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SEO Audit ن قدیم است برای برریس باید که   اولی 

 . شود سازگاری وبسایت با موتور جستجو انجام 
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ی  ز اتی که مورد نیاز  داد بر روی سایت انجام  SEO هایتکنیک قبل از اعمال باید را  Auditیا ممی  تا کارها و تغیی 

ی باشد. قابل ردیاتی و گزارش ،است  گی 

 : SEO Auditدر انتهای 

 کنیدنقاط قوت و ضعف وبسایت را پیدا یم 

 که کجا بر روی   خواهید دانستSEO  خود تمرکز کنید زمینه تجاریو 

 

 انجام دهیم؟ SEO Auditهر چند وقت یکبار باید 

ات موتورهای جستجو  به روز شده است  (Search Engines)برای اطمینان از اینکه وبسایت شما با تغیی 

 دهیم. انجام یم SEO Audit دو بار در سال حداقل
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 : SEO Auditهای انجام راه

 خودتان به صورت قدم به قدم و با دقت انجام دهید.  -1

 . استفاده کنید )ابزارها دقیق و کامل نیستند( SEO Auditاز یک ابزار  -2

ید.  -3  با پرداخت هزینه از یک متخصص کمک بگی 

 

SEO Audit کند؟چقدر وقت رصف یم 

ی  ز د ممکن است چند دقیقه طول بکشد یا حتی ساعتممی  اما در نظر داشته باشید رصف زمان  ،ها زمان بیی

 شماست. و خدمات رسمایه گذاری بر روی تجارت  SEOبابت 

 : SEO Auditعوامل دخیل در مدت زمان 

  وبسایت، تعداد صفحات، مقدار مطالب روی هر صفحه( به این دلیل که 
ی

اندازه وبسایت )بزرگ

Search Engine کنند بلکه صفحات آن را به صورت تیک مورد برریس ها به کل یک وبسایت نگاه نیم

 دهند. قرار یم

  فاکتورهای مد نظرSEO   وری  . سازی شود پیادهکه الزم است به این معتز که چه تعداد از موارد رصز

 باید اعمال شود.  SEOمؤثر در 

 تجربه Auditor ان حرفه ای و رسی    ع بودن ز ی را انجام یم )می  ز  (دهدشخیص که ممی 

وع  SEOحداقل دو هفته قبل از اعمال  بایستیم نکته:  آمار وبسایت خود رو برریس کنید تا متوجه  Auditو رسر

ات اعمایل قبل و بعد از   شوید.  SEOنتیجه تغیی 

 

www.takbook.com



 

 

 

وع  : این کارها را انجام دهید  Audit قبل از شر

 ی ؤ مشخص کردن س سید  خواهید یماالتی که از خود یا مشیی  . بیر

  یک برریس رسی    ع و اجمایل از عملکرد وبسایتی که میخواهیمAudit   .کنیم 

 شود. یادداشت برداری مرحله به مرحله از مواردی که پیدا یم 

 تی که الزم است پاسخ داده شود. سؤاالها و در نهایت ایجاد یک چک لیست از یافته 

تواند کافز باشد اما اگر به درخواست دهید، یادداشت برداری ساده یماگر این کار را برای خودتان انجام یم

ی ر  ی است جزئیات بیشیی  ای تر ارائه دهید. و آن را حرفه بگنجانید ا در آن مشیی

ی مناسب در گرو طرح س به یاد داشته باشید:  ز  االت مناسب است. ؤ ممی 
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 پرسیم: یم SEO Auditتی که هنگام سؤاال

کت قب SEOآیا قبال  - یل موجود بر روی سایت اعمال شده است؟ اگر بله، آیا گزاریسر از شخص یا رسر

 بر کدام قسمت بوده است؟ SEO تمرکز  است که مشخص باشد 

ی وبسایت چیست؟  هدف شما از  - ز ی به دست بیاورید؟ خواهید یمممی  ز ی از اعمال ممی  ز  چه چی 

 ترین صفحات/ محصوالت/ خدمات شما کدام هستند؟مهم -

اتژی بازاریاتی فعیل شما چگونه است -
ه( اسیی  ؟)شفایه است، شبکه های اجتمایع، کارت ویزیت و غی 

 ؟pay-per-click adsکنید یا تبلیغات رسانه های اجتمایع استفاده یماز 

برریس  ا ها، پربازدیدترین صفحات و...( ر آیا آمار وبسایت خود )شامل ترافیک، تعداد بازدید کننده -

 اید؟کرده

 و من باید بدونم؟ هآیا موردی هست که از قلم افتاده باش -

 کافیست عبارت زیر را جستجو کنید:   SEO Auditسؤاالت های متنوع از برای دریافت نمونه و لیست

“seo audit checklist pdf” 

ایط فعیل وبسایت  نکته:  از این منابع استفاده کنید )منابع زیادی با امکانات برای به دست آوردن آمار و رسر

 : متنوع در این زمینه وجود دارد، این منابع پیشنهادی هستند(

similarweb.com     |     website.grader.com     |     woorank.com 
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 SEO هاتی از بخش
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Website conversion :   کارهای شامل

که کاربر در سایت انجام است  عادی 

دهد مانند کلیک در نقاط مختلف، یم

ز صفحه ها و خرید کردن، جابجاتی بی 

ه.   غی 

متقاعد کردن وبسایت باید تواناتی یک 

برای رسیدن به هدف وبسایت کاربر 

)فروش محصول، ثبت نام، ارسال نامه و 

 را داشته باشد.  ...(

 

 

 

pay-per-click ads : که سایت   رویسر از تبلیغ است

کننده به ازای هر کلیک که کاربر را به سایت تبلیغ

شونده شونده هدایت کند، مبلغز از سایت تبلیغتبلیغ

 کند. دریافت یم

 

 

 

 

 

call-to-action (CTA) : ز یا دکمه ای شکل، طرح، میی

و یا حس  کند   که کاربر را تشویق به کلیک بر روی آن

در وبسایت  CTAود وج در بیننده ایجاد کند. را کنجکاوی 

 ها این طرح های مختلف" است. برای دیدن نمونهالزایم"

call-to-action  جستجو کنید.  در گوگل را 
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Consistent look :  یکسان بودن کل ظاهر

سایت و صفحات و استفاده از یک 

Guideline جهت مطابقت ظاهری  ثابت

 که  . کلیه عنارص از یک استاندارد 
ی

ترکیب رنیک

کنید باید خاص باشد، به این استفاده یم

صورت که کاربر با دیدن وبسایت شما لوگوی 

کت دیگری را به خاطر نیاورد.   رسر

 

 

 

های ها و الگوریتمربات های گوگل: الگوریتم

ها توسط بندی وبسایتمتعددی برای فیلیی و رتبه

شود. هر یک از این گوگل به کار گرفته یم

ها وظایف منحرص به فرد خود را دارد. ریتمالگو 

برای مثال، هدف کیل ربات پنگوئن حذف 

های اسپم از نتایج جستجو است. برای سایت

های گوگل لینک ترین الگوریتمآشناتی بیشیی با مهم

 را ببینید:  *زیر

http://searchengineland.com/library/google/google-algorithm-updates 

ها، توضیحات جزء به جزء در این کتاب گنجانده نشده های گوگل و به روز رساتز متعدد این رباتبه دلیل حجم زیاد محتوا در مورد ربات *

 است. 

 

Bounce rate : ز  که با دیدن اولی 
درصد کاربراتز

ای( از وبسایت آن را ترک )هر صفحهصفحه 

باال بودن این مقدار به این معنیست که  . کنند یم

کاربر به رسعت محتوای مورد نظر را پیدا کرده، 

 وارد سایت شده، سایت او را گیج کرده و 
ً
اشتباها

یا هر دلییل که باعث ترک رسی    ع کاربر شده رخ 

 داده است که نمره منفز در بر دارد. 
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 Back link :  لینک(  ) دیگر به سایت شما  های() سایتکه از هاتی

  داده شده است. 

ز ییک از راه های مفید، فعالیت در شبکه back linkهای گرفیی

های ها است. سایتاجتمایع و ایجاد مطالب در آن سایت

ترین وبسایت نت از دید موتورهای اجتمایع معتیی های اینیی

اک   کنید جستجو هستند. اگر مطلتی که ایجاد یم ذاشته گبه اشیی

اک یک  مفید به وبسایت شما ایجاد  back linkشود، با هر اشیی

های دیگر به وبسایت back linkجاد کننده شود. اگر اییم

با محتوای وبسایت ها محتوای آن سایت دقت کنید کههستید، 

 شما مشابه باشد تا این لینک مؤثرتر واقع شود. 

