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 :سئو بر ای مقدمه

 است دقيق تقريباً ژورنالها در موجود اطالعات. باشد مي ژورنالها و علمي مجالت در موجود مقاالت اطالعات، آوردن بدست براي منبع مهمترين كتاب از پس

 حياناًا هم اگر و است اندك بسيار مطالب اين در اشتباه احتمال و هستند روزآمد تقريباً مطالب اين. شوند مي بازبيني بدقت چاپ از قبل مقاالت اين چون

 .گردد مي تصحيح بعدي هاي شماره در دهد، رخ اشتباهي

 

 يا وب جهاني شبكه آن.  شد اضافه اطالعاتي منابع به ديگر مهم بسيار منبع يك 2991 سال از

(World Wide Web  )جز به اينترنت. يابد مي افزايش روز به روز كنند مي كار اينترنت با كه افرادي براي دسترس در اطالعات مجموعة. باشد مي 

 .است كرده پيدا زندگي هاي زمينه ساير و تجارت در تصوري قابل غير و بيشمار كاربردهاي رساني اطالع زمينه در كاربرد

 .آيد مي حساب به توانمند و موثر ابزار يك اينترنت ، كرد تصور بتوان كه اي زمينه هر در امروزه ديگر بيان به

 تر يچيدهپ ، تر سخت ، بيشتر مخاطبان جذب و باالتر هاي موقعيت به رسيدن براي آنها نبرد و ميشوند وارد اينترنت محيط به بيشماري سايتهاي روزه همه

 .ميشود تر فشرده و

 تر ررنگپ و تر جدي نيز هدف اين باشد تجاري سايت اگر. باشد داشته بيشتري و بيشتر بازديدهاي تا است مايل ميكند اندازي راه را سايتي كه هركسي 

 .گردد مي

 .است سايت واقعي مخاطبهاي جذب آنها توانايي مهمترين و. هستند سايت يك براي ساز ترافيك ابزار ترين قدرتمند جستجو موتورهاي

 .ندارند چنداني ارزش معموال سرگردان و وبگرد مخاطبان 

 .اند شده فراهم جستجوگر موتورهاي توسط يدهابازد از % 58 حدود كه ميشود زده تخمين امروزه

 .باشد ها گر جستجو نتايج اول صفحه در آنها جايگاه كه برند مي خوبي بهره ترافيك اين از سايتهايي معموال و

 دستب دلخواه نتيجه معروف گر جستجو موتورهاي به آن ارسال و شبكه بروي سايت انتشار تنها كه است اين ، نميدانند سايتها گردانندگان اغلب آنچه

 .داد نخواهد

 .باشيد ما با  SEO آموزشي دوره اين در كنيد پيدا گر جستجو موتورهاي در را خود مناسب جايگاه كه ميخواهيد شما اگر پس

 

 ؟ چیست جستجو موتور

 سايتهاي سوي به كاربران راهنمايي و اينترنت سطح از اطالعات آوري جمع آنها وظيفه كه هستند سايتهايي ها  Search Engine يا جستجو هاي موتور

 نيز عنكبوت يا(  Crawler) خزنده افزار نرم اين يه. كنند مي استفاده عنكبوت يا روبوت بنام مخصوص افزار نرم يك از آنها منظور بدين. است نظر مورد

. است اطالعات سازي مرتب و بندي طبقه اش وظيفه كه است ديگري افزار نرم براي صفحات اطالعات ارسال و اينترنت پيمايش آن وظيفه و. شود مي گفته

 .گيرد مي قرار شما اختيار در نظر مورد عبارت كردن وارد براي جايي ،  MSN مثال براي كنيد، مي مراجعه جستجو موتور اين به شما كه هنگامي

 .وندميش ظاهر جستجو نتايج ثانيه صدم چند حد در و كوتاه بسيار زماني در داديد قرار گر جستجو سايت اختيار در را خود نظر مورد عبارت شما كه هنگامي

 يستل( جستجو موتور نظر از اهميت) اهميت ترتيب به و. اند بوده شما نظر مورد عبارت حاوي كه است اينترنت صفحات از ليستي حقيقت در نتايج اين

 .ميباشد بندي رتبه همين در سايت بردن باال نيز ما هدف زيرا كرد خواهيم صحبت آينده در آن نقش و اهميت اين باره در. اند شده

 ؟ چیست وب فهرست یا دایرکتوری

 با آنها اوتتف. هستند مطلوب سايتهاي به كاربران رساندن هاي ابزار از ديگر يكي نيز گويند مي دايركتوري اصطالحا آن به كه اينترنتي( سياهه) فهرست

 .خودكار صورت به و رايانه توسط نه ميشوند تهيه افراد بوسيله فهرستها اين كه است اين در جستجو موتورهاي



 كه است اين هم آنها ضعف نقطه. هستند نيز موضوع از خارج و پرت نتايج حاوي اغلب كه ها گر جستجو برخالف. است تر مناسب و تر مربوط آنها نتايج لذا

 .هستند سريع و بروز جستجو موتور از كمتر

 

 يك در .گشتم سامسونت كيف صنعتي توليد روش دنبال به گوگل گر جستجو در دانشگاهي پروژه يك انجام براي زماني:  جستجو از گونه طنز مثال يك

 !! «شد هتل وارد سامسونت كيف با مردي: »  كردم برخورد اينگونه اي نتيجه سايت وب

 انندم جستجو قابليت دايركتوريها اكثر همچنين و باشند مي دايركتوريها همانند شده بندي طبقه اطالعات داراي جستجو موتورهاي بيشتر امروزه البته

 .دارند را جستجو موتورهاي

 .كرد خواهم اشاره نيز آن به فرصت نخستين در كه خواهد مي را خود خاص دانش و تجربه اينترنت در جستجو كه بينيد مي پس

 

 

 

 

 ؟ چیست SEO یا جستجو موتور برای سازی بهینه

SEO  عبارت مخفف  (Search Engine Optimization)است . 

