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سئو مخفف عبارت Search Engine Optimization است كه كلمات معادلى چون SEO يا بهينه سازى
موتور جستجو دارد كه همگى آنها به يك معنى و مفهوم مى باشند و مى توان آن را بصورت زير تعريف

نمود:

سئو (بهينه سازي موتور جستجو) به معناي دخالت و دستكاري موتور هاي جستجو با روش هاي غير اخالقي
نيست. آن ها براي يارى رساندن به بهبود رويت و ارتباط وب سايت ها در نتايج جستجوي طبيعي با هدف 

و مقصد رسيدن به رتبه بندي باال، ايجاد شده اند.

سئو را مي توان مجموعه اي از روش ها و متدها براي تغيير استراتژيك وب سايت ها دانست. اين فرآيند
به بيان مهمترين عوامل مرتبط صفحه و افزايش اهميت آن در صفحه نتايج جستجو، مي پردازد.

سئو فرآيند آسانى نيست كه به راحتي پياده سازي شود زيرا نيازمند دانش زياد، علم پيش زمينه اي
 و صبر است. موتور هاي جستجوگر با تغيير مداوم الگوريتم هاي رتبه بندي خود غير قابل پيش بيني

هستند؛ بنابراين وظيفه مهندسين سئو بروز و آپديت نگه داشتن اطالعات خود در اين زمينه است.

سئو سايت يا بهينه سازى آن يكى از مجموعه فعاليت هايى است كه توسط سئوكار انجام مى گردد. 

مقدمه سئو
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Solid Technical Site Structure 
  

ساختار فنى سايت

گوگل در صفحه Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide بصورت 

مقدماتى بر روى مفاهيم سئو بحث مى كند. اگر كمى با دقت مطالعه نماييد خواهيد

ديد كه در بسيارى از موارد اين ساختار ايده آل است كه گوگل آن را مطرح مى كند. 

از موارد ذكر شده گوگل براى مفاهيم مقدماتى سئو مى توان به موارد زير اشاره كرد:

    مهم بودن ساختار منظم در URL هاى سايت

    مهم بودن مسيرهاى دسترسى به بخش هاى مختلف سايت

Schema Markup اهميت پياده نمودن ساختارهاى نشانه گذارى مانند    
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Right Permalink Structure 

ساختار لينك ثابت

ساختار ساده لينك
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Optimized Title Is The Key 
تعداد كلمه كليدى را چند بار تكرار كنيم؟

با در نظر گرفتن اين موضوع كه كلمات كليدى چگونه در عنوان (Title) و توصيف (Description) صفحه وب نمايان يا توصيف مى شوند. در حالى كه در  قوانين و اصول بعضى از موتورهاى 
جستوجوگر اگر يك كلمه به طور اضافى تكرار شود، به خاطر اين امر جريمه مى شويد. به طور واضح ، هر كلمه كليدى را در يك مقاله تا چند بار مى تواند مورد استفاده قرار گيرد، اين تكرار 

تا حداكثر 3 تا 7 بار در ليست تگ هاى متا مى تواند باشد.
وزن كلمه كليدى بايد چگونه باشد؟

وزن كلمات كليدى شما به طور معمول به حجم كل مقاالتتان بستگى دارد. اين بسيار مورد توجه موتورهاى جستجوگر قرار گرفته و هنگام تعيين رتبه و امتياز دهى به كيفيت مقاالت مربوط به
 وب سايت، مورد توجه قرار ميدهند. يكى از تكنيك هايى كه اغلب به كار بسته ميشود، ايجاد برخى صفحات كوچكتر يك پاراگرافى است كه بر يك كلمه كليدى خاص تأكيد ميكند. با حداقل 

نگه داشتن تعداد كل كلمات مى توانيد "وزن" كلمه كليدى را افزايش بدهيد.
نزديكى كلمه كليدى يا كلمات مترادف

به ارتباط معنايى كلماتى به كلمات كليدى همان كلمات مترادف يا نزديكى كلمه كليدى گويند . به عنوان مثال عبارت كه مربوط به «كناب هاى ارزان»  براى عبارت كليدى  «كناب هاى ارزان» 
جستجو مى كنيد ، اشاره به «كتابهاى با قيمت كم» دارد.

