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سئو ٬ یعنی جذب رایگان

مشتری از طریق گوگل و جذب 

مشتری از طریق گوگل یعنی

افزایش روز افزون فروش
 -رضا حسینی راد - کارگاه کسب در آمد اینترنتی
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یک وبـسایت عـالوه بـر یک طـراحی شیک و کاربـر پـسند بـاید داراي مـحتوایی
بـاشـد که مـورد تـایید مـوتـور هـاي جسـتجو نیز قـرار گیرد. نتیجه ي این کار
ورودي از مـوتـور هـاي جسـتجوگـر و در نتیجه فـروش بیشتر ، تـعداد بـازدید
کنندگـان بیشتر و در نتیجه مـحبوبیت بیشتر سـایت شـما در بـازار کسب و کار

هاي آنالین خواهد بود.

مـزایاي این روش در مـقابـل تبلیغات بـنري، لینکی و پـاپ آپ این اسـت که

تبلیغات اینترنتی زمـان دار بـوده و تـا زمـانی که شـما هـزینه آنـرا پـرداخـت کنید

سـایت شـما ورودي خـواهـد داشـت امـا در نتیجه سـئوي اصـولی ، سـایت شـما
ورودي همیشگی خـواهـد داشـت. یعنی می تـوانید بـا پـرداخـت درصـدي از

هزینه تبلیغات اینترنتی بازدید کنندگان همیشگی و هدفمندتر داشته باشید!  

search  engine کـلـمـه  مـــخـفـف  او  اي  اس   SEO یـا  ســـئـو 

optimizition بـه مـعناي بهینه سـازي وبـسایت بـراي مـوتـور هـاي جسـتجو
می بـاشـد. اینجانـب رضـا حسینی راد مـدیر سـایت میهن وردپـرس بـا کمک
تجـربـه انـدکی که طی چـند سـال در زمینه سـئو و بهینه سـازي وبـسایت کسب
کرده ام سعی دارم در این مـقالـه رایگان بـه شـما عـزیزان نـحوه سـئوي اصـولی

یک وبسایت را آموزش دهم. امیدوارم مورد پسند شما عزیزان واقع شود.

اطـالعـات بیشتري که در زمینه سـئو کسب می کنم را بـصورت آپـدیت هـاي
زمـانـبندي شـده در پکیج آمـوزش سـئو منتشـر خـواهـم کرد. لینک پکیج در

پایان همین کتاب معرفی خواهد شد.

مشاور سئو و راه اندازي کسب و کار
هاي اینترنتی

مدیر و بنیانگذار میهن وردپرس 

مدیر و بنیانگذار هدیش هاست

مدرس دوره هاي آموزش طراحی
سایت با وردپرس

مدرس دوره هاي آموزش کسب در 
آمد از اینترنت

مدرس دوره هاي بازاریابی و افزایش 
فروش

مدیر تیم طراحی سایت اکسپرس
(سال 89 تا 94)
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در ابـتداي کار بـه تـوضیح مـعانی کلماتی که ممکن اسـت در طـول این مـقالـه بـا آنـها روبـرو

شوید می پردازیم.

الگوریتم موتور هاي جستجو

 

 

 

 

مـوتـور هـاي جسـتجو بـراي نـمایش نـتایج بهـتر بـه بـازدید کنندگـان خـود سعی دارنـد قـوانین و

مـتد هـاي جـدیدي را پیاده کنند. مـنظور از الـگوریتم قـوانین و اصـولی اسـت که مـوتـور هـاي

جسـتجو را بـا آنـها بـروز می کنند. تـوجـه داشـته بـاشید الـگوریتم هـا بـه شـما در راسـتاي افـزایش

بـازدید سـایتتان کمک می کنند و تـنها بـراي مـبارزه بـا سـایت هـاي تبلیغاتی و اسـپم بـوجـود

می آیند. الـبته ممکن اسـت الـگوریتم هـاي مـوتـور هـاي جسـتجو آپـدیت شـونـد که در ادامـه بـه
توضیح الگوریتم هاي گوگل و نحوه

کار آنها خواهیم پرداخت.
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مـنظور از عـنوان این مـقالـه ( دو کارمـند اصلی خـود را اسـتخدام کنید. ) دو مـوتـور جسـتجوي گـوگـل و بینگ می

بـاشـد که واقـعا می تـوانـد بـه عـنوان یک کارمـند بـازاریاب بـراي سـایت شـما عـمل کرده و مشـتریان زیادي را بـه

 

سمت سایت شما روانه کنند.  

تـوجـه داشـته بـاشید بـا تـوجـه بـه تغییر الـگوریتم هـاي مـوتـور هـاي جسـتجو همیشه سعی کنید جـدیدتـرین اخـبار سـئو

را از طـریق سـایت هـاي مـرجـع کسب کنید. در زیر چـند وبـسایت مفید در این زمینه را خـدمـت شـما مـعرفی

خواهم کرد.

moz.com

mihanwp.com

googlewebmastercentral.blogspot.fr
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بک لینک

 

بک لینک بـه مـعناي وجـود لینک سـایت شـما در سـایت هـاي دیگر اسـت که اگـر بـصورت

اصـولی بـه سـایت شـما لینک داده شـود در بهـبود سئوي سـایت شـما تـاثیر مثبتی خـواهـد

داشت. براي مشاهده اط عات بیشتر قسمت بک لینک را مطالعه فرمایید.

Impressions
این عبارت میزان نمایش محتواي سایت شما در نتایج گوگل را مشخص می کند.

Submit
عـبارت submitکه مـربـوط بـه نـقشه هـاي سـایت اسـت تـعداد آدرس هـاي ثـبت شـده سـایت

شما در وبمستر تولز را نمایش می دهد.

Index
ایندکس به معناي ثبت محتوا و مطالب سایت شما توسط موتور هاي جستجو

تـفاوت submit و index در این نکته اسـت که submit تـعداد آدرس هـاي ثـبت شـده

در وبمسـتر تـولـز را نـشان می دهـد امـا index میزان آدرس هـاي تـایید شـده تـوسـط وبمسـتر

تولز که در نتایج گوگل نمایش داده خواهد شد را نمایش می دهد.

  WebmasterTools

وبمسـتر تـولـز کنترل پنلی اسـت که گـوگـل بـراي ثـبت آدرس هـا و مـدیریت سـئوي سـایت شـما

http://google.com/webmaster/tools/ :به شما ارایه داده است. آدرس
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نکته: در نـسخه جـدید وبمسـتر تـولـز گـوگـل ٬ نـام این سـرویس بـه کنسول

Google Search سـرچ گـوگـل تغییر کرده که از این پـس آنـرا بـا نـام

Console میشناسیم.

Toolbox
این پـنل دقیقا هـمانـند پـنل وبمسـتر تـولـز عـمل می کند که تـوسـط مـوتـور جسـتجوي بینگ از بـه

شما ارایه شده

http://bing.com/toolbox :آدرس 

Crawl

 

این کلمه بـه مـعناي تکاپـوي مـطالـب سـایت شـما تـوسـط ربـات هـاي جسـتجوگـر اسـت که

باعث indexشدن submit هاي سایت شما خواهد شد.

در حـال حـاضـر بـا تـوجـه بـه رتـبه الکساي گـوگـل و بینگ می تـوان این دو مـوتـور جسـتجو را

جـزو دو مـوتـور جسـتجو اصلی دنیاي وب نـام بـرد پـس در این مـقالـه سعی می کنیم بیشتر بـه

آموزش سئوي این دو موتور جستجوي قدرتمند بپردازیم.

بک لینک و تاثیر آن در سئوي سایت شما

اگـر مسـتند google in the behind scenes ( پشـت صـحنه هـاي گـوگـل ) را مـشاهـده

کرده باشید این جلمه را از زبان مدیر خود گوگل شنیده اید:

"گـوگـل در حـال حـاضـر بـا تـوجـه بـه تـعداد لینک هـاي که یک سـایت در سـایت هـاي دیگر
داشـته بـاشـد آن سـایت را در اولـویت نـتایج جسـتجو نـمایش خـواهـد داد. یعنی اگـر سـایت شـما

در سـایت مـعتبري مـثل NASA.GOV لینک داشـته بـاشـد بـه این مـعناسـت که سـایت مـعتبر

ناسا
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سایت شما را پسندیده ، در نتیجه از نظر گوگل هم مورد پسند واقع خواهد شد."

