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سالم؛ احمد اردیبهشت هستم؛ مدرس، مشاور و نویسنده در زمینه سئو و بازاریابی اینترنتی

بسیار خوشحالم از اینکه می توانم با نکات ارائه شده در این کتاب به شما کمک کنم تا وب سایتتان را در 
کلمات کلیدی موردنظرتان در رتبه های برتر گوگل قرار دهید. لطفا این کتاب را با دقت تا انتها مطالعه کنید 

زیرا در انتهای این کتاب الکترونیکی، یک پیشنهاد ردنشدنی برای شما درنظر گرفته ایم!

*****

اگر مدیر یک وب سایت هستید قطعا به دنبال راه هایی برای افزایش بازدید وب سایتتان هستید. یکی از 
بهترین و مهم ترین روش های افزایش بازدید سایت، رسیدن به رتبه های اول گوگل در کلمات کلیدی مرتبط 

با زمینه فعالیت وب سایتتان از طریق کار بر روی سئو و بهینه سازی سایت است.

سئو چیست؟
احتماال بسیاری از کسانی که این کتاب را تهیه کرده اند با کلمۀ سئو آشنایی دارند و یا حداقل یک بار این 
 SEO کلمه را شنیده اند. اگر بخواهیم یک تعریف ساده و رایج از کلمۀ سئو ارائه کنیم احتماال باید بگوییم
مخفف عبارت Search Engine Optimization به معنی بهینه سازی برای موتورهای جستجو است. این 
تعریف هرچند تعریف دقیقی است اما شاید برای کسانی که برای اولین بار با این عبارت روبرو می شوند 

تعریف مناسبی نباشد.

اجازه دهید تعریف بهتری از سئو ارائه کنیم:

سئو مجموعه اقداماتی است که در جهت کسب رتبه های برتر در نتایج جستجو انجام می شود.

بیش از 200 پارامتر هنگام رتبه بندی وب سایت ها توسط موتورهای جستجو مورد ارزیابی قرار می گیرند. 
اصلی ترین وظیفۀ ما شناسایی این پارامترها و بهینه سازی وب سایتمان بر اساس آن هاست.

حال که با تعریف سئو آشنا شدیم می توانیم حدس بزنیم که چرا سئو می تواند درآمد ما از وب سایتمان را 
تا چندین برابر افزایش دهد.
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هنگامی که وب سایت ما در رتبه های اول نتایج جستجو قرار داشته باشد، کاربران زیادی از طریق جستجو 
در گوگل وارد وب سایت ما شده و احتماال از محصوالت/خدمات ما استفاده می کنند. در این صورت به جای 
محدود شدن به مشتریان قدیمی و کسانی که از طریق تبلیغات محیطی با ما آشنا می شوند، می توانیم در 

دسترس میلیون ها کاربری که از سراسر جهان به اینترنت دسترسی دارند قرار گیریم.

چه کارهایی سئو است؟
برای اینکه بدانیم به چه کارهایی سئو گفته می شود بهتر است ابتدا با وظایف اصلی موتورهای جستجو 

آشنا شویم.

موتورهای جستجو دو وظیفۀ اصلی بر عهده دارند:

1. جستجو)خزیدن( میان صفحات وب سایت ها و ثبت اطالعات آن ها
2. نمایش بهترین نتایج به کاربر هنگام جستجوی یک عبارت خاص

موتورهای جستجو برای اینکه وظیفۀ اول خود را به درستی انجام دهند، قوانین و استانداردهایی برای 
مدیران وب سایت ها تعریف کرده اند که بهتر است آن ها را در وب سایتشان رعایت کنند.

 هرچه این قوانین بیشتر رعایت شوند، موتورهای جستجو امتیاز باالتری برای آن وب سایت در نظر گرفته 
و احتمال اینکه وب سایت موردنظر را در رتبه های باالتری قرار دهند افزایش می یابد.

البته قضیه به این سادگی هم نیست. اگر این امکان وجود داشت که صرفا با رعایت قوانین اعالم شده از 
سوی موتورهای جستجو به رتبه های اول برسیم، بسیاری از وب سایت ها در صفحه اول نتایج قرار داشتند 
درصورتی که صفحۀ اول نتایج گوگل فقط برای 10 وب سایت جا دارد و مابقی وب سایت ها در صفحات 

بعدی نمایش داده می شوند.

+ پس چگونه می توانیم به صفحه اول گوگل برسیم؟

- برای یافتن پاسخ لطفا این کتاب را تا انتها مطالعه کنید.