 ناي. دارد قرار نظر مورد مخاطبان ديد معرض در و يافته جستجو موتور در را خود جايگاه اي شايسته نحو به شما سايت اينكه از يافتن اطمينان يعني و 

 .دارد تعامل اينترنت گر جستجو موتورهاي با درستي و مطلوب نحو به شما سايت اينكه يعني

 و كم دانش بدليل اين و دارند جستجو در بدي بسيار هاي موقعيت بازهم ، وب تكنيكهاي باالترين با شدن طراحي و زيبا ظاهر وجود با سايتها از بسياري

 .هاست جستجوگر كار روش با سايت طراح محدود

 ديده نخست ي صفحه در نتيجه 21 عموما ولي ميگردانند باز را نتيجه ميليونها بلكه و هزاران معموال( Search) جستجو خدمات دهنده ارايه هاي سايت

 هدف( Top ten) همان يا اول دهك به رسيدن پس. ميكنند مرور را نتايج بعد به سوم هاي صفحه از كاربران %7 تنها كه است آن از حاكي آمار. ميشوند

 .است اينترنت سايتهاي دارنگان و ها مستر وب از بسياري

 وسرانجام كليدي كلمات ،( ها ابرداده) ها تگ متا ، صفحه HTML عنوان همچون عواملي. دارد بستگي زيادي بسيار عوامل به گرها جستجو بندي رتبه

 .جستجو در مهم هاي كلمه چگالي يا تكرار و مكان

 است خوب و. دهد مي تغيير را فرمول آن نيز چندي از هر و كند مي استفاده(  Ranking) بندي رتبه براي خود خاص فرمول از جستجو موتور هر:  دقت 

 .شوند مي نگهداري محرمانه كامال اكنون هم نيز مهم گر جستجو موتورهاي تكنولوژي اوليه نسخه حتي بدانيد

 ؟ هنر یا است علم سئو

 راىب مداوم طور به و آوريد چنگ به بايد را ها رتبه اينجا. بخريد اى رتبه خود سايت براى توانيد نمى شما و نيستند خريدنى جستجوگر موتورهاى برخي

 .كنيد تالش بايد آنها حفظ

 

 داشته نهاآ با مشترك زبانى توانيد مى آنها، قواعد و اصول دانستن با شما ديگر عبارت به. هستند شدنى متقاعد جستجوگر موتورهاى اينگونه خوشبختانه،

( طبيعى) ادىع هاى رتبه ها، رتبه اين به. بگيرد قرار جستجو نتايج صدر در تواند مى حتى شما سايت آنگاه بيابيد را مشترك زبان اين بتوانيد اگر. باشيد

 .گويند مى جستجوگر موتور

 



 تخصص يك خود و الكترونيك بازاريابى اصلى ابزار عنوان به SEO امروزه يابيد؟ مى چگونه را مشترك زبان اين كه شود مى مطرح سوال اين ديگر بار حال

 !ديگر جستجوگر موتورهاى و گوگل در باال هاى رتبه كسب هنر: است هنر يك كه تخصصى. است جدى بسيار

SEO داند مى را جستجوگر موتور با ارتباط براى مشترك زبان او. داند مى خوبى به را هنر اين كه است كسى. 

 را سازى روز هر جستجوگر موتور كه داند مى خوبى به او. دارد رفتارى چه امروز و است بوده چگونه زمان طول در جستجوگر موتور رفتار كه داند مى او

 و كند هموار را شما سايت به جستجوگر موتور ورود راه چگونه كه داند مى خوبى به او. شناسد مى خوبى به را سازها اين كه اوست هم باز و كند مى كوك

 .نمايد داشتنى دوست برايش را شما سايت

 

 به تنها كه تاس طنازى دختر گوگل اما. زند مى لبخند شما به بازار تمام بزند، لبخند شما به گوگل اگر. باشد نشنيده آنرا نام و نشناسد را گوگل كه كيست

 .برخوردارند طراحى در مناسب ساختارى از كه هستند محبوبى و محتوا پر سايتهاى همان پسران اين. زند مى لبخند رعنا و مغز پر پسران

 

SEO اى ونهگ به كند عرضه خوبى به آنرا قابليتهاى كرده، اصالح آنرا ساختار نمايد، جذاب ديگرى جستجوگر موتور هر و گوگل براى را شما سايت تواند مى 

 .كند راست سر ديگر سايتهاى ميان در بتواند كه

 

 همچنين. كنيد گوش را وى هاى توصيه و باشيد داشته دوست را SEO يك حداقل يا. بگيريد كمك SEO يك از دانيد نمى را مشترك زبان اين اگر شما

 !باشيد جستجوگر موتورهاى همراه لحظه به لحظه و كنيد صرف زمان ماه چند كه كافيست تنها باشيد SEO يك خود توانيد مى

 .اند گفته نيز جستجو درموتورهاي سازسايت بهينه يا  Search engine Optimizer معناي به را SEO: توضيح

SEM  ؟ چه یعنی جستجو موتورهای بازاریابی یا 

 اگر الح. بود خواهد جستجو موتورهاي ، كند مي رجوع كه جايي نخستين. گردد مي آنالين صورت به خريد براي كااليي بدنبال اينترنت كاربر يك وقتي

 .دباش بهتر جستجو موتور در آنها سايت جايگاه كه است فروشندگاني با بخت ، بگذارند فروش معرض در خود سايتهاي وب در را كاال نوع آن شركت 81

 يتهايسا بااليردن براي سختي رقابت همچنان اما رسانند مي فروش به را ها كاال از اي گسترده طيف كه هستند زيادي اينترنتي فروشگاههاي امروزه گرچه

 .باشد مي  Search Engine Marketing عبارت شده كوتاه  SEM. دارد وجود جستجو موتور در كاال فروش

 جستجو يو رتبه بهتر در موتورها گاهيبدست آوردن جا يراهكارها

 برتر: اهگيدر راه بدست آوردن جا يسه ركن اساس

 ها( دواژهيكل اي يدي)كلمات كل تيمحتوا و مندرجات سا -2

 يخروج ي( وروديوندهاي)پ نكهايل -1

 تيسا يطراح ينوع صفحه ها و شگردها-3

 

