای ٕ٘بیص ٞش چٝ ثیطتش 

  .٘مص آٖ دسن ٔی وٙذ ٚثٝ آٖ إٞیت ٔی دٞذ

 

 ( Index or HomePage )  اصدیذ ٍ تشسسی غفحات سا تش پایِ غفحِ اغلی تگزاسیذاساس ب

غفحٝ پبیٝ غفحٝ ای است وٝ ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ  .داس٘ذ( سیطٝ ) ٚ یب غفحٝ پبیٝ  ( Home Page ) تٕب٘ی سبیت ٞب غفحٝ اغّی
  .ٖ غفحٝ ضشٚع ٔی وٙٙذثیطتشیٗ ثبصدیذ سا آٖ غفحٝ داس٘ذ ٚ ثبصدیذ دیٍش غفحبت ٚة سبیت سا ٔؼٕٛال اص ای
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تشای طشاحی یک ٍب سایت هٌاسة اص ًظش دستشسی تِ غفحات داخلی تِ فکش تاصدیذ کٌٌذگاًی تاضیذ کِ اص 

  .غفحِ اغلی تِ غفحِ ای کِ هحتَای هطخػی داسد ٍاسد هی ضًَذ

 : ثشای آٟ٘ب پیذا وٙیذثشای ثٟیٙٝ سبصی غفحبت ٚة سبیت سٛاالت صیش سا اص خٛد ثپشسیذ ٚ سؼی وٙیذ خٛاة ٔٙبسجی 

 ثٟتشیٗ سٚش ثشای دستٝ ثٙذی خذٔبت ٚ یب ٔحػٛالت ضٕب چیست ؟ 

 آیب ایٗ ٘ٛع دستٝ ثٙذی ٞب ثٝ ساحتی دس اختیبس ٔخبعجبٖ ضٕب لشاس ٌشفتٝ است ؟ 

 آیب ساٞی ثشای ثبصٌطت ٚ ا٘تخبة دیٍش ٔسیش ٞب دس غفحبت داخّی ٚة سبیت ضٕب ٚخٛد داسد ؟ 

  ثشای سإٞٙبیی ٔخبعجبٖ ثشای ا٘تخبة ٔسیش استفبدٜ ضذٜ است؟آیب اص وّٕبت ٔٙبسجی 

 آیب ٘مطٝ ٚة سبیت خٛد سا تٟیٝ وشدٜ ایذ؟ 

 اص سإٞٙبیی ٔٛلؼیت ( bread crumb ) دس غفحبت خٛد استفبدٜ ٔیىٙیذ؟ 

 دس غفحات ( bread crumb ) ساحتی دستشسی تِ غفحات تا استفادُ اص ساٌّوایی هَقعیت

Bread crumb  یت یبة ٚ ٕ٘بیص دٞٙذٜ ٔسیش داخّی ثشای ِیٙه ٞبی غفحبت دس ثبالی ٞش غفحٝ است وٝ ثٝ ثبصدیذ یه ٔٛلغ
  . وٙٙذٌبٖ ایٗ اخبصٜ سا ٔی دٞذ ، ثٝ ساحتی ثٝ دیذٖ غفحبت لجّی ثپشداص٘ذ ٚ یب ثٝ غفحٝ اغّی ثشٚ٘ذ

 

تشتیت ٕ٘بیص دٞٙذٜ ٔسیش عی ضذٜ تب غفحٝ ٞب ِیٙه غفحٝ اغّی ٚخٛد داسد ٚ اخضاء دیٍش ا٘ٝ ثٝ  bredcrumb دس اثتذای تٕبٔی
 . ٔٛسد ٘ظش است

 تَسط کاستش حزف ضَد دس ًظش تگیشیذ url ایي احتوال سا تشای ایٌکِ تخطی اص

ثؼضی اص وبسثشاٖ ثٝ عشص ػدیجی یه سبیت سا ثشسسی ٔی .سا حزف وٙذ چٝ اتفبلی ٔی افتذ  url ثٝ ایٗ فىش وٙیذ وٝ اٌش وبسثشاٖ ثخطی اص
  ( breadcrumb )ثشای ٔثبَ وبسثشاٖ ثٝ خبی استفبدٜ اص ِیٙه ٔسیش غفحبت . ثبیذ دس ایٗ ساثغٝ اص آٟ٘ب پیطی ثٍیشیذوٙٙذ ٚ ضٕب 

ٔثال ٕٔىٗ است اص ِیٙه    .سا ثٝ خبعش ایٙىٝ ٔحتٛای ػٕٛٔی ثیطتشی پیذا وٙٙذ، حزف وٙٙذ url ٕٔىٗ است ثخطی اص

 http://www.brandonsbaseballcards.com/news/2010/upcoming-baseball-car-shows.html  

 سا ٔطبٞذٜ وٙٙذ ، ٚاسد وٙٙذ ۲۰۱۰ثبصدیذ وٙٙذ أب آدسس صیش سا دس ٘ٛاس آدسس ٔشٚسٌش ثٝ خبعش ایٙىٝ تٕبْ اخجبس ٔشثٛط ثٝ سبَ 

 http://www.brandonsbaseballcards.com/news/2010  

 

 ٔٛاخٝ ٔی ضٛ٘ذ؟( ” ٜ ای پیذا ٘طذغفح” )  ۴۰۴آیب غفحبت ٚة سبیت اخبصٜ ٕ٘بیص ٔحتٛا سا دس ِیٙه ثٝ غٛست ثبال ٔی دٞذ یب ثب غفحٝ 

 دسٔٛسد ٔٙتٟی ضذٖ ثٝ یه دایشوتٛسی ثبالتش ٔب٘ٙذ آدسس صیش چغٛس ؟ 

http://www.brandonsbaseballcards.com/news/2010  
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 تشای کاستشاى ٍ دیگشی تشای هَتَسّای جستجَ: تْیِ کٌیذ  ( Site Map ) دٍ ًَع ًقطِ سایت

٘مطٝ سبیت ، یه غفحٝ سبدٜ است وٝ سبختبس ٚة سبیت ضٕب سا ٕ٘بیص ٔی دٞذ ٚ ٔؼٕٛال ضبُٔ یه فٟشست ثش اسبس سّسّٝ   -۱

ظشضبٖ داضتٝ ثبضٙذ اص ایٗ غفحٝ دیذٖ ٔی ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ ٔؼٕٛال اٌش ٔطىّی دس پیذا وشدٖ غفحٝ ٔٛسد ٖ. ٔشاتت غفحبت ضٕب ٔی ثبضذ
ایٗ ٘ىتٝ سا . ٔٛتٛس ٞبی خستدٛ ثب ٚخٛد ایٗ غفحٝ ٔی تٛا٘ٙذ یه ثشسسی ٚ خستدٛی ٔٙبست ثش سٚی تٕبْ سبیت ضٕب ا٘دبْ دٞٙذ . وٙٙذ

  .فشأٛش ٘ىٙیذ وٝ ایٗ غفحبت ثیطتش ثشای ثبصدیذ وبسثشاٖ عشاحی ضذٜ است

 -ایٗ فبیُ سا دسیبفت وٙیذ webmaster tools وٝ ضٕب ٔی تٛا٘یذ اص سبیت ٌٌُٛ لسٕت - xml ٘مطٝ سبیت ثٝ غٛست فبیُ  -۲

دس سإٞٙبی  ٘مطٝ سبیتٔیتٛا٘یذ اعالػبت ثیطتش دس ٔٛسد . ثبػث ٔی ضٛد وٝ ٌٌُٛ غفحبت سبیت ضٕب سا ساحت تش پیذا ٚ ثشسسی وٙذ
 ٌٌُٛ پیذا وٙیذ 
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 توشیي

 

 ایجاد یک سلسلِ هشاتة غحیح ٍ سَْلت دس دستشسی تِ غفحات

حشوت وبسثشاٖ اص غفحبت اثتذایی ثٝ غفحبت داخّی ٚ ٕٞچٙیٗ حشوت دس ثیٗ غفحبت داخّی سا ثشای وبسثشاٖ ثشسسی وٙیذ ٚ سؼی وٙیذ 
 ساٜ ٞبی ٔٙبسجی ثشای سِٟٛت دس دستشسی ثٝ غفحبت دیٍش ایدبد وٙیذ 

 سدی دسسبختبس ِیٙه ٞبی داخّی خٛد استفبدٜ وٙیذغفحبتی ثشای ثشسسی ساحتش وُ سبیت دس غٛست ٘یبص ایدبد وٙیذ ٚ اص آٟ٘ب ثٝ غٛست وبسة

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

  ایدبد ِیٙه ٞبی غیش ٔشتجظ 

  تمسیٓ وشدٖ ثیص اص ا٘ذاصٜ ٔحتٛای ٚة سبیت ثٝ عٛسی وٝ وبسثش ثشای دستشسی ثٝ ٔغّت ٔٛسد ٘ظش خٛد تؼذاد صادی وّیه
 وٙذ

