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 کوچک کارهای و کسب بر اینترنتی تبلیغات تاثیر

 

 

ساله گروه  چندده است شامل تحقیق و پژوهش های ش ئهتکنیک هایی که در این کتاب ارا

دقت عمل کنید هم میتوانید رتبه و آمار  با اینترنتی شیرین سافت میباشد که اگر به آنها

بازدید سایت خود را به باالترین حد ممکن برسانید و هم از دید تجاری به کسب و کار خود 

 رونق بدهید.

شماست، مشخص است که راه درستی را همین که این کتاب، هم اکنون در دستان 

انتخاب کرده اید که اگر در آن تالش و پشتکار داشته باشید، مطمئنا از برکات آن بهره مند 

 خواهید شد. 
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 گفتار مولف

 

جمله بسیار کلیشه ای اما  شاید بارها شنیده اید که ما در عصر ارتباطات زندگی میکنیم.

 ...واقعی 

از گوشی  خود را دخالت داده است. ،ه و در هر ثانیه زندگی ماارتباطات بسیار شدت گرفت

و اینترنت تا تلویزیون  گرفته از خواب بیدار میشویم هاکه صبح ها با زنگ آنهمراه های تلفن 

 سپری میکنیم. هاکه شب هایمان را با آن

ی ایا زندگی روزمره و بسیار ساده  انسان های امروز به دو دسته بزرگ تقسیم میشوند.

پس در ) .دارند و به نوعی فقط برای گذراندن اوقات فراغت با تکنولوژی در ارتباط هستند

 (نخواهند داشتارتباطات  تکنولوژیبه استفاده علمی از  نیازینتیجه جز موارد سرگرمی 

تفکری را منتشر  دوست دارند مدیر یک پایگاه مجازی باشند،پر دغدغه اند، که دسته دوم  یا

اگر شما هم جز این گروه از  ائما به فکر رونق دادن به کسب و کار خود میباشند.کنند و یا د

میبایست با کسب اطالعات درباره عصر ارتباطات و هم چنین شیوه استفاده  هستیدمردم 

بوجود های برتر ارتباطی تغییر و تحولی در شیوه و سبک کار و فعالیت خود  کنولوژیتاز  مفید

 ید و رقیب سرسختی برای دیگران به شمار بروید.تا به روز بمان آورید

شاید راه های زیادی برای رسیدن به موفقیت در موارد باال وجود داشته باشد، ولی در این 

کتاب سعی شده است ساده ترین، کم هزینه ترین و در دسترس ترین راه یعنی اینترنت 

 شرح داده شود. این منظور به شمابرای 

از صرف  در گام اول ته کافی برای موفقیت در دنیای اینترنت این است کهتنها شرط الزم و الب

با کسب دانش  در مرتبه دوم هزینه های گزاف، بدون داشتن اطالعات کافی خودداری کنید و

 در این راه قدم گذاشته و به امید خدا به موفقیت های خوبی برسید. ،این کار
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 ....کتاب  اما

عی شده مباحث به زبان کامال ساده بیان شود تا حتی کسانیکه هیچ در سه فصل اول س 

در این  .پیدا کنندد هم بتوانند نقشه راه خود را گونه پیش زمینه ذهنی درباره اینترنت ندارن

ریق اینترنت نگاه اجمالی شده فصول به مباحث تبلیغات و چگونگی رونق کسب و کار از ط

 تمرکز اصلی بروی شیوه تبلیغات موثر است تا سئو. جز چند عنوان،ه است و بطور کلی ب

هم  SEM (Search Engine Marketing)شاید به نوعی این مباحث کاربرد زیادی روی مبحث 

 شدن دیده و تبلیغات ایجاد منظوربه جستجو موتورهای بازاریابی SEMداشته باشد، زیرا 

 . است جستجو موتورهای در سریع

"شروع دید علمی" سعی شده است مباحث تخصصی برای از فصل چهارم با عنوان 

 کسانیکه عالقه دارند کار را بصورت کامال حرفه ای دنبال کنند، ذکر شده است.

هم چنین کسانیکه در کار کد  این قسمت برای مدیران وبسایت ها بسیار توصیه میشود.

ر شدن صفحات نویسی هستند میتوانند ایده های خوبی را برای هر چه بهتر و بهینه ت

 وبسایت خود کسب کنند. 

ر با ه را در کل، کتاب با این تقسیم بندی سعی کرده است طیف گسترده ای از مخاطبان

به سمت خود بکشاند و بتواند در کنار مباحث آموزشی، راه حل های مناسب سطح علمی 

 قابل!راهشان قرار دهد، البته به شرط عالقه طرف م در مقابلبرای حل مسائل مختلف 

 امیدواریم بتوانید با این تقسیم بندی از مطالب کتاب استفاده کافی را ببرید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 درباره نویسنده

 

 .پایتخت متولدپارسا قربانیان، 

همین عالقه سبب شد بعد از چند  از دوران کودکی عالقه مند به برد های الکترونیکی بودم. 

پکیج رباتیک خود را کامل  ،ک و برنامه نویسیسال تحقیق و پژوهش در زمینه های مکانی

مسابقه کشوری و بین المللی  پنجربات متنوع در بیش از  بیستکنم و با ساخت نزدیک به 

 شرکت کنم.