 ي. و ما بزودكننديح مرا مطر يفاكتور موثر در رتبه بند 211از مقاله ها تا  يو گاه برخ رديگيرا در بر م ياديز اريباال ، نكات بس ياز فاكتورها كيالبته هر

 پرداخت. ميدر موتور جستجو خواه تيموارد ، و نقش آنها در  بهبود رتبه سا نياز ا كيتر هر  قيدق يبه بررس

 :دهنديارائه م ييجستجو چه راهكارها يخود موتورها مينياما نخست بب

 ؟؟ ديگويگوگل چه م



Google loves Contentگوگل هرگونه  تيسا نيكند. همچن يكه گوگل به وب مستر ها سفارش م است يزيچ ني. گوگل عاشق محتوا است. ا

 خود مطرح ساخته است: ينترنتيا گاهيرا در پا ريرا رد كرده است. و نكات ز SEO يبا شركتها ميمسق يهمكار

 

موتور جستجو هرگز به  كي. ديكنند باشفهرست  خواهنديشما را م تيكنند از طرف جستجو گر ها ارسال شده اندو سا يكه ادعا م ييها ليميمراقب ا -2

 زند. ينم ليميشدن ا ندكسيا يبرا يتيسا

 

هر موتور  اياست و هركس به شما گفت كه رتبه نخست گوگل  يواقع % 211موضوع  نيكند. ا نيصفحه شما تضم يرا برا2رتبه  توانديكس نم چيه -1

 .ديباور نكن دهديشما م تيرا به سا يگريد يجستجو

 

 وجود دارد يي. البته روشها و فوت و فن هاديباال را دارند باش اريبس يها تيبه موقع دنيرس يبرا يمحرمانه و رمز يروشها يكه ادعا ييشركتهامراقب  -3

 .ديو پشت پرده را باور نكن يمخف يروشها يادعا يخودم دارم . ول يبرا ييروشها زيو خود من ن

 

اگر  يادعا ها حت ني. اديرا باور نكن دهنديبه شما م نكيهزاران ل ايو  كننديم يبه صدها موتور جستجو معرفشما را  تيسا نديگو يكه م يكسان يادعا -4

 و كم اثر خواهند بود. هودهيب يدرست باشند تالش

ا انجام ر نترنتيا در مرورگر اه دواژهيكل ميمستق پيتا لياز قب ييكارها ديتا بتوان ديرا نصب كن يكه نرم افزار خاص خواهندياز شما م SEO يشركتها يبرخ

 .ديندارند. پس مراقب باش يواقع يها ديبازد شيدر افزا ياثر چگونهيكارها ه ني. اديده

را  و پول خود ديگدار به آب نزن ي. و هرگز بديكسب كن نهيزم نيدر ا يخوب است اطالعات ديبپرداز يو پول ديكن نانياطم SEOشركت  كياز آنكه به  شيپ

 .ديهدر نده

 

ا شما ر تيپول، سا افتيدر يجستجو گر ها ممكن است در ازا ي. برخشوديم يزيپول شما صرف چه چ ديفروشد. پس بدان يرا نم يگوگل هرگز رتبه ا -8

ا در كنار ت هندديكه به جستجو گر پول م ييتهايكنند. سا يرا نم نكاريمطرح جستجو هرگز ا يتهايسا گريباال درج كنند. اما گوگل و د يرتبه ها يدر البال

 شوند. ي( مشخص ميكننده مال تيشوند ، كامال روشن و واضح به عنوان اسپانسر )حما ستيل جيصفحه نتا

 

و چند نفر پرسنل در آن مداخله خواهند  ديكار چه مدت طول خواهد كش نيكه ا ديرا بهبود دهد بپرس تتانيشما سا يكه قرار است برا ياز شركت -6

و  سوابقدر مورد  ياطالعات نيماه.  همچن 8 يال 3را مشخص كرد مثال  يمحدوده زمان كي توانيم يممكن است ، ول ريغ قيزمان دق كي انيداشت.البته ب

 .ديشو ايشركت جو يتهايفعال

 

 

 ..!موتورهاي مختلف ، رتبه هاي مختلف

 چگونه ممكن است ؟

 امروز به مساله رتبه هاي مختلف در جستجو گر هاي مختلف ميپردازم.از سلسله مباحث بهينه سازي سايت براي موتور هاي جستجوي اينترنت 

 همواره نخستين نتيجه جستجو است. چگونه ممكن است ؟  msnيكي از صفحه هاي اينترنتي من در گوگل رتبه سوم دارد و در 

و محرمانه خودش را دارد و با توجه به اهميت و ممكن است تعجب كنيد اما اين يك مساله كامال طبيعي است. زيرا هر موتور جستجو الگوريتم خاص 

 اولويت فاكتورهاي اولويت بندي نتايج جستجو ، ممكن است نتايج متفاوتي ببار آيد.

 براي اين صياين كه شما كدام موتور جستجو را بيشتر بايد مد نظر قرار دهيد كامال به كاربران و مخاطبان شما بستگي دارد. و سعي نكنيد از سليقه شخ

 تمركز روي يك جستجو گر استفاده كنيد.



ي نمونه ايك نكته ديگر كه بايد مد نظر داشته باشيد اين است كه رتبه سايت شما كامال به كليدواژه هايي كه جستجو مي كنيد بستگي خواهد داشت. بر

 را بدست آورد. 2164ارت ديگر، رتبه داشته باشد و در جستجوي ديگري با يك عب 21ممكن است سايت شما هنگام جستجوي يك عبارت رتبه 

 پس مهم اين است كه شما بهبود جايگاه خود را براي چه عبارتهايي مد نظر داريد.

 موضوع عبارتها و حالتهاي تركيبي آنها در درس سوم بررسي خواهد شد.