برجسته كردن كلمه كليدى چه تاثيرى دارد؟
 برجسته كردن كلمات با بولد كردن آنها به خصوص در بيست كلمه اول پاراگراف نخست نشان دهنده اين مهم بودن مباحث عنوان هاى زير شاخه براى رباتهاى ايندكس ميباشد. و تا ثير 

بسزايى در ارزش دهى مقاالت شما  دارد.
مكان قرارگيرى كلمه كليدى چگونه بايد باشد؟

جايى كه كلمه كليدى شما در يك صفحه قرار ميگيرد بسيار مهم است. به عنوان مثال، در اكثر موتورهاى جستجو، قرار دادن كلمات كليدى در عنوان صفحه، يا در تگ هاى هدينگ، امتياز در
 نظر گرفته شده و در برخى موتورها، قرار دادن كلمات كليدى در انكر تكست و يا متن لينك، مزيت محسوب خواهد شد.

بهترين مكان براى قرار دادن كلمات كليدى

ليستى از مكان هايى كه بايد از كلمات كليدى اصلى استفاده كنيد:

<Title >  كلمات كليدى در عنوان صفحه    
<"meta name="description > كلمات كليدى در متاى توضيحات    

< "meta name="keyword > كلمات كليدى در متاى نام    
…,h2,h3 يا تگ هاى هدينگ ديگر <h1> كلمات كليدى در    

<a href="http://yourcompany.com">keywords</a> كلمات كليدى در تگ لينك    
    كلمات كليدى در متن مقاله

    كلمات كليدى در تگ alt عكس
<insert comments here --!> كلمات كليدى در تگ كامنت    

    كلمات كليدى در URL وب سايت

پيدا كردن كلمات كليدى با روش ها و ابزارهاى مختلف

راه هاى مختلفى براى پيدا كردن كلمات كليدى براى وب سايت تان وجود دارد. برخى از ايده هاى يافتن كلمات كليدى عالى عبارتند از :

    كلمات بالقوه اى كه مردم براى پيدا كردن محصول و يا خدمات شما استفاده مى كنند.
    مشكالتى كه مشتريان احتمالى شما ممكن است سعى كنند در آينده براى حل آن از محصوالت و خدمات شما استفاده كنند.

    تگ هاى كلمات كليدى وب سايت هاى رقيب شما.
    استفاده از google suggestion و يافتن كلمات و جمالت مرتبط با كلمات كليدى مورد نظر شما كه توسط كاربران جستجو شده است.

Google Keyword Tool استفاده از يك ابزار آنالين همچون    
    با تحليل وب سايت خود و پيدا كردن كلمات كليدى مناسب. اين كار را مى توان با كمك متخصص SEO انجام داد.

    شما مى توانيد يك طوفان فكرى براى شناسايى كلمات كليدى صحيح براى سايت خود ايجاد كنيد.
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Bounce Rate 
نرخ پرش يا بانس ريت چيست؟

ما به عنوان صاحب يا مدير وبسايت عالقه منديم وقتى كاربرى وارد سايتمان شد كارهاى مختلفى انجام دهد. كارهايى مثل:

    بازديد از صفحه هاى مختلفbounce يا پرش
    كليك روى تبليغات

    خريد
    نوشتن نظر زير مقاالت

    عضويت در سايت
    ارسال پيام يا درخواست پشتيبانى و مشاوره

    تماشاى ويديو
    دانلود فايل

اگر كاربرى وارد سايت شود و هيچ تعاملى نداشته باشد يعنى يك پرش اتفاق افتاده است.

نرخ پرش (Bounce Rate) چطور حساب مى شود؟

آسان ترين راه براى دانستن نرخ پرش يك سايت از ابزار گوگل آناليتيكس است.

گوگل آناليتيكس براى اين كه نرخ پرش را محاسبه كند از دو مفهوم ديگر به نام سشن (session) و هيت (Hit) استفاده مى كند. 

سشن (session) چيست؟

منظور از Session در گوگل آناليتيكس فعاليت هاى كاربران 
در دوره زمانى كوتاه در وبسايت يا اپليكيشن است.