آموزش های رایگان سئو و بازاریابی اینترنتی در وب سایت راستانا
تمامی حقوق مادی و معنوی برای صاحب اثر و شرکت راستانا محفوظ است و هرگونه کپی برداری غیر مجاز از آن پیگرد قانونی دارد.

4

از صفر تا سئو
نویسنده: احمد اردیبهشت

www.rastana.com

چه کارهایی سئو نیست؟
یک مدیر خوب دائما در حال کار بر روی وب سایت خود است تا بتواند با انتشار محتوای مفید، تبلیغات، 
بازاریابی آنالین و... به جذب مخاطبان بیشتر و درنتیجه افزایش فروش بپردازد؛ اما سؤالی که ممکن است 

برای شما پیش بیاید این است که:

+ آیا به تمامی فعالیت هایی که مدیر یک وب سایت بر روی سایت خود انجام می دهد تا بازدیدکنندگان 
بیشتری جذب کند سئو گفته می شود؟

- قطعا خیر.

مدیر یک وب سایت ممکن است از روش های مختلفی برای جذب بازدیدکننده استفاده کند. ممکن است 
در وب سایت های مختلفی تبلیغات کند، با استفاده از ایمیل مارکتینگ سعی در جذب بازدیدکننده از طریق 
ارسال ایمیل به کاربران را داشته باشد و یا با استفاده از سرویس تبلیغات گوگل، تبلیغات کلیکی خریداری 

کند.

تنها  و  داشت  نخواهند  موردنظر  روی سئوی وب سایت  بر  تأثیر مستقیمی  باال  موارد  از  قطعا هیچ کدام 
می توانند به افزایش بازدید کمک کنند.

درواقع سئو صرفا به اقداماتی گفته می شود که باعث جذب بازدید طبیعی از موتورهای جستجو شود. سایر 
اقداماتی که برای جذب بازدیدکننده و افزایش فروش انجام می شود را می توان در دسته بندی بازاریابی 

اینترنتی قرارداد.

سئو فقط مختص به گوگل است؟
یکی از سؤاالتی که ممکن است برای بسیاری از کاربرانی که به تازگی با مباحث سئو آشنا شده اند ایجاد شود 

این است که آیا سئو فقط مختص به موتور جستجوی گوگل است؟

ازآنجایی که گوگل محبوب ترین و پراستفاده ترین موتور جستجو در بیشتر کشورهای جهان ازجمله ایران 
است، معموال مدیران وب سایت ها و همین طور متخصصان سئو تالش می کنند وب سایتشان در رتبه های 

اول گوگل قرار گیرد اما قطعا به این معنی نیست که سایر موتورهای جستجو بی اهمیت هستند.
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هنگامی که در حال کار بر روی پروژۀ سئوی وب سایتی در زمینۀ »دانلود آهنگ« بودم متوجه شدم که ورودی 
قابل توجهی از موتور جستجوی یاهو وارد این وب سایت می شود. آن هم از کلماتی که اصال بر روی آن ها 

کار نکرده بودیم.

موتور جستجوی بینگ هم دست کمی از یاهو ندارد و به دلیل اینکه موتور جستجوی پیش فرض مرورگرهای 
شرکت مایکروسافت یعنی اینترنت اکسپلورر و مرورگر نسبتا جدید Edge است، بسیاری از کاربراِن این 

مرورگرها جستجوهای خود را در همان موتور جستجوی پیش فرض یعنی Bing انجام می دهند.

پس فراموش نکنید که هنوز هم موتورهای جستجوی دیگر مانند یاهو و بینگ، کاربران خود را دارند و تا 
جایی که می توانیم باید سعی کنیم بازار این مخاطبان را نیز از دست ندهیم.

البته بد نیست بدانید که بسیاری از قوانین موتورهای جستجو با یکدیگر هم پوشانی دارند؛ یعنی هنگامی که 
وب سایت خود را برای گوگل بهینه می کنید، به صورت خودکار رتبه های خوبی در سایر موتورهای جستجو 

نیز دریافت می کنید.

دقیقا مانند سئوی وب سایت »دانلود آهنگ« که پیش تر مثال زدم!

سئو کار سختی است؟
تمامی کارها سختی و آسانی خود را دارند و نمی توان گفت که کاری سخت یا آسان است اما می توانم به 
شما قول بدهم که حتی اگر هیچ چیزی در مورد سئو نمی دانید، با مطالعۀ کامل این کتاب می توانید به طور 
کامل با اصول سئو و استانداردهای تعریف شده از سوی گوگل آشنا شده و خودتان وب سایتتان را سئو کنید.

البته این نکته را فراموش نکنید که »تجربه« عامل بسیار مهمی در سئو است که فقط با آزمون وخطا و گذر 
زمان به دست می آید.