 

Typography : به نحوه صحیح چیدمان متون و انتخابfont طول سطرها، تعداد کلمات در هر خط و در ،

 استاندارد و مناسب چشم کابر باشد گفته یمبندی صحیح متون در کل قالب
ً
 شود. وبسایت به صورتی که کامال

، شما با خواندن کامل این کتاب از Practical Typography نویسنده کتاب  Matthew Butterickبه گفته 

ید. لینک آنالین کتاب به صورت رایگان: ای در این فن سبقت یمطراحان حرفه %95  گی 

http://practicaltypography.com / 
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 :در زمان برریس اجمایل یک سایت

  به دنبالCTA  .بگردید 

  ی )بازدید کننده( باشید  . دهید نه توضیح خدماتی که ارائه یم و  به دنبال خواسته مشیی

 ایط، قرارداد ها و حریم خصویص  از وجود صفحه  . اطمینان حاصل کنید رسر

تز میان شده است را برریس کنید و ببینید فاصله زما های اجتمایع که خدمات وبسایت در آنها ثبتهشبک

 . ها چقدر استروزرساتز به

ز  آنها را برریس کنید. ببینید که وبسایت خدمات خود را در چند شبکه اجتمایع ثبت مطالب غتز بودن همچنی 

  کرده و آیا محتویات آنها به کامیل وبسایت اصیل هست یا نه. 
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“rel=nofollow” 

سایت وارد محتویات این لینک  گوید که برای برریس کلبه موتور جستجو یم aدر تگ  nofollowخاصیت 

 سایت دخیل نکن.  بندیرتبهنشو و محتویات این لینک را در 

 

“Dofollow” 

دهد محتویات سایت لینک شده را کاوش کند. است که به موتور جستجو اجازه یم nofollowدر تضاد با 

 مثال: 

 

 هستند و نیاز به انجام کاری نیست.  dofollowها به صورت پیش فرض بینید همه لینکهمانطور که یم

شامل تک کلمه هاتی که در  کلمات کلیدی: 

 : شود مانند جستجوهای کاربران استفاده یم

 "شهر" یا "آموزشگاه"

هاتی که در عبارت عبارات کلیدی: 

شود مانند جستجوهای کاربران استفاده یم

 "آموزشگاه کامپیوتر در اهواز"

ابزارهای متنویع که در ابتدای از  توانید یم

کتاب و در ادامه معرفز شده جهت تحلیل و 

برریس کلمات کلیدی وبسایت خود کمک 

ید.   بگی 

سید که چه  سپس،  کلیدی   کلماتاز خود بیر

توسط  شما  بندیرتبه خواهید یمهستند که 

 باال برود. ها آن
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 در اشتباهبیشیی یم وبسایت دیده شدنکنید با افزایش تعداد کلمات کلیدی شانس اگر فکر یم
ً
 ! هستید  شود، کامال

 به جای اینکه تمرکز خود را بر روی کلمات کلیدی عمویم مانند "
ی

ل" یا "حیوان خانیک ز " بگذارید، کلمات لوازم میز

ز لباسشوتی " یا "قناری زردتر را وارد میدان کنید. مثال "تخصیص رساند. اش یمتر کاربر را به خواسته" راحتماشی 

 که در بازار دارید تمرکز کنید. 
ز
 بر روی هدف

ی ”the“مانند "از" "تا" و کلماتی که عمومیت دارند  در امتیاز ندارند مگر اینکه با یک اسم خاص ترکیب  تأثی 

 یک عبارت معتز دار ایجاد کنند. برای مثال: شوند و 

The Lion King  کند. لم معروف را در ذهن تدایع یمکه اسم فی 

! آیا چگایل کلمات کلیدی تنها با استفاده صحیح، شانس ما را باالتر یم  برد؟ خی 

ز و یک داریم ای صفحه 400تصور کنید یک کتاب  عبارت ، Lion Kingمقاله در مورد فیلم در مورد همه چی 

ز از رتبه باالتری برخوردار است،  ”The Lion King“مد نظر ما هم  مشخص است که کتاب در رابطه با همه چی 

 در نتایج جستجو از اولویت برخوردار باشد.  این مقالهشود است اما مطالب نامربوط زیادی دارد که باعث یم

ز موضوع مؤثر استرتیب و جاگ  ت. برای مثال: ذاری کلمات کلیدی در یافیی

“The Lion King was a very popular movie” 

گذارد را در نتایج جستجو پشت رس یم ”The king of Persia used to keep a Lion as his pet“به راحتی 

 زیرا ترتیب کلمات رعایت شده. 

در برابر  ه شانیسکلمات کلیدی را به صورت نامتعارف در تعداد باال استفاده کردای که  در نتیجه، صفحه

 ای که معقوالنه است ندارد. صفحه

ز  googleشود که تکرار بیش از اندازه کلمات کلیدی باعث یم نکته:  د. بی  محتوای سایت را تکراری در نظر بگی 

 از محتوا را با کلمات کلیدی پر کنید.  %4تا  2%
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 شعت وبسایت

 . دو ثانیه یا کمیی بارگذاری شود مدت از کاربران انتظار دارند سایت در  47%

 .دشو از کاربران یم %40رک ، باعث تثانیه طول بکشد  3سایتی که باال آمدن آن بیش از 

Minify ییک از راهکارهای مؤثر در کاهش حجم سایت :minify  ده کردن کدهای  CSSو  JavaScriptیا فشر

شود. برای ز فواصل و حروف اضافز خایل یماست. به این صورت که پس از اتمام کدنوییس، فایل مربوطه ا

 متوجه شدن این موضوع به عکس زیر توجه کنید: 

 

 دهید. را افزایش یموبسایت  loadدر نتیجه شما با این عمل حجم فایل خود را کاهش و رسعت 

جستجو کنید. ابزارهای  googleرا در  ”js minifier“یا  ”css minifier“برای انجام این کار کافیست کلمات 

 برای شما انجام یم
ی

 دهند. آنالین این کار را به سادگ
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 . را طرایح کنید  حتما نسخه موبایل وبسایت

ید: از سایت توانید یمبرای برریس بهینه بودن وبسایت با موبایل    های زیر کمک بگی 

mobiletest.me 

mobilephoneemulator.com 

کل سایت لحاظ   بندیرتبهل را در یبهینه بودن وبسایت برای نمایش روی موبا موتورهای جستجوی مطرح،

 کنند. یم

ز برای اعمال اندازه از مرورگر استفاده کنید. در  توانید یمبه صورت آفالین  (Resolution) های مختلفهمچنی 

 را بزنید.  Ctrl + Shift + Mسپس کلیدهای ترکیتی  F12ابتدا کلید  مرورگر 

 : Domainسوابق 

 سوابق آن را جهت  Domainاگر قصد خرید یک 
ً
را دارید، حتما

نبودن وبسایت  Spamاطمینان از معتیی بودن اطالعات قبیل و 

اید مدتی قبل برریس کنید. ممکن است سایتی که خریداری کرده

مفید و  بوده و این باعث کسب  Spamحاوی مطالب غی 

برای برریس  شود. نمرات منفز از موتورهای جستجو یم

 از این وبسایت استفاده کنید:  Domainتاریخچه یک 

archive.org 
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 SEOکلیاتی از 

Onsite optimization :  ،اطمینان از بهینه بودن صفحاتtitle ها، محتوا و ساختار کیل برای کلمات ها، تگ

 Search Engine یجستجو روی عوامیل است که تأثی  مستقیم در نتایج  . تمرکز این بخش بر کلیدی مد نظر 

 ها دارد. 

Offsite optimization : است. های معتیی به سایت شما داده شده هاتی که از طریق سایتلینک 

 Offsite SEO .ز است ین راه برای افزایش ترافیک پایدار و مطمی   بهیی

Social media optimization : های و شبکه ها رسانهدر آن سازی و تعریف وبسایت و خدمات بهینه

 . اجتمایع

Competition analysis :اند و استفاده از آنها هاتی که رقبا به کار گرفتهبرریس روش . 