هيت (Hit) چيست؟

هيت هر كارى است كه كاربر درسايت انجام مى دهد و 
گوگل اناليتيكس آن را ثبت مى كند 

با در نظر گرفتن دو مفهوم سشن و هيت كه توضيح داديم، مى توان پرش را اينطور تعريف كرد:

پرش يا بانس يعنى سشنى كه فقط يك هيت دارد.

و Bounce rate يا نرخ پرش را اينطور تعريف مى كنيم:

«نسبت سشن هاى تك هيت به كل سشن هاى وبسايت در يك دوره زمانى» 

در كل نرخ پرش صفحه هاى وبسايت بايد كم باشد اما نه به هر قيمتى! 

به طور واقع بايد گفت كه نرخ پرش تاثيرى بر رتبه ى سايت شما ندارد و نبايد موجب اين شود كه براى بدست آوردن نرخ ماندن زياد 
كاربر در سايت به هر كار فريبانه اى دست بزنيد. و وقت كاربر را بيخودى تلف كنيد، زيرا امكان بازنگشتن آن به سايتتان وجود دارد

و اين خود يك امتياز منفى محسوب ميشود
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Regular HQ Contents Matters 

پياده سازى اصول سئو بر محتوا و كيفيت كلمات آن

طبق مطالعه اى كه در سال 2016 انجام شده، طول متوسط محتوا براى نتايج 
صفحه اول گوگل 1900 كلمه است.  اين مقدار بيش از چيزيست كه غالب 
وبمسترها تصور مى كنند.  اغلب نويسندگان   وبالگ ها، محتواى خود را  به 

300 الى 600 كلمه محدود مى كنند.

محتواى شما مى تواند بسته به نياز مخاطب فرم ها زيادى داشه باشد، همچنين
مى تواند  به اشكال  مختلفى مورد  استفاده قرار گيرد. هدف شما تنها نبايد 
نوشتن 2000 كلمه براى هر يك از پست هاى سايت باشد، تنها به اين خاطر 

كه اين مقدار، طول ايده الى براى كسب رتبه در نتايج جستجو است بلكه بايد
هدفتان ارائه ى محتواى با كيفيت و مناسب براى كاربرانى كه با استراتژى 

عبارت كليدى مورد نظرتان به سايت هدايت كرده ايد. 

اصول سئو در ساخت محتوا

1. در اصول اوليه محتواى سئو بايد دانست كه محتوايى كه در قالب 
نوشته و يا رسانه عرضه ميشود آيا مخاطبان خود را تحت پوشش قرار

ميدهد. 

2. عالوه بر آن محتوا بايد داراى خوانايى بااليى بوده و مخاطب سايت را
هنگام خواندن مقاالت آزار ندهد.

3. محتواى ساخته شده بايد قابليت لينك دهى به مقاالت و صفحه 
ديگر سايت را داشته باشد و كل مقاالت و صفحه هات سايت بايد

مانند تارهاى عنكبوت به هم به صورت مربوط تنيده شوند.

4. استفاده از ويديو و رسانه هاى مختلف براى محتواى صفحه ميتواند كاربر 
را در درك موضوع مقاله مربوطه كمك كند.

5. آپديت محتوا و مطلب صفحه ميتواند تاثير مثبتى در ايندكسآن صفحه توسط
 موتورهاى جستجوگر داشته باشد و به عنوان محتواى آپديت شده در وب شناخته 

شود.

Call To Action .6 يا CTA يعنى درخواست از كاربر براى انجام يك فعل يا عمل كه از سه بخش درخواست، عنصر و عمل تشكيل شده 
است.
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External Links To Authority Sites   

لينك خارجى به لينكى گفته ميشود كه از سايت مبدا به سايت ديگر مقصد داده ميشود وبهترين نوع لينك دهى به
يك سايت همان سايتى است كه از لحاظ محتوا مرجع بوده و به قصد موضوع و واژه غير مربوط به مقاله تان داده

ميشود. پس بايد اين نكته مهم را در نظر داشته باشيد كه به سايتى لينك بدهيد كه رتبه ى باال ترى نسبت به سايت
شما داشته باشد در غير اين صورت اگر به رتبه ى پايين تر لينك بدهيد بايد نوع رل تگتان را نوفالوو انتخاب كنيد.