اما من سعی کرده ام در این کتاب تا حد ممکن تجربۀ چندین ساله ای که از انجام پروژه های مختلف سئو 
دارم را به شما منتقل کنم و قطعا این کتاب می تواند از بسیاری از اشتباهات شما جلوگیری کند؛ اشتباهاتی 

که حتی ممکن است به نابودی یک وب سایت بیانجامد.

»پس لطفا این کتاب را تا انتها مطالعه کنید«
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چرا گوگل تا این حد مهم است؟
پاسخ این سؤال کامال مشخص است. گوگل پراستفاده ترین و محبوب ترین موتور جستجو در بسیاری از 

کشورهای جهان است.

به دلیل تعداد بسیار زیاد کاربران گوگل در ایران، هنگامی که وب سایت شما در رتبۀ اول گوگل در کلمات 
کاربر وارد  زیادی  را دارید که تعداد بسیار  این  قرار داشته باشد، شانس  کلیدی مربوط به کسب وکارتان 

وب سایتتان شده و از محصوالت/خدمات شما استفاده کنند.

جالب است بدانید که طبق آمار Google Trends، کاربران ایرانی در رتبۀ پنجم استفاده از گوگل در جهان 
قرار دارند و اگر نسبت تعداد کاربران اینترنت به جمعیت کل کشور را محاسبه کنیم متوجه خواهیم شد که 

ایران در رتبۀ اول استفاده از گوگل قرار دارد.

این آمار نشان می دهد که کاربران ایرانی وابستگی شدیدی به موتور جستجوی گوگل دارند و اگر می خواهیم 
بهترین بازدهی را از فرایند سئو داشته باشیم باید برای رسیدن به رتبۀ اول گوگل در کلمات کلیدی مرتبط 

با کسب وکارمان تمرکز کنیم.

چه کسانی به سئو نیاز دارند؟
روش های مختلفی برای افزایش بازدید یک وب سایت وجود دارد. برخی از این روش ها هزینۀ زیادی دارند 
و به صورت مقطعی بازدید وب سایت شما را افزایش می دهند اما این بازدیدها معموال بازدید مؤثر نیستند. 
به این دلیل که در بسیاری از مواقع کاربر به صورت ناخواسته و یا با فریب تبلیغاتی وارد وب سایت شما 

می شود و به محض اینکه متوجه شود وب سایت شما برای او مفید نیست، فورا آن را ترک می کند.

کاری که سئو انجام می دهد افزایش بازدید مؤثر از موتورهای جستجو و درنتیجه افزایش فروش محصوالت/
خدمات از طریق وب سایت است.

بازدید مؤثر از موتورهای جستجو به این معناست که کاربر کلمه ای را جستجو می کند که به آن نیاز دارد 
و وقتی وب سایت شما در آن کلمه در رتبۀ اول گوگل قرار داشته باشد، کاربر وارد وب سایت شما شده و 

احتمال استفاده از محصوالت/خدمات شما افزایش می یابد.
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است  این  وارد وب سایتتان می شوند  موتورهای جستجو  از  که  بازدیدهایی  مزیت  مهم ترین  کنید  دقت 
که کاربر به دنبال محصوالت/خدمات ارائه شده توسط شما بوده و با جستجوی کلمات کلیدی مرتبط با 

کسب وکارتان وارد وب سایت شما شده است.

در واقع کاربر به خدمات ارائه شده توسط شما نیاز دارد و این شما هستید که باید کاربر واردشده به 
وب سایتتان را به خریدار تبدیل کنید.

درنهایت فراموش نکنید که هرگاه وب سایتی راه اندازی می شود، نیاز به مخاطب دارد. مهم نیست که زمینۀ 
فعالیت آن وب سایت چیست. هر وب سایتی که در اینترنت وجود دارد برای رسیدن به اهداف خود که 

ممکن است تجاری یا غیرتجاری باشند، نیاز به بازدیدکننده دارد.

پس در یک کالم می توانیم بگوییم که تمامی وب سایت ها به سئو نیاز دارند.

یادگیری سئو منابع مشخصی دارد؟
ارائه شده است. این راهنما شامل  راهنمای کاملی توسط گوگل برای شروع بهینه سازی یک وب سایت، 

تمامی نکاتی است که باید هنگام طراحی و مدیریت وب سایت رعایت کنید.

اما این فقط بخشی از ماجراست!

با  همان طور که قبال اشاره شد، در صفحۀ اول گوگل فقط 10 وب سایت نمایش داده می شود. اگر صرفا 
مطالعۀ راهنمای گوگل می توانستیم به صفحۀ اول گوگل دست پیدا کنیم، بسیاری از وب سایت ها در صفحۀ 

اول قرار داشتند اما این طور نیست!