 ایجاد لیٌک تِ غفحات استفادُ کٌیذاص هتي ّا تشای ساٌّوای غفحات ٍ 

استفبدٜ اص ٔتٗ ثشای ایدبد ٔسیش ٞب ٚ ِیٙه ٞب ثشای حشوت ٚ ثشسسی غفحبت ثٝ ٔٛتٛسٞبی خستدٛ دس دسن ثٟتش ٚ سبدٜ تشضذٖ 
ثسیبسی اص عشاحبٖ اص سٚش ٞبی دیٍش ٔب٘ٙذ فّص ٚ یب خبٚا اسىشیپت استفبدٜ ٔی وٙٙذ وٝ . خستدٛی غفحبت ثشای وبسثشاٖ وٕه ٔی وٙذ

 .است ثٟیٙٝ سبصی سبیتٟ٘ب سا ثشسسی ٚ خستدٛ وٙٙذ ٚ ایٗ یه اضتجبٜ ثضسي دس ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ آ

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 ٖٚاستفبدٜ اص ِیٙه ٞب ٚ یب ٔسیش یبة ٞبیی وٝ اص دساح دا ( Drop Down )  ٜػىس ٚ یب ا٘یٕیطٗ دس آٟ٘ب استفبدٜ ضذ ، 

ثؼضی اص ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ٘ٝ ٕٞٝ آٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙذ ایٗ ِیٙىٟبی ایٗ چٙیٙی سا تطخیع دٞٙذ ِٚی اٌش یه وبسثش ثب استفبدٜ اص 
چٍٛ٘ٝ ٔتٗ ایٗ ٔسیش ٞب سا ایدبد وٙذ دستشسی ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ثٝ سبیت آٟ٘ب ثٟتش ٔی ضٛد ثشای اعالػبت ثیطتش ثٝ ِیٙه 

 .ٔشاخؼٝ وٙیذ ٌٌُٛ ثب فبیُ ٞبی غیش ٔتٙی ثشخٛسد ٔی وٙذ
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 سا تْیِ کٌیذ ٍ دس ٍب سایت خَد قشاس دّیذ  html ٍ xml ًقطِ سایت

سٚی ٚة سبیت ضٕب ( ٞب یب ٞضاساٖ غفحٝ داسیذ ۱۰۰اٌش ضٕب ) یه غفحٝ ٘مطٝ سبیت سبدٜ ثب ِیٙه ثٝ ٕٞٝ غفحبت ٚ یب غفحبت ٟٔٓ 
ثش سٚی ٚة سبیت ثبػث ٔی ضٛد وٝ ٔٛتٛسٞبی خستدٛ سبیت ضٕب سا ثٟتش ٚ دلیك تش  xml ایدبد فبیُ ٘مطٝ سبیت. ثسیبس ٔفیذ است

 .ثشسسی وٙٙذ

 

  : هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذاص اًجام دادى 

 ثشٚص سسب٘ی ٘ىشدٖ ٘مطٝ سبیت ٚ لشاس ٌشفت ِیٙه ٞبی ضىستٝ دس ٘مطٝ سبیت 

 ػذْ دستٝ ثٙذی غحیح ٘مطٝ سبیت ٚ ایدبد سشدس ٌٕی دس وبسثشاٖ ثشای استفبدٜ اص ٘مطٝ سبیت 

 کاستشدی استفادُ کٌیذ ۴۰۴اص یک غفحِ 

وبسثشاٖ ٔؼٕٛال ثب استفبدٜ اص د٘جبَ وشدٖ ِیٙه ٞبی ضىستٝ یب ٘ٛضتٗ آدسس ٞبی اضتجبٜ ثٝ غفحبتی اص سبیت ضٕب وٝ ٚخٛد ٘ذاسد ٚاسد ٔی 
ایٗ وبس ثبػث افضایص .ثبػث ٔی ضٛد وٝ وبسثشاٖ ثٝ غفحبت ثب ِیٙه ٞبی دسست ٔشاخؼٝ وٙٙذ  ۴۰۴ضٛ٘ذ ،استفبدٜ اص غفحبت ٔؼِٕٛی 

ثبیذ ضبُٔ ِیٙه ثٝ غفحٝ اغّی ٚ یب غفحٝ سیطٝ داضتٝ ثبضذ ، ثٝ غفحبتی ثب  ۴۰۴غفحٝ  .سسسی غفحبت ٘یض ٔی ضٛدتدشثٝ وبسثش دس ة
وٕه وٙذ وٝ  ۴۰۴دسست وشدٖ یه غفحٝ ٌٌُٛ ٔیتٛا٘ذ ضٕب سا دس  . ٔحتٛای ٔشتجظ اضبسٜ وٙذ ٚ یب ثٝ ٔحتٛای ٔٛسد ٘ظش ٔشثٛط ضٛد

ضٕب ٔی تٛا٘یذ . ٔی تٛا٘یذ ایٗ غفحٝ سا دس ٚة سبیت خٛد خب ٌزاسی وٙیذ ٚ ثٝ غٛست اتٛٔبتیه أىب٘بت ٔفیذ سا ثٝ ضٕب ٕ٘بیص ٔی دٞذ 
 .اص اثضاس ٌٌُٛ ٚة ٔستش استفبدٜ وٙیذ  (دادٜ ای ثشای ٕ٘بیص پیذا ٘طذ )   ۴۰۴ػّت ٕ٘بیص غفحبت ثشای پیذا وشدٖ 

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

  ضٕب دس ٌٌُٛ فٟشست ضٛد  ۴۰۴اخبصٜ دٞیذ وٝ غفحبت 

ثشای غفحبتی وٝ آدسس اٟ٘ب ٚخٛد ٘ذاسد خستدٛ ٔیطٛد  http ۴۰۴ٔغٕئٗ ضٛیذ وٝ ٚة سشٚس ضٕب ثشای دادٖ وذ ٚضؼیت 
 تٙظیٓ ضذٜ ثبضذ

  ٚة سبیت  ۴۰۴دس غفحٝ  پیذا ٘طذٜ است ۴۰۴ٚ یب ٞیچ غفحٝ ی  ۴۰۴استفبدٜ وشدٖ اص خٕالت ٔجٟٓ ٔثُ پیذا ٘طذ ٚ یب 

  وٝ سبصٌبس ثب ثمیٝ سبیت ضٕب ٕ٘ی ثبضذ ۴۰۴استفبدٜ اص سبختبس عشاحی ٔتفبٚت ثشای غفحبت. 
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 تَلیذ هحتَا 

 تَلیذ هحتَای دسست ، هفیذ ٍ کاستشدی

پست ٞبی  ایٗ وبس اص عشیك. وبسثشاٖ ٚلتی ٔحتٛای خٛة سا ٔی ثیٙٙذ، ٔی ضٙبسٙذ ٚ ٔی خٛاٞٙذ دیٍشاٖ سا ثٝ سٕت آٖ سإٞٙبیی وٙٙذ
ٔحٛس اغّی غحجت ٔب ایٗ است وٝ چٝ چیضی ثبػث .ٚثالي ٞب، ضجىٝ ٞبی اختٕبػی، ایٕیُ، فشْٚ ٞب ٚ سبیش ساٞىبسٞب لبثُ اخشا ٔی ثبضذ

سبخت ٚ ایدبد اػتجبس ٚة سبیت ثشای وبسثشاٖ ٚ ٌٌُٛ ٔی ضٛد ٚ ثذست آٚسدٖ ایٗ اػتجبس ثٝ ٘ذست ثب ٘ذاضتٗ ویفیت دس ٔحتٛای ٚة سبیت 
 .ٌیشد غٛست ٔی

 هحتَای هٌحػش تِ فشد ٍ جزاب ٍ قاتل دسک ٍ استفادُ تشای کاستشاى خَد تَلیذ کٌیذ ٍ اص سقثای خَد پیطی تگیشیذ 