 

 ارسال و دريافت لينك خارجى

لينكى كه از سايت مقابل گرفته ميشود بك لينك گفته ميشود.

لينكى كه به سايت ديگر به عنوان فالو داده ميشود به منزله ى
انتقال ارزش صفحه به صفحه مقصد است.

درصورتى كه اگر نوفالو باشد اين ارزش سئو صفحه انتقال نمى
يابد و مانند تصوير مقابل

قدرت لينك گيرى يا همان بك لينك بيشتر از 
لينك خارجى كه به سايت هاى ديگر ميدهيم

ولى اين لينك دهى خالى از لطف هم نيس و اگر
هدفمند باشد امتياز محسوب ميشود.
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Keywords In First Paragraph 

مقدمه يا پاراگراف اول متن، تعيين كننده سرنوشت محتوايتان است. زيرا بيشتر كاربران وقتى وارد يك صفحه يا 
مقاله مى شوند، ابتدا نگاهى به پاراگراف اول مى اندازند.

نكاتى كه بايد در پاراگراف اول رعايت كنيد.

1. كليدواژه يا عبارت كليدى در اولين پاراگراف رو نوشت ظاهر كنيد
2.متاى توضيحات را كه مشخص ميكنيد داراى كليد واژه در پاراگراف

اول باشد.
3.كليدواژه كانونى در بند نخست متن ظاهر گردد

4. وجود كليد واژه كانونى در اولين پاراگراف بسيار ضرورى است

شما ميتوانيد بعد از مشخص كردن سمت و سوى مقاله تان
پاراگراف اول را بسازيد و در اين صورت تمامى عنواينى كه بعد از عنوان اصلى مقاله آورده ايد را در پاراگراف

اول تحت پوشش قرار دهيد.

هنگامى كه مخاطب وارد سايتتان شود و شروع به خواندن مقاله تان كند، اگر در پاراگراف اول به ديد كلى از 
محتوايتان نرسد و محتوا هدف او نباشد سريع خارج خواهد شد و اين امر موجب افزايش نرخ پرش خواهد  شد.

پاراگراف اول كليدى براى باز
كردن عنواين و پاراگراف هاى

بعد از آن است

پاراگراف اول بايد شامل عبارات كليدى و
عناوين بعدى باشد و مخاطب هنگام ورود

به صفحه سر در گم نشود در واقع ميتوان 
گفت كه پاراگراف اول كليدى براى باز كردن كل 

مقاله هست، پس نبايد بى گدار به آب بزنيد و در ايجاد
آن دقت الزم را انجام دهيد و مخاطبتان را به سمت و سوى

استفاده از محتوايتان و ترغيب به خواندن و ديدن آن كنيد.

نتيجه اين كه پراگراف پيش درآمدى از كل محتوايتان است و جوالن گاه عبارت كليدى و عناوين بعدى 
ميباشد پس آن را با هر كلمات و جمالتى پر نكنيد.
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Use LSI Terms 
 كيوورد LSI و كاربرد آن در سئو

واژه LSI (Latent Semantic indexing) كه اين واژه يكى از اصطالحات رايج و پركاربرد سئو است. اكثر سئوكاران آن را كليد 
موفقيت و پيروزى در سئو مى دانند.  

ال اس آى در واقع يه ربات است كه تالش دارد معانى ساختارها 
را در زبان هاى مختلف درك كند و همچنين قادر به ارزيابى واژه 

و موضوع يك متن با استفاده از دسته بندى هاى درختى (متن هاى 
داراى ساختار والد و فرزندى) است. ميتوان گفت براى كار بر 

روى دسته كوچكى از اسناد آمارى كاربرد دارد.

با توجه به نتايج جستجو، گوگل فقط از متد LSI براى درك ارتباط 
بين كلمات كليدى و محتوا استفاده نمى كند. بلكه الگوريتم هاى 

يادگيرى ماشينى و ربات هاى ديگر نيز در اين مسير براى ايندكس 
كردن محتوا به گوگل يارى ميرسانند.