Promotion analysis : ین تأثی  برریس دوره
ز عوامیل که بیشیی ای جهت اطمینان از ارتقاء نمره سایت و یافیی

 . اند و تمرکز بر روی آنها را در ارتقاء نمره سایت داشته
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Onsite optimization مراحل مختلف 

 کلمات کلیدی: 

ید. از طریق آمار سایت، برریس کنید چه را کند کنید کاربر برای جستجو تایپ یملغاتی که فکر یم در نظر بگی 

 اند. ترافیک را به سمت سایت هدایت کردهکلمات کلیدی بیشیی از همه 

 کنند بیابید. که رقبای شما استفاده یمرا  کلمات کلیدی   seocentro.comریق وبسایت طاز  توانید یم

ز از طریق این لینک   http://www.seocentro.com/tools/seo/keyword-density.htmlهمچنی 

 تراکم کلمات کلیدی یک صفحه را بیابید.  توانید یم

تمرکز خود را بر روی گنجاندن آن کلمات در محتوای وبسایت افزایش ز پیدا کردن کلمات کلیدی مناسب، بعد ا

ی به مشاهده دهید   نگه دارید.  تا کاربر را مدت زمان بیشیی

Titles & Descriptions : 

ین بخش   است.  descriptionو  title هایتگ ،onsite (on page) optimizationمهمیی

ح دهید.  Search Engineدقت صفحه را برای  با  باید ها  attributeبا استفاده از این   و کاربران رسر

 شوند؟ها کجا نشان داده یم attributeاین 

 بینید: را یم titleتگ محتوای در مرورگرها، در عکس زیر  -
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http://www.seocentro.com/tools/seo/keyword-density.html


 

 

 بینید: را یم meta، توضیحات تگ ها  Search Engineدر نتایج جستجوی  -

 

که تنها با کتر لینک وبسایت مطابق شکل زیر، بخیسر از محتوا   (Facebookهای دیگر )همانند ر سایتد -

 شود: نشان داده یم

 

، لینک برای ارسال کتر شده و عنوان لینک )که شامل محتوا (Telegramافزارهای اجتمایع )همانند در نرم -

 شود: نشان داده یم ر خودکااست( به صورت 
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 : meta descriptionو  titleنکات مهم تگ 

  ح دهد.  باشد و مختص همان صفحه  ، توضیحاتبرای هر صفحهباید به  با دقت محتوای آن را رسر

 مختص خود داشته باشد.  meta descriptionو  titleیک تگ  ،که هر صفحه  اینصورت

 باشد تا کاربر را به کلیک بر روی لینک ترغیب کند.  جذابها باید محتوای این تگ 

  
ً
 شامل کلمات کلیدی باشد. تگ، حتما

  وع  لغت،کلمات کلیدی را از لحاظ معتز و   االمکانحتی ز با رسر  ییک کنید.  title میی

 title  ز  حرف باشد.  60تا  50باید بی 

 escriptiond  ز  *باشد. حرف  160تا  150باید بی 

  اگر تعداد حروفdescription تجو به سه نقطه بیشیی از حد استاندارد باشد در توضیحات موتور جس

 حرف است:  160که بیش از   د ببینیرا  meta descriptionشود. برای مثال در سایت زیر )...( ختم یم

 

 
 

به اند و بینید که کلمات به سه نقطه )...( ختم شده، یمو در اینجا همان وبسایت در نتایج جستجو 

 شوند: طور کامل نمایش داده نیم

 

 
 

  نام آن را در  برند اگر 
ً
ح خدمات  ،لحاظ کنید. در غی  اینصورت descriptionمعروفز دارید حتما رسر

 خود را بنویسید. 

ید.   descriptionبرای برریس  serpsimulator.comاز وبسایت *  کمک بگی 
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اییط از  : (1) مهمنکته  )که شامل هیچ یک از کلمات  زننده و فریبندههای گولعناوین و لینکتحت هیچ رسر

کلیک کردن و باز شدن صفحات استفاده نکنید. اگر ترغیب کاربر جهت  محتوای وبسایت نیستند( برای  کلیدی

رو راست باشید و از کلمات کلیدی موثق  مانند گوگل پیدا شود، گر مطالب شما در موتورهای جستجو  خواهید یم

 دهد استفاده کنید. خالص که محتوای شما را پوشش یمو 

 

"، "دالیل، دلیل یا (Why)"، "چرا (How to)کلماتی همچون "چگونه   ،ها برای عناوین یا لینک (: 2) مهمنکته 

های شفافز هستند که کاربر را به کلیک بر روی لینک مورد نظر " و کلماتی از این قبیل، گزینه(Reasons)علت 

به ویژه هنگایم که محتوای لینک آموزیسر یا علیم باشد که به کاربر برای انجام کاری کمک  ،کنند یمترغیب 

 . کند یم

 

در انتخاب عناوین سؤایل دقت  (: 3) مهمنکته 

ای از پاسخ در االمکان با گنجاندن ذرهکنید. حتی 

عنواتز که به کار بردید، کاربر را به کلیک کردن بر 

وسوسه کنید؛ مانند و خواندن ادامه آن روی لینک 

 : روبرو عکس 

 

 

ز  (: 4) مهمنکته  ز کنید. لینک معمویلعناوین از نوشیی ی  ،ها و عناوین پرسیسر پرهی  اک  برایشانس بیشیی به اشیی

 سایت دارند.  SEOگذاشته شدن، افزایش ترافیک و در نتیجه افزایش نمره کیل 
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 URLساختار 

- URL  ح صفحه موجود باشد. و شفاف  خوانا برای کاربر  باید ز آنها رسر  و در میی

اک گذاری ساده باشد.  -  برای اشیی

 حرف کمیی باشد.  255از  باید  URLطول  -

 شامل کلمه کلیدی همان صفحه باشد.  -
ً
 حتما

ه )مکل -  با خط تی 
ً
 (free-download)( جدا کنید مثال -ات کلیدی را حتما

 نکنید. از کلمات کلیدی تکراری یا اضافز استفاده  -

 

 : URLاستاندارد  کیل  نمونه

http://www.domainName.com/category-keyword/subcategory-keyword/primary-

keyword.html 

 استاندارد:  URLنمونه یک 

http://soft98.ir/internet/download-manager/1132-FrostWire.html 

 غی  استاندارد:   URLنمونه یک

https://www.digikala.com/Product/DKP-

126814/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DB%8C-

%DA%A9%D8%B1%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-sc-3 

 : *اصیل به این شکل بوده است URL که در واقع

https://www.digikala.com/Product/DKP-126814 -مدل-کررسر -یشو -بخار/  sc-3 

* URL برای اینکه بتوانید شود. غی  استاندارد به صورت کدگذاری شده کتر یمURL  های غی  استاندارد را کتر کنید در انتهای آن

 اضافه کنید.  Spaceیک کاراکیی فاصله یا 
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 ریزد؟های غی  استاندارد بعد از کتر به هم یم URLچرا ظاهر  : سؤال

 Safe charactersباید از یکشی حروف خاص که  URLساختار 

، در غی  اینصورت به صورت کدگذاری شود شوند تشکیل نامیده یم

 شامل:  Safe charactersشود. یم نمایانشده 

 A-Zو  a-zو  9-0 : حروف

 Spaceیا )فاصله & = @ : ? / ; , ( ) ' * ! + . _ - $ حروف خاص: 

 جزء حروف استاندارد نیست(

 
 و مرورگرها مطابقت داشته باشد.  ها  OS، رسورها همه برای این است که ساختار آن با  URLکدگذاری 

 
  ،بهیی است که در صورت امکان نکته تخصیص: 

ً
اصیل قرار دهید تا شانس  Domainدر  محتوا را مستقیما

ز آن در   باشد:  اینصورتدارید بهیی است به  Blogباالتر شود. برای مثال اگر یک  بندیرتبهقرار گرفیی
 

 http://www.yourdomain.com/blog 

 نه این حالت: 
 http://blog.yourdomain.com 
 

 باشد:  اینصورتیا اگر یک فروشگاه دارید بهیی است آدرس به 

 http://www.yourdomain.com/store 

 نه این حالت: 

 http://store.yourdomain.com 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com
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Canonicalization 

Canonicalization کدام صفحه  شوند هنگایم که با محتوای یکسان روبرو یمگوید به موتورهای جستجو یم 

 نشان دهند. در نتایج جستجو از سایت را 

 به یک صفحه ختم یمبرای مثال آدرس
ی

 شوند: های زیر همیک

http://www.paniz.net / 

http://paniz.net/ 

http://www.paniz.net/index.php 

http://paniz.net/index.php 

های باال آدرس اصیل و مد نظر شماست، شفاف سازی کنید که کدام یک از آدرس Search Engineباید برای 

 دهد که همتکراری نشان یم هایجستجو لینک نتایجدر  Search Engineدر غی  اینصورت 
ی

به یک صفحه  یک

 شوند. ختم یم

 بیند. های باال را یک صفحه مجزا یمهر کدام از آدرس ،Search Engineبه این دلیل که تنها 

به صورت  linkنمایش داده شود، کافیست از تگ  Search Engineدر  URLبرای اینکه مشخص کنیم کدام 

 زیر استفاده کنیم: 

 

صفحه تکراری از  url-bگوید که داشته باشیم، تگ باال یم url-bو  url-aهای متفاوت به نام URLاگر ما دو 

url-a  است پس برو بهurl-a   که در تگlink  تعریف شده پس در نهایتurl-a  در موتور جستجو نشان داده

 شود. یم

 شود. قرار داده یم url-bو در صفحه  <head></head>تگ باال در قسمت 

ید:  توانید یمبرای پیدا کردن محتوای تکراری   از وبسایت زیر کمک بگی 

siteliner.com 
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301 redirect 

جستجو کرده، دچار تغیی  شده و به آدرس  Search Engineکه کاربر در   URLدهد که این وضعیت نشان یم

 جدید انتقال یافته است. 