وبسثشا٘ی وٝ دس ایٗ ٔٛسد . دس ٔٛسد ِغبتی وٝ وبسثش ٕٔىٗ است ثشای دست یبفتٗ ثٝ ٔحتٛای ٚة سبیت ضٕب خستدٛ وٙذ خٛة فىش وٙیذ
ا وبسثشا٘ی وٝ تبصٜ ثب ایٗ ٔٛضٛع آضٙب ضذٜ ا٘ذ، اص ِغبت وّیذی ٔتٙٛػی خٟت خستدٛی ٚة سبیت ٔٛسد ٘ظش تسّظ صیبدی داس٘ذ دس ٔمبیسٝ ة

 national -سا خستدٛ وٙذ وٝ حشٚف اَٚ  nlcs ثشای ٔثبَ یه ٞٛاداس لذیٕی ثیسجبَ ٕٔىٗ است وّٕٝ. خٛد استفبدٜ ٔی وٙٙذ

leage championship series -  دیذ ٔؼٕٛال اص ِغت ٔی ثبضذ ِٚی یه ٞٛاداس ج-baseball playoffs -   استفبدٜ ٔی
ثٟیٙٝ سبصی استفبدٜ اص ػجبست ٞبی ٔختّف ثشای   -پیطی ثیٙی ایٗ تفبٚت ٞب دس ٍٞٙبْ خستدٛ ٚ ضٕبسش آٟ٘ب ٍٞٙبْ ٘ٛضتٗ ٔحتٛا . وٙذ 

  .د٘تبیح ٔثجتی سا ثٝ ٕٞشاٜ داس- ٚ ِغبت وّیذی سبیت

ٞبی ِغبت سا آٔبدٜ وشدٜ است وٝ ثٝ وطف ٔتغییش  خستدٛی ِغبت وّیذیاثضاس دستی ثشای  Adwords سیستٓ تجّیغبت ٔتٙی ٌٌُٛ
 .وّیذی ٔی پشداصد ٚ اسصش تمشیجی ٞش ِغت وّیذی سا ثشای خستدٛ ثشسسی ٚ ٕ٘بیص ٔی دٞذ ٔی وٙذ
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خٟت ٕ٘بیص ٚة سبیت ضٕب دس ٘تیدٝ خستدٛ ثٝ  ٔغبِت لبثُ خستدٛی خٛثی سا ( Webmaster Tools ) اثضاس ٌٌُٛ ٚة ٔستش
 .ضٕب پیطٟٙبد ٔی وٙذ ٚ ایٗ ٕٞبٖ چیضی است وٝ ثیطتشیٗ وبسثش سا ثٝ سبیت ضٕب ٞذایت ٔی وٙذ

ضٕب ٔی تٛا٘یذ ساخغ ثٝ یه ثخطی اص تحمیمبت . تػٛس وٙیذ خذٔبت خذیذ ٚ وبسثشدی سا اسائٝ وشدیذ وٝ وسی تب ثٝ حبَ پیطٟٙبد ٘ىشدٜ است
ضبیذ سبیتٟبی دیٍش داسای وٕجٛد ٔٙبثغ یب ٘یشٚی ٔتخػع . خجش ٚ داستبٖ خذیذ دس ػٕك تفىش ٚ ٘یبص ٞبی وبسثشاٖ خٛد ٘فٛر وٙیذ،یب یه 

  .ثشای ا٘دبْ ایٗ وبسٞب ثبضٙذ

ٚ دا٘ص تِٛیذ ٔحتٛای ٔٙبست ٚ وبسثشدی ثشای وبسثشاٖ ٚ ٔخبعجبٖ ٚة سبیت ضٕب وبسی ثسیبس دضٛاس ٚ ٚلت ٌیش است ،ٚ ٘یبص ثٝ تدشثٝ 
. ٘یبص ثٝ سبػتٟب ٔغبِؼٝ ٚ تحمیك است  ( ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛع خذٔبت) ثشای ایدبد ٚ تِٛیذ یه ٔحتٛا . ثبالی ضٕب دس صٔیٙٝ اٖ ٘ٛع اص ٔحتٛاست

س یه اضتجبٜ سایح د.أب ثٝ یبد داضتٝ ثبضیذ تِٛیذ ٔحتٛای ٔٙبست یىی اص ٟٕٔتشیٗ دالیُ ثشای ثٟجٛدٚ سضذ ٚثالي ٚ یب ٚة سبیت ضٕب است
استفبدٜ ) ثیٗ ثسیبسی اص ٔذیشاٖ ٚة سبیت ، استفبدٜ اص تىٙیه ٞبی فشػی ٚ پشداختٗ ثٝ فشػیبت ثشای سضذ دس ٔٛتٛسٞبی خستدٛ است 

وٝ ٔیتٛا٘ذ ٘تبیح ضٕب سا دس ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ثٝ  ( ثیص اص حذ اص وّٕبت وّیذی ٚ یب وپی وشدٖ ٔغبِت دیٍش سبیت ٞب ثذٖٚ روش ٔٙجغ 
  . ثجشدغٛست وّی اص ثیٗ 

 

 

 توشیي

 

 هتي ّایی تٌَیسیذ کِ تِ ساحتی قاتل خَاًذى تاضٌذ

 .وبسثشاٖ اص ٔتٛ٘ی وٝ خٛة ٘ٛضتٝ ضذٜ ثبضٙذ ٚ ثٝ آسب٘ی ثتٛا٘ٙذ آٖ سا د٘جبَ وٙٙذ ِزت ٔی ثش٘ذ

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 ٘ٛضتٗ ٔتٛ٘ی ٘ب ٔٙظٓ ثب غّظ أالیی ٚ غّظ لٛاػذی صیبد 

  ٖٛتجذیُ ٔتٗ ٞب ثٝ تػٛیش ٚ استفبدٜ اص ایٗ تػبٚیش ثٝ خبی ٔت 

 .وبسثشاٖ ضبیذ تٕبیُ ثٝ وپی ٚ پیست وشدٖ ٔغّت داضتٝ ثبضٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ آٟ٘ب سا ثشسسی وٙٙذ
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 دس ٌّگام ًَضتي هطالة تِ غَست هٌسجن تِ هَضَع اغلی تپشداصیذ 

ٔغبِت خٛد سا ٔٙسدٓ تش وٙیذ ثٙبثش ایٗ وبسثشاٖ دسن ثسیبس خٛثی اص ضشٚع یه ٔغّت ٚ پبیبٖ ٔغّت دیٍش  ثسیبس ٔفیذ است وٝ ٔحتٛای
 .لغغ ٔغبِت خٛد ثب یه ثشش ٔٙغمی یب دستٝ ثٙذی آٖ ثٝ وبسثشاٖ ثشای پیذا وشدٖ ٔحتٛای ٔٛسد ٘ظشضبٖ وٕه ٔی وٙذ. داس٘ذ

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

  اعالػبت ٔختّف دس ٔٛضٛػبت ٌٛ٘بٌٖٛ ثذٖٚ پبساٌشاف ثٙذی، ػٙٛاٖ ثٙذی یب دستٝ ثٙذیٕ٘بیص. 

 تَلیذ هحتَا تِ غَست هٌحػش تِ فشد ٍ هٌظن

 ٔحتٛا ٚ ٔغبِت خذیذ ثبػث حفظ وبسثش فؼّی سبیت ٚ ٕٞچٙیٗ ثبػث ثبصدیذ وبسثشاٖ خذیذ ٔی ضٛد

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

  ٚ ٖاستفبدٜ اص ٔغبِت یىسبٖ ٚ تىشاسی دس لسٕت ٞبی ٔختّف ٚة سبیت ثشای افضایص ٔحتٛاوپی وشد 

  ٕ٘بیص ٚ اسائٝ ٔغبِت ٔطبثٝ دس غفحبت ٔدضا 

استفبدٜ ٕ٘بئیذ سإٞٙبی ٌٌُٛ ثشای وست اعالػبت ثیطتشدس ایٗ ٔٛضٛع ٔیتٛا٘یذ اص 

 

 هحتَای هطالة خَد سا تشای کاستشاى تٌَیسیذ ًِ هَتَسّای جستجَ

ٔی وٙیذ، ٔغٕئٗ ثبضیذ وٝ سبیت ضٕب ثٝ ساحتی ثشای دس غٛستی وٝ سبیت خٛد سا ثب ٔغبِجی وٝ ٔٛسد ٘یبص ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ ٔی ثبضذ اسائٝ 
 .ٔٛتٛسٞبی خستدٛ لبثُ دستشسی خٛاٞٙذ ثٛد ٚ ٔؼٕٛال ٘تبیح ٔثجتی سا ثٝ ٕٞشاٜ داسد

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 ٚاسد وشدٖ ِغبت وّیذی غیش ضشٚسی ثشای ٔٛتٛسٞبی خستدٛ وٝ ثشای وبسثشاٖ غیش وبسثشدی است 

  ٜاص ٔتٖٛ ثب غّظ أالیی ٔىشس دس غفحبتی وٝ اسصش اعالع سسب٘ی وٕی ثشای وبسثشاٖ داسداستفبد 

 ٖٛٚسٞبی خستدٛاص وبسثشاٖ ثب استفبدٜ اص حمٝ ٞبی ثش٘بٔٝ ٘ٛیسی ٚ ٕ٘بیص آٟ٘ب ثشای ٔٛت پٟٙبٖ وشدٖ ٔت 

 

 

www.takbook.com

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66359
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66353
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66353


 

