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SEO چیست؟

SEO  یاSearch Engine Optimization  فرآیند بهینه سازي یک سایت است تا موتورهاي جستجوگر آن

را بهتر بشناسند به عبارت دیگر با پیشرفت کردن جنبه هاي داخلی و خارجی یک سایت بهترین رتبه بندي 

ممکن در صفحات نتایج را بدست آورد و تعداد بازدیدکنندگان از آن سایت را افزایش داد. روشهایی که به منظور 

 Black Hatو  White Hatدسته تقسیم می شوند که در اصطالح  2زي سایتها استفاده شده به بهینه سا

  .نامیده می شوند

White Hat روشهاي مجازي می باشند که مطابق با معیارهاي موتورهاي جستجو گر هستند و با استفاده از :

این روشها می توان یک سایت را به گونه اي بهینه سازي کرد که نتایج مثبتی را در پی داشته باشد و سایت 

  مدت زمان زیادي به فعالیت خود ادامه دهد. 

Black Hatکه بعضی از صاحبان سایتها براي ارتقاء سایت خود از آنها استفاده  : روشهاي غیر مجازي هستند

می کنند اما اگر موتورهاي جستجو گر متوجه بشوند که در سایتی از این روشها استفاده شده ادامه فعالیت آن 

  سایت را قدغن خواهند کرد و نام آن سایت را از فهرست اسامی سایتهاي خود حذف خواهند کرد. 

  SEOختصري از تاریخچه م

بود که صاحبان سایتها اقدام به بهینه سازي سایتهایشان کردند و در آن زمان موتورهاي  1990در اواسط دهه 

اکتفا می کردند و بر اساس همین  Meta-tagجستجوگر براي رتبه بندي کردن یک سایت تنها به کدهاي 

کدها به رتبه بندي سایت می پرداختند. همه کاري که صاحب یک سایت باید انجام می داد این بود که سایت 

خود را به موتورهاي جستجوگر ارائه دهد که آنها با استفاده از ربات هایی صفحات سایت را مورد بررسی قرار می 

رد محتوي سایت به دست می آوردند و آنها را فهرست بندي می کردند. آن دادند و اطالعات کلی را در مو

اطالعات شامل کلماتی بودند که در محتوي یک سایت قرار داشتند و کلمات کلیدي محسوب می شوند. در واقع 

شده بودند فرصتی براي  Searchصاحبان سایت ها متوجه ارزش باالي داشتن یک رتبه خوب در صفحات نتایج 

  ه شدن و شناخته شدن! دید

ها براي رتبه بندي یک سایت مناسب نیست، زیرا  Meta-tagاما پس از مدتی مشخص شد که تنها استفاده از 

بسیاري از صاحبان سایتها به منظور افزایش شمار بازدید کنندگان و بدست آوردن رتبه بهتري در صفحات نتایج 
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به فریب موتورهاي جستجوگر می کردند و بنابراین نتایجی که با قراردادن کلمات و عبارات نا مربوط اقدام 

بود پس از مدتی  Searchموتورهاي جستجو گر ارائه می دادند نادرست و متناقض و نا مربوط به مطلب مورد 

به دلیل تقلبهاي زیادي که توسط صاحبان سایتهاي مختلف براي بدست آوردن رتبه بهتر انجام می گرفت 

گر اقدام به بررسی عوامل دیگري نیز کردند تا با بررسی کلیه آن عوامل به رتبه بندي سایتها موتورهاي جستجو 

از  Googleبپردازند. این عوامل مخفی هستند تا مورد دستکاري و تقلب قرار نگیرند مثال موتور جستجو گر 

  عامل مختلف براي رتبه بندي سایتها استفاده می کند. 200
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Spider یا خزنده (عنکبوت) چگونه کار می کند؟  

  

در بانک اطالعاتی خود جمع  spiderموتورهاي جستجو محتویات و اطالعات یک وب سایت را با فرستادن 

ها به منظور دنبال کردن لینکها از یک  botsگفته می شود.این  botsآوري می کنند که اصطالحاً به آنان 

ادا می کنند که Yahooو  Googleاند. موتورهاي جستجوي اصلی مانند پرونده به پرونده دیگر طراحی شده 

میلیون مورد توسط نرم افزارهاي خزنده در بانک اطالعاتی خود ثبت می نمایند. خزنده هاي  150روزانه حدود 

موتورهاي جستجو محتویات صفحه را خط به خط و از چپ به راست (در سایتهاي انگلیسی) خوانده و ذخیره 

 BOTایند.چنانچه این خزنده ها در محتویات سایت به لینکهایی برخورد نمایند آن را ثبت کرده و یک می نم

جدید را جهت بررسی و جمع آوري اطالعات آن ارسال می کنند. بنابراین وبمسترها نیازي به ثبت دستی سایت 

یع تر در موتورهاي جستجو خود در موتورهاي جستجو ندارند،(هرچند این کار باعث می گردد سایت آنها سر

  ها قادر خواهند بود کلیه سایتهاي تحت وب را پیدا نمایند. Spiderثبت گردد.) زیرا 

  مهم است؟ SEOچرا 

  چرا بهینه سازي براي موتورهاي جستجو مفید می باشد. موارد ذیل برخی از دالیل این موضوع می باشند:

  .میکنددعوتشماسایتوبازدیداربهرازیاديهايمشتريجستجونتایجدربودنبرتر▪

  در صد تمام بینندگان شما از یک صفحه یک وضعیت دارند. 87▪

  در صد از کاربران اینترنت از موتورهاي جستجو استفاده میکنند.  91▪

  میلیون جستجو در روز در کشور انگلیس انجام میپزیرد. 250ازبیشتحقیقاتآخرینطبق▪

  در صد معامالت آنالین به وسیله موتورهاي جستجو آغاز میشود. 73▪
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بیلیون از وب سایت با هم بر سر رقابت پول هستند، اما واقعیت این این است که فقط کسرهاي از یک  3,5▪

  درصد به صفحه اول می رسند.