فکر نمیکنم بـا وجـود جـمله بـا که تـوسـط مـدیر عـامـل گـوگـل گـفته شـده نیازي بـه تـوضیح در

مـورد تـاثیر بک لینک در اولـویت سـایت شـما در نـتایج جسـتجوي گـوگـل بـاشـد! بک لینک

بدون شک یکی از اصلی ترین عوامل بهبود رتبه شما در گوگل خواهد بود.

صـد الـبته هـر نـوع بک لینکی که بـه سـایت شـما داده شـود تـاثیر مثبتی در سـئوي سـایت شـما

نخواهد داشت. بک لینک را از چند جهت باید مورد بررسی قرار داد.

بک لینک یا تبادل لینک؟

 

 

 

 

 

 

مـدتی در اینترنـت تـبادل لینک رسـم وبمسـتر هـا شـده بـود. تـبادل لینک بـه این مـعناسـت که

سـایت A لینک سـایت B را در خـود قـرار دهـد و سـایت B لینک سـایت A را در خـودش

قـرار دهـد. بـا این کار هـر دو سـایت بـه رتـبه ایده آل خـود در گـوگـل می رسیدنـد، امـا گـوگـل

در الـگوریتم خـود این کار را خـالف قـوانی دانسـت و اعـالم کرد که تـبادل لینک از این پـس

نـه تـنها بـاعـث کسب رتـبه بهـتر نـخواهـد شـد٬ بلکه این کار در بهـبود رتـبه سـایت شـما تـاثیر

منفی نیز خـواهـد گـذاشـت. الـبته این نکته قـابـل ذکر اسـت که اگـر هـر دو سـایت A و B در

یک زمینه فـعالیت داشـته بـاشـند . مـث هـر دو سـایت دانـلود یا اسکریپت یا سـایت خـودرو

بـاشـند تـبادل لینک تـاثیر منفی در رتـبه این سـایت هـا نـخواهـد داشـت امـا تـاثیر چـندان مثبتی

هم در این کار وجود ندارد.

NOFOLLOW تفاوت لینک هاي دنبال کننده با

 بیشتر سـایت هـایی که اقـدام بـه فـروش بک لینک در سـایت خـود می کنند لینک هـا را بـه

صـورت نـو فـالـو در سـایتشان قـرار می دهـند. تـفاوت لینک هـاي follow و nofollow را

در زیر خواهید دید:
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<a href=”http://hosseinirad.com” >سایت شخصی من </a>  

لینک به صورت follow هست.

 

<a rel=“nofollow” href=”http://hosseinirad.com” >سایت شخصی من </a>  

لینک بصورت nofollowهست.

 

 

 

 

 

 

 

درنتی”rel=”nofollow سـایت تبلیغ کننده میتوانـدبـاعـث ازبین رفـتن تـاثیرمـثبت بک
لینک در رتـبه سـایت شـما شـود. پـس حـتما مـوقـع خـرید بک لینک تـوجـه داشـته بـاشید که

لینک بـصورت نـو فـالـو یا دنـبال نشـده بـه شـما داده نـشود. (الـبته قـانـون اکثر سـایت هـا نـوفـالـو

بودن تبلیغات می باشد)

لینک follow بـه ربـات هـایی که سـایت تبلیغ کننده را crawl می کنند می گـوید بـه

بـــررسی و ایندکس کردن این لینک هـــم بـــپرداز امـــا لینک nofollow بـــه ربـــات

جسـتجوگـرمیگویدوارد این لینک نشـده ومـطالـب سـایت شـما را ایندکس نکنندکه اینکار در

حقیقت هیچگونـه سـودي بـراي سـایت شـما نـدارد و فـقط در ازاي کلیک بـازدید کنندگـان

روي لینک شـما بـازدید کننده بـه سـایت شـما فـرسـتاده خـواهـد شـد. پـس سعی کنید قـبل از

سـفارش تبلیغات متنی سـایت تبلیغ دهـنده را مـورد بـررسی قـرار دهید تـامـطمین شـوید بـه

nofollowداده میشود نه لینک follow شما لینک

 کلمه کلیدي صفحات خود را پیدا کنید

 

کلمه کلیدي بـه کلمه اي گـفته می شـود که شـما می خـواهید تـوسـط آن کلمه ورودي داشـته

بـاشید. مـثال اگـر کلمه دانـلود رایگان در گـوگـل جسـتجو شـد سـایت شـما در نـتایج نـمایش

داده شود. پس کلمه کلیدي دانلود رایگان براي صفحه اصلی سایت شما مناسب است.
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اما شاید بپرسید کلمه کلیدي مناسب را از کجا پیدا کنم؟  

گـوگـل سـرویسی بـه نـام google trends راه انـدازي کرده که میزان جسـتجوي کلمات

متفاوت را از قدیم تا بحال براي شما نمایش می دهد.

http://google.com/trends :آدرس این سرویس

هـمانـطور که در عکس زیر مـشاهـده می فـرمـایید تـوسـط این سـرویس گـوگـل می تـوانید ببینید

از میان کلمات هـاسـت – میزبـانی وب – هـاسـت ارزان – سـرور مـجازي و دامـنه کدام یک

جسـتجو بیشتري دارد؟ همچنین می تـوانید میزان جسـتجوي کلمات مـختلف را در یک شهـر

پیدا کنید که این براي کسب و کار هاي شهري و محلی بسیار مهم است.

عنوان پست و تاثیر آن در سئوي سایت شما  

 

 

وقتی بـحث از عـنوان یا title در سـایت بـه میان می آید مـنظور هـمان عـنوانی اسـت که در

تیتر مـرورگـر بـراي بـازدیدکننده نـمایان می شـود و مسـلما هـمان نـوشـته دقیقا در نـتایج گـوگـل

نـمایش داده می شـود. مـث اگـر شـما کلمه download را جسـتجو کنید گـوگـل بـه شـما
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نـتایجی را نـمایش می دهـد که در عـنوان آنـها حـتما کلمه download مـوجـود بـاشـد.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمایید.  

  

در نتیجه همیشه سعی کنید عـنوان صـفحات سـایت خـود را مـتناسـب بـا کلمه کلیدي که می

خواهید توسط جستجوي این کلمه در گوگل ، سایت شما نمایش داده شود انتخاب کنید. 

بـه عـنوان مـثال در حـال راه انـدازي یک سـایت هـاسـتینگ بـا نـام رضـا هـاسـتینگ هسـتید و می

خـواهید بـا جسـتجوي کلمه هـاسـت سـایت شـما در نـتایج نـمایش داده شـود. بـراي انـتخاب

عنوان صفحه اصلی سایت خودتان کدام یک را انتخاب می کنید؟

 
 
میزبانی وب رضا؟

رضا | سرور مجازي؟
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رضا - فروش هاست؟ 

رضا - هاست – سرور مجازي – دامنه – سرور ایران – هاست ویندوز ؟ 

رضا هاست؟  

رضا اکسپرس؟

 

 

 

بـدون شک بهـترین گـزینه انـتخاب کلمه رضـا هـاسـت می بـاشـد. چـرا؟ چـون بـا تـوجـه بـه کوتـاه

بودن ، عنوان شامل کلمه کلیدي و گویاي زمینه کاري سایت شما می باشد.

نکته: بـراي بهـبود و تـاکید بیشتر روي کلمه کلیدي می تـوانید پـس از مـدتی نـشان تـجاري

خـودتـان را از عـنوان حـذف کنید. یعنی فـقط بـه کلمه هـاسـت تکیه کرده و عـبارت رضـا را

حـذف کنید.عـلت اینکه عـرض کردم پـس از مـدتی این اسـت که ابـتدا مـدتی اسـم سـایت

خـود را در عـنوان قـرار دهید تـا در صـورتی که شخصی اسـم سـایت شـما را در گـوگـل جسـتجو

کرد

بـتوانـد سـایت شـما را در اولین نتیجه گـوگـل مـشاهـده کند. این نکته بـراي پسـت هـا و بـرگـه

هاي سایت شما به همین صورت عمل می کند. نحوه انتخاب عنوان پست را در بخش

آموزشی افزونه wordpress seo بصورت کامل آموزش خواهم داد

 متاي توضیحات پست و تاثیر آن در سئوي سایت

 

 

 

مـتاي تـوضیحات یا هـمان description تـوضیحاتی در مـورد مـحتواي سـایت شـما را در

مـوتـور هـاي جسـتجوگـر نـمایان می کند. الـبته طـبق الـگوریتم جـدید گـوگـل تـوضیحات دیگر

در نـتایج گـوگـل قـابـل نـمایش نیست و تـوضیحات زیر عـنوان نـتایج بـصورت خـودکار از

مـحتواي سـایت شـما دریافـت خـواهـد شـد که اینکار بـه بهـبود رتـبه سـایت هـا کمک بسـزایی

خـواهـد کرد. امـا مـوتـور جسـتجوي بینگ هـنوز هـم تـوضیحات زیر عـنوان نـتایج را از تـگ مـتاي

توضیحات دریافت می کند.