22 
 

 استفادُ اص هتي هٌاسة تشای لیٌک

 هتي هٌاسة تشای لیٌک تاعث آساًتش ضذى تشسسی هحتَا تَسط هَتَسّای جستجَ هی ضَد

لشاس ٔیٍیشد ٚ وبسثش دس ٘تیدٝ ایٗ ٔتٗ سا خٛاٞذ دیذ ٚ ثشای سفتٗ ثٝ  anchor , a ٔتٗ ِیٙه ٔتٗ لبثُ وّیىی است وٝ دس ثیٗ تً
  . سٚی آٖ وّیه ٔی ٕ٘بیذغفحبت ٔٛسد ٘ظش ثش 

ایٗ ٔتٗ دسثبسٜ غفحٝ ای وٝ ثٝ آٖ خٛاٞیٓ سفت ثٝ وبسثشاٖ ٚ سثبتٟبی ٌٌُٛ تٛضیحبت اِٚیٝ خٛاٞذ داد ٚ وٕه ٔیىٙذ تب ٔحتٛای 
 . غفحبت ٔٛسد ٘ظش سا لجُ اص ٚسٚد ثٝ آٟ٘ب تطخیع دٞیٓ

ثٝ ) ٚ یب خبسخی ثبضذ ( سبیت ضٕب ٔشتجظ ضٛد  ثٝ غفحبت دیٍشی دس داخُ ٚة) ِیٙه ٞبی غفحبت ضٕب ٕٔىٗ است داخّی ثبضذ 
دس ٕٞٝ ایٗ حبِت ٞب ٔٙبست تشیٗ ٔتٗ ِیٙه ، ٔتٙی است وٝ ثبػث سإٞٙبیی ٚ ثشسسی ( ٔحتٛاٞبی دیٍشی دس خبسج سبیت ِیٙه ضٛد 

  .ساحت تش وبسثشاٖ ضٛد 
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 توشیي

 

 اًتخاب یک هتي تَغیفی تشای لیٌک

 دسثبسٜ غفحٝ ای وٝ ثٝ آٖ ِیٙه ضذٜ است سا ٕ٘بیص دٞذٔتٗ ِیٙه ثبیذ یه آٌبٞی ٔٙبست 

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

  ٘ٛضتٗ ِغبت وّی ٔب٘ٙذ"page" , "article" , "click here" , "ادأٝ",  "تٛضیحبت ثیطتش",  "ادأٝ ٔغّت" 

  ٘ٛضتٗ ٔتٗ ٞبیی وٝ خبسج اص ٔٛضٛع است یب ٞیچ استجبعی ثٝ ٔحتٛای غفحٝ ِیٙه ضذٜ ٘ذاسد 

 استفبدٜ اص url غفحٝ ثٝ ػٙٛاٖ ِیٙه 

 استفادُ اص هتي کَتاُ

 ثشای ٔتٗ یه ِیٙه اص وّٕبت وٛتبٜ ٚ وّیذی استفبدٜ ٕ٘بئیذ

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

  ٔب٘ٙذ ٘ٛضتٗ خٕالت ثّٙذ ٚ یب یه پبساٌشاف وٛتبٜ٘ٛضتٗ یه ٔتٗ ِیٙه ثّٙذ 

 دّیذ تا تِ ساحتی هطخع ضًَذ ( Style ) تِ لیٌک ّا ضکل ٍ فشم

اٌش وبسثشاٖ ِیٙه ٞب سا ٘جیٙٙذ ٔغبِت ٚة سبیت ضٕب . ثشای وبسثشاٖ دسن وشدٖ فشق ٔبثیٗ ٔتٗ ٔؼِٕٛی ٚ ٔتٗ ِیٙه سا ، ساحتش وٙیذ
 .أیذٚاس ثٛد تب وبسثشاٖ ثٝ غٛست اتفبلی سٚی آٟ٘ب وّیه وٙٙذاستفبدٜ وٕتشی خٛاٞٙذ داضت ٚ ثبیذ 

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 استفبدٜ اص css  ٖیب فشٔت ٔتٙی خبظ وٝ ظبٞش ِجٙه ٞب سا ضجیٝ ٔتٗ ٞبی ٔؼِٕٛی وشدٜ ٚ تطخیع آٟ٘ب سا ثشای ٔخبعجب ٚ
 .سخت ٔیىٙذ
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 سا ًیض تشسسی کٌیذ ( داخل سایت ) هتي لیٌک ّای داخلی 

ثشای استجبط داخّی سبیت ثٝ  عشاحی ٚة سبیتضٕب ٔؼٕٛال ثٝ ِیٙه وشدٖ ٔتٗ ثٝ خبسج اص سبیت ٔی ا٘ذیطیذ أب تٛخٝ ثٝ ٔتٗ ِیٙه ٞب دس 
 وشدٖ سبیت ضٕب وٕه ٔی وٙذوبسثشاٖ ٚ ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ثشای ثٟتش ثشسسی 

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

  ٛاستفبدٜ اص ِغبت وّیذی خبسج اص ٔٛضٛع ٚ عٛال٘ی ثشای ٔتٗ ِیٙه ، فمظ ثشای ٔٛتٛسٞبی خستد 

 ایدبد ِیٙه ٞبی غیش ضشٚسی ٚ ثیص اص ا٘ذاصٜ وٝ ثٝ ثشسسی سبیت تٛسظ وبسثشاٖ وٕىی ٕ٘ی وٙذ 
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 تْیٌِ ساصی تػاٍیش تشای هَتَسّای جستجَ

 قاتل دسک است alt text اطالعات هشتثط تا ّش تػَیش تَسط

تػبٚیش ثخص لبثُ ٔالحظٝ ای اص غفحبت ٚة سبیت ضٕب سا تطىیُ ٔیذٞٙذ ثٙبثشایٗ ثٟیٙٝ سبصی تػبٚیش ثشای ٔٛتٛسٞبی خستدٛ اص 
ایٗ تٛا٘بیی سا ثٝ ضٕب خٛاٞذ داد تب یه تٛضیح ٚ اعالػبت خبیٍضیٗ  img دس یه تً alt تٛا٘بیی.إٞیت ثسیبس صیبدی ثشخٛسداس است

ٍٞٙبٔی وٝ ایٗ تػبٚیش ثٝ ٞش دِیّی دس غفحبت ٚة سبیت ضٕب ٕ٘بیص دادٜ ٘طٛد ، ایٗ تٛضیحبت خبیٍضیٗ . ثشای یه تػٛیش ثٙٛیسیذ
 .ٚ٘ذتػبٚیش خٛاٞٙذ ضذ ٚ ٕٞچٙیٗ ایٗ تػبٚیش تٛسظ ٔٛتٛسٞبی خستدٛ خٛا٘ذٜ ٚ تحّیُ ٔیص

 

  -ٕٞب٘ٙذ ٔتٗ ٚ ٔحتٛای تً  alt ٍٞٙبٔی وٝ یه تػٛیش ثٝ ػٙٛاٖ یه ِیٙه ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٔیٍیشد ٔتٗ ٞبی ٘ٛضتٝ ضذٜ دس

Anchor text -  ٔٛتٛسٞبی  .اص إٞیت خبغی ثشخٛسداس خٛاٞٙذ ثٛد ٚ تٛضیح دٞٙذٜ ٚ ٘طبٍ٘ش ٔحتٛای غفحٝ پیٛ٘ذ دادٜ ضذٜ است
  .اص ایٗ تٛضیحبت ثشای ثٟجٛد خستدٛ استفبدٜ ٔی وٙٙذ ( google Image Search ) خستدٛی تػبٚیش ٔب٘ٙذ ٌٌُٛ
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 تػاٍیش سا دس ضاخِ ّای هخػَظ رخیشُ کٌیذ ٍ اص فشهت ّای استاًذاسد تػاٍیش استفادُ ًوائیذ 

 

ٚ اص فشٔت ٞبی استب٘ذاسد تػبٚیش دس عشاحی ثشای ایدبد یه سبختبس ٔٙبست ٚ استب٘ذاسد ، تػبٚیش خٛد سا دس یه ضبخٝ خذاٌب٘ٝ رخیشٜ ٕ٘بئیذ 
 .ٚة سبیت خٛد استفبدٜ ٕ٘بئیذ

تػاٍیش ٍ فشهت ّای هَسد استفادُ دس طشاحی ٍب ثشای آضٙبیی ثیطتش ثب فشٔتٟبی ٔٙبست دس عشاحی ٚة سبیت ٔیتٛا٘یذ ٔغّت 

 .سا ٔغبِؼٝ ٕ٘بئیذ سایت
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 توشیي

 