به شهر های مختلف برای مسابقات رباتیک داشتم را به  سپس داستان تمام سفرهایی که

مشغول به تحصیل  درتهران یوترگنجینه خاطراتم سپردم و در مقطع کارشناسی رشته کامپ

 شدم.

تخصص در این دوران هم خود را بیکار نگذاشتم و بعد از یک استراحت خیلی کوتاه به سراغ 

از این دنیای بیکران ابتدا به سراغ مبحث ساخت، طراحی  یعنی اینترنت رفتم. خود، قدیمی

شیرین جاللی بنام شیرین سافت با همکاری خانم  گروهی .پرداختمو توسعه وبسایت 

 تاسیس شد و به فعالیت خود به شکل رسمی ادامه دادیم.

 

 گوشه ای از فعالیت ها

 شرکت در مسابقات جهانی و داخلی روباتیک  .1

 طرح ساخت روبات های هوشمند  20ارائه بیش از  .2

 ویرایش کتاب "سئو ، علم دیده شدن"  .3

 ویرایش رمان چهار قهرمان کوچک در ژانر نوجوان .4

 علمی کامپیوتر در دانشگاه یادگار امام تهرانتاسیس انجمن  .5

 ساخت نسخه رنگین کمان نرم افزار کودکانه بنام باغ خاله شیرین  .6

 پروژه طراحی سایت و سئو  100قبول و به سرانجام رساندن بیش از  .7

 ارائه دو طرح تحقیقاتی،علمی و کار بروی آنها .8

 طباطبایی تهرانتدریس بعنوان استاد در جهاد دانشگاهی دانشگاه عالمه  .9

 تدریس به عنوان استاد رسمی مجتمع فنی تهران .10
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در طول این چند سال تجربه های جذاب و البته کم یابی به دستمان رسید که سعی کرده 

ایم به زبان خیلی ساده در داخل کتاب با متن روان بیان کنیم تا شاید توانسته باشیم ذکات 

 پرداخت کنیم.از این راه علممان را 

اید ارائه نقطه نظرات و انتقادات شما دوستان عزیز درباره کتاب بتواند کمک موثری برای ش

 پیشرفت این اثر در نسخه های بعدی خود باشد.

 م.یم از طریق پل های ارتباطی زیر با شما در ارتباط باشیخوشحال میشو

 

 info@shirinsoft.irایمیل : 

 www.shirinsoft.irوبسایت : 

 +989194723906:  تلگرامشماره 

 

 

 

 

 

 با تقدیم احترام

 پارسا قربانیان

 گروه اینترنتی شیرین سافت
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 تقدیم به

 

 تمام انسان های آزاده جهان

 

 که فکری جز آرمش 

 

 امنیت و پیشرفت ندارند...

 

 

 

 

 

 

 عاقـبت این نردبان بشکس تنیست                      نردبان این جهان ما و منی سـت

 ت ترخواهد شکستـخوانش سخـاست                       ه باالتر نشسـتـاو یک پل هـهر ک
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 مقدمه

 

ما تبدیل  " امروزه به بخش جدایی ناپذیر زندگیcomputerرایانه و یا به اصطالح انگلیسی "

کاری را نمیتوان یافت که رایانه از قبل راه حلی برای آن در نظر نگرفته  بطوریکهشده است. 

 ض و صورت حساب ها گرفته تا دریافت جدیدترین اخبار و...باشد. از پرداخت قبو

 حدبه همین دلیل در تمام دنیا قشر وسیعی از مخاطبان را به سمت خود کشانده و تا 

، ارزانی و در  روز شاید سرعت ، تکنولوژی زیادی در جلب رضایت آنها موفق بوده است.

 باشد. وسیلهوبیت این اساسی برای محب ودسترس بودن چهار فاکتور بسیار مهم 

با تبلیغات  چند سالی میشود که اینترنت در ایران هم جایگاه خود را پیدا کرده است.

)از دولت الکترونیک گرفته تا خرید ماشین و  گسترده ارگان ها و نهاد های دولتی و خصوصی

 کنند.مردم ایران هم با فضای مجازی آشنایی پیدا کرده و از آن استفاده می لوازم منزل(

در ایران را نشان  اینترنت بر فعالرمیلیون نفر کا چهل بیش ازبطوریکه آمارها ، جمعیتی 

 میدهد.

اگر از  با توضیحات اندک فوق تقریبا میتوان به اهمیت فضای مجازی یا همان اینترنت پی برد.

تجاری رتبه دوم محبوبیت را به فعالیت های  میتوان فعالیت های تفریحی و وبگردی بگذریم،

امروزه بسیاری از بنگاه ها و فعاالن اقتصادی از فضای مجازی برای  و اقتصادی اختصاص داد.