در زیر می تـوانید تـصویري از نـحوه نـمایش مـتاي تـوضیحات را در دو مـوتـور جسـتجو گـوگـل

و بینگ با جستجوي عبارت download مشاهده کنید.
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تـوجـه داشـته بـاشید تـعداد عـبارات اسـتفاده شـده در تـوضیحات از 110 عـدد کمتر و از210

عدد بیشتر نباشد. چون موتو هاي جستجوگر بیشتر از این تعداد را نمایش نخواهند داد.

مـتاي کلمات کلیدي پسـت و تـاثیر آن در سـئوي
سایت شما

 

 

کلمات کلیدي ، تـگ هـا یا بـه قـول وردپـرس هـمان بـرچسـب هـا کلماتی هسـتند که در نـمایش

مـحتواي سـایت شـما بـا تـوجـه بـه عـبارت جسـتجو شـده تـوسـط کاربـر در مـوتـور هـاي جسـتجو

تاثیر بسزایی دارند.

در قـدیم سـایت هـایی را می دیدیم که بـراي مـطالـب خـود بیش از 40 کلمه کلیدي قـرار

میدادنـد که این کار مـوتـور هـاي جسـتجوگـر را تـبدیل بـه یک بـازاریاب عـالی بـراي سـایت

هاي تبلیغاتی و اسپمر کرده بود.
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مـثال در سـایتی بـا مـوضـوع اس ام اس یک پسـت بـا مـحتواي اس ام اس خـنده دار منتشـر می

شد و برچسب هاي این سایت به این صورت بود☺

اس ام اس,اس ام اس عـــاشـــقـانـــه,اس ام اس زیـبـا,اس ام اس 24,اس ام اس خـــنـده

دار,جـدیدتـرین جـوك هـا,اس ام اس جـدید,پیامک تـبریک عید نـوروز,دانـلود رایگان,اس ام

اس رایگان,پیامک تــبریک ســالــگرد ازدواج,پیامک بسیار بسیار خــنده دار,اس ام اس

تبریک,اس ام اس تولد,اس ام اس روز تولد,سایت اس ام اس,مرجع اس ام اس ایران

و جـالـب این بـود که بـراي تـمامی پسـت هـاي خـودشـان از همین بـرچسـب هـا اسـتفاده می

کردنـد. در نتیجه اگـر شخصی کلمه اس ام اس تـولـد را در گـوگـل جسـتجو می کرد و این

سـایت در نـتایج نـمایش داده می شـد کاربـر بـه جـاي اس ام اس هـاي روز تـولـد اس ام اس

خـنده دار مـشاهـده می کرد. و بـا وجـود این هـمه مـوضـوعـات مختلفی که در وب مـوجـود بـود

گـوگـل شـاهـد نـارضـایتی کاربـران خـود شـده بـود. در نتیجه این مشکالت گـوگـل الـگوریتم

پانداي خودش را بصورت رسمی اعالم کرد.

بـه مـنظور این الـگوریتم هـر سـایتی که از کلمات کلیدي بیش از حـد در نـوشـته هـاي خـود

اسـتفاده می کرد امتیاز منفی در گـوگـل کسب کرده و حتی بـاعـث می شـد سـایت مـورد نـظر

به پنالتی گوگل نیز کشیده شود.

پـنالتی گـوگـل حـالتی بـود که سـایت از نـظر گـوگـل سـایت متخـلف شـناخـته شـده و ورودي آن

بـه شـدت کاهـش می یافـت. بـا وجـود تـمام صـحبت هـاي بـاال شـما بـایستی تـعداد کلمات

کلیدي مـطالـب خـود را بین ۵ تـا حـداکثر ۱۰ عـدد انـتخاب کنید. در زیر تـاثیر یک کلمه

کلیدي را براي نمایش یک سایت در نتایج گوگل خواهیم دید:
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آدرس پست و تاثیر آن در سئوي سایت شما

 

در ادامـه در مـورد تـاثیر آدرس سـایت در سـئوي سـایت شـما تـوضیح خـواهـم داد امـا آدرس

پست در سئوي مطالب شما می تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند.

هـمانـطور که در تـصویر زیر میبینید وقتی کلمه سـرور را در گـوگـل جسـتجو می کنیم مـطالبی

که آدرس آنـها شـامـل کلمات سـرور بـاشـد در نـتایج بـا تـر نـمایش داده می شـونـد. پـس سعی

کنید آدرس پسـت خـود را بـصورتی وارد کنید که حـتما شـامـل کلماتی که میخواهید بـا آنـها
ورودي داشته باشید، باشد.
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دامنه سایت و تاثیر آن در سئوي سایت شما

 

 

هـمانـطور که آدرس پسـت در نـتایج جسـتجو حـایـز اهمیت اسـت دامـنه سـایت شـما حیطه

سـایت شـما را در نـتایج جسـتجو مـشخص می کند. بـه عـنوان مـثال در تـصویر زیر خـواهید دید

download که بـا جسـتجوي کلمه دانـلود در گـوگـل سـایت هـایی که نـام دامـنه آنـها شـامـل

باشد در نتایج با تري قرار داده خواهند شد.

تاثیر تگ هاي سربرگ در سئوي سایت شما

 
تگ هاي header یا سربرگ که شامل تگ هاي زیر می باشند.
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H1

H2

H3

H4

 H5
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H6

 

h1 تا h6 اولویت خود را در صفحه نمایش می دهند.

بـه عـنوان مـثال اگـر در سـایت شـما تـگ h1 شـامـل کلمه دانـلود رایگان بـرنـامـه اینترنـت دانـلود

منیجر بـاشـد مسـلما این صـفحه بـا کلمه دانـلود رایگان بـرنـامـه اینترنـت دانـلود منیجر رتـبه

خـوبی در نـتایج خـواهـد داشـت. پـس سعی کنید کلمه اصلی سـایت خـودتـان را ( مـثال دانـلود

رایگان ) در قالب خود به عنوان تگ h1 اضافه کنید.

تـگ h2و h3وh4و h5وh6 نیزبهـترتیب اولـویت دارنـدو h1 بـرh2 ،h2 بـرh3 ،h3 بـر

h4 ،h4 بر h5 و h5 بر h6 اولویت دارند.

نحوه اضافه کردن تگ هاي سربرگ در قالب سایت شما

 

اضـافـه کردن این تـگ هـا خیلی آسـان اسـت. می تـوانید بین تـگ >body<و >body/< در

قالب خود این تگ ها را بصورت زیر اضافه کنید.

مـث صـفحه اي از سـایت شـما هسـت که بـه تـرتیب اولـویت بـا کلمه هـاي دانـلود ، دانـلود

رایگان ، دانـلود فـایرفـاکس ، دانـلود آخـرین نـسخه فـایرفـاکس و دانـلود فـایر فـاکس فـارسی

رتبه بندي می شود.

تـگ هـا را بـه صـورت زیر و در هـر کجاي قـالـب خـود بین دو تـگ body می تـوانید قـرار

<h1/>دانلود<h1> .دهید

 
 

h2>/>دانلود رایگان<h2>

h3>/>دانلود فایرفاکس<<h3

 h4>/>دانلود آخرین نسخه فایرفاکس<<h4

 <h5/>دانلود فایرفاکس فارسی<<h5
اینکار بـراي قـالـب هـاي اچ تی ام ال بکار بـرده می شـود امـا اگـر سـایت خـود را بـا وردپـرس
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راه انـدازي کرده اید تـوسـط ویرایشگر وردپـرس می تـوانید تـگ هـاي هـدر خـودتـان را بـه

راحتی انتخاب کنید.