توان اطمینان یم اینصورترا به آدرس جدید فرستاد. به  و کاربر استفاده کرد  redirect 301از  باید  اینصورتدر 

 شوند. به یک صفحه یکسان منتقل یم ها  Search Engineحاصل کرد که هم کاربران و هم 

 در رت 301وضعیت : (1) نکته
ً
 مؤثر است.  ها  Search Engineبندی بهمستقیما

ی در  404وضعیت  : (2) نکته  ندارد.  ها  Search Engine بندیرتبههیچ تأثی 

 زیر را ببینید:  لینک HTTPهای برای آشناتی با کلیه وضعیت

https://moz.com/learn/seo/http-status-codes 
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Header Tags 

 به تگ،  6این 
ً
 ها  Search Engineمستقیما

 گویند که صفحه شما درباره چیست. یم

ز آنها از لحاظ اهمیت در یک  نحوه به کار گرفیی

 زیر باشد: شکل ساده، باید به صورت 

 

 

<h1> ن  <h1/>زمی 

<h2>آسیا</h2> 

<h3>خاورمیانه</h3> 

<h4>ایران</h4> 

<h5>خوزستان</h5> 

<h6>اهواز</h6> 

ز  <h2>به دنبال  Search Engineدر صفحه نباشد،  <h1>اگر  ن عنوان یا گردد تا از آتر یمو همینطور پایی 

 باید در  برای صفحه بیابد.  توضییح
ً
ز اصیل، حتما ح آن در  <h1>میی ز  <h2>و زیرنویس یا رسر تر نوشته و پایی 

 شود. مانند مثال روبرو: 

<h1>Main Title Text</h1> 

<h2>Subtitle Text</h2> 

 نکات: 

 داشته باشد.  <h1>هر صفحه باید تنها یک  -

صفحه های مختلف به این ترتیب موتور جستجو از بخش . کنید   بندیقسمت <h2>صفحات را با چند  -

 شود. آگاه یمای بلند با محتوای طوالتز دارید وقتی صفحهبه ویژه 

 . بگنجانید االمکان تعدادی از کلمات کلیدی را در عناوین حتی  -

ز یم  ها استفاده کنید.  headerتوانید از افزونه زیر برای برریس موارد مختلف وبسایت و همچنی 

https://moz.com/products/pro/seo-toolbar 
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 شمایه گزاری نکنید!  SEOتنها برای 

 اند پس ابتدا باید آنها را برای کاربر بهینه کنید. ها برای کاربران ایجاد شدهوبسایت

 اش برساند. تر به خواستهوبسایت باید از دید کاربر نمای مناستی داشته باشد و کاربر را رسی    ع

 نکات: 

 و افزایش بازدید مؤثر است. برای مثال:  SEOدر  text formattingبندی متون یا نحوه صحیح قالب

<b>bold text</b> 

<i>italicized text</i> 

گویند که محتوای مهم صفحه چیست و چه موضویع را پوشش یم Search Engineبه  <b>و  <i>هر دو تگ 

 . ها قرار دهید کلمات کلیدی صفحه را در میان این تگدهد.  یم

 استفاده کنید: از لیست
ً
 ها حتما

کاربر را از جستجوهای طوالتز ،  انتخاب های آمادهبه دلیل قرار دادن گزینه <ul>و  <select>هاتی مانند گت

 کنند. نیاز یمتی 

به رسعت محتوای  کند کاربر کمک یم  <ul>های لیست مانند تگها در  headerقرار دادن عناوین یا  نکته: 

 دلخواه را بیابد. 
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 به یاد داشته باشید: 

 به رسعت صفحه را نگاه یم از چیدمان
ً
نند و از کو قالب بندی ظاهری مناسب استفاده کنید. کاربران معموال

 صفحات طوالتز گریزانند. 

 محتوا داشته باشد   باید هر صفحه 
ن
 : کهبه قدر کاف

 از دید کاربر معتیی و مفید باشد. 

 باشد. سغ کنید تا جاتی برای ایجاد لینک
ز
 که ممکن است این فضا را به صورت های داخیل فضا به اندازه کاف

 درون محتوا ایجاد کنید. مانند وبسایت زیر: )و با کلمات کلیدی( طبیغ 

 

 Search Engine کند و هم بههم به کاربر در فهم محتوا کمک یم ،های داخیل به دیگر صفحات وبسایتلینک

ز ساده  تر همه صفحات وبسایت. در یافیی

 است. ها  Search Engineهای شناساندن صفحات وبسایت به های داخیل ییک از راهلینک

 با استفاده از لینک Search Engine بندیرتبهدر  ایصفحه خواهید یماگر 
ً
های داخیل به لحاظ شود حتما

 آن صفحه اشاره کنید. 

ین لینک را  بایستیم Servicesو  Homeاز طریق دیگر صفحات وبسایت، به صفحاتی همچون  بیشیی

 بدهید. 

ز  نکته:   لینک داخیل حد استاندارد برای هر صفحه است.  5تا  2بی 
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Content (محتوا) 

 محتوای وبسایت باید خاص، منحرص به فرد و با کیفیت باشد. 

 برریس کنید.  ترین صفحات وبسایتپربینندهابتدا، کیفیت مطالب را در 

بازدید خود اطمینان  های مناسب در صفحات پرو استفاده از تگصحیح  formattingاز کیفیت مطالب، 

 حاصل کنید. 

ید:   google analyticsاز  توانید یمترین صفحات وبسایت خود  برای دیدن پر بازدید  کمک بگی 

https://www.google.com/analytics 

  در بخشbehavior  سپسsite content  و در نهایتall pages  .این آمار قابل مشاهده است 

  در بخشpage analytics اند. ببینید که کاربران، کجا بیشیی کلیک کرده توانید یم 

  پس از  ا صفحه ر برای اینکه ببینید کاربران کدامload کنند، شدن سایت باز یمLanding page  ز را نی 

 برریس کنید. 
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 به روز رساتن وبسایت

 ای، محتوای قدییم را به روز یا حذف کنید. به صورت دوره

Search Engine  سطح دانند که یمو اید سایت را به روز کردهچند دفعه کنند که چقدر و ریس یمها به دقت بر

اتی که در وبسایت یا صفحه   است.  به چه اندازه اعمال شدهاهمیت تغیی 

اک گذاری اک گذاری در  همیشه برای کاربر رایه برای اشیی محتوای صفحه بگذارید و با قرار دادن کلیدهای اشیی

 تر کنید. تلف اجتمایع کار را سادههای مخشبکه
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ده سازی،   هاو لینک نامگذاریفشر

ده کنید.   uploadها را قبل از همیشه عکس  کردن روی سایت فشر

تا عکس کشیده و به هم ریخته نشود و  نسبت تصویر عکس و اندازه آن را مناسب با محتوا انتخاب کنید 

ز کاهش یابد.   حجم آن نی 

 : نامناسبدر مقابل  مناسبنسبت تصویر 

 

                 

 

 از تگ 
ً
ح یمها استفاده کنید و نامدر عکس altحتما در این حالت دهد، هاتی انتخاب کنید که عکس را رسر

Search Engine آن چیستو موضوع فهمد که عکس به راحتی یم . 
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 ها: گذاری عکسهای استاندارد نامروش

برای مثال، نامگذاری بر  ذاری زیر را انتخاب کنید. های نامگییک از روش توانید یمبسته به نوع نیاز و کاربرد، 

 اساس تاری    خ یا حجم فایل: 

picnic-20170613.jpg تاری    خ 

picnic-76kb.jpg حجم فایل 

picnic-400x300.jpg ابعاد فایل 

picnic-original.jpg 

picnic-cropped.jpg 

picnic-group-photo.jpg 

 دیگر اطالعات

 

 نکات: 

های استاندارد استفاده کنید. برای اینکه هنگام آپلود عکس نام ها  ها دچار تغیی  نشوند از کاراکیی : شامل این کاراکیی

ه( هستند.  –، _ )زیر خط( و zتا  aو   Zتا  Aحروف   )خط تی 

 
ً
فایل یا عکس)ها( که نام آنها شامل حروف بزرگ است در برخز از حروف کوچک استفاده کنید زیرا  ترجیحا

 . شوند رسورها فراخواتز نیم

ده سازی عکس )بدون افت کیفیت محسوس( از وبسایت زیر استفاده کنید:   برای فشر

compressor.io 

 از ابزار زیر استفاده کنید:  توانید یموجود یا عدم وجود آن در صفحات، و  altبرای برریس تگ 

varvy.com 

 (Broken links) های خرابلینک

ز  ها یا نیست اما ممکن است سایت شما دههای خراب دا کردن لینکتر از برریس دستی برای پیهیچ رایه مطمی 

 از ابزار زیر استفاده کنید:  توانید یمها برای برریس سالمت لینکته باشد. صدها لینک داش

https://validator.w3.org/checklink 

 بندند. کاربران به محض دیدن لینک خراب در یک سایت آن را یم  توجه کنید: 
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Bounce rate 

 وبسایتتری در هر چه کاربر مدت زمان طوالتز 

 شما بماند بهیی است. 