روشهاي بهینه سازي سایت

  )Meta-tagبهینه سازي متا تگ ها ( -1

و  titleهایی که براي بهینه سازي سایتها مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از  Meta-tagمهم ترین 

Keyword  وDescription  

: نام هر صفحه در این تگ معرفی می شود. هیچگاه صفحات سایت همنام باشند. همینطور هرگز نباید titleتگ 

  کاراکتر باشد. 60نام بیش از 

قرار می گیرد. کلمات کلیدي را با یک کاماي  Keyword: کلمات کلیدي هر صفحه در تگ Keywordتگ 

انگلیسی از هم جدا کنید. کلمات کلیدي در محتواي صفحه باید به تعداد قابل اعتنا تکرا شوند اما نه آنقدر زیاد 

  ست.کلیدواژه براي هر صفحه کافی 10تا  5شناخته شوند. در ضمن بین  spamکه به عنوان 

کاراکتر  160: شرح مختصري از صفحه در این تگ قرار می گیرد. این شرح نباید بیش از Descriptionتگ 

 spamباشد. همینطور باید شامل کلمات کلیدي در محتواي صفحه باشد البته نه آنقدر زیاد که به عنوان 

  شناخته شوند.

  تبادل لینک - 2

سایت شما  Linkما را مشخص می کند. اگر سایت هاي دیگر تبادل لینک عامل مهم دیگري که ارزش سایت ش

را در سایت هاي خود قرار دهند این نشاندهنده آن است که مطالب و محتویات سایت شما از ارزش باالیی 

  برخوردار است.

تو به من لینک بده و من یک طرز فکر غلط در میان وب مسترهاي ایرانی وجود دارد و آن این توهم است که: 

این یک طرز فکر کامال اشتباه است و حتی یک امتیاز  به تو لینک می دهم تا ارزش سایت هر دو باال برود هم

منفی براي سایت محسوب می شود. سایت شما باید با سایت هائی تبادل لینک داشته باشد که از نظر محتوا 

  شده باشد. شباهت داشته باشید. بعالوه کلمات کلیدي سایت شما در آن جا هم استفاده

  مدیریت محتوا - 3
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هرگز تمرکز خود بر محتواي عمیق و یکپارچه و منسجم را از دست ندهید. یک محتواي دقیق و منسجم کابران 

اتفاقی را به کاربران دائمی تبدیل می کند. افزایش بازدید کاربران و تعداد کلیلک هاي سایت سرانجام موتورهاي 

  می سازد. بنابراین صبور باشید تا کاربران به شما رجوع کنند. جستجو را به اهمیت سایت شما واقف

استفاده از حروف اضافه و کلمات تکراري در متن یک صفحه را به حداقل برسانید. تا جایی که امکان دارد از 

جمالت کوتاه و مفید استفاده کنید زیرا یک کاربر تمایل دارد با صرف حداقل زمان ممکن به اطالعات مورد 

ش برسد پس بهتر است به جاي جمالت طوالنی با کلمات تکراري و حروف اضافه زیاد از جمالت کوتاه و پر نظر

محتوا استفاده کنید. این نکته در مورد تیتر یک متن هم صدق می کند. عنوانی که براي یک متن انتخاب می 

  کنید هر چه ساده تر و مفهوم تر باشد بهتر است.

  

  مدیریت تصاویر -4

بکارگیري عکس زیبائی و طراوت را به صفحه می بخشد اما اگر وب سایت تخصصی عکس نیستید از تصاویر 

کمتر استفاده کنید. کاربر درك صحیح و سریع تري از عکس دارد تا محتواي متنی اما موتور جستجو تصویر را 

  کس پرکنید.مربوط به تصویر را با عنوانی مناسب ع altدرك نمی کند. بنابراین حتما تگ 

استفاده کنید اما  JPEG Comperessorبراي بهینه سازي تصویر جهت استفاده در وب می توانید از برنامه 

پیشنهاد من فتوشاپ است. براي آنکه یک تصویر سبک و کم حجم داشته باشید تصویر را با فتوشاپ باز کرده و 

  اپتیمایز و سبک براي شما ایجاد شود.را انتخاب کنید تا یک تصویر  save for webاز فایل گزینه 

  دوره و قدمت ثبت دامنه - 5

می  Domain Nameعامل مهم دیگر در کسب رتبه بهتر براي یک سایت میزان مدتی است که ازثبت یک 

 Domainبراي آن مدت ثبت می شود. بعضی از  Domain Nameگذرد و همچنین مدت زمانی که یک 

Name  سال). بنابراین  10سال ثبت می شوند و بعضی دیگر براي مدت بیشتر( مثال 1ها تنها براي مدت زمان

  ثبت کنید آن را براي طوالنی ترین مدت زمان ممکن ثبت کنید. Domain Nameوقتی می خواهید یک 

  لینک هاي شکسته و لینک هاي یتیم -6

گفته شد تبادل لینک با سایت هاي مشابه بسیار با اهمیت است. نکته قابل اعتناي دیگر وجود لینک بین 

صفحات مختلف یک سایت است. صفحات نباید کامال مستقل باشند و باید چند صفحه دیگر از سایت به آن 



٦

اشد. صفحه اي که فاقد صفحه لینک داشته باشند و همینطور هر صفحه نیز حاوي لینکهائی به صفحات دیگر ب

یا یتیم خوانده می شود. پس نگذارید صفحه هایتان یتیم شوند! درباره  orphanلینک ورودي باشد اصطالحا 

  لینک هاي شکسته نیز در بحث افزایش ترافیک سایت نکات الزم ارائه شده است.