بخش بسیار مهمی از سئو، تجربیاتی است که توسط خود فرد یا سایر متخصصان سئو به دست آمده است. 
بسیاری از متخصصان سئو تجربیات خود را به صورت مقاله یا کتاب های الکترونیکی بر روی وب سایتشان 
منتشر می کنند که می تواند بسیار ارزشمند باشند؛ اما در برخی موارد در این مقاالت اشتباهات مرگباری 

وجود دارد که می تواند کاربران مبتدی را دچار مشکالت جدی کند.

فراموش نکنید که برای یادگیری سئو و مطالعه در این زمینه حتما از منابع معتبر استفاده کنید تا ناخواسته 
دچار مشکل نشوید. درصورتی که قصد یادگیری سئو را دارید از همین کتاب شروع کنید و تصمیم بگیرید 

که این کتاب را به صورت دقیق و کامل تا انتها مطالعه کنید.
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آغاز عملیات سئو
سئو مجموعه اقداماتی است که برای رسیدن به رتبه های برتر موتورهای جستجو انجام می دهیم. بخشی 
از این اقدامات بر روی وب سایت و برخی دیگر نیز بیرون از وب سایت انجام می شوند تا در نهایت موجب 
رسیدن به رتبه های برتر در کلمات کلیدی هدف و افزایش بازدیدکننده از موتورهای جستجو شود. در ادامه 

با دو بخش اصلی فرایند سئو آشنا خواهیم شد.

سئوی داخلی و سئوی خارجی
)On-page SEO( سئوی داخلی

استانداردهای مشخصی از سوی گوگل برای وب سایت ها تعریف شده است و تمامی وب سایت ها ملزم 
به رعایت این استانداردها هستند. در سئوی داخلی سعی می کنیم وب سایتمان را بر اساس استانداردهای 
تعریف شده از سوی گوگل، بهینه سازی کنیم. منظور از کلمۀ سئوی داخلی این است که در این بخش 

تمامی تغییرات بهینه سازی در داخل وب سایت انجام می شوند.

اولین گام در جهت رسیدن به رتبه اول گوگل، کار بر روی سئوی داخلی وب سایت است.

پارامترهای مختلفی در سئوی داخلی مورد توجه گوگل هستند که می توانیم با بهینه سازی این پارامترها 
امتیازات مثبتی از گوگل دریافت کنیم و شانسمان را برای رسیدن به رتبه های اول افزایش دهیم. در ادامۀ 

مقاله با این پارامترها آشنا خواهید شد:
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تعیین عنوان مناسب برای صفحات سایت
عنوان صفحه مهم ترین پارامتری است که گوگل توجه ویژه ای به آن دارد و در رتبه بندی صفحات وب سایت 
نتایج  به عنوان صفحات، نمایش عنوان در  از دالیل توجه ویژۀ گوگل  ایفا می کند. یکی  را  نقش مهمی 
جستجو است؛ زیرا کاربران با مشاهدۀ عنوان صفحات تصمیم می گیرند که بر روی آن وب سایت کلیک 

کنند یا خیر.

منظور از عنوان صفحات همان عبارتی است که هنگام مشاهدۀ یک وب سایت، در تب مرورگرها به نمایش 
درمی آید. به این عبارت Title گفته می شود که در این مقاله برای سهولت نوشتاری ما از کلمۀ »عنوان« 
به جای آن استفاده کرده ایم. درواقع عنوان صفحات می توانند بیشترین اطالعات را در مورد موضوع متن 
در اختیار گوگل قرار دهند. به همین دلیل الزم است در انتخاب عنوان دقت بسیار زیادی داشته باشید تا 

بتوانید بهترین بازدهی را از این بخش کسب کنید.

توجه کنید که مهم ترین مکان برای استفاده از کلمات کلیدی، عنوان صفحات هستند.

تولید محتوای استاندارد و بهینه
دارد،  توجه  آن  به  بندی وب سایت ها  رتبه  گوگل هنگام  که  پارامترهایی  اصلی ترین  و  از مهم ترین  یکی 
محتوای صفحات هستند. متن های موجود در صفحات مختلف وب سایت در واقع مواد خامی هستند که 
ما قصد داریم با استفاده از ترفندهای سئو، در معرض دید کاربران قرار دهیم. به فرایند تهیۀ این متن ها، 
تولید محتوا گفته می شود. تولید محتوا که می تواند با فرمت های مختلفی انجام شود، اصلی ترین بخش 

از فرایند سئوی داخلی است.