ز دلیل کاربر پسند بودن محیط وبسایت  به همی 

 شود. یمو طراخ آن یک امر مهم تلفی 

دهد که به محض دیدن سایت شما آن هاتی را نشان یمدرصد بازدید کننده Bounce rateدر تعریف ساده تر، 

 باالتر است.  بندیرتبهکنند. هر چه این درصد کمیی باشد را ترک یم

Search Engine ی ها به محض باز شدن یک وبسایت برای اندازه ایجاد   sessionیک bounce rateگی 

  Sessionکنند. مدت زمان این یم
ً
 29دقیقه است. در نتیجه، اگر یک کاربر از یک سایت به مدت  30معموال

ی در نتیجه   به رسعت سایت را ببند، تأثی 
ً
دقیقه بازدید کند، سپس خارج شده، دوباره وارد سایت شود و مجددا

bounce rate  نخواهد داشت به این دلیل که تنها در طول یکsession  .این بازدید انجام شده است 

 های مختلف وبسایت ترغیب کنید. کاربر را به کلیک بر بخش  bounce rateسغ کنید برای کاهش  نکته: 

 

 ظاهر یکسان

 از یکسان بودن ظاهر عنارص وبسایت اطمینان حاصل کنید. 

نه تنها خود وبسایت، بلکه ظاهر و حیس که در تبلیغات 

های اجتمایع ایجاد وبسایت و صفحات برند خود در شبکه

 اید بایستی یکسان باشد. کرده

یکسان بودن ظاهر کیل، حس آشناپنداری را به کاربر القا 

 این صفحه را جاتی کند طوری که کاربر احساس یمیم
ً
کند قبال

 شود. مت آن جذب یمدیده و بیشیی به س

 دهد. های مختلف را با ظاهر یکسان نشان یمشکل مقابل تگ
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 تبلیغات

ها به دنبال خدمات و اطالعات هستند. خود را یک کاربر بازدیدکننده

 خواهد. فرض کنید تا ببینید کاربر از وبسایت شما چه یم

ز ) دارد  SEOتبلیغات زیاد در باالی وبسایت تأثی  منفز بر  : نکته همچنی 

بر کاربر پسند بودن وبسایت(. برای تبلیغات خدمات خود بهیی است از 

google ads  .استفاده کنید 

 

 در آبریحن از قوانینن که گوگل برای تبلیغات 
ً
 وبسایت تأثی  گذارند:  SEOنالین وضع کرده کامال

  کلیک بر روی لینک تبلیغات استفاده نکنید.   جهتاز محتوای گول زننده برای فریب کاربر 

  به ایمیل کاربر ارسال نکنید، ممکن است وبسایت شما )بدون اجازه( به هیچ عنوان محتوای تبلیغاتی

 وارد لیست سیاه شود. 

  استفاده ازpop-up اییط توصیه نیم  شود. تحت هیچ رسر

  وبسایت اختالل ایجاد کند.  عملکرد تبلیغات وبسایت به هیچ عنوان نباید در روند 

   اگر ازcookie باید کاربر را مطلع کنید  کنید، جهت حفط حریم شخیصدر وبسایت خود استفاده یم

 کند. استفاده یم cookieکه وبسایت از 

ز درج تبلیغات گوگل در وبسایت  ها به لینک زیر بروید: برای اطالع کامل از کلیه قوانی 

https://support.google.com/adsense/answer/48182?hl=en 

 

 وبسایت Loadشعت 

 بر روی 
ً
 SEOرسعت باال آمدن وبسایت مستقیما

 خواهید یمو هدایت کاربر به بخیسر که 

(Conversion .گذار است  ( تأثی 

ترین عوامل کیفز یک وبسایت، ییک از مهم

رسعت آن است. برای اطمینان از بهینه بودن و 

وبسایت خود از لینک برریس رسعت باال آمدن 

ید:   زیر کمک بگی 

webpagetest.org 

ین زمان   را به خود اختصاص داده است.  loadاین وبسایت به شما نشان خواهد داد که چه عامیل بیشیی
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ز برریس کنید. در مرورگر  loadرسعت  توانید یمشما  نکته:  سپس  F12کلید  وبسایت را از طریق مرورگر نی 

عنارص مختلف صفحه را  loadشود و شما زمان  refreshرا بزنید تا صفحه  F5، کلید Networkرسبرگ در 

 خواهید دید. 

ز وبسایت   پس به صورت آنالین، را راهکارهای افزایش رسعت  https://varvy.com/pagespeedهمچنی 

 دهد. به شما ارائه یماز برریس سایت 

 

 : اییط از دستورات  نکته امنینی به  cssتحت هیچ رسر

 استفاده نکنید.  inlineصورت 

 Content Security Policy (CSP) است که  قانوتز

به ها را ملزوم کرده که محتوای خود را توسعه دهنده

 codeمختلف نفوذ ناپذیر کنند تا خطر  هایروش

injection  .را کاهش دهند 

 

 ها Search Engineثبت شی    ع وبسایت در 

. گوگل بروید  www.google.com/webmasters/toolsست به لینک کافی  جهت ثبت وبسایت در گوگل،

 URLکنید و سپس از طریق   آپلود خواهد که این فایل را در وبسایت کند و از شما یمایجاد یم htmlیک فایل 

د.   به آن لینک بروید تا تأییدیه صورت گی 

-  
ً
 کشد تا گوگل اطالعات وبسایت را پس از ثبت کردن برریس کند. ساعت طول یم 48تا  24معموال

 دهد. گوگل، مراحل را قدم به قدم و هنگام ثبت نام به صورت ساده برای شما توضیح یم -

 توانید یم google analyticsبرای برریس وبسایت و آمار آن استفاده کنید. با استفاده از  google analyticsاز 

 : موارد زیر را ببینید 

بخش  google analyticsاید و این ترافیک از کجا آمده )محیط چه مقدار ترافیک دریافت کرده -

Acquisition  سپسall traffic  و در انتهاchannels) 

 کنندبه سمت وبسایت شما هدایت یمچه تعداد وبسایت ترافیک را  -

 نام  -
ً
 کنندیم در مرورگر وارد )وبسایت( را  domainچه تعداد کاربر مستقیما

رگانیک به معتز نتایج جستجو در  Organic searchنتایج  -
ُ
 ها است( Search Engine)جستجوی ا

 تمایع به سایت شما هدایت شده استهای اجترافییک که از طریق رسانه -
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 زبان سایت

کنید دو زبانه است یا بسته به نوع سایت، اگر سایتی که طراخ یم

 غی  از انگلییس دارد بهیی است آن زبان را در تگ 
به  <html>زباتز

 صورت زیر مشخص کنید: 

 

 

 

 ها از لینک زیر استفاده کنید: برای پیدا کردن کد زبان

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes 

ز   ذاری کنید. جایگ <head>در میان تگ  ،برای محتوا  ( را و کشورهای مختلف)ها زبان توانید یمهمچنی 

 : شود تعریف یم اینصورتسایت پیش فرض به  ،برای مثال

 

 : اینصورتبه  "فاریس"و سایت با زبان 

 

 برای تعریف همزمان کشور و زبان به صورت زیر عمل کنید: 

 

 به لینک زیر بروید:  توانید یمجهت مشاهده کد کشورها 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 

شود و فقط بر روی یک صفحه مشخص اعمال یم از آنجاتی که  

 صفحات جداگانه طراخ کنید.  ،برای هر زبانکه   الزم استنه بر روی سایت، 

 ندارد. ها برای وبسایت وجود محدودیتی در تعریف تعداد زباننکته: 

کنند. برای را در نتایج جستجو دخیل یم زباتز / موقعیت مکاتز  googleهاتی مانند  Search Engine کاربرد: 