  سایر نکات کلیدي

تهیه نقشه سایت دقیق

Update کردن صفحه هاي سایت

 عدم استفاده ازFlash در سایت

 طراحی ساده و زیبا

 ازCloaking .اجتناب کنید

اینکه صفحه اي با یک سري مطالب و ا طالعات به موتورهاي جستجوگر ارائه کنید و یک صفحه کامال" 

نامیده می شود این کار به نوعی فریب موتورهاي جستجو گر  Cloakingنشان بدهید  Userمتفاوت به 

می شود ولی موتورهاي جستجو گر خیلی زود به این روش استفاده شده پی می برند و از ادامه محسوب 

فعالیت سایت جلوگیري خواهند کرد.

عدم کپی برداري از سایتهاي دیگر

 مطالب و متن سایتهاي دیگر را براي سایت خود کپی برداري نکنید. این کار غیر قانونی است و موتورهاي

متوجه آن خواهند شد و ممکن است از ادامه فعالیت سایت شما جلوگیري به عمل جستجوگر به سرعت 

  آورند.

در آخر می توان به این نکته اشاره کرد که به طور کلی با افزایش مطالب مفید و محتوي با ارزش در یک سایت 

می توان به پیشرفت سایت کمک کرد.

2015اصول سئو در سال 

گاهی اوقات خیلی از مسائلی که کسی به آنها توجه ندارد بیشترین تاثیر را دارند. فاکتورهاي فنی مشخصی 

وجود دارد که گوگل هنگام بررسی سایت شما به آنها توجه می کند و اگر این فاکتور ها رعایت نشده باشند به 
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یستی از موارد فنی که گوگل به آنها توجه منزله ي امتیاز منفی براي وب سایت شما خواهد بود. در اینجا به ل

  دارد اشاره شده است:

  تاثیر طراحی رسپانسیو بر سئو

وقتی گوگل فاکتور هاي فنی را بررسی می کند داشتن نسخه موبایل براي سایت نقشی کلیدي خواهد داشت. 

ی دهد تا مدت ها افت اگر سایت شما به درستی بر روي تلفن همراه بارگذاري شود رتبه اي که به سایت شما م

خاصی نخواهد یافت. در حال حاضر گوگل طراحی رسپانسیو را بسیار میپسندد و آن را به همه وبمستران توصیه 

کرده است اما داشتن یک سایت جدا براي موبایل هم از نظر الگوریتم هاي گوگل قابل قبول است. براي کسب 

گوگل جهت طراحی نسخه موبایل سایت میتوانید به مقاله اطالعات بیشتر در مورد استانداردهاي مورد نظر 

  بهینه سازي سایت براي موبایل در لینوکس وب مراجعه کنید.

در تصویر زیر نمایی از صفحه نمایش ها استاندارد کنونی و مورد نظر گوگل جهت بهینه سازي سایت و نحوه 

ه هم اکنون به یکی از فاکتورهاي موثر بر سئو نمایش آن را مشاهده میکنید. مطابق با اصول طراحی رسپانسیو ک

نیز تبدیل گشته است، باید نحوه نمایش اطالعات در سایت خود را بر اساس سایز صفحه نمایش کاربران طراحی 

  و اجرا کنید.
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  schemaاهمیت استفاده از کدنویسی 

اگر واقعا به فکر آینده سئو سایت خود و پیشرفت سریعتر نسبت به رقبا هستید باید از کلیه ابزارها و استانداردها 

در عمل  schemaاست.  schema.orgبهره بگیرید که یکی از مهمترین آنها فاکتورهاي تعریف شده توسط 

نند گوگل و بینگ کمک کنید تا نوع کدنویسی هدف دار جهت ارائه اطالعات است و به موتورهاي جستجو ما

که احتماال با آن آشنایی دارید  schemaمحتواي موجود در سایت شما را شناسایی کنند. یکی از کاربردهاي 

نمایش تصویر نویسنده و اطالعات گوگل پالس در نتایج جستجو است که البته به تازگی توسط گوگل از نتایج 

  جستجو حذف شد.

توانید با رعایت اصولی مشخص به گوگل و روبات هاي خزنده بفهمانید که صفحه مشخصی بعنوان مثال شما می

از سایت شما در جهت معرفی و فروش یک محصول طراحی شده است و با این کار گوگل اطالعات تکمیلی آن 

  .میدهدنمایشخودجستجوينتایجدرنیزرا…محصول مانند قیمت، میزان تخفیف، نظر کاربران، وزن و 
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  کیفیت و اختصاصی بودن محتوا

هیچ شکی نیست که وب سایت ها می خواهند در رتبه بندي نتایج گوگل جایگاه خوبی کسب کرده و آن را 

حفظ کنند. براي این منظور شما باید از انتشار مطالب کم ارزش در سایت خودداري کنید درغیر اینصورت 

  خواهید گرفت.بزودي در صف جریمه گوگل قرار 

وقتی به آینده نگاه می کنیم متوجه می شویم که هیچ راهی بهتر از ایجاد یک محتواي با کیفیت چاره ساز 

نخواهد بود. گوگل تمایل دارد سایت هایی را ببیند که داراي محتوایی با ارزش و مفید هستند. استفاده مناسب 

بار مطالب شما گردد. سایت شما باید به گونه اي باشد که از تصاویر و ویدئو میتواند موجب افزایش ارزش و اعت

کاربران با مشاهده آن هیجان زده شوند، دسترسی مناسب، مطالب مفید و کارآمد و خودداري از نمایش تبلیغات 

  گسترده و آزاردهنده روش هاي مناسبی براي جلب رضایت کاربران هستند.