 

 كه بايد بكنيد : كارهايي

 گام به گام جلو برويد. •

 صبر و حوصله داشته باشيد •

 ني و گنجاندن مطالب تازه را فراموش نكنيد.بروز رسا •

 لينكهاي خراب و پيوندهاي شكسته را حذف كنيد. •

 كليدواژه ها را بكار ببريد نه رديف كنيد ! •

 

 كه نبايد بكنيد. كارهايي

 از توليد صفحات آينه اي خودداري كنيد. •

 از قابها تا حد امكان كم استفاده كنيد •

 يده كمتر استفاده كنيداز قالبهاي سنگين و پيچ •

 محتوي صفحه را بررسي و بازنگري كنيد. •

 از تكرار بيهوده كلمه هايي كه گمان ميكنيد مهم هستند خودداري كنيد. •

 اخالق اينترنت را رعايت كنيد ! •

 بهبود يفاكتور نقره ا

 يو خروج يورود ينكهايل

 اول : قسمت

 ي. اما گاهزنند ي( موندي)پ نكيدست به مبادله ل يجستجو بصورت گسترده ا يدر موتور ها تيو موقع تياس كيباالبردن تراف ياز وب مستر ها برا ياريبس

 ديست دكه ه چه. آنننديب يوب را چگونه م يها نكيجستجو ل يكه موتورها دانندينم يارياست كه بس نيمساله ا نيا لي. دلديآ يدلخواه بدست نم جهينت

 تفاوت دارد. ياندك نهيزم نير در اكارب كي ديموتور جستجو با د كي

 استفاده مناسب ببرد. يو خروج يورود يوندهايها و پ نكيكند تا از ل يكمك م تيسرپرست سا اي ريتفاوت به مد نيا درك

 اريبس فاكتور نيدهند. گوگل به ا يم تيصفحه شما اهم يو خروج يورود ينكهايو گوگل به ل اهوي،  msnمهم همچون  يجستجو يموتورها يبرخ

 .دهديم تياهم

 .ديكنيم افتيدر نكيل ييو از چه صفحه ها ديدهيم نكيل ييتهايمهم است كه شما به چه سا يعني

 يموتورها يموضوع خشنود نيا كنديم ييمطالب مربوط راهنما يدارا يباشد كه كاربر را به صفحه ها ييها ونديپ يصفحه مورد نظر شما ، دارا اگر

 داشت.جستجو را بهمراه خواهد 

 



فاكتور  ني. البته معموال اديدهيرا در صفحه خود قرار م يچه صفحات نكي. دوم آنكه لديكنيم نكيمبادله ل ي: نخست با چه كسان ديباش زيپس مراقب دو چ 

دادن با  كنيل ينظر براكه صفحه مورد  مي. اما چگونه بفهمشوديشما م تينامربوط باعث بدتر شدن موقع نكيل كيبندرت  يعنيمثبت است.  ريتاث يدارا

شما  تيكنندگان به سا ديبازد تيو هدا كيدارد كه همانا انتقال تراف يگريد يژگيو تهايسا ريدادن سا نكينه؟ البته ل ايدارد  يصفحه ما ارتباط مفهوم

 است.

 

 نيدرك ا يراب زينبوغ آم اريفرمول بس كيرها از .جستجو گ دينكته دقت كن كيبه  ديخودتان بده تيبه سا نكيل ياديالبته قبل از آنكه تعداد ز دقت : 

 يساز ادهيپ هاجستجو گر بيفر يآنكه برا ايكاربران است  يبرا ييوندهايصفحه مطلوب شما پ يبه سو تگريهدا يوندهايپ ايكه آ كننديمساله استفاده م

 و موثرتر است.و تعداد آنها مهمتر  تياز كم يارتباط يوندهايپ تيفيكه ك ديشده اند. پس مراقب باش

وتور م كيبقاء  رايكنند. ز ييمربوط و به اصطالح بدرد بخور راهنما يها جهياست كه كاربران خود را به نت نيدارد ا تيجستجو گر اهم يتهايسا يبرا آنچه

 است. انيمشتر يازهاين نيجستجو در تام

 افراد تازه كار بوده است. يه براكنند جيگ لياز مسا يكي( همواره يو خروج يورود يوندهايها )پ نكيل مساله

و توسعه  يهمان مهندسان طراح دانند،يموضوع را م قتيو كامل حق قيدق يدارد و تنها كسان نكهايل ييخاص خودش را از كارآ ريتفس زيهر كس ن و

در  راروشن كند  توانديم قيتجربه و تحق شركتها. اما آنچه كه گريد اي  msn ايهمچون گوگل  ييجستجو گر هستند. بله فقط كاركنان شركتها يموتورها

ها به اسرار آن  يها و خروج ي( در نظر گرفت. و با مطالعه ورودBlack Box) كيجعبه تار كيموتور جستجو را به منزله  توانيگفت. م مينوشته خواه نيا

 برد. ي( پي)تا حدود

ست. و خطا ا شيروش آزما كي نيجستجو مطالعه نمود. ا يدر موتورها تيآن سا يرا بر رتبه بند راتييآن تغ جهيداد و سپس نت رييرا تغ تيسا كي يعني

 كيكم  دست رييتغهر  جهيشوند و نت يبار توسط جستجو گر مرور م كيدو ماه  اي كيهر  نييرتبه پا يتهايمعموال سا رايدارد. ز ازين يطوالن اريو زمان بس

 .شوديماه بعد مشخص م

مورد بدست آمد.  نيدر ا يدر خارج از كشور اطالعات باارزش يقاتيگزارش چند پروژه تحق يبررس زيخود من انجام شد و ن كه توسط يمتعدد يشهايآزما در

 پرداخت. ميخود به آن خواه يكه در جا

 

 دهيچيپ يها يمتدولوژ ها و تميكار از ذكر الگور يحفظ سادگ يو برا ميدهيشما شرح م يموارد را برا نياز ا يبرخ زيشما خوانندگان عز يآگاه يبرا

 خواهم كرد. يخوددار

 دوم : قسمت

 ؟ ستيچ Hot Kiss ايداغ  بوسه

كه عدد  ستي. مهم ننديگويبدهد اصطالحا به آن بوسه داغ م نكيبه شما ل يا ستهيشما دارد به نحو شا تيصفحه كه مطالب مربوط و مشابه با سا كي اگر