 اص ًام ٍ تَضیحات هٌاسة تشای تػاٍیش خَد استفادُ کٌیذ 

استفبدٜ ٔٙبست اص دستٝ ثٙذی ٞب ، ٘بْ ٌضاسی ٚ استفبدٜ ٔٙبست اص تٛضیحبت تػبٚیش دس یه ٚة سبیت تٛسظ ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ٔٛسد 
  .اص ٘بٟٔب ٚ تٛضیحبت وٛتبٜ أب وبسثشدی استفبدٜ ٕ٘بئیذ. ثشسسی لشاس خٛاٞذ ٌشفت 

حشف اَٚ وٛچه ٚ دس وّٕبت ثؼذی اص حشف اَٚ ثضسي استفبدٜ وٙیذ ٔب٘ٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ .صاسی تػبٚیش اص یه لبػذٜ سبدٜ پیشٚی وٙیذثشای ٘بْ ي
 .صیش

homePageBackGround.jpg , productName.gif  

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 استفبدٜ اص ٘بٟٔبی ٔؼِٕٛی ٚ ػٕٛٔی ثشای تػبٚیش ٔب٘ٙذ image.jpg , pic.gif ,1.jpg  

 .ٚة سبیتٟب ثب حدٓ ثسیبس صیبد تػبٚیش ثبیذ دلت ثیطتشی دس تِٛیذ ٘بْ تػبٚیش ثٝ غٛست اتٛٔبتیه داضتٝ ثبضٙذ

 استفبدٜ اص ٘بٟٔبی ثّٙذ ٚ تٛضیحی 

 پش وشدٖ تٛضیحبت تػبٚیش ( alt text )  عشاحی تٛسظ وّٕبت وّیذی ٚ غیش ٔشتجظ ٚ یب استفبدٜ اص ٔتٗ ٞبی استفبدٜ ضذٜ دس
 ثٝ ػٙٛاٖ تٛضیحبت دس تػبٚیش ٚة سبیت

 صهاًی کِ اص تػاٍیش تِ عٌَاى لیٌک استفادُ هی ضَد ( alt text ) استفادُ اص تَضیحات تػَیش

تػبٚیش ثشای پیٛ٘ذ ثٝ غفحبت دیٍش ، تٛضیحبت ٔتٗ ٔیتٛا٘ٙذ ثٝ ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ثٝ ػٙٛاٖ تٛضیحبت ٚ ٔتٗ ِیٙه دس غٛست استفبدٜ اص 
 .ػُٕ خٛاٞذ ٕ٘ٛد ( Anchor text ) تٛضیحبت تػبٚیش ٔطبثٝ تٛضیحبت ٚ ٔحتٛای تً ِیٙه . وٕه وٙٙذ

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

  ثٝ ػٙٛاٖ یه حمٝاستفبدٜ اص تٛضیحبت ثّٙذ ( spammy )  

 استفبدٜ اص تػبٚیش ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙٛٞب ٚ یب ِیٙه ٞبی دستشسی ٟٔٓ دس ٚة سبیت 
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 استفادُ اص ًقطِ تػاٍیش 

سثبت ٞبی . ٔیتٛا٘ذ دس ٚة سبیتٟبی ٔجتٙی ثش تػبٚیش اص إٞیت فٛق اِؼبدٜ ای ثشخٛسداس ثبضذ  ( image site map ) ٘مطٝ تػبٚیش
ایٗ ٘مطٝ اص ٘ظش سبختبس ٚ ٘ٛع ٕٞب٘ٙذ ٘مطٝ اغّی ٚة .ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ٔیتٛا٘ٙذ اعالػبت ٔٙبسجی سا ثٝ ٚسیّٝ ایٗ ٘مطٝ ٞب ثٝ دست آٚس٘ذ

 . خٛاٞذ ثٛد xml سبیت ثب فشٔت
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 ( h1,h2,h3,h4,h5,h6 ) استفادُ هٌاسة اص تگ ّای عٌَاى

 اص تگ ّای عٌَاى تشای تاکیذ تش اّویت هتي استفادُ کٌیذ 

ثشای ٕ٘بیص ٔٙبست سبختبس ٔتٗ دس غفحٝ ثٝ وبسثشاٖ استفبدٜ ( اضتجبٜ ٘ىٙیذ http یب ػٙبٚیٗ html دس head ثب تً) تً ٞبی ػٙٛاٖ 
سبیض ٞستٙذ  ۶تً ٞبی ػٙٛاٖ داسای . ثشای ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ثشخٛسداس٘ذ ثٟیٙٝ سبصی ٚة سبیتٔی ضٛ٘ذ ٚ اص إٞیت ثسیبس صیبدی دس 

  وٝ وٓ إٞیت تشیٗ است ختٙٓ ٔیطٛد h6 ضشٚع ٔی ضٛد ٚ ثٝ تً وٝ ٟٕٔتشیٗ تً است h1 اِٚیٗ تً ثب

 

ٔطخع . ا٘ذاصٜ تً ٞبی ػٙٛاٖ اص ا٘ذاصٜ ثمیٝ ٔتٗ ثضسٌتش ٞستٙذ ٚ استفبدٜ اص ایٗ تً ثشای ٘طبٖ دادٖ إٞیت یه ػٙٛاٖ دس ٔتٗ است 
دس ٔتٗ ٞبیی وٝ  . دسخٝ إٞیت ٔغبِت ٔیطٛد ٕ٘ٛدٖ ٘ىبت ٟٔٓ ٚ ػٙبٚیٗ دس غفحٝ ٚ ٔتٗ ثبػث ساحتی وبسثشاٖ دس خٛا٘ذٖ ٔتٖٛ ٚ دسن

 داسای دٚ ػٙٛاٖ ٔی ثبضذ استفبدٜ اص سبیضٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ػٙٛاٖ حبِت سّسّٝ ٔشاتجی ثٝ ٔتٗ ٔی دٞذ ٚ ثٝ وبسثشاٖ اخبصٜ ثشسسی ساحتتش ٔحتٛا
  .سا ٔی دٞذ

ثٝ غٛست آثطبسی ثٝ تشتیت اص ثبال ثٝ پبییٗ اص  لجُ اص استفبدٜ اص تً ٞبی ػٙٛاٖ سّسّٝ ٔشاتت ٚ دسخٝ إٞیت ػٙبٚیٗ سا ٔطخع وٙیذ ٚ
استفبدٜ ٔٙبست اص ایٗ تٍٟب وٕه ثسیبس صیبدی ثٝ ٔٛتٛسٞبی خستدٛ دس ضٙبخت ٔغبِت پش . تٍٟبی ػٙٛاٖ ثب سبیضٞبی ٔتفبٚت استفبدٜ وٙیذ 

 . إٞیت دس ٔحتٛا ٔی وٙذ
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 توشیي

 

 هْوتشیي ٍ گَیاتشیي قسوت هطالة سا اًتخاب کٌیذ

ٔب٘ٙذ ٘ٛضتٗ ػٙبٚیٗ ٔغبِت دس یه غفحٝ ثضسي وبغز ٟٕٔتشیٗ ٔغبِت دس یه غفحٝ ٚة سا ا٘تخبة وٙیذ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ سش فػُ اص آٟ٘ب 
٘ٛضتٗ ٔغبِت ٚ اٞذاف اغّی ٚ فشػی ثش سٚی غفحٝ وبغز ثٝ ضٕب وٕه خٛاٞذ وشد وٝ تػٕیٓ ثٍیشیذ وٝ اص تً ٞبی . استفبدٜ وٙیذ 

 .ػٙٛاٖ چٍٛ٘ٝ استفبدٜ وٙیذ

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 استفبدٜ اص ٔتٗ ٞبیی ثشای ػٙٛاٖ وٝ ثشای ٔؼشفی سبختبس وّی غفحٝ غیش ٔفیذ است 

 استفبدٜ اص تً ٞبی ػٙٛاٖ دس خبیی وٝ استفبدٜ اص تً ٞبی em ٚ strong ٔٙبست تش است 

 استفبدٜ ٔتٙبٚة ٚ صیبد اص تً ٞب ثب سبیضٞبی ٔختّف 

 استفادُ اص تگ ّا تِ غَست هحذٍد 

استفبدٜ ثیص اص . استفبدٜ صیبد اص ػٙبٚیٗ ثبػث ٔی ضٛد وبسثشاٖ ٘تٛا٘ٙذ ثش سٚی ٔحتٛا تٕشوض وٙٙذ ٚ ثیٗ چٙذ ٔٛضٛع سشٌشداٖ خٛاٞٙذ ضذ 
استفبدٜ . داضتٝ ثبضذ  حذ ٚ ثٝ عٛس یه خب اص تً ٞبی ػٙٛاٖ ٔیتٛا٘ذ دس استب٘ذاسد ٚة سبیت ٚ ستجٝ دس ٔٛتٛسٞبی خستدٛ تبثیش ٔٙفی