 تاثیر تگ هاي alt , title در سئوي سایت شما

تـگ alt هـنگام رفـتن مـوس روي لینک یا تـصویري در سـایت شـما متنی را نـمایش می دهـد و

 

تـگ title قـبل از لـود شـدن کامـل تـصویر در هـنگام بـارگـذاري سـایت شـما در مـرورگـر کاربـر

بـه جـاي تـصویر نـمایش داده می شـود که بـه گـفته گـوگـل بـراي سـئوي مـطلب در گـوگـل حـایـز

اهمیت است.

بـراي قـالـب هـاي html می تـوانید تـگ هـاي alt و title را بـصورت زیر در کدهـاي خـود

قرار دهید.

<a href=http://mihanwp.com alt=”web
design”>wordpress</a>  

و براي تصاویر:

<img src=http://mihanwp.com/logo.png” alt=”mihanwp 

logo” title=”mihanwp logo”/>

 
    seo و اگر از سیستم مدیریت محتواي وردپرس استفاده می کنید می توانید از افزونه

friendy imagesاستفاده کنید.

این افـزونـه بـصورت خـودکار تـگ altو title را بـه تـصاویر سـایت شـما اضـافـه می کند.

تـاثیر width و height تـصاویر در سـئوي سـایت
شما
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در مـقالـه اي در یک سـایت خـارجی خـوانـدم که وارد کردن پـهنا و ارتـفاع تـصویر می تـوانـد

در سـئوي سـایت تـاثیر داشـته بـاشـد. امـا چـون گـوگـل هـنوز تـاییدي بـر این امـر نـداشـته پـس

نمیتوان دقیق گفت این جزو افسانه هاي سئو هست یا قوانین سئو.

بـا وارد کردن پـهنا و ارتـفاع تـصویر بـصورت پیکسل مـروگـر کاربـر شـما می دانـد که پـهنا و

ارتـفاع این تـصویر چـقدر بـوده و بـایستی چـقدر از محیط مـرورگـر را بـراي این تـصویر قـرار

دهـد. در صـورت نـبود ارتـفاع و پـهنا ممکن اسـت مـرورگـر کاربـر فـضاي زیادي را بـراي تـصویر

در نظر بگیرد و جلوه زیبایی براي سایت شما نیست.

براي اضافه کردن بصورت زیر عمل می کنیم:

<img src=http://expres.ir/logo.png” width=”800px” 

height=”900px”/>  

در وردپـرس بـراي این کار افـزونـه اي کد نـویسی نشـده امـا می تـوانید بـه راحتی از بـخش

ویرایشگر html این تغییرات را انجام دهید.

تـاثیر پینگ سـایت شـما و سـرعـت بـارگـذاري سـایت
در سئوي سایت

 

 

سـرعـت بـارگـذاري یک سـایت و همچنین قـدرت سـرور سـایت بـراي گـوگـل بسیار حـایـز

اهمیت اسـت. این نکته از آنـجایی آشکار اسـت که گـوگـل خـواهـان راحتی کاربـران اینترنـت

اسـت در نتیجه کاربـر را بـه سـایت هـایی بـا حجـم کم و سـرعـت بـا مـنتقل می کند تـا وقـت

زیادي را صرف بارگذاري سایت مورد نظر نکنند.

بـراي بـاال بـردن سـرعـت لـود سـایت حتی االمکان از قـالـب هـاي فـلت یا قـالـب هـایی که کمتر از

تـصویر در آنـها اسـتفاده شـده اسـتفاده کنید ، تـعداد فـونـت هـاي سـایت خـودتـان را کم کنید و

یا به یک عدد فونت بسنده کنید.

از هاستینگ هاي قدرتمند و سرور هاي با سرعت باال استفاده کنید.
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بیشتر کاربـران فکر می کنند هـاسـتینگ هـاي مـعروف بـراي میزبـانی سـایتشان خـوب هسـتند

امـا مـعروف بـودن آنـها بـاعـث تـرافیک سنگین سـرور هـاي این شـرکت هـا در نتیجه کاهـش

سـرعـت لـود سـایت شـما خـواهـد شـد. پـس سعی کنید از هـاسـتینگ هـایی که تـرافیک کمتر و

سرعت لود باالتري دارند استفاده کنید.

بـراي اینکار می تـوانید آي پی سـرور هـاسـتینگ هـا را از سـایت intodns.com دریافـت

کرده و از آنـها تـوسـط Cmd پینگ بگیرید. هـم کدام که زمـان پینگ کمتري داشـتند بـه
نسبت سرعت و کیفیت باالتري خواهد داشت.

بـراي تسـت سـرعـت سـایت هـم می تـوانید از سـرویس gtmetrix.com اسـتفاده کرده و

حـداقـل grade سـایتتان را بـه حـرف B و در صـورت امکان بـه A بـرسـانید. حـتما در سـرعـت

ایندکس و سئوي سایت شما تاثیر مثبت خواهد داشت )

آیا پسوند دامنه ها از نظر سئو تفاوتی دارد؟

 

 

 

 

در جـواب این سـوال می تـوان تـا حـدودي گـفت بـله . چـون گـوگـل بـومی سـازي را دوسـت

دارد و می خـواهـد بـر فـرض اگـر شخصی در تهـران کلمه دانـلود را جسـتجو کرد نـتایجی که

از پـسونـد ملی ایرانی معنی IR. اسـتفاده می کنند را نـمایش دهـد چـون می دانـد که محـدوده

جـغرافیایی و زبـان شـما صـد درصـد بـا این سـایت سـازگـاري دارد. پـس سعی کنید از دامـنه

هـاي IR. بیشتر اسـتفاده کنید. اگـر دامـنه شـما دات کام هسـت. در پکیج آمـوزش گـوگـل
وبمستر تولز در این باره توضیحات بیشتري خدمت شما ارائه شده.

الـبته نمی تـوان گـفت این نکته اهمیت زیادي در سـئو دارد و شـاید در مـقابـل نکات ذکر

شده در این کتاب از 100 درصد حدود۸۰ درصد اهمیت برخوردار باشد.
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سایت خود را در ایران میزبانی کنیم یا خیر؟

 

 

 

 

 

 

 

میزبانی سایت در ایران تا حدودي بدي ها و خوبی هاي خودش را دارد.

از طـرفی بـا میزبـانی سـایت شـما در ایران کاربـران سـریعتر بـه سـایت شـما دسـترسی خـواهـند

داشـت امـا از طـرف دیگر بـه عـلت دور بـودن سـرور هـاي ایران از سـرور هـاي گـوگـل و بینگ

ممکن است دسترسی کاملی به محتواي سایت شما جهت ایندکس نداشته باشند.

از طـرفی دیگر گـوگـل بـومی سـازي را دوسـت دارد و می خـواهـد نـتایج را بـصورت بـومی بـه

کاربران خود نمایش دهد.

نـظر بـنده این اسـت که اگـر سـایت دانـلود یا سـایتی دارید که مـرتـب بـاید ایندکس شـود آنـرا

در خـارج از کشور میزبـانی کنید و اگـر سـایت شـرکتی یا اسـتاتیک دارید که فـقط شـامـل

چـندین بـرگـه و اخـبار اسـت و نیازي بـه بـروزرسـانی مـرتـب و منظمی نـدارد ( یعنی نیازي بـه

ایندکس روزانـه مـطالـب نـدارید ) آنـرا در ایران میزبـانی کنید. الـبته اگـر سـرور هـاي

قـدرتـمندي در ایران پیدا کنید که پـاسـخگوي ربـات هـاي خـزنـده گـوگـل بـاشـند خـب بهـتر

اسـت سـایتتان را در ایران میزبـانی کنید که هـم دسـترسی راحـت تـري داشـته بـاشید و هـم

سـرعـت لـود بیشتر و تـمامی اینها بـه پینگ سـرور سـایت میزبـان بسـتگی دارد که الـبته تـاکنون

چنین سـرویسی را در ایران مـشاهـده نکردیم. شـاید در آینده یا وقتی شـما این کتاب را

مطالعه میکنید چنین سرویس هایی راهی ایران هم شده باشند.