  نقش بک لینک در آینده ي سئو

اد محتوایی مناسب تمام نمی شود بلکه لینک ها هم نقش بسزایی در رتبه بندي گوگل دارند. از همه چیز با ایج

آنجا که تا به امروز لینک ها مورد سوء استفاده سئو کاران متقلب قرار گرفته است گوگل سخت گیري زیادي در 

در اینجا به چند توصیه  نحوه لینک سازي شما میکند. به منظور جلو گیري از نقض قوانین لینک سازي گوگل

  کوتاه ولی مهم می پردازیم:

لینک ها را فقط با هدف رتبه باالتر گرفتن در رتبه دهی گوگل نسازید  

لینک ها را خریداري نکنید  

به تجارت لینک نپردازید  

براي متن لینک شده تان تنها به کلمه کلیدي اتکا نکنید  

درخواست کنید که لینکشان را بردارند. اگر سایت هاي اسپم به شما لینک دادند از آنها  



١٠

اشتباهات رایج بهینه سازي سایت (سئو)

گوگل موضوع سایت ها را افزایش مطالب غیرمرتبط به موضوع سایت و کلمات کلیدي غیرمرتبط: –1

بسیار خوب درك میکند، شما نمیتوانید مطالب غیرمرتبط به موضوع سایت خود را منتشر کنید و کلمات کلیدي 

نامرتبط به وارد سازید! موضوع سایتتان باید مشخص باشد و تحت همان موضوع مطالب منتشر گردد. اگر دقت 

داشته باشید معموال سایتهاي موفق هستند که روي یک محور میچرخند. توجه : این حالت زمانی صدق میکند 

ر صورتی که شما مدیریت کامل مطالب غیره مرتبط بدون دسته بندي و شاخه بندي مناسب منتشر گردد، ولی د

بر روي موضوعات مطالب سایت خود داشته باشید مشکلی پیش نخواهد آمد براي نمونه میتوانید به سایت یاهو 

  یا تیبیان مراجعه کنید.

: عنوان ها در سئو نقش زیادي دارد و از پایه هاي بهینه سازي سایت میباشد،  Titleعدم استفاده از –2

ستجو میشوند و در گوگل نمایش داده میشوند و همچنان در مرورگر کاربر نمایش داده خواهد توسط کاربران ج

 70حرف باشد زیرا اگر عنوان بیش از  70شد. عنوان ها میبایست بسیار کلیدي و مفید وارد شوند و کمتر از 

  .میشود) …حرف باشد در گوگل نمایش داده نشده و ادامه آن (

: سایتهاي که فلش هستند موتورهاي جستجو نمیتوانند مطالب آنها را بخواند؛  ساخت سایت کامل فلش–3

اگر در جستجوي گوگل متوجه شده باشید سایتهایی رتبه باال دارند که حاوي متن هستند. اگر نمیتوانید از فلش 

  اص دهید.جدا شوید، سعی کنید سایت خود را کامل با فلش نسازید، حد اقل بخشهاي مهم آنرا به متن اختص

: شاید در بعضی از سایتها دیده باشد که متن را روي عکس قرار میدهند. این  استفاده عکس به جاي متن- 4

مورد هم همانند گزینه سوم میباشد، گوگل نمیتواند متون روي عکسها را تشخیص دهد. متن ها را به عکس 

یت قرار دادید، اصل متن را نیز در سایت قرار تبدیل نکنید یا حداقل اگر متن را به عکس تبدیل کردید و در سا

  دهید.
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: پیوندهایی بسیار طوالنی و نا مرتبط نامناسب است. همچنان خوب  ) ها بدURLاستفاده از پیوند (–5

) در آدرس، اضافه کردن ID)، استفاده از اعداد (Uniqueاست بدانید داشتن یک پیوند یکتا متفاوت (

پیوندهایی. گذاشتنخواهدمثبتیتاثیرهیچشماسایتسازيبهینهدر…و  html  ،.phpپسوندهایی نظیر .

که فقط و فقط براي موتورهاي جستجو ساخته شده باشد، پیوندهایی که اسباب آرامش و راحتی براي  استبد

تاه و کاربر باشد مفید است. گوگل و سایر موتورهاي جستجو آدرسهاي را میپسندند که کاربران میپسندند (کو

  مفید).

هم از مواردي است که سئو یک سایت را قوت میدهد،  Heading: ها Headingعدم استفاده از –6

صفحه اصلی  H1داشته باشد، معموال  H1میباشند، هر صفحه باید حتما  H6تا  H1هیدینگ ها همان تگهاي 

  لینک به نوشته هاي سایت است. H2سایت را عنوان سایت یا لینک به عنوان سایت را تشکیل میدهد، و 

) به خواب میرود! با Update: سایت شما با عدم بروزرسانی ( عدم بروزرسانی و خواب رفتن سایت–7

خواب رفتن یک سایت ممکن است تغییراتی در رتبه سایت بوجود بیاید. سعی کنید حد اقل ماهانه سایت خود 

  سایت خود مرتب بروزرسانی کنید.را با موضوعات مفید، جدید و مرتبط به موضوع 

کاهد، بلکه ارزش یک مطلب : لینک دادن به دیگران از رتبه سایت شما نمی عدم لینک دادن به دیگران–8

را شما نیز بیشتر میکند و مطلب را زنده میکند، اگر مطلبی مینویسید و براي کامل شدن آن نیاز به درج لینک 

ید و لینکهاي آنان را قرار دهید، اگر سایتهاي آنها در گوگل اسپم شده بود از سایتهاي دیگر دارید، دریغ نکن

  کنید تا در سایت شما تاثیر نگذارد. Nofollowلینکهاي آنان را 

: براي سریعتر و بهتر ایندیکس شدن سایت الزم HTMLو  XMLاستفاده نقشه سایت به صورت  –10

ایجاد و به موتورهاي جستجو معرفی کنید، همچنان اگر سایت  XMLاست تا نقشه اي از سایت خود به صورت 
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درست  HTMLشما براي استفاده از کاربران مشکل است بهتر خواهد بود تا نقشه اي از سایت خود به صورت 

  کنید تا کاربر به نحوه ساختار سایت شما آشنا شوند و استفاده از سایت شما براي آنها آسان گردد.