اگر می خواهید رتبۀ خوبی در کلمات کلیدی موردنظرتان کسب کنید بهتر است برنامۀ ویژه ای برای تولید 
محتوا داشته باشید. محتوای شما باید به منظور جلب رضایت کاربران نوشته شود تا بتواند رتبۀ خوبی در 

گوگل کسب کند.

گوگل بارها بر این موضوع تاکید کرده است که محتوا را صرفا برای کاربرانتان تولید کنید نه برای کسب 
رتبه در موتورهای جستجو.
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بهینه سازی چگالی کلمات کلیدی
در گذشته ای نه چندان دور و در اوایل ورود اینترنت به ایران، چگالی کلمات کلیدی نقش مهم و پررنگی را 
در رتبه بندی نتایج گوگل ایفا می کردند. به همین دلیل کاربران برای اینکه بتوانند در گوگل به رتبۀ خوبی 
برسند، از کلمات کلیدی به دفعات و به تعداد زیاد در متن خود استفاده می کردند و اتفاقا در بسیاری از موارد 
نیز می توانستند رتبه های خوبی کسب کنند. اما در حال حاضر شرایط کامال متفاوت است و الگوریتم های 

گوگل به حدی هوشمندانه عمل می کنند که نمی توان آن ها را فریب داد.

گوگل به طور پیوسته در حال بهبود عملکرد الگوریتم های خود برای نمایش بهترین نتایج به کاربران است 
و در حال حاضر با دور شدن از تمرکز بر روی کلمات کلیدی، به ارتباط معنایی کلمات و عبارات مختلف 
می پردازد که به آن »Semantic Search« یا »جستجوی معنایی« گفته می شود. حال تصور می کنید با 
وجود چنین الگوریتم های هوشمندی می توان صرفا با استفادۀ مکرر از کلمات کلیدی به نتایج اول گوگل 

دست پیدا کرد؟ به این کار Keyword Stuffing گفته می شود.

کافیست به طور مکرر و پی درپی از کلمات کلیدی در متن صفحه استفاده کنید تا ببینید چگونه از سوی 
گوگل جریمه خواهید شد. با استفاده از درصد چگالی کلمه کلیدی می توان تشخیص داد که آیا به تعداد 
از کلمات کلیدی در متن خود استفاده کرده اید یا با Keyword Stuffing در حال  استاندارد و صحیح 

آسیب رساندن به وضعیت فعلی وب سایتتان هستید.

منظور از چگالی کلمه کلیدی، نسبت تعداد تکرار کلمه کلیدی به تعداد کلمات کل متن است.

استفادۀ مناسب از لینک های داخلی در صفحات سایت
از هر مقاله ای که تهیه  ربات های گوگل آماده کنید،  برای  اگر می خواهید یک خوراک خوشمزه و جذاب 
می کنید، به صفحات مرتبط و مقاالت دیگرتان لینک بدهید. این کار به ربات ها کمک می کند که به راحتی 
به صفحات دیگر وب سایتتان نیز دسترسی داشته باشند. عالوه بر آن، لینک های داخلی این امکان را فراهم 

می کنند که بتوانید از قدرت صفحات مهم وب سایتتان برای رشد صفحات دیگر استفاده کنید.

لینک های داخلی بیش از آنچه که تصور می کنید می توانند به بهبود رتبۀ صفحات مختلف وب سایتتان 
کمک کنند.
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Heading استفادۀ مناسب از تگ های
تگ های هدینگ برای مشخص کردن تیترهای موجود در متن صفحات ایجاد شده اند و سایز آن ها به 
ترتیب از H1 تا H6 کوچک تر شده و به همین نسبت از اهمیت آن ها نیز کاسته می شود. ما باید از تگ های 
هدینگ به طور مناسب و بهینه در صفحات مختلف وب سایتمان استفاده کنیم تا از نظر سئو وب سایتی 

استاندارد و بهینه داشته باشیم.

بهتر است یک عبارت شامل کلمات کلیدی اصلی هر صفحه را در تگ H1 قرار دهیم تا موتورهای جستجو 
بتوانند درک بهتری از محتوای صفحه داشته باشند. تگ های H2 و H3 نیز برای زیر تیترها مورد استفاده 
قرار می گیرند. ازنظر سئو، تگ H2 تأثیر بیشتری نسبت به تگ H3 دارد و می توانید برای زیر تیترهای 
 H6 H4 تا  H3 استفاده کنید. تگ های  از  H2 و برای زیر تیترهایی که اهمیت کمتری دارند  از  مهم تان 

تأثیری در فرایند سئو ندارند و بهتر است از آن ها استفاده نکنید.