 از تبلیغات کمتري در سایتتان استفاده کنید

 

 

 

گـوگـل اخیرا اعـالم کرده سـایت هـایی که بیش از 3 تبلیغات پـاپ آپ در آنـها قـرار دارد و

سـایت هـایی که در مجـموع از تبلیغات زیادي اسـتفاده می کنند تـاثیر منفی در رتـبه خـود را

مـشاهـده خـواهـند کرد. عـالوه بـر این وجـود تبلیغات زیاد در سـایت شـما کاربـر را خسـته کرده

و بـاعـث می شـود کاربـر زمـان کمتري را در سـایت شـما سـپري کند و این بـاعـث افـت رتـبه

الکساي سایت شما خواهد شد.
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تبلیغات پـاپ آپ که این روزهـا در اینترنـت مـد شـده جـدیدا تـوسـط گـوگـل بـا تحـریم روبـرو

شـده. گـوگـل در اخـبار اخیر خـود ذکر کرده که بـا سـایت هـایی که بیش از ۳ پنجـره پـاپ

آپ درون آنـها قـرار دارد بـرخـورد خـواهـد شـد ( مـنظور از بـرخـورد هـمان رتـبه منفی در گـوگـل

وبمسـتر تـولـز هسـت ) پـس سعی کنید حـداکثر از ۳ کد پـاپ آپ در سـایتتان اسـتفاده کنید.

هـرچـند این خـبر هـنوز اثـبات نشـده و گـوگـل تـاثیر این الـگوریتم را در سـایت هـا اعـمال نکرده

اما براي راحتی بیشتر کاربران سایتتان هم که شده سعی کنید اینکار را انجام دهید.

تولبار الکسا را حتما نصب کنید

 

 

فـردي که بیشترین بـازدید را از سـایت شـما دارد بی شک خـود شـما و یا نـویسندگـان

سـایتتان هسـتید. الکسا هـم حـتما آمـار سـایت شـما را در صـورتی بـاال خـواهـد بـرد که تـولـبار

الکسا روي مـرورگـر کاربـران سـایت شـما نـصب بـاشـد. پـس حـتما تـولـبار الکسا را نـصب کنید

تا رتبه الکساي بهتري داشته باشید.

http://alexa.com/toolbar :مسیر دریافت تولبار الکسا

سایت خود را از نظر سئو چک کنید

 

 

 

 

یکی از بهـترین سـرویس هـاي تسـت سـایت از نـظر سـئو سـایت chkme.com اسـت. تـوسـط

این سـایت می تـوانید تـمامی مـوارد بـا شـامـل کلمات کلیدي سـایت ، عـنوان سـایت ، مـتاي

تـوضیحات ، تـگ هـاي هـدر ، طـول و عـرض تـصاویر و تـگ هـاي alt و title را چک کنید.

سعی کنید آنـقدر تغییرات در قـالـب و کد هـاي سـایت خـود ایجاد کنید (بـا تـوجـه بـه آمـوزش

هـاي داده شـده در سـایت هـا و پکیج آمـوزش طـراحی قـالـب وردپـرس) که سـایتتان رتـبه

نزدیک به ۱۰۰ درصد را از chkme.com دریافت کند.  
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تاثیر Page Rank در سئوي سایت 

 

 

یکی از ابـزار هـاي رتـبه دهی بـه سـایت هـا در گـوگـل پیج رنک بـود که بـه سـایت هـاي مـوجـود

در گـوگـل از بین ۰ تـا ۱۰ رتـبه می داد. الـبته کسب رتـبه ۱۰ کار چـندان آسـانی نـبود. بـه

عنوان مثال تنها خود سایت گوگل و فیسبوك رتبه ۱۰ را در پیج رنک گوگل داشتند!

الـبته چـند مـدت پیش گـوگـل اعـالم کرد که از این پـس پیج رنک سـایتها آپـدیت نـخواهـد شـد

( شـاید هـم دیر بـه دیر آپـدیت شـود ) و گـوگـل سعی می کند تـاثیر پیج رنک را از قـبل

کمرنـگ تـر کند امـا بـه هـر حـال سـایت هـایی که پیج رنک بـاالتـري دارنـد در نـتایج هـنوز هـم

حرفی براي گفتن دارند.

افزونه وردپرس سئو را حتما نصب کنید

 

وردپـرس سـئو یا بـه زبـان اصلی wordpress seo by yoast بهـترین افـزونـه سـئو بـراي

بهـبود رتـبه سـایت هـاي وردپـرسی در گـوگـل هسـت. می تـوانید این افـزونـه را از آدرس زیر

دریافت کنید.
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https://mihanwp.com/yoast-seo-premium/

پـس از دانـلود افـزونـه از بـخش افـزونـه هـا > افـزودن بـارگـذاري افـزونـه را کلیک کنید. فـایل

 

 

 

 

 

zip را انتخاب و پس از بارگذاري افزونه آنرا فعالسازي کنید.

بخشی بـه نـام سـئو بـه پـنل وردپـرس شـما اضـافـه خـواهـد شـد. از قـسمت سـئو > پیشخوان را

کلیک کنید. در این قـسمت می تـوانید کد هـاي verify گـوگـل ، الکسا و بینگ را اضـافـه

کنید.

نکته: پیشنهاد می کنم هـنگام ثـبت سـایت در گـوگـل و بینگ بـه جـاي اسـتفاده از کد مـتا ، از

آپـلود فـایل اسـتفاده کنید. مـزیت اسـتفاده از آپـلود فـایل این اسـت که در صـورت بـروز مشکل

بـراي وردپـرس شـما و یا مشکل در دیتابیس سـایت شـما ، فـایل آپـلودي هـمچنان در سـایت

شـما قـابـل لـود شـدن و نـمایش بـراي گـوگـل هسـت. امـا بـا افـزودن تـگ مـتا در صـورتی که

مشکلی بـراي وردپـرس شـما پیش بیاید تـگ بـراي گـوگـل نـمایش داده نـخواهـد شـد و گـوگـل

سایت شما را در پنل وبمستر تولز unverify خواهد کرد.

بـه بـخش عـنوان و مـتا هـا مـراجـعه کنید. تیک گـزینه اجـبار بـه بـازنـویسی عـنوان هـا را فـعال

کنید. تیک گـزینه مـتاي کلمات کلیدي سـایت را فـعال کنید. روي ذخیره کلیک کرده و بـه

قسمت افزودن نوشته بروید.

در این قـسمت خـواهید دید که یه جـعبه جـدید بـه نـام wordpress seo زیر بـاکس نـوشـته

اضـافـه شـده در قـسمت کلمه کلیدي می تـوانید کلمه اي که می خـواهید بـا جسـتجوي آن در

گوگل مطلب شما در نتایج گوگل نمایش داده شود را وارد کنید.

بـخش عـنوان هـا ، مـتاي تـوضیحات و بـرچسـب هـا را تکمیل کنید ( تـوجـه کنید بـاید کلمه

کلیدي در توضیحات ، عنوان ، برچسب ها و آدرس برگه حتما وجود داشته باشد )

وقتی که تـمامی مـوارد را بـه خـوبی تکمیل کنید رنـگ چک کننده سـمت چـپ صـفحه بـاید

تـبدیل بـه رنـگ سـبز شـود و این نـشان دهـنده این اسـت که پسـت شـما یک پسـت کامـال سـئو

شده و بهینه براي گوگل و بینگ است.
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نقشه سایت خود را بسازید

 

نـقشه سـایت هـمانـند نـقشه یک شهـر یا مکان تـمامی راه هـا و چـاه هـاي سـایت شـما را بـه

xml مـوتـور هـاي جسـتجو مـعرفی می کند. اگـر از وردپـرس اسـتفاده می کنید از افـزونـه

sitemaps اسـتفاده کنید. این افـزونـه نـقشه سـایت شـما را بـصورت xml بـصورت اتـومـاتیک
پـس از انـتشار هـر مـطلب بـروزرسـانی می کند. الـبته می تـوانید از نـقشه سـاز خـود یواسـت سـئو

پرمیوم هم استفاده کنید.

 

 

 

اگـر سـایت شـما اسـتاتیک هسـت ( یعنی از قـالـب html اسـتفاده می کنید ) از سـایت هـاي

ساخت سایت مپ اتوماتیک مانند sitemap generator استفاده کنید.

بـراي ثـبت سـایت مـپ یا نـقشه سـایت خـود در گـوگـل می تـوانید از بـخش sitemaps در

گوگل وبمستر تولز سایت خود روي دکمه add sitemap کلیک کنید.