بهبود بخشیدن به کسب و کار خود استفاده میکنند که اگر این کار با تفکر قبلی و مشاوره با 

 نتیجه خوبی به همراه خواهد داشت. افراد متخصص صورت گیرد،

از  یکنیم شرکتی درخواست ساخت یک فروشگاه مجازی دارد.، فرض مبرای اثبات این ادعا

 نتیجه های مثبت این کار میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

 ایجاد یک پایگاه دائمی و همیشگی در فضای مجازی و در کنار رقبای خود .1

 پیدا کردن مشتریان جدید از سراسر کشور و حتی جهان .2

 حالت صرف در بدترین ایجاد یک پروژه تبلیغاتی   .3

 کالس کاری خاص برای شما در مقایسه با رقباایجاد  .4

 دیگر ویژگی های فرعی قابل ذکر : .5

 اضافه ارزان و بدون خرج 

 24 ساعته باز بودن 

 بدون هزینه های جانبی 

 ان زیادبدون نیاز به کارمند 

 ارائه سرویس به مشتریان در هر شرایطی 

 ام کاریارسال آنالین پول به حساب کارفرما حتی قبل از انج 
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 بدون محدودیت زمانی در معرفی کار و محصوالت شما به مشتریانتان 

 امکان تعریف تمام محصوالت در یک پکیج 

  آنالین با مشتریان خود گفتگویامکان 

 بازاریابی برای خود در محیطی امن و آرام 

 ...و 

ود با با ذکر تمامی این مسائل شاید شما هم قانع شده باشید که اگر برای کسب و کار خ

ضرر نخواهید کرد، دقیقا مانند دیگر شرکت ها و  ه کم وارد دنیای اینترنت شوید،خرج یک هزین

 موسسات که در فضای مجازی حضور پررنگ و جدی دارند.

از شرکت های برتر اینترنتی  2018تا  2004جالب است بدانید چندین برند برتر دنیا از سال 

، ، تلگرام اسک، تویتر ، فیس بوک  آمازون، یاهو، بینگ، )مانند کمپانی های گوگل، بوده اند.

 آلکسا و...(

فقط  وجود دارد. اینترنت یک دنیای بیکران از اطالعات است که همیشه فضای پیشرفت در آن

آن . و طرح های نو و ایده های بدیع خلق کرد هکافیست کمی ذوق و سلیقه به خرج داد

 اشت و طبعا به پیروزی خواهید رسید.زمان است که حرفی برای گفتن خواهید د
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 Communityانجمن 

 

 

مفهومی که  آشنا کنیم. communityقبل از شروع فصل اول الزم است شما را با مفهوم 

در فرهنگ لغت این کلمه انگلیسی به شاید معنی کل تبلیغات و سئو را در بر داشته باشد. 

تبادل نظر و تبادل افکار مردم از  ،ر مفهوم عامه به اشتراکعموم و د معنای انجمن، اجتماع،

حال این مفهوم چه ارتباطی به بحث ما  دسته های مختلف اجتماعی با هم گفته میشود.

 دارد؟

پس الزم است  ما میخواهیم راجع به سئو و در نتیجه دیده شدن موثر بحث و تحقیق کنیم.

شدن آشنا شویم و بعد با ریز شدن در مباحث آن  ابتدا به صورت کلی با بزرگترین عامل دیده

 در این راه به موفقیت برسیم.بتوانیم 

شاید برای شما جالب باشد که به نوعی تمام راز سئو و دیده شدن در همین کلمه 

community .بان به این معنا که تمامی موتور های جستجو گر که صاح گنجانده شده است

، یکی از اصلی ترین فاکتور های خود برای رتبه بندی سایت اینترنت جهان به شمار میآیند

 های جهان را همین اشتراک گذاری قرار داده اند.

گوگل میگوید هر چقدر از سایت شما در سایت  ،بعنوان مثال بگذارید کمی ساده تر بگوییم.

)یعنی در ، های مفید به سایت شما زیاد باشد های دیگر بیشتر نام برده شود و لینک

اجتماعی بنام اینترنت، مردم شما را بیشتر میشناسند، دوست دارند و بیشتر میبینند( 

 .خواهید گرفتطبیعتا شما دارای یک وبگاه قدرتمند هستید و برای گوگل مورد احترام قرار 
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)البته  های گوگل در رتبه های اول قرار میدهد. جستجواین احترام است که شما را در 

 یگری در این امر دخیل هستند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد(فاکتور های بسیار د

موتور های جستجو به مقدار بسیار زیاد متوجه جلب رضایت کاربران هستند. این رفتار است 

که مفهوم اجتماعی بودن آنها را توجیه میکند. در بیشتر جوامع معموال مردم هنرمندان و یا 

اجع به آنها حرف میزنند و مایلند که با آنها دیدار داشته باشند. ورزشکاران را دوست دارند، ر

همین رفتار الگوی الگوریتم های موتور های جستجو شده است؛ به این معنا که اگر سایتی 

را کاربران دوست داشته باشند، به آن لینک دهند و هر روز تمایل داشته باشند که به آن 

ر های جستجو گر یک سایت مفید و با ارزش است و سر بزنند، پس این سایت از نظر موتو

 رتبه های اول به آن اختصاص خواهد داشت.