تگ H1 مهم ترین تگ هدینگ است که عنوان اصلی صفحه در آن قرار می گیرد و بهتر است در هر 
صفحه از وب سایت فقط یک بار استفاده شود.

استفادۀ مناسب از متاتگ دیسکریپشن )توضیحات(
متا تگ دیسکریپشن از اهمیت باالیی در فرایند سئو و بهینه سازی سایت برخوردار است. دیسکریپشن 

می تواند از دو جهت دارای اهمیت باشد:

1. قرار دادن کلمات کلیدی
2. جلب توجه کاربران هنگام جستجو

درصورتی که در دیسکریپشن هر صفحه به شکل صحیح و اصولی از کلمات کلیدی همان صفحه استفاده 
بسیاری  باشد.  داشته  از محتوای صفحه  بهتری  بتواند درک  که  ارسال می کنید  گوگل  به  کنید، سیگنالی 
از کاربران به شکل نادرستی از دیسکریپشن استفاده می کنند که نه تنها کمکی به رشد وب سایت آن ها 
نمی کند، بلکه منجر به افت رتبۀ صفحات مختلف وب سایتشان خواهد شد. بهترین روش این است که 
به جای استفاده از کلمات کلیدی به صورت پشت سر هم و بدون معنی و مفهوم، از این کلمات در یک جملۀ 

صحیح و با مفهوم استفاده کنید.
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برای اینکه بتوانید دیسکریپشن مناسب و بهینه ای برای صفحات مختلف وب سایتتان بنویسید توصیه 
می کنم حتما مقالۀ نوشتن بهترین Meta Description را مطالعه کنید.

استفاده از تصاویر کم حجم و بهینه
بهینه سازی تصاویر به معنی حداکثر کاهش حجم تصاویر بدون افت کیفیت محسوس است. به بیانی 
دیگر، بهتر است حجم تصاویر را تا جایی کاهش دهیم که تأثیر قابل توجهی بر کیفیت تصاویر نداشته 
باشد. با این کار، حجم صفحات وب سایت به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا کرده و در نتیجه سرعت 

لود وب سایت افزایش می یابد.

برای این کار ابزارهای مختلفی وجود دارند که یکی از ساده ترین این ابزارها استفاده از نرم افزار فتوشاپ 
 Save For Web روی گزینۀ File است. کافیست تصویر موردنظرتان را در فتوشاپ باز کرده و از منوی
کلیک کنید و تصویر را با حالت JPEG High ذخیره کنید. پس از این کار مشاهده خواهید کرد که حجم 
تصویر نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است درحالی که تغییر محسوسی در کیفیت تصویر ایجاد نشده 

است.

بهینه سازی سرعت بارگذاری وب سایت
هنگام بارگذاری وب سایت، هرچه تعداد درخواست های ارسالی به سرور کمتر باشد، سرعت لود سایت 
افزایش می یابد. یکی از راهکارهای کاهش تعداد درخواست های ارسالی به سرور، استفاده از حافظۀ نهان 
یا َکش است. در این روش، فایل های استاتیک وب سایت مانند فایل های CSS/JS، فونت ها، تصاویر 
و… که معموال در هر بار مراجعه به وب سایت تغییری نمی کنند، به صورت فشرده شده در مرورگر کاربر 
ذخیره شده و هنگام مراجعۀ بعدی کاربر، به جای فراخوانی این فایل ها از روی سرور، از سیستم خود کاربر 

فراخوانی می شوند.

روش دیگر این است که نسخه ای از وب سایت به طور آماده در سرور ذخیره شده و با هر بار مراجعه به 
کاربر نمایش داده شود. درواقع به جای اینکه هر بار درخواست های متعدد به فایل ها و دیتابیس ارسال 
شود، نسخه ای از سایت را که قبال ذخیره شده است به کاربر نمایش می دهیم. شما می توانید تنظیم کنید 
که در بازۀ زمانی مشخص مثال هر ۴ ساعت، َکش وب سایت خالی شده و نسخۀ تازه ای از وب سایت در 
حافظۀ َکش قرار گیرد. یا می توانید تنظیم کنید که پس از هر بار به روزرسانی سایت، ویرایش یک صفحه، 

انتشار پست جدید و… حافظۀ َکش خالی شده و نسخۀ جدیدی ذخیره شود.

https://www.rastana.com/best-meta-description-for-seo/
https://www.rastana.com/best-meta-description-for-seo/
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)Off-page SEO( سئوی خارجی
سئوی خارجی، مجموعه اقداماتی است که در خارج از وب سایت انجام می دهیم تا وب سایتمان را در 
کلمات کلیدی هدف به رتبه های برتر برسانیم. برای کار بر روی سئوی خارجی نیازی به دسترسی به پنل 
مدیریتی وب سایت و کنترل پنل هاست وجود ندارد؛ زیرا تمامی اقدامات در بیرون از وب سایت انجام 

خواهد شد.