پـس از ثـبت نـقشه سـایتتان در گـوگـل حـدودا 31 سـاعـت بـایستی صـبر کنید تـا ایندکس شـدن

مـطالـب سـایت شـما شـروع شـود و بسـته بـه تـعداد لینک هـاي ثـبت شـده در سـایت مـپ سـایت

شـما طی مـدت زمـانی تـمامی مـطالـب شـما در گـوگـل ایندکس خـواهـد شـد. فـرامـوش نکنید

مـهم تـرین چیزي که در ایندکس شـدن مـطالـب سـایت شـما تـاثیر خـواهـد داشـت صـبر و زمـان

دادن به گوگل براي ایندکس کردن سایتتان خواهد بود.

 از تصاویر با حجم کمتر استفاده کنید

 

 

هـمانـطور که خـدمـتتان عـرض کردم حجـم سـایت یکی از الـگوریتم هـاي اسـاسی در سـئوي

سـایت شـما بـراي گـوگـل و بینگ خـواهـد بـود. بـراي کمتر کردن حجـم سـایت از تـصاویري بـا

حجم کمتر از 70 کیلوبایت استفاده کنید.

الـبته چـون در تکنیک هـاي بـازاریابی عصبی تـصاویر نـقش مهمی را ایفا می کنند پیشنهاد می

کنم از تـصاویر بی کیفیت و بـدون مـعنا اسـتفاده نکنید. کیفیت خـوب در کنار حجـم خـوب و

مناسب (:
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در نتیجه می تـوانید از تـصاویر فـلت در سـایتتان اسـتفاده کنید. تـصاویر فـلت یا تـخت که

طـرحی جـدید در طـراحی وب و گـرافیک بـشمار می آید و در حین گـرافیک و زیبایی بـا

حجـم بسیار کمی را شـامـل می شـونـد. پـس اسـتفاده از تـصاویر فـلت را در مـطالـب و قـالـب

سایتتان فراموش نکنید.

راهنمایی: میتوانید در وردپرس ازافزونه smashit استفاده کنید.

 لینک داخلی ایجاد کنید

 

 

لینک هـاي داخـلی بـاعـث ایندکس شـدن سـریعتر سـایت شـما می شـود. مـنظور از لینک داخـلی

این اسـت که مـطالـب سـایتتان را در بـخش هـاي مـختلف قـالـب سـایتتان نـمایش دهید امـا بـه

این نکته تـوجـه کنید که تـعداد مـطالـب نـمایشی بیشتر از ۵۰ لینک نـباشـد چـون تـاثیر منفی

براي سئوي سایت شما خواهد داشت.

خبرنامه ایمیلی راه اندازي کنید

خـبرنـامـه ایمیلی rssfeedburner یک سـرویس ایمیلی اسـت که مـطالـب جـدید سـایت شـما

را از طریق خبرخوان آر اس اس گرفته و براي کاربران شما ارسال می کند.

بهـترین ارائـه دهـنده این سـرویس سـایت feedburner.google.com یا فیدبـرنـر گـوگـل

است که مطالب شما را با آماردهی کامل به کاربران شما ایمیل می کند.

email یا عــمومی کردن کد pulicize پــس از ثــبت نــام در این ســرویس از بــخش

subscibtion را دریافـت کرده و در سـایتتان قـرار دهید تـا کاربـران شـما بـا وارد کردن
ایمیل هایشان بتوانند در فیدبرنر سایت شما عضو شوند.
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افــزونــه w3 total cache یا wp rocket را
نصب کنید

 

 

W3 total cacheیک افـزونـه وردپـرسی اسـت که حجـم سـایت شـما را بـه طـرز چشمگیري
کاهـش می دهـد. این افـزونـه بـراي سـئو و افـزایش سـرعـت بـارگـذاري وبـسایت شـما بسیار مفید

است.

این افـزونـه می تـوانـد فـاصـله بین کد هـاي سـایت شـما را از بین می بـرد که بـاعـث کاهـش 70

درصـدي حجـم کد نـویسی سـایت میشود واین یک امتیاز مـثبت از نـظرمـوتـورهـاي جسـتجو بـه

شمارمیآید. به اینکار  minify گویند.

از قـابلیت هـاي دیگر این افـزونـه java script minify می بـاشـد که حجـم کد هـاي جـاوا

اسکریپت سایت شما را از روش از بین بردن فاصله هاي بین کد ها کاهش می دهد.

افـزونـه کامـل تـر که الـبته رایگان نیست افـزونـه راکت وردپـرس می بـاشـد که بـصورت کامـل

سـایت شـما را از نـظر سـرعـت و کش و همچنین کاهـش حجـم وبـسایت بـصورت کامـل بهینه

سازي خواهد کرد.

/https://mihanwp.com/wp-rocket :دریافت افزونه راکت وردپرس

*نکته مـهم در اسـتفاده از این افـزونـه هـا: این افـزونـه هـا بـا آمـار گیر هـاي وردپـرس مشکل

داشـته و شـمارشـگر آمـاره را از کار می انـدازنـد. همچنین بـا افـزونـه هـاي آمـارگیر بـازدید

پست ها مشکل دارد.

افزودن واتر مارك به تصاویر فراموش نشود

شـاید بـگویید این کار چـه ربطی بـه سـئوي سـایت دارد ؟ امـا مـا میگوییم سـئوي سـایت فـقط

افزایش ورودي گوگل نیست!
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شـما صـرفـا می تـوانید بـا روش هـایی مـثل واتـر مـارك کردن تـصاویر٬ سـایت خـود را کمی

معروف تر کنید.

واتـر مـارك کردن تـصاویر بـه این مـعناسـت که تـصویر لـوگـو و یا آدرس سـایت خـود را روي

تصاویر قرار دهید. اینکار به دو روش صورت میگیرد.

روش اول که سـایت هـاي مـعروفی از آن اسـتفاده می کنند بـه این صـورت اسـت که لـوگـوي

سـایتشان را در مکانی از تـصاویر قـرار میدهـند که بـدون دقـت مـشخص نیست که لـوگـوي

سـایت روي تـصویر قـرار دارد امـا بـا کمی تـوجـه خـواهید دید که لـوگـوي سـایتشان را روي

تصاویر سایت قرار داده اند.

روش دوم واتـر مـارك کردن تـصاویر این اسـت که آدرس سـایت را بـصورت کامـال مـشهود

روي تصویر قرار دهید.

اینکه از کدام روش اسـتفاده کنید بسـتگی بـه سیاسـت خـودتـان دارد. امـا این را بـدانید که

اگـر تـصاویر سـایت را واتـر مـارك کنید وقتی سـایتی دیگر از مـطالـب شـما کپی بـرداري کند

آدرس و یا لـوگـوي سـایت شـما را هـم در سـایتش درج می کند و این یعنی تبلیغ بـراي
سایت شما

easy watermark بـراي واتـرمـارك کردن تـصاویر در وردپـرس می تـوانید از افـزونـه

استفاده کنید. همچنین افزونه dx watermark هم می تواند انتخاب مناسبی باشد.

 CSS3 و HTML5 استفاده از کد هاي

 

 

مـزیت اسـتفاده از کد هـاي HTML5 این اسـت که ربـات هـاي گـوگـل میدانـند هـدر سـایت ،

سـتون هـاي کناري ، فـوتـر و مـطلب سـایت شـما در کدام قـسمت قـرار دارد. تـوسـط کد

header می تـوانید هـدر سـایت خـود را مـشخص کنید. پـس کد هـاي هـدر را بـه این صـورت
در قالب قرار دهید.
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<header>

کد هاي هدر سایت در این قسمت

<header/>

 تـوسـط کد aside می تـوانید سـتون کناري سـایت خـود را مـشخص کنید. پـس کد هـاي
ستون کناري را به این صورت در قالب قرار دهید.

<aside>

کد هاي ستون کناري سایت

<aside/>

تـوسـط کد footer می تـوانید فـوتـر سـایت خـود را مـشخص کنید. پـس کد هـاي فـوتـر را بـه

این صورت در قالب قرار دهید.

<footer>

کد هاي فوتر سایت

<footer/>

 تـوسـط کد article می تـوانید مـطالـب سـایت خـود را مـشخص کنید. پـس کد هـاي مـطالـب
را به این صورت در قالب قرار دهید.