ترکیب کرد و به یک شباهت  communityاین مباحث را خیلی ساده میتوان با مبحث 

البته این  بسیاری از سایت ها با همین تکنیک به درجات باالیی رسیده اند. .رسیدمنطقی 

 ارد که در اینجا از ذکر آن صرف نظر میکنیم.الگوریتم مشکالتی هم د

 میزنیم: آنالیتیکبتدا سری به وبسایت گوگل برای اثبات ادعای خود ، ا

http://www.google.com/analytics 

ر خوبی را از عملکرد سایت و گوگل آنالیتیک با سرویس فوق العاده و کاربردی خود آمار کلی و جزیی بسیا)

 (. این تصویر برای چند سال پیش میباشد.در اختیار مدیر قرار می دهد آنهمچنین بازید کاربران و وضعیت کلی 

 

 

 

تصویر  در صفحه اول سایت دو تصویر انتخاب شده است. همانطور که در شکل میبینید،

آشنا خواهید  بیشتر ای آیندهسمت چپ مربوط به تگ یا کلمات کلیدی میباشد)در فصل ه

آشنا خواهید  بیشتر شد( و تصویر سمت راست مربوط به مارکتینگ )در فصل های آینده

 شد( است.

یعنی همان ارتباط  است. communityدقیقا مبحث  ،اما نکته مشترک این تصاویر با حرف ما

نهایت اهمیت مردم جامعه با هم و معرفی یک عنصر واحد بعنوان یک محصول شاخص که در 

  آن را در مقابل افراد جامعه در معرض نمایش میگذارد.

http://www.google.com/analytics
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. 

 

درواقع گوگل با انتخاب این تصاویر به نوعی خواسته است به کاربران خود این موضوع را 

بفهماند که هر چه دیگران از شما بیشتر بگویند )در مورد سایت، یعنی هرچه بک لینک های 

 نی شما مهمتر هستید.موثر سایت شما بیشتر باشد( یع

شاید در ابتدا این مبحث برای شما کمی پیچیده بنظر آید، ولی مایل بودیم قبل از شروع کار  

را با که بتوانید با کمک این ذهنیت مطالب کتاب  آوریمدر شما بوجود  ذهنیآمادگی یک 

 .جهت گیری درستی دنبال کنید
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 فصل اول
 

 

 

 

 ترنت :..: آشنا شوید با مقدمات فضای این
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 آشنایی مقدماتی با فضای اینترنت

 

شاید در  فصل را با یک پرسش شروع میکنیم که اینترنت چیست و سرمنشا آن کجاست؟

 ذهن بیشتر کاربران باشد که اوال فضای مجازی چیست و دوما آیا این فضا دارای مکان

 میباشد؟سرمنشا آن در کجا قرار دارد؟  مشخصی

ه ده در و ( میباشد های به هم پیوسته)شبکه interconnected networks خففماینترنت 

 های تحقیقاتیت متحده آمریکا برای انجام پروژههای نظامی ایاالسازمانتوسط  1960

ابتدا یک سرویس نظامی بود که در اختیار ارتش ایاالت متحده قرار اینترنت  استارت زده شد.

، با گسترش مشارکت ۱۹۹۰از اواسط دهه  و چند سالگذشت بعد از اما داشت )آرپا نت( 

های جهانی، تحقیق و پژوهش های زیاد و اجماع نظر صاحب نظران، اینترنت به صورت یک 

 و در اختیار عموم مردم قرار گرفت. شبکه جهانی و همگانی در آمد

ایی از آن پس بود که با گسترش شرکت های اینترنتی و ارائه خدمات و همچنین آشن

عمومی با این سرویس، اینترنت بعنوان گسترده ترین و در دسترس ترین سرویس و بعنوان 

 قوی شناخته شد. اجتماعی/یک شبکه ارتباطی

اینترنت همه جا و در همه کشورها  اما سرمنشا اینترنت مکان یا فضای خاصی نیست.

 موزیک، عکس، مدیا، متن،همانطور که میدانید در این فضا اطالعاتی از قبیل  میتواند باشد.

 !دقیقا مشابه رایانه شخصی شما نرم افزار و... بارگذاری شده است.

های سراسر جهان بوجود میآید که  اطالعات رایانهدر اصل اینترنت از به اشتراک گذاشتن 

از  مجموعه  عظیمیبه عبارت دیگر اینترنت، دائما با هم در حال تبادل اطالعات هستند و یا 

کوچک  هایکه در اندازه و.. دولتیعمومی، دانشگاهی، تجاری، ها شبکه خصوصی، میلیون

است که با فناوریهای الکترونیکی و نوری به هم متصل تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده

 های نوری که بسیار اسم آن ها را شنیده اید. فیبرانند ، ماندگشته
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 اعجاز اینترنت

 

زمان ظهور پدیده اینترنت خیلی از رسانه های پراستفاده، به عنوان جالب است بدانید از 

از این رو  ابزاری همچون تلفن، روزنامه و تلویزیون. ابزار ارتباطی قدیمی نامگذاری شدند.

دست اندرکاران این صنایع را به فکر چاره ای انداخت و آنها راهی جز همرنگ شدن با 

صدا روی پروتکل اینترنت، وبگاه، خوراک وب، تاالر های  ابزاری همچون اینترنت پیدا نکردند.