آٌبٞب٘ٝ اص تً ٞبی ػٙٛاٖ یب سشفػُ ثٝ ٕٞشاٜ ٔتٗ ٔیتٛا٘ذ دس ٔیضاٖ ٔٛفمیت ضٕب دس ا٘تمبَ دسخٝ إٞیت ٔغبِت ٚ حضٛسٔٛثش دس 
 . ٔٛتٛسٞبی خستدٛ تبثیش ٌضاس ثبضذ

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 ٝاستفبدٜ ثیص اص حذ تً ػٙٛاٖ دس سشتبسش غفح 

  ٝوبسثشدٖ تٕبْ ٔتٗ دس تً ػٙٛاٖث 

 ٝاستفبدٜ اص تً ػٙٛاٖ فمظ ثشای ظبٞش ٔتٗ ٚ ٘ٝ ثشای ٕ٘بیص سبختبس ٚدسخٝ إٞیت ٔتٗ دس غفح 
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 robots.txt   استفادُ هٌاسة اص

  robots.txt هحذٍد کشدى هَتَسّای جستجَ تَسیلِ

سا ٔی دٞذ وٝ اخبصٜ دستشسی ثٝ وذاْ لسٕت ٚة سبیت ضٕب یه فبیُ ٔتٙی است ٚ ثٝ ٔٛتٛسٞبی خستدٛ ایٗ پیبْ  robots.txt فبیُ
  . سبیت ضٕب لشاس دادٜ ٔی ضٛد root ٘بْ داسد دس سیطٝ یب robots.txt ایٗ فبیُ وٝ . ثشای خستدٛ ضذٖ سا داس٘ذ

ای خستدٛ ضبیذ آٖ غفحٝ دس غٛست خستدٛ ضذٖ تٛسظ ٔٛتٛسٜ) ضبیذ ضٕب ثٝ ٞش دِیُ ٘خٛاٞیذ غفحٝ ای اص سبیت ضٕب خستدٛ ضٛد 
 اٌش ضٕب ٔی خٛاٞیذ وٝ ٔب٘غ خستدٛ ضذٖ غفحٝ ٚة سبیت خٛد تٛسظ خستدٛ ٌشاٖ ضٛیذ( . ثشای وبسثشاٖ لبثُ استفبدٜ ٘جبضذ 

google webmaster tools   ُثٝ ضٕب وٕه خٛاٞذ وشد یه فبیrobots.txt   سا ثب استفبدٜ اص اثضاس
robots.txtgenerator   ثٝ یبد داضتٝ ثبضیذ اٌش سبیت ضٕب اص صیش دأٙٝ ٞب استفبدٜ ٔی وٙذ ٚ ضٕب ٔی . ثشای ٚة سبیت خٛد ثسبصیذ

 .داٌب٘ٝ ای ثشای صیش دأٙٝ خٛد ایدبد وٙیذج rrobots.txt خٛاٞیذ وٝ یه غفحٝ خبظ اص یه صیش دأٙٝ خستدٛ ٘طٛد ضٕب ثبیذ فبیُ

 ٘حٜٛ استفبدٜ اصدس ٔٛسد   webmaster helpٔب ثٝ ضٕب پیطٟٙبد ٔی وٙیٓ اص سإٞٙبی  robots.txt ثشای اعالػبت ثیطتش دس ٔٛسد

robots.txt  استفبدٜ وٙیذ. 

 . ٚ  noindexساٜ ٞبی دستی دیٍشی ٘یض ثشای خٌّٛیشی ٕ٘بیص ٔحتٛا دس ٘تبیح خستدٛ ٚخٛد داسد ٔب٘ٙذ افضٚدٖ سثبت ٞبی ٔتب تً 

httaccess  ثشای ٔشالجت اص سٔض ػجٛس دایشوتٛسی ٞب ٚ استفبدٜ اص google webmaster tools  پبن وشدٖ اعالػبتی ثشای
 . است وٝ لجال خستدٛ ضذٜ

 

 ٔحذٚد ضذٜ است  images ٚ /search/ وٝ دس ایٙدب اخبصٜ دستشسی ثٝ صیش ضبخٝ ٞبی robots.txt ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص یه فبیُ ٔتٙی

 

ٚ آدسس   url اص عشیك robots.txt دستشسی ثٝ یه فبیُ ٔتٙی
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 توشیي

 

 اص سٍضْای اهٌیتی تیطتشی تشای هحتَاّای هْن ٍ حساس استفادُ کٌیذ

 ّٝٚلتی وٝ ٔغبِت حسبس ٚٔحشٔب٘ٝ سا ثٛسی Robot.txt ایٗ ثٝ ایٗ ػّت است . ٔسذٚد وشدیذ ضٕب ٘جبیذ احسبس ساحتی وٙیذ
 ٔٛتٛسٞبی خستدٛ حتی ثب تٛخٝ ثٝ ٔسذٚد ضذٖ( ٔب٘ٙذ الي ٞبی اسخبػی ) ٞب ثٝ خبیی دس ایٙتش٘ت ِیٙه ضٛد  url اٌش ایٗوٝ 

url  ٞب ٔی تٛا٘ذ ثٝ آٟ٘ب ٔشاخؼٝ وٙذ 

 ٔٛتٛسٞبی خستدٛی ٘ب ٔٛافك ٚ سشوص وٝ اص استب٘ذاسد ٞبی سثبت ٞب پیشٚی ٕ٘ی وٙذ ٔی تٛا٘ٙذ اص سبختبس robots.txt   سش
 . ی وٙٙذ ٚ تٕبٔی ٔسیش ٞب سا ثشسسی وٙٙذپیچ

  ُیه وبسثش وٙدىبٚ ٔی تٛا٘ذ ثب أتحبٖ وشدٖ دایشوتٛسیٟب ٔسیش فبیrobots.txt  ٜآدسس ٞبیی سا وٝ ضٕب ٕ٘ی خٛاٞیذ دیذ ٚ
 .ضٛ٘ذ سا حذس ثض٘ذ 

ثٟیٙٝ اص ساٜ ٞبی چبسٜ ٞستٙذ وٝ دس آٔٛصضٟبی ثؼذی   htaccess.سٔضٍ٘بسی وشدٖ ٔحتٛا ٚ یب استفبدٜ اص ٔشالجت سٔض ػجٛس ثٝ ٚسیّٝ 
 .ٔغبِت ثیطتشی دس ٔٛسد آٟ٘ب ٌفتٝ خٛاٞذ ضذ سبصی سبیت

 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

  اخبصٜ دٞیذ ٘تیدٝ خستدٛ ٔثُ غفحبت خستدٛ ضٛ٘ذ ٚ دس غفحٝ ٘تبیح خستدٛ ظبٞش ضٛ٘ذ 

 ٔخبعجبٖ ٚ خستدٛ ٌشاٖ دٚست ٘ذاس٘ذ اص یه غفحٝ خستدٛ ثٝ غفحٝ خستدٛی دیٍشی ثشٚ٘ذ

 ایدبد ِیٙه ٞبی ٔغبِت ٚ وّٕبتی وٝ تٛسظ خستدٌٛشاٖ خستدٛ ضذٜ است ثٝ غٛست خٛدوبس 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

http://www.webtarget.ir/
http://www.webtarget.ir/
http://www.webtarget.ir/
http://www.webtarget.ir/


 

33 
 

 nofollowاستفادُ هٌاسة اص 

 nofollow هثاسصُ تا اسپن ّا تِ ٍسیلِ

دس یه ِیٙه ثٝ ٌٌُٛ ٔی ٌٛیذ وٝ ایٗ ِیٙه ٔطخع دس سبیت ضٕب ٘جبیذ د٘جبَ ضٛد ٚ ٚ یب   ”rel=”nofollowلشاس دادٖ خػٛغیت 
  . ایٙىٝ ٚة سبیت ضٕب اػتجبس ٚة سبیت ِیٙه ضذٜ سا تبئیذ ٕ٘ی وٙذ

دس چٝ صٔب٘ی ٔفیذ است ؟ اٌش ٚة سبیت ضٕب داسای ٚثالي ٚ ثب أىبٖ وبٔٙت ٌزاسی ػٕٛٔی   ”rel=”nofollowاستفبدٜ اص خػٛغیت 
. است ِجٙه ٞبیی وٝ دس داخُ وبٔٙت ٞب ٚخٛد داسد ٕٔىٗ است سبثمٝ ٚة سبیت ضٕب سا ثٝ غفحبتی ثجشد وٝ اص ٘ظش ضٕب ٔٛسد تبئیذ ٘یست

 . لسٕت وبٔٙت ٞب ٔیتٛا٘ٙذ ٞذف خٛثی ثشای اسپٕش ٞب ثبضٙذ

 