کار بر روی سئوی خارجی بسیار حساس و پیچیده تر از سئوی داخلی است. زیرا ممکن است با کوچک ترین 
اشتباهی از سوی گوگل جریمه شوید و رتبۀ فعلی وب سایتتان را نیز از دست بدهید. به همین دلیل توصیه 
می کنیم ابتدا به طور کامل در این زمینه به مطالعه بپردازید و سپس اقدام به پیاده سازی آموخته های خود 

کنید تا بتوانید بهترین بازدهی را از فرایند سئو و بهینه سازی وب سایتتان داشته باشید.

از مواردی که در سئوی خارجی به بررسی آن ها خواهیم پرداخت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

)Link Building( لینک سازی
در بحث سئوی خارجی، لینک سازی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است و تقریبا تمامی فعالیت هایی 
که در سئوی خارجی انجام می شود در راستای لینک سازی صحیح، اصولی و منطقی است. در فرایند لینک 
سازی، لینک ها باید در وب سایت های مرتبط و با کیفیت ایجاد شوند. در غیر این صورت الگوریتم پنگوئن 

دست به کار شده و وب سایت متخلف را پنالتی می کند.

پنالتی پنگوئن به گونه ای است که وب سایتی که تا روز قبل در صفحه اول نتایج گوگل قرار داشته است، به 
یک باره به صفحات آخر پرتاب خواهد شد. در این حالت، وب سایت توسط الگوریتم پنگوئن پنالتی شده 

است و نمودار سرچ کنسول مانند تصویر زیر با شیب زیادی نزولی خواهد شد.
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اهمیت لینک سازی تا حدی است که می توان گفت حدود ۷0 تا ۷۵ درصد از فرایند سئوی یک وب سایت 
به لینک سازی اختصاص دارد اما منظور این نیست که سئوی داخلی اهمیت کمتری دارد و می توان از آن 

صرف نظر کرد یا انجام آن را به بعد موکول کرد!

ایجاد لینک با انکر تکست مناسب
متن لنگر یا همان َانِکر ِتکست )Anchor Text( به کلمه یا متنی گفته می شود که به آدرس دیگری لینک 
شده است. به عنوان مثال هنگامی که شما در منوی اصلی وب سایتتان لینکی به نام »صفحه اصلی« قرار 

داده اید، درواقع با انکر تکست »صفحه اصلی« به آدرس وب سایتتان لینک داده اید.

انکر تکست مهم ترین موضوعی است که هنگام لینک سازی باید به آن توجه کنید. بسیاری از کاربران به 
اشتباه از انکر تکست های یکسان هنگام لینک سازی استفاده می کنند. مثال بسیاری از شرکت های طراحی 
از  که  در صورتی  لینک می دهند.  اصلی وب سایتشان  به صفحه  »طراحی سایت«  کلمۀ  از  فقط  سایت 
انکر تکست های یکسان هنگام لینک سازی استفاده کنید قطعا خیلی زود توسط الگوریتم پنگوئن جریمه 

خواهید شد. جریمه ای که در برخی موارد شاید هیچ راه بازگشتی نداشته باشد!

درگیری من و پنگوئن
یک تجربۀ تلخ و شیرین از الگوریتم پنگوئن برای من اتفاق افتاده است که شاید دانستن آن برایتان جالب 
باشد. در اواخر سال 1۳۹2 مشغول کار بر روی وب سایتی با موضوع دانلود بودم و عالوه بر تولید محتوای 
باکیفیت، به لینک سازی نیز می پرداختم. سرانجام پس از چندین ماه تالش مداوم توانستم در کلمه کلیدی 
موردنظرم که یکی از پررقابت ترین و دشوارترین کلمات کلیدی در وِب فارسی بود به صفحۀ اول گوگل برسم. 
تعداد ورودی های این وب سایت از گوگل به شدت افزایش یافته بود و من خوشحال از این موفقیت، با 
سرعت بیشتری مشغول به کار شدم. صبح یکی از روزها مثل هرروز سری به آمارگیر وب سایت زدم و از 
دیدن تعداد بازدیدها بسیار متعجب شدم. ابتدا فکر می کردم که آمارگیر دچار مشکل شده و درست کار 
نکرده است اما بعد از کمی بررسی متوجه شدم که ورودی های وب سایتم به شدت کاهش پیدا کرده است 

و درواقع آمارگیر، آمار واقعی را نمایش داده است.