گفتگو، شبکه های اجتماعی و تلویزیون پروتکل اینترنت راه حل هایی بود که ابزار های 

 ارتباطی قدیمی و پر هزینه را هم چنان در چرخه حیات نگه دارد.

 

 و سرور دامین ، مفهوم هاست

 

احتیاج به فضا دارد، در اینترنت هم فضا امری همانطور که اطالعات در رایانه شخصی شما 

ذخیره ( دیسک سخت)رم و  RAM & H.D.Dاطالعات در رایانه بروی  حیاطی و ضروری است.

در اصل اینترنت  سازی میشوند ولی در اینترنت مفهوم فضا را با هاست نام گذاری میکنند.

رایانه شما تفاوت هایی داشته  کاربری با ولی شاید از لحاظ مقوله ای خارج از رایانه نیست.

 .باشد

و شما  داخل آن قرار داردیک سایت در اینترنت اطالعات سرور دقیقا همانجایی است که 

 .و اصطالخا از آن سرویس بگیرید میتوانید به آن دسترسی پیدا کنید

در ایران نیز  در بیشتر کشور ها شرکت هایی هستند که خدمات هاستینگ ارائه میدهند.

 سالی میشود که سرور های پرقدرت و با کیفیتی عرضه میشود.چند 

مدیران سایت ها از شرکت های  پس نمیتوان برای اینترنت منشا یا جایگاه خاصی قائل شد.

( تهیه میکنند و سایت خود را میزبانهاست ) HOSTارائه دهنده این خدمات بر طبق نیاز خود 

 .ارائه میدهندبا نام دلخواه در آن 

 «وب هاستینگ»ریف دیگری درباره هاست توجه کنید. در اینترنت، میزبانی وب )یا به تع

Web Hostingگاه های وبتواند فایل( به مفهوم فراهم ساختن فضایی است که کاربر می

ها با اختصاص فضا در وب، به کاربران اینترنت این امکان را خود را در آن قرار دهد. میزبان

ن را در شبکه جهانی اینترنت ارسال کرده و آنها را منتشر کنند. در دهند که مطالبشامی

شود و قابل دسترسی با آدرس خاصی هست، واقع هر سایتی که برروی اینترنت دیده می



 

19 

ی شود که به آن رایانهبرروی کامپیوتری پرقدرت از نظر حافظه و پردازش میزبانی می

 شود.سرویس دهنده یا رایانه سرور گفته می

اتصال یا پارک دامین بروی  دامین )نام سایت( میباشد. DOMAIN اصطالح دیگر در این زمینه

 سایت شما میباشد.هاست دقیقا مانند پالک خودرو، معرف و شناسنامه 

الزم و ضروری هاست و دامین عنصر  دوسازی یک وبسایت وجود  درکل برای تهیه و آماده

مناسب است که از همان شرکت  خوردار هستند.که تمامی سایت ها از این اجزا بر است

تهیه هاست، دامین نیز با مدت زمان تمدید طوالنی تهیه شود. دامین ها از یک تا ده سال 

 زمان تمدید دارند.

 

 تاثیر هاست و دامین در سئو

 

این کار  شما الزم است در ابتدا یک هاست و دامین با پسوند مناسب برای خود تعریف کنید.

 ه سزایی در سئو دارد.اهمیت ب

از شرکت های معتبر خریداری آن را سعی کنید  ، الزم استدر بحث انتخاب هاست مناسب

شرکت مطمئن  سرورهای آند تا از سرعت ریان قبلی تحقیق کنیقبل از خرید از مشت کنید.

% باشد تا سایت 99این هاست ها باید باالی )زمان دسترسی سرورها( آپ تایم  شوید.

قبل از خرید هاست درباره تامین امنیت سرور های آن  یشه در دسترس بماند.شما هم

اگر برایتان خیلی مهم است که کاربران ایرانی سایت  شرکت تحقیق کافی را انجام دهید.

برابر سایت های دیگر ببینند، حتما هاست خود را از سرور های داخل  چندشما را با سرعت 

دلیل این امر  می گرانتر از سرور های خارج از کشور میباشد(کشور تهیه نمایید.)که البته ک

هم کامال واضح است، زیرا سرور های داخل کشور نسبت به کاربران داخل ایران مسافت 

کمتری دارند و چون همانطور که گفته شد این سرورها عمدتا با کابل های فیبر نوری به هم 

 ها تاثیر گذار خواهد بود.متصل هستند، طبیعتا بعد مسافت هم در سرعت آن

و اصال نمیدانید که چه پلن هاستی مناسب شما مبحث ندارید  ندر ای ایاگر پیش زمینه 

هاست اشتراکی از نوع لینوکس  خود به شما پیشنهاد میشود برای شروع کار میباشد،

هر  .حجم داشته باشدمگابایت  500الی  100این هاست اولیه میتواند مابین  تهیه بفرمایید.

چند مبحث تهیه هاست مناسب خیلی گسترده است و آن هم به دلیل انواع و اقسام 

 مختلف هاست ها میباشد، ولی ارائه کل این مباحث در حوصله این کتاب نمیگنجد.
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پس حتما پیشنهاد میشود قبل از اقدام به خرید با یک جستجوی کوچک در اینترنت و مراجعه 

پاسخ در این رابطه، بتوانید به یک پیش زمینه حداقلی به فروم های مربوطه و پرسش و 

 .نماییدتخاب نبرسید و با ذهنی باز بهترین پلن هاست را برای خود ا

نکته اول سعی کنید کلمه  در بحث انتخاب دامین، رعایت دو نکته ضروری و حیاتی است.