Structured data به عنوان يك استراتژى جديد و پيشرفته در 
سئو كارايى بسيار بااليى بهينه اى  دارد. در اين روش شما براى 
داده هاى خود برچسب هايى انتخاب مى كنيد كه اين برچسب ها به 

موتورهاى جستجو براى ايندكس بهتر محتوا كمك مى كنند. در 
ضمن محتواى شما در دستگاه هاى مختلف به صورت برجسته در 

صفحه نتايج جستجو در معرض نمايش قرار داده ميشود.

ساده تر اينكه اگر در گوگل عبارتى را در كادر جستجو وارد
كنيد به شما پيشنهاداتى در زير تكست باكس جستجو داده

مى شود. در ضمن در انتها صفحه نتايج جستجو در موتورهاى 
جستوجوگر نيز چندين لينك با كلمات كليدى مرتبط با عبارت

جستجو شده نشان ميدهد. 
با توجه به اينكه قضيه نحوه استفاده از LSI در گوگل روشن
نيست، بهتر است از LSI هايى كه خود گوگل براى يك كلمه
كليدى معرفى مى كند در استخراج عبارت كليدى  بهره مند 

شويم اين كلمات را مى توان با كلمات حاصل ازتحقيق و 
تحليل كلمات كليدى تركيب كرده و براى توليد محتوا به كار

بست.
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Image ALT Tags Adds Value 
Alt

Alt

<img title="“image" src="“image.jpg”" alt="“image" /> 
HTML

 :img src

 Alt alt :alt

:title

Alt

Alt

Alt

Alt

alt تصوير راهى براى شناساندن تصوير براى افراد نابينا

ربات هاى جستجوگر قابليت شناسايى و درك تصاوير را ندارند
alt تصوير براى اين شناسايى يك راه حل مناسب است
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Take Care of Website Loading 
Speed 

  

2012

 4

Bounce Rate

Pingdom GTmetrix

بهتر است براى سنجش سايت خود از 
شمارشگر و تايمر استفاده كنيد.

داليل و عوامل تاثير گذار بر كندى سرعت سايت:
هاست سايت

css و js فايل هاى
تصاوير

امكانات و افزونه هاى سايت مانند صفحه ساز ها
لينك هاى شكسته

ريدايركت هاى چند مرحله اى

يكى از عوامل تاثير گذار در سرعت انتقال اطالعات و سرعت 
لود سايت ها در اينترنت پهناى باند ميباشد پس در نتيجه هر
چه پنهاى باند و ورودى يك سايت نسب به ورودى كاربران كم

باشد سرعت لود كاهش يافته و موجب كند شدن و درنتيجه
نرخ پرش كاربران از سايت افزايش مى يابد.
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Enable Social Shares 

در حالت كلى تاثير اشتراك گذارى سايت در شبكه هاى اجتماعى در سئو سايت همواره به صورت مستقيم و غير مستقيم 
وجود داشته است، اثرات مستقيم شبكه هاى اجتماعى 

همواره ناشى از موارد زير مى باشد:

تعداد كسانى كه برند محصول و يا خدمات شما را در شبكه هاى 
اجتماعى اليك ميكنند در واقع كسايى اند كه از محتواى شما 

خوششان آمده است

تعداد مطالبى و محتوايى كه به صورت منظم پست ميشود 
باعث جذب فالوور شده و در نتيجه از سمت شبكه هاى 

اجتماعى به سايتتان ريدايركت ميشوند.

به نوعى سايتتان برند سازى شده و هر لينكى كه 
گذاشته ميشود كاربرى را به سمت سايت ميكشاند

در كنار ساير روش هاى سئو ميتوان اين كار را انجام 
داد و نوعى سئو خارجى محسوب ميشود.

تاثير اشتراك گذارى سايت در شبكه هاى اجتماعى در سئو

تاثيرات غير مستقيم اشتراك گذارى در شبكه هاى اجتماعى شامل موارد زير مى شود:

افزايش رضايت و اطمينان كاربران از بيزينس و نوع فعاليت شما
افزايش Inbound Link به منظور افزايش بازديد و آگاهى و شناخت كاربران از اسم تجارى شما

افزايش مدت زمان ماندگارى كاربر در وبسايت و كاهش نرخ بانس ريت يا پرش و بازديد مجدد از سايتتان

چگونه تاثير اشتراك گذارى در شبكه هاى اجتماعى بر سئو سايت را بيشتر كنيم

پست و لينكى كه به اشتراك ميگذاريد براى كاربران جذاب و كاربردى باشد
پست شبكه اجتماعى تان در آن ها حس كنجكاوى ايجاد نماييد

در پست تان از مطالب كپى شده هرگز استفاده نكنيد
سعى كنيد پست هايى كه به اشتراك ميگذاريد بروز باشد.