به  google.co.ukیا نسخه انگلییس آن در  google.comمثال اگر بخواهید زبان پیش فرض سایت شما در 

به  برای شناساندن زبان های بیشیی   از  باید نمایش در بیاید، 

 موتور جستجو استفاده کنید. 
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مختص هر زبان ایجاد شود.  <link>تگ  4های اصیل در تمام صفحه باید زبان دارد،  4اگر وبسایت شما  نکته: 

 شود. نشان داده یم Search Engineبا این روش، هر صفحه به زبان مد نظر 

 زبان:  4نمونه یک وبسایت با 
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 ناتوانبهینه سازی برای افراد 

 در همه وبسایتز موارد ییک ا
ً
 شود عدم بهینه سازی وبسایت برایهای داخیل مشاهده یمبسیار مهم که تقریبا

ه( است. برخز طراحان فکر یم کنند که این کار اتالف وقت و هزینه است اما افراد ناتوان )شنیداری، بیناتی و غی 

 اندیشند: برخز دیگر به نکات مثبت این کار یم

 دوستی است.  انسانخ برای افراد ناتوان یک نوع حس طرا -

نت رس و کار دارند بیش از آنچه است که تصور یم - رود. بر خالف عقیده کیل، تعداد افراد ناتوان که با اینیی

نت استفاده کردند که مساوی است با جمعیتی  %73، 2015در سال  افراد ناتوان در انگلیس از اینیی

 ملیون نفر.  7حدود 

شوند که برای افراد هاتی یم اند که مانع از انتشار وبسایت کشورهای توسعه یافته قوانیتز وضع کردهاکی   -

در آمریکا وضع شد که در آن  1973در سال  Section 508. برای مثال قانون اند ناتوان بهینه نشده

 تواناتی کار با کلیه ابزارهای فناوری و ار 
 تباطات را داشته باشند. عنوان شده که افراد معلول بایستی

 در این زمینه حائز اهمیت است:  مواردی که

در سایت بسیار مهم است.  : واکنش شی    ع

 وقتی اشاره گر ماوس بر روی یک دکمه 
ً
مثال

د، باید شکل آن دکمه رسی    ع قرار یم گی 

قابل عوض شود تا کاربر بداند این دکمه "

 : روبرو مانند شکل  " است. کلیک
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ه( این واکنش باید رسی    ع   اگر دراتفاق بیافتد. و با هر عمل کاربر )کلیک، حرکت دادن ماوس و غی 
ً
هنگام  مثال

کند که در سایت گم شده در صفحه وجود نداشته باشد، کاربر احساس یم Progress Barبارگزاری صفحه، 

 . یا سایت هنگ کرده است است

 

 

Font : های لبهاز فونت( دارserifب ) .های فونت رای متون استفاده نکنیدsans-serif  مانندArial  وVerdana 

است. کوچکیی از این اندازه برای کاربر،  12ptیا  font ،16pxتر قابل خواندن هستند. اندازه استاندارد راحت

 به راحتی قابل خواندن نیست. 

 

 در وبسایت استفاده کنید.  fontنوع  3حداکی  از 

ده است و از گنجایش این کتاب خارج است. مباحث در زمینه  بهینه سازی وبسایت برای افراد ناتوان گسیی

 برای برریس وبسایت خود و مناسب بودن آن برای افراد ناتوان، عبارت زیر را در گوگل جستجو کنید: 

“wave accessibility tool” 
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Black Hat SEO  و نبایدهایSEO 

Black Hat SEO  قانوتز و مخرب سغ یم به صورتهاتی گفته یم شود که روشبه سایت نند رتبه وبکغی 

روی مخاطبان وجود  دهند. در واقع هدف افزایش رتبه در موتورهای جستجو است و هیچ تمرکزی بر  افزایش

وی های قانوتز گوگل عملالکنند، هیچگاه از دستور فعالیت یمی که در این زمینه ندارد. البته افراد کنند نیمپی 

ز را یم ز در صفحه اول گوگل در رسی    عنبینو فقط یک چی   .ترین زمان و به هر قیمتی د: قرار گرفیی

 : Black Hat SEOهای ترین روشمحبوب

ن و لینک:  - ز به رنگ زمینه باشد، مخفز یم مخفن کردن میی های تصادفز شود. کلیکهنگایم که رنگ میی

ز یا لینک برای صاحب وبسایت پول ساز است.   کاربران روی آن میی

 برد و از طریق تبلیغات پول ساز است. خرید ترافیک جعیل که بازدید سایت را باال یمترافیک جعیل:  -

- SEO  : کیفیت و محتوای اسپم و تی  back linkرا به وسیله رویسر که یک وبسایت، وبسایت رقیب منفن

 کند تا رتبه آن را کاهش دهد. دهد و سایت مذکور را هر جا که امکان دارد گزارش یممورد هجوم قرار یم

ن کلمات کلیدی - باالتر رود، ممکن است دچار دردرس  %4اگر چگایل استفاده از کلمات کلیدی از : انباشیی

 شوید. 

توانند ترافیک زیادی در مدت کیفیت که زیاد هم هستند یمهای تی وبسایتهای ارزان: خرید لینک -

زمان کوتاه به سایت شما هدایت کنند اما این روش پر خطر است چرا که ممکن است وبسایت شما در 

د.   لیست ممنوعه موتور جستجو قرار گی 

ید.  back linkهای با کیفیت همیشه از وبسایتنکته:   بگی 

  به این منظور که نهان سازی:  -
ً
از یک سایت خاص را جستجو کرده، اما  ی آموزیسر کاربر یک ویدئو مثال

 شود. کند، یک سایت فروشگایه باز یمکلیک یمپیدا شده  هنگایم که بر روی لینک 
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به محتوا ها از اهمیت باالتری نسبت به دلیل اینکه این تگ: Heading tagsاستفاده بیش از اندازه از  -

 دهند. ها قرار یمجهت جستجوها دارند، برخز افراد بیش از اندازه محتوا را در این تگ

-  : شامل محتوای تکراری، محتوای درهم و محتواتی که به صورت خودکار ایجاد شده اشتباهات محتواتی

 است. 

- Clickbait :کنید، وقتی عناویتز جذاب و گول زننده که هیچ ارتبایط با محتوای لینک ندارد ایجاد یم

ها خواهند به کاربر نشان دهند که این لینکاید. موتورهای جستجو یمکرده  Clickbaitدر واقع کاربر را 

 شان برساند. آنها را به خواسته تا با محتوا ارتباط دارد 
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روش قدییم به این ها: اسپم از طریق کامنت -

ها لینک وبسایت صورت که در بخش نظرات سایت

شود تا ترافیک را شما در البالی نظرات گنجانده یم

به آن سمت هدایت کند. در نهایت این وبسایت شما 

 شود. است که دچار تقلیل رتبه یم

 

 

 

 

 

 

 

- Link Farm :ن وجود برخز وبسایت ها تنها بابت ای

های با کیفیت های تی ربط از سایتاست که لینک

ند و به دیگر وبسایت  ها لینک بدهند. بگی 

ز دارد، از وبسایتی که لینک های نامربوطه اینچنی 

 شود. نتایج جستجو حذف یم

 

 

 

- Cookie stuffing : ز های ناخواسته بر روی سیستم کاربر جهت هدایت ترافیک  cookieعمل انباشیی

 های خاص )مثال فروشگایه(. از سیستم کاربر به سایت

 

این روش بسیار معمول  های اجتمایع: شبکهدر اسپم  -

ها و مطالب ارسایل، به این صورت که در کامنتاست 

لینیک قرار داده شده به امید اینکه کاربر روی آن کلیک 

 کند. 
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( که مربوط به   از باید/نباید)هاتی
 :نیستند BH SEOبرخز

 استفاده نکنید )هر چند استفاده از آن اکنون منسوخ شده است( Flashاز محتوای  -

 استفاده نکنید pup-upاز  -

 به محتوای مد نظر در وبسایت برسدکلیک   3کاربر باید حداکی  با  -

 را عنوان دار کنید. به مثال زیر توجه کنید:  تی که در محتوا هستند هالینک -

 نمونه نادرست: 

To learn more, download this. 

 نمونه درست: 

To learn more, download Autodesk-AutoCAD Tutorial . 

 

 

Bing.com 

ز  برای باید بلکه  googleنه تنها  ز وبسایت خود را بهینه کنید.  Search Engine دّومی   محبوب نی 
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مایکروسافت کنند. استفاده یم bing.comبه طور پیش فرض از    و مرورگرهای مایکروسافت شامل 

هدایت  bing.comه برای جستجو و نمایش نتایج شما را به کارائه داده   مختلفز های ها و رسویسوبسایت

 کنند. یم

 در افزایش ترافیک و بازدید سایت  googleاختالف بسیار باالتی با  bing.comهر چند سهم 
ً
دارد اما قطعا

 مؤثر است. 