Rank  ارند. پس و رتبه شما د گاهيدر جا ييبسزا ريتاث يينكهايل نيهستند كه چن يجستجو اغلب به گونه ا يرهاموتو تميباشد. الگور اديز ايآن صفحه كم

كوچه  كيبوسه داغ در  كيهمچون  يينكهايل ني. چنديمشابه به بهانه رنك )رتبه( كم رد نكن ايهمگون  تيسا ايصفحه  كيرا از  نكيل شنهاديهرگز پ

 هستند يخلوت در شب باران

 

 بهبود طاليي فاكتور

 هيواژگان پا عيتوز

 يبهتر ياههاكنند. اما ر دايباال دست پ يبه رتبه ها توانندي( موندي)پ نكيل شتريكه با مبادله هر چه ب كننديفكر م تهايسا رانياز وب مستر ها و مد ياريبس

 كلمات و واژگان در صفحه است. عيراهها مساله توز نياز ا يكيهم هست.  



از صفحه ممكن  يمختلف يكلمه جستجو شده توسط كاربر در بخشها كيآن در علم آمار دارد.  يبه معنا كينزد ييمعنا نجاي( در اDistribution) عيتوز

 است. يمهم در رتبه بند اريفاكتور بس كيآن  يتكرارها ياست وارد شده باشد. و تعداد و چگونگ

هزار ، به صفحه  يرا از رتبه باال كيتجارت الكترون نهيدر زم يفارس تيسا كيفق شد ( ، موياتياز دوستان ما )جناب مهندس فرخ ح يكي شيپ يچند

ك ي اغلب يديدرست كلمات و واژگان كل يبند عيدر  آن. توز كلماتيعلم عيو توز تيمتن سا ياصول ينخست گوگل برساند ، تنها و تنها به دستكار

 .دهديجواب م نكيلاست و معموال بهتر از مبادله  SEO يموفق برا ياستراتژ

 

 .ديكن هيشما برساند ته تيجستجو گر را به سا كيكه ممكن است  يياز كلمات و عبارتها يقيفهرست دق يستيمنظور شما با نيبد

 .ديخود بكار ببر تيدر صفحات سا تياهم بينموده و به ترت نيآنها را دست چ انياز م باتيترك نيو موثر تر نيمناسب تر سپس

 .ديمختلف صفحه از آنها استفاده كن يدر پاراگرافها ديكن ي. سعديكن ستينه پست سر هم ل دير ببر: بكا ديكن دقت

 راهها استفاده از مقاله است. نياز بهتر يكيداشته باشد.  تيكاربران عموم يكه برا ديانتخاب كن يمتن ها را به گونه ا ديكن يسع

 .ديبرداشته ا يخود داشته باشد شما گام بزرگ يه محتوامقاله ها و مطالب مربوط ب يبرا يشما قسمت تيسا اگر

 نهيدهد و در هر زم يتر جلوه م يشما را حرفه ا تيكار سا نيا نكهيو تكرار مناسب آنها. ضمن ا يديكاربرد درست كلمات كل يبرا ييجا يعنيمقاله  رايز

 .دهديتر نشان م يپرتوان تر و قو زيدارد شما را ن تيكه فعال يا

 .كنميم دياكهم ت باز

 سه كار مهم : يعني ييطال فاكتور

 يديدرست و كاربر پسند كلمات كل صيتشخ -2

 عبارتها در صفحه نيمناسب ا عيو توز ياستفاده درست و منطق -1

 ها. دي( كردن اثر آن بر حجم بازدTrace) يريگيدر صفحات و پ رييو تغ يبازنگر -3

 

 جستجو دارند. يدر موتورها تيبر رتبه سا ياثر منفكه  ميپرداز يم تهايدارندگان سا ياز سو جيچند اشتباه را يبعد به بررس هفته

 

 فاكتور هاي تباهي يك سايت

 در موضوعات قبل در باره دو نكته طاليي و نقره اي بهبود و ارتقاي سايت در موتورهاي جستجوگر اينترنت گفتيم.

 مي پردازيم. ك سايت در موتور هاي جستجو مي شوندباعث سقوط موقعيت و رتبه ياكنون به بررسي عواملي كه 

 

اسپم كردن مي گويند. اگر موتور جستجو گمان برد كه سايت شما اسپم كرده است  Spamتكرار بيش از اندازه كلمه هاي كليدي در صفحه. به اين كار  -2

 با آن برخورد خواهد كرد. يعني رتبه آن را كاهش خواهد داد.

 ، نوشته هاي بسيار كوچك و يا همرنگ با زمينه نيز از نظر موتور جستجو تقلب محسوب مي شود.مخفي كردن كلمات  -1

دارد  ين موضوع وجودبسياري از روبوتها )موتورهاي جستجو( نميتوانند قابها )فريمها( را باز كنند. ترجيحا از آنها استفاده نكنيد. البته راههاي براي حل ا -3

 كه در مباحث پيشرفته بررسي خواهيم كرد و ترفندهاي آن را خواهيم گفت.



ربران. اغلب موتورهاي جستجو قادر به درك مقوله و زمينه سايت شما هستند. اما برخي كاربران به گنجاندن كلمات بي ربط براي جذب بي رويه كا -4

ي ر اخالقگنجاندن كلمات بي ربط همچون واژه هاي قبيح و پورنو سعي در جذب كاربران دارند. شما اين اشتباه را نكنيد. خوب است بدانيد سايتهاي غي

 تجاوز نميكند. 8پايين دارند و اغلب از  Rank )پورنو( در موتورهاي جستجو رتبه يا

 استفاده از صفحات آيينه اي . يعني صفحات تكراري با آدرس متفاوت و محتواي يكسان. -8

 .نيدكلينكهاي خروجي منتهي به اطالعات بي ارزش . اين يعني اينكه به سايتهاي مرتبط لينك بدهيد و لينكهاي بي ربط يا شكسته و منسوخ را خذف  -6

 خودداري از عضويت در مزرعه لينك يا سايتهاي متقلب ؛ -7

ا محبوبيت ت تعريف : مزرعه لينك به گروهي از سايتها اطالق ميشود كه بي آنكه ارتباط مفهومي با هم داشته باشند دست به مبادله گستره لينك مي زنند

ا در اينگونه سايتها ) يا در همسايگي آنها ( قرار داريد ، بشدت با آن برخورد خود را افزايش دهند. موتورهاي جستجو بويژه گوگل اگر پي ببرند كه شم

 ميكنند. نتيجه آن هم افت شديد جايگاه شما در جستجو گر هاست.