از زمان بندى دقيق و مناسبى براى اشتراك گذارى استفاده كنيد
كلمات و جمالت مربوط به پست تان قابل فهم باشد.

شبكه هاى اجتماعى تاثير گذار: 
كوكل پالس - فيسبوك - توييتر - لينكدين

شبكه هاى اجتماعى بى تاثير: 
اينستاگرام - تلگرام
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Make Your Site Responsive 
ريسپانسيو چيست؟ چرا ريسپانسيو بر سئو تاثير دارد؟

به فرايند بهينه سازى ظاهر وب سايت براى نمايش در سايزهاى مختلف شامل نمايشگر موبايل تا كامپيوترها را 
اصطالحا ريسپانسيو (responsive template) گويند . 

در حالت ريسپانسيو ممكن است برخى بخش هاى 
اضافه سايت نيز پنهان شود تا كارايى بيشترى براى 

كاربران موبايل يا كامپيوتر داشته باشد .

و اما در سايت هاى غير ريسپانسيو براى مشاهده 
بخشى از صفحه مجبور هستيم از اسكرول افقى 

ايجاد شده استفاده كنيم .

سايت هاى ريسپانسيو داراى نمايش استاندارد در همه 
پلتفرم هاى  مختلف بوده و تمامى نمايشگرها را براى 

كاربران پوشش ميدهد كه با هر صفحه نمايشى اعم از 
موبايل ، تبلت ، لپتاب ، كامپيوتر روميزى و ... ، باعث 

افزايش بازديد كنندگان و بهبود ايندكس صفحات در 
موتورهاى  جستوجوگر و نيز بهبود رنك الكسا مى گردد. 

در نتيجه مبحث ريسپانسيو در سئو نيز موثر بوده و 
محبوبيت باال در بين موتورهاى جستجو را به همراه دارد.

هنگام طراحى و يا استفاده از قالب سعى كنيد از نوع ريسپانسيو 

استفاده كنيد. زيرا گوگل با بروز رسانى search console براى 

موبايل جايگاه ايندكس ارزشمندى قائل شده است كه با رعايت

استاندارد هاى آن شاهد بهبود بازديد سايت و ايندكس بدون 

خطا در سرچ كنسول خواهيم بود.
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Interlinking Matters 
تاثير لينك سازى داخلى بر سئو

انواع لينك سازى داخلى

    لينك سازى در متون محتوا
    لينك سازى تصاوير

    لينك سازى صفحه نخست سايت
    لينك سازى  منو ها در سايت

    لينك سازى توسط افزونه ها

چرا لينك سازى داخلى مهم است؟

    بهبود فرآيند ايندكس شدن سايت
    قدرتمند كردن لندينگ پيج ها

    باال بردن ارزش صفحات داخلى
    كمك به ساختار و ارتباط بخشهاى مختلف سايت

    افزايش شانس لينك گرفتن محتواى قديمى سايت
    افزايش زمان ماندگارى كاربر در داخل سايت با 

صفحهات مرتبط

آموزش اصول و قواعد لينك سازى داخلى

    1) استراتژى لينك سازى داشته باشيد
    2) محتواى مرتبط براى لينك دهى داخلى 

انتخاب كنيد
    3) در صفحات اصلى با كلمات كليدى اصلى 

سايت لينك دهيد
    4) انكر تكست (متن لينك) مناسب انتخاب 

كنيد
    5) كلمات را بعد از لينك دهى رنگى و بولد 

كنيد
    6) تعداد لينك هاى خروجى هر صفحه را 

مديريت كنيد
    7) صفحات خوشه اى بسازيد و به دسته 

اصلى لينك دهى كنيد
    8) در پست هاى جديد وبالگ به چندين 

پست قديمى لينك دهيد
    9) تناسب معنى كلمه كليدى و صفحه 

لينك شده را در نظر داشته باشيد
    10) از خوانندگان بخواهيد كه وارد عمل 

شوند
    11) از لينك هاى nofollow نيز استفاده 

كنيد
    12) لينك ها را در محتوا پراكنده كنيد

برخى از مشكالت لينك هاى داخلى

(internal broken links) لينك داخلى شكسته    
    لينك داخلى به صفحات ريدايركت شده