<article>

کد هاي مطلب سایت

<article/>

کد هـاي زیادي در مـبحث html5 وجـود دارد که اگـر بـخواهیم بـپردازیم بـه آمـوش یک بـه

یک این کدها بایستی کتابی دیگر در این باره بنویسیم.
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آیا حـتما نیاز هسـت سـایت خـود را از نـظر w3cولید
(معتبر) کنیم؟ 

 

اینکه سـایت از نـظر w3cولید بـاشـد فکر نمیکنم نکته مهمی بـاشـد. حـداقـل اگـر سـایت

گـوگـل را هـم از نـظر w3c.org چک کنید خـواهید دید که سـایت google.com هـم

از نظر w3c ولید نیست! تصویر زیر را ببینید:
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پـس نتیجه میگیریم نیازي بـه ولید کردن سـایت خـود نـدارید امـا ضـرري هـم نـدارد که

سـایتتان از نـظر چنین مـنبع مـعتبري ولید بـاشـد. هـر چـند این سـایت زیادي از شـما ایراد

میگیرد.

gtmetrix.com نـظر بـنده اینست که بـجاي ولیدکردن سـایتتان سعی کنید در سـایت

رتبه سایت خود را به رتبهA ویا B ارتقا دهید.

باال بردن پیج رنک گوگل با پارك دامین

 

 

 

در قـدیم که پیج رنک گـوگـل امتیاز بسیار بـاالیی در سـایت مـحسوب می شـد بـرخی سـایت

هـا بـه این صـورت کار می کردنـد که دامـنه را روي دامـنه اي پیج رنک دار پـارك میکردنـد

که بـاعـث می شـد این دامـنه هـم رنک دامـنه قبلی را بگیرد و از این طـریق اقـدام بـه فـروش

بک لینک میکردنـد. مـراقـب بـاشید گـول افـراد سـودجـو را نـخورید چـون اینگونـه سـایت هـا از

نظر لینکدهی هیچگونه ارزشی ندارند.

زمانبندي مرتب در بروزرسانی سایت

 

زمـان بـندي در بـروزرسـانی وبـسایت مطلبی بسیار حـائـز اهمیت اسـت. زمـانی که شـما در یک

روز ۸۰ پسـت در سـایتتان قـرار دهید و تـا دو هـفته بـعد سـایتتان را بـروز نکنید ، دو هـفته بـعد
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۵ پسـت در سـایتتان قـرار دهید و تـا سـه روز بـعد سـایتتان را آپـدیت نکنید گـوگـل نمیدانـد

 

 

چه موقع براي ایندکس مطالب به سایت شما مراجعه کند.

حـال اگـر در نـظر بگیرید یک سـایت روزانـه ۲ پسـت جـدید منتشـر می کند و بـصورت مـرتـب

بـروزرسـانی می شـود هـم از نـظر کاربـران بـا ارزش تـر اسـت و هـم از نـظر ربـات هـاي گـوگـل

سایت شما قابل پیش بینی است.

در این صـورت گـوگـل می دانـد که هـر روز بـاید بـه سـایت شـما سـري بـزنـد و مـطالـب جـدید را

ایندکس کند. در نتیجه زمـان ایندکس مـطالـب شـما کمتر شـده و مـطالـب بـا سـرعـت بسیار بـا

تري در گوگل ثبت می شوند.

اگـر نمیتونید هـر روز در سـاعـات مـشخص پسـت هـاي خـود را انـتشار دهید در وردپـرس می

تـوانید بـا اسـتفاده از زمـان بـندي نـوشـته در بـخش نـوشـته جـدید می تـوانید مـشخص کنید که

پسـت شـما در چـه سـاعتی و چـه روزي در سـایت منتشـر شـود. این مـورد در پکیج آمـوزش

سئو بصورت کامل توضیح داده شده.

جلوگیري از مطالب تکراري

گوگل با تکرار محتوا مخالف است.

 

 

هـمانـطور که گفتیم گـوگـل بـه دنـبال راحتی کاربـر اسـت ، پـس دوسـت نـدارد وقتی کاربـر وارد

سـایتی شـد دو صـفحه را بـا یک عـنوان ببیند و سـر در گـم بـاشـد بـراي انـتخاب یک نـوشـته

پس:

شـما نـباید بـه هیچ وجـه مـحتواي تکراري داشـته بـاشید. اگـر چـندین نـویسنده دارید و یا از

سیستم هـاي ارسـال پسـت اتـومـاتیک اسـتفاده می کنید بـراي جـلوگیري از انـتشار مـطالـب

تکراري می توانید افزونه وردپرسی fix duplicate را نصب کنید.

همچنین بـراي جـلوگیري از تکرار مـطالـب آرشیو نـویسنده و بـایگانی مـاهـانـه سـایت خـود را

غیر فعال کنید.
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wordpress بـراي غیر فـعال کردن آرشیو مـاهیانـه و آرشیو نـویسنده می تـوانید از افـزونـه

seo کمک بگیرید. در بـخش مـتا هـا و عـنوان هـا تیک غیر فـعال کردن آرشیو مـاهـانـه و غیر
فعال کردن بایگانی نویسنده را فعال کنید.

تـوجـه: بـعد از غیر فـعال کردن بـایگانی سـایت از تنظیمات سـایت مـپ تنظیمات را طـوري

اعمال کنید که آرشیو نویسنده و آرشیو تاریخ در سایت مپ نمایش داده نشود.

به ارور هاي گوگل وبمستر توجه کنید

گـوگـل وبمسـتر بـراي هـر سـایت بخشی بـه نـام crawl errors اخـتصاص داده که خـطاهـاي

سایت شما را مورد بررسی قرار می دهد.  

مهمترین این خطا ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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server error خطاي
این خـطا که بـا کد ۵۰۰ شـناخـته می شـود مـربـوط بـه ارور دادن سـرور سـایت شـماسـت که از

دالیل آن فـشار بیش از حـد سـایت بـه سـرور و یا کمبود مـنابـع سـرور از جـمله میزان رم و
سی پی یو سرور هست.

 Not Found 404 خطاي

 

این خـطا زمـانی رخ می دهـد که صـفحه و یا آدرسی از سـایت شـما که قـبال وجـود داشـته

اخیرا از سایت شما حذف شده و دیگر در سایت شما موجود نیست.

این هـا دو خـطاي مهمی هسـتند که گـوگـل بسیار از آنـها نـفرت دارد. پـس سعی کنید سـایتتان

بـا این مشکالت مـواجـه نـشود . از این رو هسـت که میگویند میزبـانی سـایت خـوب و مـناسـب

نقش بسزایی در افزایش ورودي گوگل سایت شما دارد.

تـوضیحات بیشتر در مـورد نـحوه حـل این خـطاهـا و بـررسی دقیق هـاسـتینگ از طـریق وبمسـتر

تولز گوگل در پکیج آموزش کار با وبمستر تولز توضیح داده شده.

روش جلوگیري از خطاي 500

بـراي جـلوگیري از وجـود این خـطا فـقط کافیست یک هـاسـتینگ مـناسـب انـتخاب کرده و تـا

حد امکان افزونه هاي ضروري که فضاي رم زیادي اشغال می کنند تا غیر فعال کنید.

روش جلوگیري از خطاي 404
بـراي جـلوگیري از این خـطا تـا حـد امکان هیچ صـفحه و یا نـوشـته اي را از سـایتتان حـذف

نکنید.

بـه عـنوان مـثال اگـر میخواهید تبلیغات در سـایتتان نگیرید بـه جـاي حـذف صـفحه تبلیغات

سایتتان در این صفحه بنویسید. در حال حاضر تبلیغات پذیرفته نمی شود. به همین راحتی!
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در وردپـرس بـراي جـلوگیري از خـطاي ۴۰۴ می تـوانید افـزونـه redirection 404 را نـصب

کنید. این افـزونـه بـه جـاي نـمایش خـطاي ۴۰۴ کاربـر و یا ربـات گـوگـل را بـه صـفحه اصلی

سایت شما ارجاع می دهد.

بـراي اینکار از افـزونـه هـاي redirected 404 و to sart 404 هـم می تـوانید اسـتفاده
کنید. هیچ کدام از این افـزونـه هـا بـرتـري نسـبت بـه دیگري نـدارد و هـر سـه افـزونـه را می

توانید استفاده کنید.