 

 درباره سئو جيرا يپرسشها

 .ديايب شيشد پجستجو با يخود در موتورها ينترنتيا تيبه بهبود رتبه سا ليهر كس كه ما يدست برا نياز ا يممكن است پرسشها

 

 دارد ؟ ريجستجو تاث جهيدر نت زيفونت ن ايآ 

 دارد ؟ يرينوع خط چه تاث اي – اندازه

 اثر دارد ؟ ياستفاده شده در رتبه بند يتكنولوژ ايآ

 ؟ ميكرده باش يساز ادهيپ يگريد زيچ اي ASP اي PHPخود را با  يمهم است كه ما صفحه ها ايآ

 دارد ؟ تيسا تيبر موقع يري( تاثرهيغ اي ندوزيو اي سنوكينوع نرم افزار سرور )ل ايآ

 داشته باشد ؟ ديبا ييهايژگيچه و SEO نهيشركت خوب در زم كي

P4P چه ؟ يعني 

 باشم ؟ تيسا يساز ادهيو پ يمتخصص طراح يستيحتما با تيسا يساز نهيبه يبرا ايآ

 ؟ دشويشامل وبالگها هم م ايها است و  تيسا يتنها برا يساز نهيبه ايآ

 دارد ؟ يخوب در جستجو گر ها به شانس و اقبال هم بستگ گاهيبدست آوردن جا ايآ

 ؟ ستيآنها چ راديهم دارند ؟ اشكال و ا يجستجو نقطه ضعف يموتورها ايآ

 موتور جستجو بهتر است ؟ كدام

 

 ميده يپرسشها پاسخ م كيكاياكنون به 

 دارد ؟ ريتاث ينترنتيا يجستجو  جهيدر نت زينوع فونت ن ايآ

 دارد ؟ يرينوع خط چه تاث اي –اندازه  



دارد  تيكردن كلمات.  آنچه اهم يمخف يبرا ديناشناخته استفاده كن اريبس يفونتها اي(  Webding)همچون ينييتز ينه . مگر آنكه از  فونتها يبطور كل

 (  نوشته ها.Boldكردن ) اهيس اي( Italic)دهيخواب ايرنگ  ريياندازه و حالت فونت است. مثال تغ

 اثر دارد ؟ ياستفاده شده در رتبه بند يتكنولوژ ايآ

 ؟ ميكار كرده باش يگريد زيچ اي ASP اي PHPخود را با  يمهم است كه ما صفحه ها ايآ يعني

. افتيتوان  يستجو نمدر موتور ج تيسا تياستفاده شده در سمت سرور با موقع يتكنولوژ انيم يدار يارتباط معن چياست. ه يپاسخ منف يدر حالت كل

نت  دات ويوداست ژواليو طيمورد استفاده قرار دارد. مثال در مح يتكنولوژ ريدارند كه تحت تاث ييكهايخود تكن يوب برا سانياز برنامه نو يارياما بس

 يجستجو گر ممكن است باشد. برا يهم براهمان نكات م اتييجز نيكند و ا يم ازين يب اتييوجود دارد كه كاربر را از پرداختن به جز يشمار يامكانات ب

 يكيشما با چه تكن تيسا نكهيصرف نظر از ا راي. زديقرار ده يو بررس ليخود را مورد تحل تيسا HTML يمتن خروج ديشما با يپاسخ قطع كيبه  دنيرس

 خواهد بود. Java Script يكدها زين يو گاه  HTMLبه زبان  يشده باشد خروج يساز ادهيپ

 دارد ؟ تيسا تيبر موقع يري( تاثرهيغ اي ندوزيو اي نوكسينرم افزار سرور )ل نوع ايآ

ا ر سيبرنامه نو يسمت سرور گاه يرا مطرح كرد اما تكنولوژ يدار يارتباط معن تواني!! پاسخ درست مانند سوال قبل است. اگر چه نم ريهم بله و هم خ

 گذارد. ياثر م تيسا يرتبه بند يه روكند ك يم ييكهاي( به استفاده از تكنقيتشو ايمجبور )

 يشما از چه سرور نكهيدارد. اما ا تيشما اهم يصفحه ها يموتور جستجو تنها خروج يكلمه باشد. درواقع برا كيبا  توانديپرسش نم نيواقع پاسخ به ا در

احتماال با  اصفحات شم دياستفاده كن نوكسيسرور ل كي( شما است. اگر از Dynamics ايصفحات فعال )پو ينشان دهنده نوع تكنولوژ ديكن ياستفاده م

 اي ASPاحتماال صفحات شما  دياستفاده كن ندوزيسرور و كيباشد. اما اگر از  توانديم My SQL زيشما ن يشده اند و بانك اطالعات يطراح PHP يفن آور

ASP.net توانديم زيشما ن يهستند و بانك اطالعات SQL Server  ندارد ، يتيموتور جستجو اهم يبرا يبانك اطالعاتباشد. البته نوع 

 ديتول يبرا VS.netمثال اگر شما از  يمورد استفاده سرور قرار دارند. برا يتكنولوژ ريصفحه تحت تاث يطراح يكهاياز تكن ياريكه بس نجاستينكته ا اما

 تيكنندگان سا ديزدبا يشما و نه برا يداشت. البته نه برا دينخواه Clientشده در سمت  ديتول يپتهايبر اسكر يقيكنترل دق ديصفحات فعال استفاده كن

 دي( دارActive Scriptsفعال ) يپتهايبا اسكر يكه شما صفحات يزمان ژهيداشته باشد. به و تيموتور جستجو اهم يندارد، اما ممكن است برا يتيشما اهم