یک مثال عملی از میخاهیم این مطلب را با  کلیدی سایت خود را داخل نام دامین بگنجانید.

 دقت کنید.زیر به تصویر  یکی از نمونه کار های خود به شما اثبات کنیم.

 

 

 

 گروهقدیمی ابتدا باید عرض کنیم شرکت اتصاالت هیدرولیک امیری یکی از مشتریان ) 

که عالوه بر ساخت سایت، پروژه سئوی این شرکت نیز در دست  بوده استشیرین سافت 

است و بطور کل به اتمام رسیده و دیگر فعالیتی در این ضمینه وجود گروه ما قرار داشته 

 (ندارد. این فقط یه نمونه مثال میباشد و جنبه تبلیغاتی به هیچ وجه ندارد.

 اگر دقت کنید ما آدرس دامینی که برای این شرکت انتخاب کردیم این گونه است.

http://www.eha-hydraulic.ir 

که نماد شرکت است استفاده کردیم و هم از کلمه کلیدی و  ehaهم از کلمه  دقت کنید.

 که اعراب اصلی و انگلیسی کلمه هیدرولیک میباشد. hydraulicمهم 

مختص شرکت که از طرفی اگر در تصویر بیشتر دقت کنید میبینید که در جایگاه دوم و سوم 

eha  میباشد، کلمهhydraulic  در آدرس بار بصورت پر رنگ وBold .نوشته شده است 

http://www.eha-hydraulic.ir/
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از این موضوع نتیجه میگیریم که ربات های گوگل بسیار باهوش هستند و ریزترین نکات را 

اند و با این کار سرنخ های حل مسئله یا بهتر بگوییم، معمای سئو در نظر گرفته بعنوان 

متوجه شده است که شما در سرچ باکس کلمه  میخواهند به ما بگویند که ربات گوگل

گوگل توسط سرویس مترجم توانسته است متوجه شود  کلیدی هیدرولیک را وارد کرده اید.

به انگلیسی و آن را در جایگاه های  hydraulicبا حروف فارسی میشود که معادل این کلمه 

 مختلف سایت یافته است.

که کلمه کلیدی خود را در خریدن دامین مد نظر پس در نتیجه حتما به خاطر داشته باشید 

)هرچند برخی از سئو کاران بر این باورند که این موضوع، کمی برای گوگل کم  .قرار دهید

رنگ شده است ولی ما همچنان بر این باوریم که باید تمامی نکات را رعایت کنیم تا به یک 

 پاسخ منطقی و مناسب برای سایت خود برسیم.(

میتوان گفت که پسوند، تاثیر بسزایی در قدرت سئو  راجع به پسوند آن میباشد. نکته دوم 

فعالیتتان هم  یک سایت ندارد، ولی بسیار خوب است که پسوند انتخابی شما با حوضه

بطور مثال خیلی صورت بدی دارد که شما یک سایت مجله تفریحی را  خوانی داشته باشد.

 یش بگذارید.در اینترنت به نما Info.با پسوند 

انتخاب با شماست  در لیست زیر به برخی از رایج ترین دامین های موجود اشاره کرده ایم.

ولی حتما باید این نکته را مد نظر داشته باشید که انتخاب شما باید با فعالیتتان هماهنگی 

 داشته باشد.

 

1. .com انی(و شرکت ها)یک دامین مشترک و پراستفاده جه ها کمپانی برای مناسب 

2. .net ها شرکت برای مناسب 

3. .info اطالعاتی های شرکت برای مناسب 

4. .biz کار و کسب برای مناسب 

5. .gov دولتی های سایت برای مناسب 

6. .orgنهاد ها و ارگان هاها سازمان برای مناسب ، 
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7. .co جدید(کوتاه های دامین برای مناسب( 

8. .asia های حوضه آسیا سایت برای مناسب 

 و...

 :مانند ها کشور مخصوص های دامین و

1. .IRایران کشور های سایت برای مناسب 

2. .USامریکا کشور های سایت برای مناسب 

3. .INهند کشور های سایت برای مناسب 

4. .RUروسیه ی کشورها سایت برای مناسب 

 ...و

 ( بهتر است  com.)از ما نشنیده بگیرید اما، 

موتور های جستجو برای  باشد.شما می فعالیتنکته دیگر در امر سئو مدت زمان گذشت از 

قائل سال از مدت زمان فعالیتشان میگذرد ارزش و اعتبار بیشتری  2الی  1سایت هایی که 

خرید دامین، بجای یک ساله، دامین خود را پنج ساله ثبت کنید  مپس میتوانید هنگا .هستند

 تا اعتبار بیشتری به وبسایت خود دهید.