رسپانسیو بودن وبسایت

 

 

رسـپانسیو و یا بهـتر اسـت بـگوییم واکنش گـرا بـودن سـایت تکنولـوژي جـدیدي اسـت که

سـایت شـما را در مـوبـایل و تـبلت قـابـل دسـترسی می کند. از جـمله سـایت هـاي رسـپانسیو می

تـوان این سـایت هـا را نـام بـرد: ( بـراي مـشاهـده رسـپانسیو بـودن وبـسایت هـا بـا مـوبـایل از آنـها

بازدید کنید)

Bing.com

google.com

microsoft.com 

mihanwp.com 

 و بسیاري از سایت هاي دیگر...

 

اگـر خـودتـان طـراحی سـایتتان را انـجام می دهید که حـتما بـا نـحوه کد نـویسی وبـسایت

رسـپانسیو آشـنا هسـتید و اگـر می خـواهید رسـپانسیو کردن وبـسایت را فـرا بگیرید فیلم

آموزشی آنرا از سایت میهن وردپرس می توانید دریافت کنید.

همچنین اگـر طـراحی سـایتتان را بـه فـرد دیگري واگـذار می کنید حـتما از او بـخواهید تـا

سایت شما را بصورت کامال واکنش گرا طراحی کند.  
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رسـپانسیو کردن وبـسایت از نـظر گـوگـل نکته حـائـز اهمیتی اسـت از آنـجا که خـود گـوگـل

وبمسـتر در وبـالگ اصلی اش ( که در ابـتدا آدرس آنـرا مـعرفی کردم ) این خـبر را بـصورت

رسمی منتشـر کرد که رسـپانسیو بـودن وبـسایت یک امتیاز مـثبت بـراي کسانی اسـت که

میخواهـند در جسـتجوي مـوبـایل ورودي بگیرنـد. پـس همین االن اقـدام بـه رسـپانسیو کردن

قالب سایتتان کنید.

ویدیو فراموش نشود

 

اسـتفاده از ویدیـو و فیلم هـاي تـصویري که بـصورت آنـالین در سـایت شـما پـخش می شـونـد

تـاثیر بسـزایی در افـزایش ورودي گـوگـل دارد. از آنـجایی که هـم در قـسمت video گـوگـل

سـایت شـما نـمایش داده خـواهـد شـد و هـم یکی از معیار هـاي گـوگـل بـراي امتیاز دادن بـه

یک وبسایت است. به هر حال نمایش مطلب بصورت تصویري کمی کاربر پسند تر است. 

در تکنولـوژي html5 درج ویدیو در سـایت بسیار آسـان تـر از قـبل شـده. بـه راحتی می

توانید در وردپرس با شورت کد زیر ویدئوي دلخواه خودتان را در مطلب نمایش دهید.

[video mp4=“link”]

فلش فراموش شود

 

 

 

 

سعی کنید بـنر هـاي تبلیغاتی فـلش که بـا فـرمـت swf در سـایت قـرار میگیرنـد را کمتر

اسـتفاده کنید. چـون بسیاري از کاربـران روي مـرورگـر خـود فـلش پلیر نـصب نمی کنند . از

این رو گـوگـل از شـما می خـواهـد تـا از فـایل هـاي فـلش اسـتفاده نکنید. امـا تـوجـه داشـته بـاشید

بـراي اینکار امتیاز منفی هـم تـعلق نـگرفـته پـس زیاد مـهم نیست. امـا اسـتفاده نکردن از فـایل

فـلش بهـتر از اسـتفاده کردنـش هسـت. همچنین سعی کنید از پلیر html5 بـه جـاي ویدیـو

پلیرهاي فلش استفاده کنید.
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کمی هم اجتماعی باشید 

 

 

 

 

 

 

 

انتشار مطالب سایت در شبکه هاي اجتماعی را فراموش نکنید!

در کل می تـوان گـفت گـوگـل بـراي رتـبه دهی بـه یک صـفحه الـگوریتم هـاي بسیار زیادي را

اسـتفاده می کند. تـا سـال 2017 این الـگوریتم هـا حـدود 500 تـا 600 بـار تغییر کرده انـد.

چـند تـا از این الـگوریتم هـا تـعداد گـوگـل پـالس صـفحه ، تـعداد الیک فیسبوك و تـعداد تـوییت

مـطلب هسـت پـس سعی کنید حـداقـل مـطالـب خـود را در گـوگـل پـالس ، فیسبوك و تـوییتر

منتشر کرده و از کاربران بخواهید به آن الیک ، پالس و توییت بدهند.

همچنین ایجاد صـفحه در فیسبوك ، گـوگـل پ س و تـوییتر می تـوانـد کاربـران سـایت شـما را

در دنـبال کردن مـطالـب شـما راهـنمایی کند. بـه عـنوان مـثال شـما پسـتی در سـایتتان منتشـر می

کنید و همچنین لینک این مـطلب را در صـفحه رسمی گـوگـل پـالس و یا فیسبوك سـایتتان

منتشـر می کنید. کاربـرانی که سـایت شـما را دنـبال می کنند مـطلب شـما را سـریعا در تـایم

الین شـبکه اجـتماعی خـود می بینند و سـریعا آنـرا مـشاهـده می کنند و این یعنی افـزایش

بازدید

همچنین گـوگـل هـم مـطالـب منتشـر شـده در شـبکه هـاي اجـتماعی را در نـتایج نـشان می دهـد .

براي درك بیشتر تصویر زیر را ببینید.
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هـمانـطور که مـشاهـده کردید بـا انـتشار دو مـطلب بـا عـنوان طـراحی سـایت ، اکسپرس در

کلمه طـراحی سـایت در صـفحه اول گـوگـل ظـاهـر شـده! این میتوانـد تبلیغ مـناسـبی بـراي سـایت

شـما بـاشـد. الـبته این نـتایج فـقط بـراي کسانی که شـما را دنـبال کرده بـاشـند نـمایش داده می

شود.

سخن آخر با خوانندگان

 

 

 

 

 

اینها روش هـایی بـود بـراي افـزایش ورودي گـوگـل و افـزایش بـازدید سـایت بـه سـبک اسـتانـدارد و گـوگـل

پـسند و همچنین خـدا پـسندانـه D: که بـنده طی تجـربـه چـند سـالـه اي که داشـته ام کسب کرده ام و در

اختیار شـما هـمراهـان همیشگی قـرار دادم. مـطمئن بـاشید کسانی که هـزینه هـاي میلیونی بـراي سـئوي

وبـسایت شـما دریافـت می کنند کاري بجـز مـوارد گـفته شـده انـجام نمی دهـند ، پـس بـه خـودتـان امیدوار

باشید چون شما هم می توانید خودتان سایتتان را سئو کنید.

بـقول نیوتـن بـراي هـر مـوفقیتی ابـتدا بـاید شکست بـخورید. پـس مشکلی نیست. تجـربـه کسب کنید و

خـودتـان سـایتتان را بـه الکساي دو یا سـه رقمی بـرسـانید ، هـزینه زیادي نکنید ، سعی کنید در این مـسابـقه

حـداقـل جـزو هـزار نـفر اول بـاشید تـا سـایتتان بـراي شـما کسب در آمـد کند. هـزینه اي را که میخواسـتید

براي سئوي سایتتان به سئو کار بدهید خرج تبلیغات و معروف کردن سایتتان کنید.

راه هـاي دیگري هـم بـراي افـزایش بـازدید و الکساي سـایت هسـت از جـمله خـرید پـاپ آپ ، ورودي

گـرفـتن بـا ثـبت دامـنه هـاي سـایت هـاي مـوزیک و ورودي گـرفـتن بـا اسـتفاده از سیستم هـاي افـزایش و تـبادل
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بـازدید سـایت. سعی کنید از این روش هـایی که در این مـقالـه خـدمـتتان ارایـه شـد اسـتفاده کرده و هـمواره

اطـالعـات خـود را در بـحث سـئو بـروز رسـانی کنید. بـه هـمت خـودتـان و یاري ایزد مـنان نتیجه خـواهید

گرفت.

اگـر می خـواهید همیشه در زمینه سـئو و کسب درآمـد از طـریق ورودي گـرفـتن از گـوگـل بـروز بـاشید. می

توانید عضو کلوب نبرد صفحه اول گوگل شوید.

براي دریافت پکیج روي لینک زیر کلیک کنید

https://mihanwp.com/seo-pack

با تقدیم احترام

رضا حسینی راد - پاییز 1396

hosseinirad.com

iam@hosseinirad.com

@rhosseinirad
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