SEO چیست؟

SEO یا Search Engine Optimization فرآیند بهینه سازی یک سایت است تا موتورهای جستجوگر آن را بهتر بشناسند به عبارت دیگر با پیشرفت کردن جنبه های داخلی و خارجی یک سایت بهترین رتبه بندی ممکن در صفحات نتایج را بدست آورد و تعداد بازدیدکنندگان از آن سایت را افزایش داد. روشهایی که به منظور بهینه سازی سایتها استفاده شده به 2 دسته تقسیم می شوند که در اصطلاح White Hat و Black Hat نامیده می شوند.

White Hat: روشهای مجازی می باشند که مطابق با معیارهای موتورهای جستجو گر هستند و با استفاده از این روشها می توان یک سایت را به گونه ای بهینه سازی کرد که نتایج مثبتی را در پی داشته باشد و سایت مدت زمان زیادی به فعالیت خود ادامه دهد. 

Black Hat: روشهای غیر مجازی هستند که بعضی از صاحبان سایتها برای ارتقاء سایت خود از آنها استفاده می کنند اما اگر موتورهای جستجو گر متوجه بشوند که در سایتی از این روشها استفاده شده ادامه فعالیت آن سایت را قدغن خواهند کرد و نام آن سایت را از فهرست اسامی سایتهای خود حذف خواهند کرد. 

تاريخچه مختصري از SEO

در اواسط دهه 1990 بود که صاحبان سایتها اقدام به بهینه سازی سایتهایشان کردند و در آن زمان موتورهای جستجوگر برای رتبه بندی کردن یک سایت تنها به کدهای Meta-tag اکتفا می کردند و بر اساس همین کدها به رتبه بندی سایت می پرداختند. همه کاری که صاحب یک سایت باید انجام می داد این بود که سایت خود را به موتورهای جستجوگر ارائه دهد که آنها با استفاده از ربات هایی صفحات سایت را مورد بررسی قرار می دادند و اطلاعات کلی را در مورد محتوی سایت به دست می آوردند و آنها را فهرست بندی می کردند. آن اطلاعات شامل کلماتی بودند که در محتوی یک سایت قرار داشتند و کلمات کلیدی محسوب می شوند. در واقع صاحبان سایت ها متوجه ارزش بالاي داشتن یک رتبه خوب در صفحات نتایج Search شده بودند فرصتی برای دیده شدن و شناخته شدن! 

اما پس از مدتی مشخص شد که تنها استفاده از Meta-tag ها برای رتبه بندی یک سایت مناسب نیست، زیرا بسیاری از صاحبان سایتها به منظور افزایش شمار بازدید کنندگان و بدست آوردن رتبه بهتری در صفحات نتایج با قراردادن کلمات و عبارات نا مربوط اقدام به فریب موتورهای جستجوگر می کردند و بنابراین نتایجی که موتورهای جستجو گر ارائه می دادند نادرست و متناقض و نا مربوط به مطلب مورد Search بود پس از مدتی به دلیل تقلبهای زیادی که توسط صاحبان سایتهای مختلف برای بدست آوردن رتبه بهتر انجام می گرفت موتورهای جستجو گر اقدام به بررسی عوامل دیگری نیز کردند تا با بررسی کلیه آن عوامل به رتبه بندی سایتها بپردازند. این عوامل مخفي هستند تا مورد دستکاری و تقلب قرار نگیرند مثلا موتور جستجو گر Google از 200 عامل مختلف برای رتبه بندی سایتها استفاده می کند.






Spider یا خزنده (عنکبوت) چگونه کار می کند؟



موتورهای جستجو محتویات و اطلاعات یک وب سایت را با فرستادن spider در بانک اطلاعاتی خود جمع آوری می کنند که اصطلاحاً به آنان bots گفته می شود.این bots ها به منظور دنبال کردن لینکها از یک پرونده به پرونده دیگر طراحی شده اند. موتورهای جستجوی اصلی مانند Google و Yahooادا می کنند که روزانه حدود ۱۵۰ میلیون مورد توسط نرم افزارهای خزنده در بانک اطلاعاتی خود ثبت می نمایند. خزنده های موتورهای جستجو محتویات صفحه را خط به خط و از چپ به راست (در سایتهای انگلیسی) خوانده و ذخیره می نمایند.چنانچه این خزنده ها در محتویات سایت به لینکهایی برخورد نمایند آن را ثبت کرده و یک BOT جدید را جهت بررسی و جمع آوری اطلاعات آن ارسال می کنند. بنابراین وبمسترها نیازی به ثبت دستی سایت خود در موتورهای جستجو ندارند،(هرچند این کار باعث می گردد سایت آنها سریع تر در موتورهای جستجو ثبت گردد.) زیرا Spider ها قادر خواهند بود کلیه سایتهای تحت وب را پیدا نمایند.

چرا SEO مهم است؟

چرا بهینه سازی برای موتورهای جستجو مفید می باشد. موارد ذیل برخی از دلایل این موضوع می باشند:

▪ برتر بودن در نتایج جستجو مشتری های زیادی را به دیدار از وب سایت شما دعوت میکند.

▪ ۸۷ در صد تمام بینندگان شما از یک صفحه یک وضعیت دارند.