خوانده و بر صفحه وب  ياطالعات بانكرا از  يكه شما اطالعات يزمان ني. همچنشوديمهم مطرح صفحه  اتييمساله جز ديريگيبهره م Ajax ياز فن آور ايو 

 موتور جستجو خواهد بود. يدر رتبه بند ياتيح تياهم ياطالعات دارا نيكردن و فراخواندن ا ستي، نحوه ل ديكن ينقش م

 داشته باشد ؟ ديبا ييهايژگيچه و SEO نهيشركت خوب در زم كي

 ! هايژگيو يليخ

كه ادعا كنند ما راهكارها و  نيدهد. نه ا حيشما توض يرا كه اجرا خواهند كرد روشن و واضح برا ييو راهكارها زمهايمهم آن است كه مكان يژگيو نينخست

حرمانه ان و مفنون كار مخصوص خودش ياست كه برخ يعيندارد. البته طب قتيحق ديبدان ديديشن يحرف ني. اگر چنميمحرمانه و مخصوص دار يكهايتكن

 است. ييجادو يروشها يو ادعا يپنهان كار ينه به معنا نيا يباشد ول

رف چه پول شما ص ديحق شماست كه بدان نيانجام دهند نداشته باشند. ا تواننديرا كه نم يكار يادعا يعنيداشته باشند.  ييآنكه صداقت و پاسخگو دوم

 SEO كي ههستند ك يا هياز خدمات اول يبه موتورها و ... برخ ي، معرف تيساختار صفحه و سا ديصفحات شما ، تجد يو بازساز شيرايشود. و يم يزيچ

 .ديبهبود رتبه از شركت بخواه يرا برا ييها نهيگز ايها  جيخواهد كرد. پس نخست پك هيارا

 .ستندين نانيطمجستجو است ، چندان قابل ا جيبه صفحه اول نتا دنيتك محصول تنها محصول آنها ، وعده رس يشركتها

P4P چه ؟ يعني 

P4P  كوتاه شده عبارتPay-For-Placement باالتر جيشما را در نتا تيو موتور جستجو سا ديده يشما به موتور جستجو پول م نكهيا يعنيباشد.  يم 

فروخته  هپرداخت مبالغ مشخص چند كلم يزااست كه در ا نگونهيكار شما مربوط باشد. معموال ا نهيكه به زم ييجستجوها جيكند.البته فقط نتا يم ستيل

( در صفحه نخست بصورت sponsored) يمال بانيشما به عنوان پشت تيبه آن كلمات را جستجو كند سا كينزد يعبارت يشود و هرگاه كاربر يم

 .شوديم ستيجداگانه ل



پس  اهويموتورها همچون  يبرخ يول كننديم ستياند را جداگانه ل افتهيروش ارتقا  نيكه با ا يينكهايجستجو همچون گوگل ل يموتورها ي! برخ ديكن دقت

كننده و  داختپر يتهايجستجو، هم شامل سا جهيفهرست نت جينتا يعنيكنند.  يبصورت درهم م يو پول يعيطب جيكردن نتا ستياقدام به ل ،يپول جياز نتا

 باالتر هستند. يعيكه بصورت طب ييتهايهم سا

 ( است.Organic)يعيبصورت طب يپرداخت كننده ول يتهايسا گاهيبه جا دنيرس زيما ن هدف

 كدام موتور جستجو بهتر است ؟

 كاربران مخاطب شما ؟؟؟ ايخودتان  يپاسخ : برا

ما را ش مثل شما فكر كنند و همان رفتار زيمدارد كه مخاطبان شما ن يليدل ديكن يمطالب مورد نظر خود جستجو م افتنيرا بدنبال  نترنتيخود شماا اگر

 .ستآنها مهم ا يبرا ييها دواژهيچه كلمه ها و كل ديبفهم ديكن يو سع ديگروه مخاطب خود بگذار يدر جستجو داشته باشند. پس خود را بجا

را  يكي يسادگب توانياست كه نم ييهايژگيو يدارا كيدارند هر اريرا در اخت نترنتيا يجستجو ها %91 بايكه تقر نترنتيسه جستجوگر برتر ا انياز م اما

 .ديبرتر نام

 تميشباهت الگور يمناسب تر هستند. ول ياهداف خاص يسافت( هركدام برا كروي)متعلق به شركت ما MSN( و Yahoo) اهوي( ، Googleگوگل) يتهايسا

 .دييجستجو گر مشاهده نماآن را در هر سه  جهي، نت ديخود را بهبود ده تيكه اگر شما سا شوديبهبود ، باعث م هيو اول يها در سطوح مقدمات

 باشم ؟ تيسا يساز ادهيو پ يمتخصص طراح يستيحتما با تيسا يساز نهيبه يبرا ايآ

كه  ديطراحي كن يآن را به گونه ا ديريبگ اديخوب است   ديكرده ا يرا راه انداز يتيسا يعلم يكارها اي يسرگرم يدارد به هدف شما. اگر تنها برا يبستگ

ود از ش يم هيتوص ديريقرار بگ يرقابت يفضا كيكه در  ديهست ليما ايو  ديدار يجستجو داشته باشد. اما اگر اهداف تجار يورهامطلوب در موت تيموقع

 .ديريمتخصص كمك بگ كي

 ؟ شوديشامل وبالگها هم م ايها است و  تيسا يتنها برا يساز نهيبه ايآ

 يتيجهت محدود ني. و از اديمتن ها بهبود بخش يو استاندارد ساز SEOبا توجه به نكات  توانيمرا  ينترنتيصفحه ا ايوبالگ و  اي تيهر نوع سا يبه طور كل

 رشد كنند. توانندي( بهتر ميمجان يمستقل )نه استفاده از سرورها يتهايسا يوجود ندارد. اما بطور كل

 دارد ؟ يخوب در جستجو گر ها به شانس و اقبال هم بستگ گاهيبدست آوردن جا ايآ

وضوع م نيشما افت كند. اما ا تيممكن است موقع دياشتباه كن ييچنان متنوع هستند كه اگر تصادفا جا تيسا كي تياقع بله. عوامل موثر بر موقعدر و