 آن ثبت نام کنید:  webmaster toolsدر  توانید یم bing.comکردن وبسایت خود در   indexبرای 

www.bing.com/toolbox/webmaster 

شما" اشاره  های خاص به وبسایتتوان به "عدم لینک شدن برخز وبسایتیم bing.comهای از قابلیت نکته: 

 کرد. 

 به لینک زیر بروید: ها  Search engineبرای مشاهده به روز ترین آمار سهم بازار 

https://www.netmarketshare.com 

ز پس از ثبت وبسایت، برای بهینه شدن  bing.comاز گزارشات و آمار  توانید یم googleعالوه بر  همچنی 

ز استفاده کنید.   وبسایت خود نی 

 

 

 

www.takbook.com



 

 

 

XML sitemap 

 یککنند   indexها به رسعت و به راحتی تمام صفحات شما را کاوش و  Search Engineبرای اینکه 
ً
 حتما

XML sitemap  .برای وبسایت خود ایجاد کنید 

 نیاز داریم؟ XML sitemapچرا به 

اند قابل صفحاتی از وبسایت که به هیچ صفحه دیگری از همان وبسایت لینک نشده XML sitemapبدون 

 شناساتی و کاوش نخواهند بود. 

ز  توانند تعداد دفعات به روز رساتز وبسایت و مطالب به روز شده از این طریق یم ها  Search Engineهمچنی 

 را شناساتی کنند. 

ید.   https://www.xml-sitemaps.comاز وبسایت  XML sitemapبرای ایجاد فایل  با استفاده  کمک بگی 

سایت قرار دهید. هنگایم که  rootایجاد کرده و در مسی  ریشه یا  sitemap.xmlاز این وبسایت، یک فایل 

را در انتهای نام دامنه تایپ sitemap.xml آن،  وجود خود آپلود کردید برای اطمینان از  وبسایتفایل را در 

 : اینصورتنشان داده شود. به باید  xmlکنید، محتویات فایل 

https://www.time.ir/sitemap.xml 

 برای شناساتی این فایل استفاده کنید.  google webmaster toolsاز  توانید یم
ز  نی 

 کنند. رجوع یم sitemap.xmlکلیه موتورهای جستجو به فایل 

ه صفحات در این فایل  حجم:   مگابایت است.  50صفحه و حداکی   50.000محدودیت ذخی 
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robots.txt 

 indexرا  ها فایل/ چگونه وبسایت را کاوش و کدام صفحات گوید کهیم Search Engineبه  robots.txtفایل 

از  باید  نشود کند. برای مثال، اگر قصد دارید صفحه خایص از وبسایت در نتایج جستجو نشان داده 

robots.txt  .استفاده کنید 

 باید از دید موتورهای جستجو مخفز بماند؟ ایصفحهچه نوع  : سؤال

  صفحاتlogin  وregistration های خصویصسازمان 

  مشخصات حساب کاربری در شبکه های اجتمایع مانندFacebook  که در بخش(privacy توانید یم 

( Search Engineشما را در  profileمشخص کنید که آیا دیگران بتوانند   ها ببینید یا خی 

 ات را آپلود یم کنید اما تا کامل شدن هنگایم که در حال کار بر روی یک وبسایت هستید، مدام تغیی 

 در نتایج جستجو دیده شوید خواهید یموبسایت، ن

ی  ز .  robots.txtبر روی یک وبسایت هستید، برریس کنید که آیا فایل  SEOاگر در حال ممی  وجود دارد یا خی 

 بنویسید:  اینصورتدامنه به  برای اطمینان از وجود این فایل، نام آن را در انتهای نام

www.paniz.net/robots.txt 

ز   استفاده کنید.  robots.txtبرای برریس  https://varvy.com/robottxt.htmlاز  توانید یمهمچنی 
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  برای این فایل وجود دارد: ساده بسیار ساده است. تنها چند دستور  robots.txtکار با 

User-agent کند که محدودیت برای کدام مشخص کننده روبات جستجوگر است. این دستور مشخص یم

وی کنند. جستجوگر اعمال شود. عالمت * یعتز همه روبات  های جستجوگر از دستورات درون این فایل پی 

  مثال: 

User-agent: * 

Disallow ای اجازه کند که چه فایل یا پوشهمشخص یمindex  .شدن ندارد 

Allow کند که چه فاییل اجازه مشخص یمindex یس به پوشه ای را شدن دارد. کاربرد آن زماتز است که دسیی

ها را در جدول زیر ببینید: شود. مثال indexخواهیم یک فایل که در آن پوشه است محدود کردیم، اما یم

 

User-agent: *
Disallow:

یس کامل به ک ل دستر
محتوا

User-agent: *
Disallow: /

یس قطع کامل دستر

User-agent: *
Disallow: /folder/

یس یک  قطع دستر
folder

User-agent: *
Disallow: /file.html

یس یک فایل قطع دستر

User-agent* :
Disallow: /photos
Allow: /photos/mycar.jpg

و Allowاستفاده از دستور 
یس به یک پ وشه، قطع دستر

یس به فایل درو  :ن آناما دستر
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کنند. ممکن است نام سایت شما نیمindex ها وبسایت شما را  Search Engineهیچ یک از  دومدر حالت 

قرار داده نشده است. به  Search Engineدر نتایج جستجو نشان داده شود، اما هیچ اطالعاتی در اختیار 

 عنوان مثال عکس زیر: 

 

این جستجوگر را محدود کرده است. متتز  robots.txtاز  هبا استفاد soft98.irبینید وبسایت همانطور که یم

ح سایت در زیر لینک نوشته شده به این معتز است: که به جای   رسر

 "دهد. مایل هستیم توضیحاتی در اینجا نشان دهیم اما سایت به ما اجازه نیم"
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ی
 جستجوی صوت

 ایل 20ها اضافه شده است. هم اکنون  Search engineچندین سال است که قابلیت جستجوی صوتی به 

 دستیارهای هوشمند ) 25
ی

دگ  (.Siri, Alexa, Cortana, etcدرصد جستجوهای موبایل صوتی هستند. با گسیی

 شود. اهمیت این موضوع بیشیی یم

ز برآورد شده که تا سال   نییم از جستجوها به صورت دستورات صوتی خواهد بود.  2020همچنی 

، مرورگرها مدام برای بهینه شدن با قابلیت این روش با وجود کنند و های صوتی خود را به روز یمدر حال حارصز

 آن، هنوز در حال گذراندن سی  تکمییل است.  عمیل شدنچند سال از گذر 

ز قابلیت جستجوی صوتی در وبسایت یک امتیاز بسته به نوع وبسایت و خدماتی که ارائه یم  دهید، داشیی

 شود. محسوب یم

 " را در گوگل جستجو کنید. web speech apiبرای اطالعات بیشیی " *
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برای مثال لینک به  معرف مواردی است که از محیط خارخی وبسایت بر افزایش ترافیک وبسایت تأثی  گذارند. 

 های معتیی و با کیفیت. وبسایت شما از طریق سایت

 اند. هاتی به سایت شما لینک شدهببینید چه سایت توانید یم google webmaster toolsشما از طریق 

ز از  ببینید و  را  ها به سایت خود  لینکبه راحتی  توانید یم https://moz.com/researchtools/oseهمچنی 

سایت  Domain Authorityیا   DAمطلع شوید. هر چه عدد  هستند هاتی که به شما لینک از کیفیت سایت

 یت آن باالتر است. بیشیی باشد کیف

 چگونه لینک معتیر ایجاد کنیم؟

 های دیگر برای لینک شدن ارتباط برقرار کنید. با سایت 

 ها استفاده کنید. از وبالگ 

  شما ترغیب کند. سایت محتواتی ایجاد کنید که وبسایت ها و دیگر منابع را به لینک شدن به 
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ی
 ها: در مورد لینک نکات

 نه تعداد. بر کیفیت لینک تمرکز کنید 

 باید لینک
ً
ز "اینجا شامل عنوان صفحه، آدرس وبسایت و در صورت نبود توضیح مناسب شامل ها معموال میی

ز زیر یم قرار مناسب نمونه  باشد.  ”Click here“کلیک کنید" یا   بینید: دادن لینک را در میی

 

 های با کیفیت باشند. و از سایتها باید با کیفیت و قابل فهم ایجاد تعداد زیاد لینک اشتباه است. لینک

به شما لینک بدهند ایجاد و با  خواهید یمهای با کیفیت که به منظور رسیدن به این هدف، لیستی از وبسایت

ز گفته  https://moz.com/researchtools/oseاز طریق لینک  مدیران آنها ارتباط برقرار کنید.  که در باال نی 

ها ای بعد از لینک شدن از طریق دیگر سایتخود را به صورت دوره Domain Authority توانید یمشد، 

 مشاهده کنید. 