▪ ۹۱ در صد از کاربران اینترنت از موتورهای جستجو استفاده میکنند. 

▪ طبق آخرین تحقیقات بیش از ۲۵۰ میلیون جستجو در روز در کشور انگلیس انجام میپزیرد.

▪ ۷۳ در صد معاملات آنلاین به وسیله موتورهای جستجو آغاز میشود.

▪ ۳.۵ بیلیون از وب سایت با هم بر سر رقابت پول هستند، اما واقعیت این این است که فقط کسرهای از یک درصد به صفحه اول می رسند.

روشهاي بهینه سازی سایت

1- بهينه سازي متا تگ ها (Meta-tag)

مهم ترین Meta-tag هایی که برای بهینه سازی سایتها مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از title و Keyword و Description

تگ title: نام هر صفحه در اين تگ معرفي مي شود. هيچگاه صفحات سايت همنام باشند. همينطور هرگز نبايد نام بيش از 60 کاراکتر باشد.

تگ Keyword: کلمات کلیدی هر صفحه در تگ Keyword قرار مي گيرد. کلمات کليدي را با يک کاماي انگليسي از هم جدا کنيد. کلمات کليدي در محتواي صفحه بايد به تعداد قابل اعتنا تکرا شوند اما نه آنقدر زياد که به عنوان spam شناخته شوند. در ضمن بين 5 تا 10 کليدواژه براي هر صفحه کافيست.

تگ Description: شرح مختصري از صفحه در اين تگ قرار مي گيرد. اين شرح نبايد بيش از 160 کاراکتر باشد. همينطور بايد شامل کلمات کليدي در محتواي صفحه باشد البته نه آنقدر زياد که به عنوان spam شناخته شوند.

2- تبادل لينک

تبادل لينک عامل مهم دیگری که ارزش سایت شما را مشخص می کند. اگر سايت هاي ديگر Link سايت شما را در سايت هاي خود قرار دهند اين نشاندهنده آن است كه مطالب و محتويات سايت شما از ارزش بالايي برخوردار است.

يک طرز فکر غلط در ميان وب مسترهاي ايراني وجود دارد و آن اين توهم است که: تو به من لينک بده و من هم به تو لينک مي دهم تا ارزش سايت هر دو بالا برود اين يک طرز فکر کاملا اشتباه است و حتي يک امتياز منفي براي سايت محسوب مي شود. سايت شما بايد با سايت هائي تبادل لينک داشته باشد که از نظر محتوا شباهت داشته باشيد. بعلاوه کلمات کلیدی سایت شما در آن جا هم استفاده شده باشد.

3- مديريت محتوا

هرگز تمرکز خود بر محتواي عميق و يکپارچه و منسجم را از دست ندهيد. يک محتواي دقيق و منسجم کابران اتفاقي را به کاربران دائمي تبديل مي کند. افزايش بازديد کاربران و تعداد کليلک هاي سايت سرانجام موتورهاي جستجو را به اهميت سايت شما واقف مي سازد. بنابراين صبور باشيد تا کاربران به شما رجوع کنند.

استفاده از حروف اضافه و کلمات تکراری در متن یک صفحه را به حداقل برسانید. تا جایی که امکان دارد از جملات کوتاه و مفید استفاده کنید زیرا یک کاربر تمایل دارد با صرف حداقل زمان ممکن به اطلاعات مورد نظرش برسد پس بهتر است به جای جملات طولانی با کلمات تکراری و حروف اضافه زیاد از جملات کوتاه و پر محتوا استفاده کنید. این نکته در مورد تیتر یک متن هم صدق می کند. عنوانی که برای یک متن انتخاب می کنید هر چه ساده تر و مفهوم تر باشد بهتر است.



4- مديريت تصاوير

بکارگيري عکس زيبائي و طراوت را به صفحه مي بخشد اما اگر وب سايت تخصصي عکس نيستيد از تصاوير کمتر استفاده کنيد. کاربر درک صحيح و سريع تري از عکس دارد تا محتواي متني اما موتور جستجو تصوير را درک نمي کند. بنابراين حتما تگ alt مربوط به تصوير را با عنواني مناسب عکس پرکنيد.

براي بهينه سازي تصوير جهت استفاده در وب مي توانيد از برنامه JPEG Comperessor استفاده کنيد اما پيشنهاد من فتوشاپ است. براي آنکه يک تصوير سبک و کم حجم داشته باشيد تصوير را با فتوشاپ باز کرده و از فايل گزينه save for web را انتخاب کنيد تا يک تصوير اپتيمايز و سبک براي شما ايجاد شود.

5- دوره و قدمت ثبت دامنه

عامل مهم دیگر در کسب رتبه بهتر برای یک سایت میزان مدتی است که ازثبت یک Domain Name می گذرد و همچنین مدت زمانی که یک Domain Name برای آن مدت ثبت می شود. بعضی از Domain Name ها تنها برای مدت زمان 1 سال ثبت می شوند و بعضی دیگر برای مدت بیشتر( مثلا 10 سال). بنابراین وقتی می خواهید یک Domain Name ثبت کنید آن را برای طولانی ترین مدت زمان ممکن ثبت کنید.

6- لينک هاي شکسته و لينک هاي يتيم

گفته شد تبادل لينک با سايت هاي مشابه بسيار با اهميت است. نکته قابل اعتناي ديگر وجود لينک بين صفحات مختلف يک سايت است. صفحات نبايد کاملا مستقل باشند و بايد چند صفحه ديگر از سايت به آن صفحه لينک داشته باشند و همينطور هر صفحه نيز حاوي لينکهائي به صفحات ديگر باشد. صفحه اي که فاقد لينک ورودي باشد اصطلاحا orphan يا يتيم خوانده مي شود. پس نگذاريد صفحه هايتان يتيم شوند! درباره لينک هاي شکسته نيز در بحث افزايش ترافيک سايت نکات لازم ارائه شده است.