 شود. يبودن آن كاسته م يشناخته شوند از شانس شترياست كه هر چه ب يا دهيچيپ نيباشد تابع قوان ياز آنكه تصادف شيب

 ؟ ستيآنها چ راديهم دارند ؟ اشكال و ا ينقطه ضعفجستجو  يموتورها ايآ

نها است كه هوش آ نيجستجو ا ينقطه ضعف موتورها نيتر يانتها. اصل يتا ب يگستردگ يعني نياطالعات جهان !! خوب ا ياست : سامانده نيشعار گوگل ا

و بدون خطا به مقصد  قايظار داشت تمام جستجو گران را دقروبات انت كياز  توانيشود. نم ياست گاه دچار خطا م يكه بهره گرفته از هوش مصنوع

ورهاي و توسعه موت يدانش هوش مصنوع شرفتيآنهاست. البته با پ تميالگور يريپذ بيآس قتيجستجو هم در حق يموتورها يريپذ بيكند. آس ييراهنما

 شود. يمشكل روز بروز كمرنگ تر م نيجستجوي اينترنت ا

  



 تجربیات شخصی نویسنده ی مقاله:

يح وضوح توض تا به اينجا ، مطالبي كه خوانديد گردآوري شده از جاها و مقاالت و سايت هاي مختلف بود.اما نكات كليدي و طاليي كه ممكنه جايي به اين

 نداده باشند و يك كاربر تازه كار مي تواند استفاده كند را در زير توضيح خواهم داد.

 مات کلیدی و عنوان سایت و مطالب:کل -

ر مطالب ت و دنكته ي اصلي و مهم در سئو ، رابطه ي بين كلمات كليدي و عنوان ها مي باشد.شما بايد از كلمات كليدي كه انتخاب ميكنيد ، در عنوان ساي

نوان كلمه كليدي استفاده كرده ايد جزء كلمات مهم و پر كاربرد مي استفاده كنيد.با اين كار به گوگل و موتورهاي جستجو ثابت ميكنيد كه كلماتي كه بع

 باشد.

 مثال:

 طراحي ، گرافيك ، لوگو ، بنركلمات كليدي : 

 لوگو ، بنرطراحي  |گرافيك محمد  وان : گروهعن

 طوالنی نبودن عنوان ، کلمات کلیدی و توضیحات سایت: -

كلمه كليدي و بيش از يك خط توضيحات  31الي  11بعضي اوقات در پروزه هاي سئوي مختلف كه به بنده داده شده ، ديده ام عنواني طوالني ، حدود 

 براي سايت نوشته اند.

 از شما دقت نكرده ايد بگويم.وقت آن است نكته اي ساده كه شايد خيلي 

عضي د باگر دقت كرده باشيد وقتي در موتور جستجوي گوگل ، جستجويي انجام ميدهيد ، اولين خط براي هر سايت ، عنوان آن است.ولي شايد ديده باشي

ستفاده از عنوان و كلمات طوالني و بي نياز ، از عنوان عنوان ها را در ادامه از ... يا غيره استفاده كرده است.دليلش همان طوالني بودن عنوان مي باشد.بجاي ا

 و كلمات كوتاه ولي مفهموي و مفيد استفاده كنيد.

 بک لینک و تبادل لینک : -

سود  د وليمهم ترين نكته ، بك لينك ها مي باشد. سايت هاي زيادي براي بك لينك رايگان وجود دارد . مي توانيد استفاده كنيد چون ضرري نمي رسان

 باال ، رتبه هاي بااليي كسب كنيد .زيادي هم ندارد. اما بهترين چيز براي گرفتن بك لينك ، تبادل لينك مي باشد. مي توانيد با تبادل لينك 

 چيست؟ دومين راه آسان براي گرفتن بك لينك ، لينك هاي داخلي مي باشد.حاال لينك داخلي

اين يك دقت كرده ايد و ديده ايد در سايت هاي مختلف ، قسمتي به نام مطالب مرتبط وجود دارد كه زير هر پست يا مطلب ، اين را مشاهده مي كنيد.

ك ت.مثال در يبزرگ و لينك دار نوشته است. دليل اين كار كسب بك لينك اسنمونه از لينك داخلي مي باشد. يا در يك مطلب ، كلماتي را به صورت 

 كه دليلش همان نكته ي باال مي باشد. "آشپزي  "را بصورت بزرگ و لينك دار گذاشته كه لينك شده به موضوع  "آشپزي "مطلب كلمه 

 چگونه مطالبم سریع وارد موتورها شود )ایندکس شدن( ؟ -

ترها وبمساول از همه بايد بگويم حتما سايت خودتون را به وبمستر گوگل و ديگر موتورهاي جستجو معرفي كنيد و پس از معرفي سايت ، سايت مپ را در 

دليل هاي زيادي مي تواند داشته باشد ولي يكي از آن ها ممكن است خوب ثبت كنيد.حاال شايد بگوييد ثبت كرده ايد ولي مطالبم دير ايندكس ميشود.

 نبودن سايت مپ شما باشد.اما ديگه مهم نيست زيرا:

.تا بحال چيزي به نام پينگ مطالب شنيده ايد؟ پينگ مطالب باعث ميشه سريع مطالبتان در صفحه هاي يك راهي كه واقعا تجربه كردم و مفيد هست من

 تجو ظاهر شوند.در زير تعدادي از سايت هاي رايگان پينگ را درج ميكنم:نخست موتورهاي جس

pingler.com 

pingomatic.com 

googleping.com 



pingomatic.com 

auto-ping.com 

 بهینه سازی اندازه ی صفحه: -

هاي  تايلبراي موتورهاي جستجو ، حجم بارگذاري صفحه ها خيلي مهم مي باشد.براي اينكه صفحه اي با لود سبك داشته باشيم بايد عكس ها ، كدها و اس

 ي بهينه كردن آن ها سايت هايي وجود دارد كه مي توانيد جستجو كنيد و از آن ها استفاده كنيد.بهينه اي داشته باشيم.برا

 

 

 