با جستجوی کلمه کلیدی اصلی که این وب سایت تا روز قبل در آن کلمه در صفحۀ اول گوگل قرار داشت، 
متوجه شدم که علت افت شدید ورودی این است که دیگر این سایت در آن کلمه حتی در ۷ صفحۀ اول 
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نتایج نیز نمایش داده نمی شود. با این شرایط مطمئن شدم که وب سایت توسط الگوریتم پنگوئن پنالتی 
شده است.

تصمیم گرفتم راهکاری برای خروج از این وضعیت )ریکاوری( پیدا کنم و به همین دلیل شروع به مطالعۀ 
مقاالت و مشاهدۀ ویدیوهای مختلف در این زمینه کردم. تمامی راهکارهایی که گوگل و همینطور متخصصان 
مطرح سئو در دنیا پیشنهاد داده بودند را امتحان کردم و تالش می کردم تا از این وضعیت خارج شوم. 
سرانجام پس از حدود ۴ ماه تالش توانستم آن وب سایت را ریکاوری کنم و خوشبختانه بیش از ۸0 درصد 
از بازدیدهای وب سایت به حالت قبل از پنالتی بازگشت. تصویر زیر، نمودار سرچ کنسول آن وب سایت پس 

از ریکاوری است که تا امروز آن را جایی منتشر نکرده بودم:

فعالیت در شبکه های اجتماعی
تقریبا تمامی شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر و… لینک های خروجی خود را Nofollow کرده اند 
و به همین دلیل لینک های به اشتراک گذاشته شده در شبکه های اجتماعی معموال توسط ربات های گوگل 

نادیده گرفته شده و دنبال نمی شوند اما این به معنی بی تأثیر بودن لینک های نوفالو نیست.

ترجیح  مختلف  اجتماعی  شبکه های  میان  از  دارند،  آشنایی  سئو  با  مرتبط  مباحث  با  کمی  که  کاربرانی 
به  و  به شرکت گوگل است  اجتماعی متعلق  کنند. گوگل پالس، شبکه  فعالیت  در گوگل پالس  می دهند 
همین دلیل، بسیاری از کاربران معتقدند که فعالیت در گوگل پالس تأثیر مستقیمی بر افزایش رتبۀ سایت 

در گوگل خواهد داشت.

در این مقاله سعی شد ضمن آشنایی کامل با مباحث سئو و بهینه سازی سایت، به سرفصل های 
جزئی تر مانند سئوی داخلی و سئوی خارجی همراه با توضیحات نسبتا کاملی در مورد آن ها 
پرداخته شود. امیدواریم این مقاله توانسته باشد ضمن آشنایی با سئو، آموزشی کوتاه و 

کاربردی در مورد بخش های مختلف فرایند سئو برای شما فراهم کرده باشد.
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تبریک! شما این کتاب الکترونیکی را تا انتها مطالعه کرده اید!
دوست گرامی، شما این کتاب الکترونیکی را تا انتها مطالعه کرده اید و این نشان دهنده ی عالقۀ شما به 

مبحث شیرین سئو و بهینه سازی سایت است.

تمامی محتوای این کتاب الکترونیکی از یک کتاب چاپ شده به نام »عملیات سئو« استخراج شده است. 
شدیدا توصیه می کنم اگر قصد دارید به صورت جدی بر روی سئوی وب سایتتان کار کنید این کتاب ارزشمند 
را از دست ندهید؛ آموزش ها و ترفندهای بی نظیری در این کتاب ارائه شده است که به شما کمک می کند 

تا در کوتاه ترین زمان ممکن وب سایتتان را به رتبه های برتر گوگل برسانید.

کتاب عملیات سئو
اگر به دنبال روشی صحیح برای یادگیری تخصصی و در عین حال کاربردی سئو هستید، توصیه می کنم 
این فرصت را از دست ندهید و همین حاال به لینک زیر مراجعه کرده و کتاب »عملیات سئو« را تهیه کنید.

کتاب »عملیات سئو« مورد توجه بسیاری از مدیران، وبمسترها، طراحان و برنامه نویسان قرار گرفته است 
و توانسته است در مدت زمان بسیار کوتاهی فروش قابل توجهی کسب کند.

همین حاال این کتاب ارزشمند را از لینک زیر تهیه کنید و یادگیری حرفه ای سئو را آغاز کنید:

https://www.rastana.com/product/seobook

https://goo.gl/tGyKMx