ها و  Search Engineهای رایگان که توسط برخز از رسویس توانید یمبرای افزایش اعتبار وبسایت  نکته: 

کت  هاتی مانند: ویسئه لینک وبسایت تبلیغ کنید. رس اهای دیگر ارائه شده، محصول و خدمات خود را با ار رسر

https://www.bingplaces.com/ 

http://www.google.com/places 

دهید کمک های متعددی هستند که به شما در ثبت خدماتی که ارائه یمرسویس کنند. به شما در این امر کمک یم

ز این رسویسیم  تایپ کنید.  googleرا در  ”free local directories“های رایگان کافیست کنند. برای یافیی

ی رقبا ن  ممی 

 با تایپ کردن کلمات کلیدی مد نظرتان، رقبای خود را بیابید! برترین نتایج جستجو، رقیب شما هستند. 

 گفته شد   توسط ابزارهاتی را آنها 
ً
کنند. هاتی برای افزایش رتبه استفاده یمو ببینید از چه روش برریس کنید  که قبال

ی کامل در نهایت  ز  برای وبسایت رقیب انجام دهید. یک ممی 

های . با پیدا کردن نقطه ضعفکنید بر بهیی بودن و غلبه بر نقاط قوت رقیب خود تمرکز یمبه این ترتیب، شما 

ید.   رقیبتان و تقویت آنها در وبسایت خود، از آنها پییسر بگی 

ید! ممکن است آنها از کلمات کلیدی استفاده کنند که شما از آنها مطلع نباشید.   آنها را به کار بگی 

ز   های مناستی برای شما در میان آنها باشد. اند، شاید گزینههاتی لینک شدهبرریس کنید که به چه سایتهمچنی 
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 ترین نکات هنگام برریس رقیب شما شامل موارد زیر هستند: به طور کیل، مهم

 ه های نقد و برریس،تهاتی با آنها در ارتباط هستند )سایچه نوع سایت  (صنعتی و غی 

 کنند )با درخواست، با ایجاد محتوای مفید که لینک ها دریافت یمها را از دیگر سایتچگونه لینک

ه ها و وبالگدهنده به آن نیاز دارد،   (غی 

 د )اعم از مقاالت، ویدئو یا عکس(های دیگر قرار یمآیا مطالتی از وبسایت رقیب بر روی وبسایت  گی 

 های آیا وبسایت رقیب در رسویسgoogle ،bing ه ثبت نام کرده است  و غی 

 کندآیا حول محتوای خایص بازاریاتی یم 

 نتی های آیا در روزنامه  کنندتبلیغ یم اینیی

 آیا ویدئوی خایص جهت تبلیغ دارند 

 دانستتز چه موضوعاتی را پوشش یم ، ه( ها دهند )اخبار، آموزیسر  و غی 

 اک گذاری مطالب در سایت وجود دارد ای جهتآیا گزینه  اشیی

 اک ین بازدید یا اشیی  گذاری را داردکدام یک از موضوعات آنها بیشیی

 های اجتمایع فعالیت داردآیا در شبکه 

 های دیگر استفاده شده است )کلمات کلیدی، چه کلماتی برای لینک شدن و لینک دادن به/از وبسایت

ه(  نام وبسایت، نام صفحه و غی 

 هکار توسعه وبسایترا

ز نسخه موبایل ورت است از وبسایت داشیی های قابل حمل ایجاد بیشیی ترافیک از طریق دستگاهزیرا  ؛یک رصز

 شود. یم

یک  توانید یمکنند. اگر ها پر یم appکاربران تلفن همراه وقت خود را با   %85هم دارد؟  appآیا وبسایت شما 

App ها و خدمات وبسایت شما را معرفز کند بسازید و آن را در بسیار ساده که تنها رسویسapp store  سیستم

 کنید. آپلود  های همراه عامل

ندارید.  Windows Phoneیا  Android ،IOSساده نیازی به دانش برنامه نوییس  appبرای ایجاد  (: 1نکته )

 درست کنید.  appتوانید یک یم JavaScriptو  HTML ،CSSبا استفاده از کدهای 

، تبلیغات نکنید. از روزنامه بسندههیچگاه به یک منبع برای تبلیغ وبسایت  : (2) نکته نتی  Searchهای اینیی

Engine های تبلیغاتی برای اعالن خدمات و محصوالت وبسایت خود استفاده های اجتمایع و سایتها، رسانه

 . داد  سایت را نجات خواهند خارج کرد، اقدامات فوق  indexوبسایت شما را از  googleکنید. اگر به هر دلییل 
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 وبسایت: توسعه ترین اقدامات فهرست مهم

  ایجادapp برای وبسایت 

 ( بندیرتبهبودن وبسایت برای موبایل در  بهینهایجاد نسخه موبایل وبسایت )مؤثر است 

 های مختلف اجتمایعثبت نام در شبکه 

  های دیگر برای عمل مشابههای دیگر با ذکر منبع و درخواست از سایتمطالب از وبسایتایجاد 

 ساخت وبالگ 

 ی و روزنامهنام در سایتثبت نتی های خیی  های اینیی

 کت در بحثنام در انجمنثبت ه و رسر  هاهای علیم، صنعتی و غی 

 ونییک )شامل روزنامه ه(ها، مجالت، کارت ویزیت و تبلیغات غی  الکیی  غی 

 ه ز یا افزایش ترافیک فعیل سایت با ایجاد اخبار، مسابقات و غی   نگه داشیی

 

 نده و به صورت بی نام در لینک زیر بنویسید:ستوانید در رابطه با نوینظرات سازنده خود را می
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 Security Essentialsنام کتاب: 

 مروری بر نکات و ابزارهای امنیتی و راهکارهای دفع حملات اینترنتیتوضیحات: 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 اولویرایش: 

 صفحه 24تعداد صفحات: 

 مگابایت 3.6حجم: 

دانلود 

  

 

 Cryptocurrenciesنام کتاب: 

 های این علمارزهای دیجیتال، ابزارها، نکات و دانستنیتوضیحات: 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 سومویرایش: 

 صفحه 47تعداد صفحات: 

 مگابایت 5.3حجم: 

دانلود 
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https://www.dropbox.com/s/hqfu4h6o3hw2lki/Cryptocurrencies.pdf?dl=0


 

 

  

 

 SEOنام کتاب: 

کلیه موارد ضروری و ابزارهای مورد نیاز در رابطه با ارتقاء و بهینه سازی وبسایت و اعمال توضیحات: 

 SEOاستانداردهای 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 سومویرایش: 

 صفحه 54تعداد صفحات: 

 مگابایت 7.7حجم: 

دانلود 

  

 

 PHPنام کتاب: 

 و الزامات آن PHPای با زبان برنامه نویسی آشنایی پایهتوضیحات: 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 اولویرایش: 

 صفحه 103تعداد صفحات: 

 مگابایت 11.6حجم: 

دانلود 

  

 

 HTMLنام کتاب: 

 HTMLآشنایی مقدماتی به زبان بسیار ساده با ساختار برنامه نویسی توضیحات: 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 اولویرایش: 

 صفحه 21تعداد صفحات: 

 مگابایت 3حجم: 

دانلود 

  

 

 CSSنام کتاب: 

های مختلف جهت طراحی ظاهری ها و معرفی تکنیکآشنایی مقدماتی به همراه مثالتوضیحات: 

 CSSوبسایت با 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 اولویرایش: 

 صفحه 66تعداد صفحات: 

 مگابایت 7حجم: 

دانلود 

  

 

 JSنام کتاب: 

 JavaScriptآشنایی مقدماتی با زبان برنامه نویسی توضیحات: 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 اولویرایش: 

 صفحه 12تعداد صفحات: 

 مگابایت 1.6حجم: 

دانلود 

  

 

 Bootstrapنام کتاب: 

 نمونه قالب 3های متنوع و ساخت به همراه مثال Bootstrapآشنایی با ساختار توضیحات: 

 25-01-2019تاریخ آخرین به روز رسانی: 

 اولویرایش: 

 صفحه 63تعداد صفحات: 

 مگابایت 5.9حجم: 

دانلود 
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https://www.dropbox.com/s/lwhcfzasp46nfpz/SEO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5d1mhibwes7vvos/PHP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/otf1dmzjwtknq4k/HTML.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tmwu9l46m27sa6x/CSS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8qwoq72o6ppvan4/JS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vpiqny0prgzd9zm/Bootstrap.pdf?dl=0