این جایگاه دوم . سئو یک امر نسبی و در طول زمان است هیچ گاه فراموش نکنید که تذکر :

میباشد.اگر شما چند سال  1/5/1393برای تاریخ  که در باال ذکر شد، ehaو سوم شرکت 

بعد این کتاب را مطالعه کنید، ممکن است با سرچ این کلمه دیگر جایگاه دوم و سوم مختص 

شاید این سایت دیگر فعالیت  ذیرد.این امر به دالیل مختلف صورت میپ این شرکت نباشد.

 شاید ما دیگر با این شرکت فعالیت نکنیم و شاید های بسیار دیگر... نکند.
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www 

 

یک نکته خیلی ریز و باریک در این قضیه وجود دارد که از دید بسیاری از سئوکاران به دور 

 اول سایت است. world wide webیا همان  wwwاست و آن 

 

 

له اینجاست که حتما باید سعی کنید در هنگام تعریف دامین برای سرور خود هر سه مسئ

w  برای برخی این قضیه مهم است که هم با را در ابتدای نام دامین قرار دهید. زیراw  و هم

باشد یا نباشد،  WWW توانید خودتان انتخاب کنید کهشما میسایتشان باال بیآید.  wبدون 

د فقط یکی از این دو راه را انتخاب کنید. اگر هر دو را انتخاب کنید، ولی حتما سعی کنی

گیرند که این سایت جداگانه در نظر میسایت شما را در واقع دو وبجو وبتموتورهای جس

 .سایت شما بگذاردهای وبرگی روی رنکینگ و کیفیت لینکتواند تاثیر منفی بزمی

 ریدایرکت ،۳۰۱ ریدایرکت استفاده کنید. 301ت برای حل این مشکل میتوانید از ریدایرک

 ۳۰۱ ریدایرکت واقع، در. گیردمی صورت دیگر URL یک به URL یک از که است دائمی

 مرورگر در کاربر آنچه از غیر آدرسی به همیشه برای را جستجو موتورهای و بازدیدکنندگان

 .کندمی منتقل است،( کرده کلیک جستجو نتایج در آن لینک روی بر یا) کرده تایپ خود

 

 صفحات از یکی برای که مختلف هایURL تمام توانیدمی ۳۰۱ ریدایرکت از استفاده با

 تحت را هاآدرس این تمام جستجو موتورهای تا کنید جمع جا یک را دارند وجود تانسایت

 . کنند بندیرتبه صفحه یک عنوان
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 HTTPsو  HTTPپروتکل 

 

یک  URLهنگام وارد کردن اینترنتی مشاهده کرده اید  ه سایت هایهنگام ورود بحتما در 

 تفاوت آنها را در زیر توضیح خواهیم داد. میآید. HTTPsویا  WWW  ،HTTPسایت قبل از 

های توزیع شده برای سیستم ، Hypertext Transfer Protocolبه انگلیسی  HTTPپروتکل 

ها در بسیاری از ده اصلی آن در ابرمتنباشد. این پروتکل عمومی عالوه بر استفامی

( قابل استفاده است. از نسخه DNSهای دیگر کامپیوتری مانند سامانه نام دامنه )زمینه

روز رسانی آن در ماه جون شد و آخرین بهاولیه، این پروتکل در وب جهانی استفاده می

 صورت گرفت.« HTTP/1.1»تحت عنوان  ۱۹۹۹

باشد. برای می رورس–پروتکل درخواست و پاسخ در مدل کالینت پروتکل انتقال ابرمتن یک

دهنده وبسایت، افزار موجود بر روی سرویسو نرم مشتریمی تواند یک  مثال یک مرورگر وب

 HTTP یک سرور باشد. شروع این پروتکل از طرف کالینت است که با ارسال یک درخواست

اساس درخواست ارسالی یا منبعی مانند  کند. سرور بروگو را آغاز میبه سمت سرور گفت

دهد. نتیجه این عمل  گذارد و یا عملیات خاصی را انجام مییک فایل را در اختیار کالینت می

شود. بسته پاسخ شامل اطالعات برای کالینت ارسال می HTTP سرور در بسته پاسخ

 .باشدوضعیت و احتماالً محتویات منبع درخواست شده می

در حال انتقال اطالعات بین کاربر و سرور البته بصورت ناامن میباشید، یعنی ین پروتکل ا

 وجود دارد. این بیناحتمال نفوذ شخص سوم مانند هکر در 

، Hypertext Transfer Protocol Secureبه انگلیسی  HTTPsاما پروتکل امن انتقال ابرمتن یا 

باشد که به صورت خاص مپیوتری میهای کایک پروتکل امن برای انتقال اطالعات در شبکه

برای استفاده در اینترنت توسعه یافته است. این استاندارد در واقع به خودی خود یک پروتکل 

است. وجود آمدهبر روی پروتکل امنیت الیه انتقال به HTTPنیست، بلکه با قرار گرفتن 

است. افزوده شده HTTPاطات ترتیب امنیت موجود در پروتکل امنیت الیه انتقال به ارتباینبه

به همان دلیل است که میبینید سایت های بزرگ اینترنتی و یا صفحات بانک ها و مراکز 

 دولتی بزرگ، همگی از این سرویس بهره میبرند.