 دس وبٔٙت ٞب spam ٚخٛد ِیٙه ٞبی

خٛثی ثشای ٚة سبیت ضٕب ثبضذ ٚ ثٝ ضٕب ایٗ اعٕیٙبٖ سا ثذٞذ وٝ اػتجبسی سا ٔی تٛا٘ذ وٕه   ”rel=”nofollowاستفبدٜ اص خػٛغیت 
 . وٝ ثب صحٕت وست وشدٜ ایذ ثٝ ٚسیّٝ اسپٕش ٞب اص ثیٗ ٘خٛاٞذ سفت

 

 تالش ثشای وبٞص اػتجبس ٚة سبیت ضٕب ثب ٌزاضتٗ وبٔٙت ٞبی اسپٓ

دس ٘ظش ثٍیشیذ ثٝ ِیٙه ٞبی ٔٛخٛد دس  عشاحی ٚة سبیتسا دس   ”rel=”nofollowثٟتش است وٝ ثٝ غٛست اتٛٔبتیه خػٛغیت 
  . ثسیبسی اص سیستٓ ٞبی ٚثالي ثٝ غٛست اتٛٔبتیه اص ایٗ خػٛغیت پطتیجب٘ی ٔی وٙٙذ. غفحبت وبٔٙت اضبفٝ وٙیذ 

دس آٖ   html اسثش تٛا٘بییی اسسبَ وشدٖ ٔتٗ ٚ وذتٛخٝ داضتٝ ثبضیذ وٝ ایٗ اتفبق ٕٔىٗ است دس ٞش لسٕت اص ٚة سبیت ضٕب وٝ یه ن
 . ثشای خٌّٛیشی اص سثبت ٞبی اسپٕش دس لسٕت وبٔٙت ٞب استفبدٜ ٕ٘بئیذ captchas ٔیتٛا٘یذ اص . سا داسد اتفبق ثیبفتذ
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 ثشای خٌّٛیشی اص سثبت ٞبی اسپٕش captchas ٕ٘ٛ٘ٝ ای ثشای استفبدٜ اص

أىب٘بت ثیطتشی سا ثشای ٔمبثّٝ ثب ایٗ اسپٓ ٞب ثٝ  ( webmaster centeral ) ٔذیشاٖ ٚة سبیتٚة سبیت ٌٌُٛ دس لسٕت .
 . ضٕب ٔؼشفی خٛاٞذ وشد

 تشای هحتَای خاظ    ”rel=”nofollowاستفادُ اص 

٘ٛضتٝ ایذ ٚ ٔی خٛاٞیذ یه ٚة سبیت سا ثٝ ػٙٛاٖ ٔشخغ دس ٘ظش ثٍیشیذ أب ٕ٘ی خٛاٞیذ وٝ ضٟشت ٚ اػتجبس خٛد سا ٞٓ دس ایٗ ساٜ ٔحتٛایی 
ثشای ٔثبَ تػٛس وٙیذ وٝ ضٕب یه پست ٚثالي ٘ٛضتٝ ایذ دس ٔٛضٛع اسپٓ ضذٖ وبٔٙت ٞب ٚ ضٕب ٔی خٛاٞیذ یه سبیتی . اص دست ثذٞیذ

دٖ وبٔٙت ٞبی ضٕب ضذٜ است ٔؼشفی وٙیذ ٚ ثٝ سبیت ٞبی دیٍش ٞطذاس دٞیذ ثٙبثش ایٗ ِیٙه آٖ سا ثٝ ٔحتٛای سا وٝ اخیشا ثبػث اسپٓ ش
  .است nofollow چٙب٘چٝ ٕ٘ی خٛاٞیذ وٝ اػتجبس ٚ ضٟشت سبیت خٛد سا اص دست دٞیذ ثٟتشیٗ استفبدٜ اص ِیٙه. خٛد ٔی دٞیذ 

  کٌیذ ؟  nofollowچگًَِ تواهی لیٌک ّای یک غفحِ سا 

 

ثٝ   ”nofollow“استفبدٜ وٙیذ ٔی تٛا٘یذ اص ایٗ خػٛغیت  nofollow اٌش ٔی خٛاٞیذ ثشای تٕبْ ِیٙه ٞبی غفحٝ خٛد اص خبغیت
  . استفبدٜ وٙیذ head ٚسیّٝ ٔتب تً دس
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 ص سٍضْای غحیح ٍ استاًذاسد تشای تثلیغ ٍب سایت خَد استفادُ کٌیذا

  backlinks  -لیٌکْای ٍسٍدی تِ ٍب سایت

ٌٌُٛ ٔتٛخٝ ایٗ ٔٛضٛع است وٝ ضٕب ٔی خٛاٞیذ دیٍشاٖ سا اص صحٕت ٞبی صیبدی وٝ ثشای آٔبدٜ سبصی سبیت ٚ ٔحتٛای آٖ وطیذٜ ایذ، 
تجّیغ ٔٛثش ٔغبِت ٚة سبیت ثب سشػت . ِیٙه ٞبی سبیت ثٝ تذسیح ٚ اص عشیك خستدٛ ی ٔحتٛا پیذا ٚ وطف خٛاٞٙذ ضذ. ٔغّغ وٙیذ

 آٔٛصش ثٟیٙٝ سبصی ٚة سبیتثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت اسائٝ ضذٜ دس ٔدٕٛػٝ . ٚسظ ػاللٝ ٔٙذاٖ وٕه ٔی وٙذ ثیطتشی ثٝ وطف ٚة سبیتتبٖ ت

پیطشفت ٚ ثٝ یبد داضتٝ ثبضیذ وٝ ٟٕٔتشیٗ ٘ىتٝ دس . استفبدٜ افشاعی اص ایٗ ٔغبِت ٔی تٛا٘ذ ثٝ ضٟشت ٚ اػتجبس ٚة سبیت ضٕب ِغٕٝ ثض٘ذ
 . ضٙبختٝ ضذٖ یه ٚة سبیت ٘حٜٛ خذٔبت ٚ ٔغبِت ٔفیذ خٛاٞذ ثٛد

 تشجستِ کشدى ٍ تِ سسویت ضٌاساًذى سایت اص طشیق اطالعیِ ّا دس ٍتالگ ّا 

ا٘تطبس ٔغبِت دس ثخص ٚثالي سبیتتبٖ ثٝ ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ اعالع ٔی دٞذ وٝ ٔغّجی خذیذ ثٝ سٚصسسب٘ی ضذٜ است ایٗ ساٜ ثٟتشیٗ سٚش 
د٘جبَ ٔی وٙٙذ ٔی  rssٔذیشاٖ ٚة سبیتٟبی دیٍش وٝ ٔغبِت ٚة سبیت ضٕب سا ثٝ ٚسیّٝ .ای ٔؼشفی خذٔبت ٚ ٔغبِت خذیذ ٔی ثبضذثش

تالش صیبد ثشای تجّیغ آفالیٗ ضشوت ٚ یب ٚة سبیت ٔی تٛا٘ٙذ ٔٛثش . تٛا٘ٙذ ٔؼشف ٚة سبیت ضٕب ٘یض ثبضٙذ ٚ ثبصدیذ سبیت ضٕب سا ثبال ثجش٘ذ
اٌش ضٕب سبیت تدبسی داسیذ ٔغٕئٗ ضٛیذ وٝ آدسس ٚة سبیت دس وبست ٚیضیت، ثبالی سشثشي ٞب ٚ دس پٛستش ٞب ٚ  ثشای ٔثبَ. ثبضذ

 ثشٚضٛس ٞب دسج ضذٜ ثبضذ ضٕب ٔی تٛا٘یذ خجش٘بٔٝ ٞبیی سا ثشای ٔؼشفی ٚة سبیت خٛد ثٝ ٔطتشیب٘تبٖ ایٕیُ وٙیذ ٚ آٟ٘ب سا اص ٔغبِت ٔشثٛط
 .اٌش ٔحّی سا ثشای ضشوت خٛد دس ٘ظش داسیذ آٖ سا سٚی ٘مطٝ ٌٌُٛ ثجت وٙیذ. عّغ وٙیذثٝ ضشوت خٛدتبٖ ثش سٚی ٚة سبیت ْ

 

 تجّیغبت ٔٛثش وٕه ٔی وٙذ تب ٔغبِت ٚة سبیت ضٕب دیذٜ ضٛد 
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 ثجت وٙیذ ( google map ) اٌش ٔحّی سا ثشای ضشوت خٛد دس ٘ظش داسیذ آٖ سا سٚی ٘مطٝ ٌٌُٛ

 توشیي

 