    لينك دهى زياد به صفحات كم اهميت
      لينك سازى داخلى زياد براى صفحات مهم

(Orphan page) صفحات بدون لينك    
    طوالنى شدن عبارات انكرتكست
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Content text structure in internal SEO

ساختار متن محتوا درسئو داخلى

H1

H2

H3

H4

...

X

Y

Z

W

...

عنوان اصلى
زير عنوان ها

...

...

...

كاربرد و شناخت X ها

پاراگراف:  X ها داراى ...Yميباشد...

 Y هاى X چيست
پاراگراف:  Y  هايى كه از X ميباشند اينگونه هست كه... شامل 

Z ميباشند و ...

شناخت Z هاى Y چگونه است
پاراگراف:  Z  هايى كه از Y ميباشند اينگونه هست كه... شامل 

W ميباشند و ...
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Use Schema Markup Data 

كاربرد Schema Markup در سئو

Schema چيست؟

Schema مجموعه اى از اطالعات مختصر و از پيش تعيين شده است كه در سايت قرار ميگيرند. اين سبك از نشانه گذارى، 
اطالعات سايت را براى آناليز موتورهاى جستجو خيلى ساده تر و موثر كرده و قادر خواهند بود نتايجى را كه مرتبط با سوال 

جستجو شده كاربر باشد به معرض ديد قرار دهند.

بكار گيرى schema در سايت را به عنوان روشى براى كمك كردن به موتورهاى جستجو براى به نمايش گذاشتن سايت تان در 
صفحه نمايش نتايج گوگل بدانيد.

هرچه اطالعات بيشترى را با استفاده از كد نشانه گذارى schema بهينه سازى كنيد، هدف و طبيعت محتواى سايت شما براى 
موتور هاى جستجو قابل هضم تر مى شود. 

همچنين به ياد داشته باشيد كه بهتر است نشانه گذارى schema را براى تعداد خاصى از ويژگى ها ايجاد كنيد مانند:

1. اسكيما براى فرد: نام، تاريخ تولد، اعضاى خانواده، ميزان تحصيالت
2. اسكيما براى سازمان: لوگو، نام رسمى، اطالعات تماس، آدرس

3. اسكيماىReview/Rating: امتيازى كه كاربر به آن محصول مى دهد
4. اسكيما كسب و كارهاى محلى: شركت هاى محلى و يا شعبه هاى سازمان ها
5. اسكيما ويديو: اسكيماى ويديو اين امكان را مى دهد تا يك موتور جستجو 

راحتتر ويديو را ايندكس كند.
6. اسكيما Breadcrumbs: آدرس صفحه اى در سايت

7. اسكيماى سواالت متداول (FAQ): سواالت متداول كاربران را همراه با 
پاسخ آن قبل از كليك كردن صفحه به كاربر نشان دهيد
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The impact of using SSL on SEO

تاثير استفاده از SSL بر روى سئو

SSL (Secure Sockets Layer) يك تكنولوژى استاندارد امنيتى در لينك سايت رمز گذارى شده بين سرور و مرورگر اينترنت 
براى كاربر مى باشد. اين نوع لينك اطمينان حاصل مى كند كه تمام اطالعات فقط بين كاربر و سرور به طور خصوصى و يكپارچه 

رد و بدل مى شود. 
SSL يك استاندار است كه توسط ميليون ها وب سايت براى حفاظت از نقل و انتقال هاى آنالين با مشتريان به كار مى رود.

SEO در SSL اهميت

اينترنت در حال تغيير است و مردم بيش از پيش نگران امنيت در فضاى اينترنت بوده و براى همين بيشتر مردم مى خواهند 
 SSL اطالعات شان در اينترنت رمزگذارى شده باشد. براى توسعه امنيت نيز گوگل از سال 2014 اعالم كرد كه براى استفاده از

در رتبه بندى وب سايت تاثير مثبتى قائل خواهد شد.
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