ساير نکات کليدي

· تهيه نقشه سايت دقيق

· Update کردن صفحه های سایت

· عدم استفاده از Flash در سایت

· طراحی ساده و زیبا 

· از Cloaking اجتناب کنید.

· اینکه صفحه ای با یک سری مطالب و ا طلاعات به موتورهای جستجوگر ارائه کنید و یک صفحه کاملا" متفاوت به User نشان بدهید Cloaking نامیده می شود این کار به نوعی فریب موتورهای جستجو گر محسوب می شود ولی موتورهای جستجو گر خیلی زود به این روش استفاده شده پی می برند و از ادامه فعالیت سایت جلوگیری خواهند کرد.

· عدم كپي برداري از سايتهاي ديگر

· مطالب و متن سایتهای دیگر را برای سایت خود کپی برداری نکنید. این کار غیر قانونی است و موتورهای جستجوگر به سرعت متوجه آن خواهند شد و ممکن است از ادامه فعالیت سایت شما جلوگیری به عمل آورند.

در آخر می توان به این نکته اشاره کرد که به طور کلی با افزایش مطالب مفید و محتوی با ارزش در یک سایت می توان به پیشرفت سایت کمک کرد.

اصول سئو در سال 2015

گاهی اوقات خیلی از مسائلی که کسی به آنها توجه ندارد بیشترین تاثیر را دارند. فاکتورهای فنی مشخصی وجود دارد که گوگل هنگام بررسی سایت شما به آنها توجه می کند و اگر این فاکتور ها رعایت نشده باشند به منزله ی امتیاز منفی برای وب سایت شما خواهد بود. در اینجا به لیستی از موارد فنی که گوگل به آنها توجه دارد اشاره شده است:

تاثیر طراحی رسپانسیو بر سئو

وقتی گوگل فاکتور های فنی را بررسی می کند داشتن نسخه موبایل برای سایت نقشی کلیدی خواهد داشت. اگر سایت شما به درستی بر روی تلفن همراه بارگذاری شود رتبه ای که به سایت شما می دهد تا مدت ها افت خاصی نخواهد یافت. در حال حاضر گوگل طراحی رسپانسیو را بسیار میپسندد و آن را به همه وبمستران توصیه کرده است اما داشتن یک سایت جدا برای موبایل هم از نظر الگوریتم های گوگل قابل قبول است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استانداردهای مورد نظر گوگل جهت طراحی نسخه موبایل سایت میتوانید به مقاله بهینه سازی سایت برای موبایل در لینوکس وب مراجعه کنید.

در تصویر زیر نمایی از صفحه نمایش ها استاندارد کنونی و مورد نظر گوگل جهت بهینه سازی سایت و نحوه نمایش آن را مشاهده میکنید. مطابق با اصول طراحی رسپانسیو که هم اکنون به یکی از فاکتورهای موثر بر سئو نیز تبدیل گشته است، باید نحوه نمایش اطلاعات در سایت خود را بر اساس سایز صفحه نمایش کاربران طراحی و اجرا کنید.



اهمیت استفاده از کدنویسی schema

اگر واقعا به فکر آینده سئو سایت خود و پیشرفت سریعتر نسبت به رقبا هستید باید از کلیه ابزارها و استانداردها بهره بگیرید که یکی از مهمترین آنها فاکتورهای تعریف شده توسط schema.org است. schema در عمل کدنویسی هدف دار جهت ارائه اطلاعات است و به موتورهای جستجو مانند گوگل و بینگ کمک کنید تا نوع محتوای موجود در سایت شما را شناسایی کنند. یکی از کاربردهای schema که احتمالا با آن آشنایی دارید نمایش تصویر نویسنده و اطلاعات گوگل پلاس در نتایج جستجو است که البته به تازگی توسط گوگل از نتایج جستجو حذف شد.

بعنوان مثال شما میتوانید با رعایت اصولی مشخص به گوگل و روبات های خزنده بفهمانید که صفحه مشخصی از سایت شما در جهت معرفی و فروش یک محصول طراحی شده است و با این کار گوگل اطلاعات تکمیلی آن محصول مانند قیمت، میزان تخفیف، نظر کاربران، وزن و … را نیز در نتایج جستجوی خود نمایش میدهد.















کیفیت و اختصاصی بودن محتوا

هیچ شکی نیست که وب سایت ها می خواهند در رتبه بندی نتایج گوگل جایگاه خوبی کسب کرده و آن را حفظ کنند. برای این منظور شما باید از انتشار مطالب کم ارزش در سایت خودداری کنید درغیر اینصورت بزودی در صف جریمه گوگل قرار خواهید گرفت.

وقتی به آینده نگاه می کنیم متوجه می شویم که هیچ راهی بهتر از ایجاد یک محتوای با کیفیت چاره ساز نخواهد بود. گوگل تمایل دارد سایت هایی را ببیند که دارای محتوایی با ارزش و مفید هستند. استفاده مناسب از تصاویر و ویدئو میتواند موجب افزایش ارزش و اعتبار مطالب شما گردد. سایت شما باید به گونه ای باشد که کاربران با مشاهده آن هیجان زده شوند، دسترسی مناسب، مطالب مفید و کارآمد و خودداری از نمایش تبلیغات گسترده و آزاردهنده روش های مناسبی برای جلب رضایت کاربران هستند.