 تطٌاسیذخذهات سساًِ ّای اجتواعی سا 

ثب خذٔبت ضجىٝ ٞبی اختٕبػی وٝ ثب ٞذف تؼبٔالت ٚ ثٝ اضتشان ٌزاسی ٔغبِت ٚ سِٟٛت دس ایدبد ٌشٜٚ ٞبیی اص افشاد ثب ٔٛضٛع ٔطبثٝ 
 .وٕه ٔی وٙذ آضٙب ضٛیذ ٚ اص آٟ٘ب دس پیطجشد اٞذافتبٖ استفبدٜ وٙیذ

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 ( ثٝ د٘جبَ ٔغبِت ثضسي ٚ خبِت ثبضیذ )وٛتبٜ خذیذی وٝ ایدبد ٔی وٙیذ  تالش ثشای تجّیغ ٔغبِت خیّی 

 ٛایدبد ٔغبِت غیش وبسثشدی غشفب خٟت لشاسٌیشی دس غفحٝ ٞبی ٘خست ٔٛتٛسٞبی خستد 

ٔغبِت اص ساٜ ٞبی چبسٜ ٞستٙذ وٝ دس آٔٛصضٟبی ثؼذی   htaccess. سٔضٍ٘بسی وشدٖ ٔحتٛا ٚ یب استفبدٜ اص ٔشالجت سٔض ػجٛس ثٝ ٚسیّٝ 
 .ثیطتشی دس ٔٛسد آٟ٘ب ٌفتٝ خٛاٞذ ضذ
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 ایجاد گشٍُ ّایی اص ٍب سایتْا تا اّذاف ٍ هَضَعات هطاتِ

ایدبد ٌشٜٚ ٞب اص ایٗ ٘ٛع ٚة سبیتٟبی یىسبٖ ٔی تٛا٘ذ دس پشٚسش ایذٜ . ٚة سبیتٟبی ثسیبسی ثب اٞذاف ٚ ٔحتٛای یىسبٖ ٚخٛد داس٘ذ 
 تبثیش ٌضاس ثبضذٞبی خذیذ ٚ ٕٞچٙیٗ پیطشفت اٞذاف خٕؼی 

  : اص اًجام دادى هَاسد صیش اجتٌاب کٌیذ

 اسسبَ ِیٙه ٞبی غیش ٔفیذ ثشای ٕ٘بیص دس ٚ ثسبیتٟبیی وٝ ثب سبیت ضٕب ٔشتجظ ٞستٙذ 

 ٞضیٙٝ وشدٖ ثشای ِیٙه ٞبی خٛد دس سبیتٟبی دیٍشاٖ ثٝ ٞذف افضایص ستجٝ غفحٝ ثٝ خبی افضایص تشافیه ثبصدیذ 

 

 هذیشاى ٍب سایتاتضاسّای سایگاى تشای 

 آساًتش کٌیذ webmaster tools تشسسی ٍب سایت خَد سا تشای هَتَسّای جستجَ تا استفادُ

ٚة سبیت ثشای ایٗ أىب٘بت ثٝ ٔذیشاٖ . ٔب٘ٙذ ٌٌُٛ ،اثضاسٞبی سایٍب٘ی دس اختیبس ٔذیشاٖ ٚة سبیت ٔیٍزاس٘ذ ٔٛتٛسٞبی خستدٛثسیبسی اص 
استفبدٜ اص اثضاس ٞبی . وٙتشَ ثٟتش تؼبٔالت ٌٌُٛ ثب ٚة سبیت ٞب ٚ دسیبفت اعالػبت ٔفیذ اص ٌٌُٛ دس ٔٛسد سبیت ٞبیطبٖ وٕه ٔی وٙذ

 :ثٝ ٚسیّٝ ایٗ خذٔبت عشاحبٖ ٔی تٛا٘ٙذ. ٔذیشیت ثٝ ضٕب دس ضٙبسبیی ٔسبئّی وٝ دس ثٟجٛد ٘تبیح خستدٛ تبثیش ٌزاس است وٕه ٔی وٙذ

 تٛا٘یذ ثجیٙیذ وذاْ ثخص اص ٚة سبیت ضٕب وٝ تٛسظ سثبت ٞب ثشسسی ٔی ضٛ٘ذ ٔطىُ داسد ٔی 

 ُثٝ ٔب ثشای داضتٗ یه فبی XML ٘مطٝ سبیت اعالع ٔی دٞذ 

 فبیُ ٞبی ROBOTS.TXT سا ایدبد ٚ تحّیُ ٔی وٙذ 

 URL ٞبیی سا وٝ لجال تٛسظ سثبت ٌٌُٛ ثشسسی ضذٜ است سا حزف ٔی وٙذ 

 سا ٔطخع ٔی وٙذ دأٙٝ ٔٛسد ٘ظش ضٕب 

 ضشایظ ػٙبٚیٗ ٚ تٛضیحبت ٔتب تً سا ٔطخع ٔی وٙذ 

 ٔطخع ٔی وٙذ وٝ ٔخبعجبٖ ضٕب سا ثب چٝ وّٕبت وّیذی دس ٘تبیح خستدٛ ٔی یبثٙذ 

 ٍ٘بٜ اخٕبِی ثٝ ایٙىٝ سثبت ٌٌُٛ چٍٛ٘ٝ غفحبت سا ثشسسی ٔی وٙذ 

 ٓ٘ ٛایص دٞذ حزف ِیٙىٟبی غیش ٔفیذی وٝ ٌٌُٛ ٕٔىٗ است آٟ٘ب سا دس ٘تیدٝ خستد 

 اعالع سسب٘ی ثشای ٔٛاسد ٘مض سٕٞٙٛدٞبی ویفیت ٚ دسخٛاست تدذیذ ٘ظش سبیت 

 ٕٞچٙیٗ یبٞٛ ٚ ٔبیىشٚسبفت ٘یض اثضاس ٞبی ٔطبثٟی سا ثشای ٔذیشاٖ ٚة سبیت پیطٟٙبد ٔی دٞٙذ
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  Google Analytics تحلیل دقیق ٍ حشفِ ای ٍب سایت تِ ٍسیلِ اتضاس

ٚ فٟشست یب ایٙذوس ضذٖ ٚة سبیت خٛدتبٖ اص اثضاس ٞبی ٔذیشیت ٚة سبیت ٌٌُٛ ٚ یب سبیش خذٔبت آٖ اٌش ضٕب ثشای ثٟتش ضذٖ ثشسسی 
  ثش ٘بٔٝ ٞبی تحّیُ ٌٌُٛ ، ٔب٘ٙذ. استفبدٜ ٔی وٙیذ پس ثبیذ دس ٔٛسد تشافیه ثبصدیذ وٝ ثٝ سبیت ضٕب ٔی آیٙذ ٘یض وٙدىبٚ ثبضیذ 

Google Analytics   ٔٙبثغ اسصضٕٙذی ٞستٙذ وٝ اعالػبت ٚ تحّیُ دلیمی اص ثبصدیذ ٚة سبیت ضٕب سا ٕ٘بیص ٔی دٞذ 

 :ضٕب ٔی تٛا٘یذ اص آٟ٘ب دس ٔٛاسد صیش استفبدٜ وٙیذ

 دسیبفت ٕ٘بیی اص ایٙىٝ ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ چٍٛ٘ٝ ٚ چٝ سفتبسی دس ٚة سبیت ضٕب داضتٙذ داضتٝ ثبضیذ 

 یت خٛدتبٖ پیذا وٙیذٔفیذ تشیٗ اعالػبت سا ثش سٚی ٚة سب 

  تبثیش ثٟیٙٝ وشدٖ سبیت خٛد سا ا٘ذاصٜ ثٍیشیذ 

 .ثشای ٔثبَ اثش تغییش ٔتب تً ٞب ٚ تٛضیحبت سا ثش تشافیه ثبصدیذ خٛد ٔطبٞذٜ وٙیذ
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اتضاسّای گَگل تشای هذیشاى ٍب سایت 

 

Google Webmaster Help Forum 

http://www.google.com/support/forum/p/webmasters/  
Have questions or feedback on our guide? Let us know. 

Google Webmaster Central Blog 

http://googlewebmastercentral.blogspot.com/  
Frequent posts by Googlers on how to improve your website. 

Google Webmaster Help Center  

http://www.google.com/support/webmasters/  
Filled with in-depth documentation on webmaster-related issues. 

Google Webmaster Tools 

https://www.google.com/webmasters/tools/ 
Optimize how Google interacts with your website. 

Google Webmaster Guidelines 

http://www.google.com/webmasters/guidelines.html 
Design, content, technical, and quality guidelines from Google. 

Google Analytics 

http://www.google.com/analytics/ 
Find the source of your visitors, what they’re viewing, and benchmark changes. 

Google Website Optimizer  

http://www.google.com/websiteoptimizer/ 
Run experiments on your pages to see what will work and what won’t. 

Tips on Hiring an SEO 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35291 
If you don’t want to go at it alone, these tips should help you choose an SEO 
company. 
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