نقش بک لینک در آینده ی سئو

همه چیز با ایجاد محتوایی مناسب تمام نمی شود بلکه لینک ها هم نقش بسزایی در رتبه بندی گوگل دارند. از آنجا که تا به امروز لینک ها مورد سوء استفاده سئو کاران متقلب قرار گرفته است گوگل سخت گیری زیادی در نحوه لینک سازی شما میکند. به منظور جلو گیری از نقض قوانین لینک سازی گوگل در اینجا به چند توصیه کوتاه ولی مهم می پردازیم:

· لینک ها را فقط با هدف رتبه بالاتر گرفتن در رتبه دهی گوگل نسازید

· لینک ها را خریداری نکنید

· به تجارت لینک نپردازید

· برای متن لینک شده تان تنها به کلمه کلیدی اتکا نکنید

· اگر سایت های اسپم به شما لینک دادند از آنها درخواست کنید که لینکشان را بردارند.

اشتباهات رایج بهینه سازی سایت (سئو)

۱ – افزایش مطالب غیرمرتبط به موضوع سایت و کلمات کلیدی غیرمرتبط: گوگل موضوع سایت ها را بسیار خوب درک میکند، شما نمیتوانید مطالب غیرمرتبط به موضوع سایت خود را منتشر کنید و کلمات کلیدی نامرتبط به وارد سازید! موضوع سایتتان باید مشخص باشد و تحت همان موضوع مطالب منتشر گردد. اگر دقت داشته باشید معمولا سایتهای موفق هستند که روی یک محور میچرخند. توجه : این حالت زمانی صدق میکند مطالب غیره مرتبط بدون دسته بندی و شاخه بندی مناسب منتشر گردد، ولی در صورتی که شما مدیریت کامل بر روی موضوعات مطالب سایت خود داشته باشید مشکلی پیش نخواهد آمد برای نمونه میتوانید به سایت یاهو یا تیبیان مراجعه کنید.

۲ – عدم استفاده از Title : عنوان ها در سئو نقش زیادی دارد و از پایه های بهینه سازی سایت میباشد، توسط کاربران جستجو میشوند و در گوگل نمایش داده میشوند و همچنان در مرورگر کاربر نمایش داده خواهد شد. عنوان ها میبایست بسیار کلیدی و مفید وارد شوند و کمتر از ۷۰ حرف باشد زیرا اگر عنوان بیش از ۷۰ حرف باشد در گوگل نمایش داده نشده و ادامه آن (…) میشود.

۳ – ساخت سایت کامل فلش : سایتهای که فلش هستند موتورهای جستجو نمیتوانند مطالب آنها را بخواند؛ اگر در جستجوی گوگل متوجه شده باشید سایتهایی رتبه بالا دارند که حاوی متن هستند. اگر نمیتوانید از فلش جدا شوید، سعی کنید سایت خود را کامل با فلش نسازید، حد اقل بخشهای مهم آنرا به متن اختصاص دهید.

۴- استفاده عکس به جای متن : شاید در بعضی از سایتها دیده باشد که متن را روی عکس قرار میدهند. این مورد هم همانند گزینه سوم میباشد، گوگل نمیتواند متون روی عکسها را تشخیص دهد. متن ها را به عکس تبدیل نکنید یا حداقل اگر متن را به عکس تبدیل کردید و در سایت قرار دادید، اصل متن را نیز در سایت قرار دهید.

۵ – استفاده از پیوند (URL) ها بد : پیوندهایی بسیار طولانی و نا مرتبط نامناسب است. همچنان خوب است بدانید داشتن یک پیوند یکتا متفاوت (Unique)، استفاده از اعداد (ID) در آدرس، اضافه کردن پسوندهایی نظیر .html ، .php و … در بهینه سازی سایت شما هیچ تاثیر مثبتی نخواهد گذاشت. پیوندهایی بد است که فقط و فقط برای موتورهای جستجو ساخته شده باشد، پیوندهایی که اسباب آرامش و راحتی برای کاربر باشد مفید است. گوگل و سایر موتورهای جستجو آدرسهای را میپسندند که کاربران میپسندند (کوتاه و مفید).

۶ – عدم استفاده از Heading ها : Heading هم از مواردی است که سئو یک سایت را قوت میدهد، هیدینگ ها همان تگهای H1 تا H6 میباشند، هر صفحه باید حتما H1 داشته باشد، معمولا H1 صفحه اصلی سایت را عنوان سایت یا لینک به عنوان سایت را تشکیل میدهد، و H2 لینک به نوشته های سایت است.

۷ – عدم بروزرسانی و خواب رفتن سایت : سایت شما با عدم بروزرسانی (Update) به خواب میرود! با خواب رفتن یک سایت ممکن است تغییراتی در رتبه سایت بوجود بیاید. سعی کنید حد اقل ماهانه سایت خود را با موضوعات مفید، جدید و مرتبط به موضوع سایت خود مرتب بروزرسانی کنید.

۸ – عدم لینک دادن به دیگران : لینک دادن به دیگران از رتبه سایت شما نمی کاهد، بلکه ارزش یک مطلب را شما نیز بیشتر میکند و مطلب را زنده میکند، اگر مطلبی مینویسید و برای کامل شدن آن نیاز به درج لینک از سایتهای دیگر دارید، دریغ نکنید و لینکهای آنان را قرار دهید، اگر سایتهای آنها در گوگل اسپم شده بود لینکهای آنان را Nofollow کنید تا در سایت شما تاثیر نگذارد.

۱۰ – استفاده نقشه سایت به صورت XML و HTML : برای سریعتر و بهتر ایندیکس شدن سایت لازم است تا نقشه ای از سایت خود به صورت XML ایجاد و به موتورهای جستجو معرفی کنید، همچنان اگر سایت شما برای استفاده از کاربران مشکل است بهتر خواهد بود تا نقشه ای از سایت خود به صورت HTML درست کنید تا کاربر به نحوه ساختار سایت شما آشنا شوند و استفاده از سایت شما برای آنها آسان گردد.
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