اطالعات ابتدا رمزگذاری شده  HTTPsتنها ایراد این سروریس زمان باالی آن میباشد، زیرا در 

شود، سپس آنجا رمز گشایی شده و از آنها استفاده میشود. و به سمت سرور فرستاده می

همین کار که برای افزایش امنیت سایت ها انجام میشود باعث شده است که نسبت به 

 کاربران بگیرد. از سایت های معمول زمان بیشتری را
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اگر قصد تهیه این سرویس برای سایت خود را دارید در لیست شرکت های معتبر ایرانی به 

 بگردید. SSLبال ارائه گواهینامه دن

نکته مهم اینجاست که گوگل اعالم کرده است که تا چند سال آینده و فراهم شدن 

زیرساخت های الزم، تمام سایت ها باید از این پروتکل امن بهره مند باشند و در اصل سال 

 را در حالت نا امن سپری میکنیم. httpهای پایانی 

 

 

 امین مباحث تکمیلی هاست و د

 

 همچنین و هاست اهمیت با را شما بتوانیم آن طریق از تا شد ذکر باال موضوعات تمامی

 نکنید، تهیه دامین شما چنانچه .آشنا کنیم شما انتخاب مورد دامین صحیح انتخاب اهمیت

. )البته فقط در صورتیکه سایت بود دسترس خواهد در هاست پی آی شماره با شما سایت

 .(اختصاصی باشددارای سرور شما 

 به سترسید برای  www.shirinsoft.ir  کنید وارد اینترنت در شما اینکه بجای مثال بطور

 کنید. )بطور مثال  استفاده آن پی آی شماره از سافت مجبورید شیرین شرکت سایت

37.162.12.1)  

و  یابی ارباز مسائل در مهمتر همه از و ندارد هم جالبی ظاهر و نیست منطقی کار اصال این

 خواهد شد، بدون مطرح آینده های فصل در که جستجوگر های موتور برای سازی بهینه

 از اعم بزرگ های جستجوگر موتور در زیرا .کرد دنخواهی پیدا دست موفقیتی هیچ به دامین

 پسوند با دامین یک باید حتما و قبول نیست مورد پی آی وجه هیچ به ،بینگ یاهو، گوگل،

)هرچند در مواردی بسیار کم قبول آی پی نیز دیده شده، اما در صفحات .شود تعریف مجاز

 بی رونق و کم ارزش..!(

 حال شاید این سوال در ذهنتان بوجود آید که تمام سئو همین بود؟!

ر به جز مبحث لینک سازی )که در فصل های ان عرض کنیم که تا به اینجای کاباید خدمتت

در فصل های  را با موفقیت پشت سر گذاشتید. صد کاردر5بعدی صحبت خواهد شد( زیر 

دوم و سوم هم کمی مباحث تئوری دیگر را با هم مرور خواهیم کرد و از فصل چهارم به بعد 

پس کمی صبر کنید و قدم به قدم با کتاب به  بصورت تخصصی وارد مبحث سئو خواهیم شد.

 پیش بروید.
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 جمع بندی فصل اول

 

ما دریافت کردیم که الزمه  ،اینترنت با مقدماتی آشنایی فصل از کلی بندی جمع یک در

 گفت میتوان حضور در اینترنت ابتدا داشتن یک هاست و دامین مناسب و استاندارد میباشد.

 دلیل به است و دسترس در جا همه در و ارزان بسیار جهانی سرویس یک فضای مجازی که

 کار و کسب به بهبود بخشیدن برای خوبی العاده فوق بازار میتواند زیاد فعال کاربران وجود

 .باشد شما

این است که حداقل، فعال هرکسی که در این رابطه کمی  فضااز ویژگی های بارز این 

اطالعات داشته باشد میتواند وارد این بازار جهانی شود و برای خود جایگاه مناسبی کسب 

 کند.
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 فصل دوم
 

 

 

 

 شوید با بهترین فضای دیده شدن :..: آشنا 
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 اینترنت در بازاریابی چرا

 

 از )جمعیت جهانیک سوم  از بیش(  زیادی جمعیت کردیم اشاره قبل فصل در که همانطور

از مزایای بازاریابی اینترنتی می توان به در  .میکنند استفاده کامل رسانه یک بعنوان اینترنت

اشاره نمود، کاربران با اتصال به اینترنت و  اطالعات ددسترس بودن وسیع و نامحدو

به راحتی قادرند در هر ساعتی از شبانه روز اطالعات کاملی  جستجوی کاالی مورد نظرشان

 .از آن کاال دریافت نمایند و در صورت تمایل نسبت به خرید آن اقدام کنند

زیادی تلویزیون و رادیو کنار رفته در بسیاری از کشور ها مانند آذربایجان و ارمنستان، تا حد 

 در شبکه های اجتماعی مانند تویترمردم  است و اینترنت جای آن را بطور کامل گرفته است.

یوتیوب برای  هم در ارتباط اند و از سایت هایی مانند و سایت های محلی به راحتی با

نتفلیکس هم  )البته سرویس های پولی همانندتماشای ویدئو استفاده رایگان میکنند.

 جایگاه باالیی در این میان دارد.(

 پیدا ها رسانه میان در را خود جایگاه است نتوانسته هنوز اینترنت باورند که این بر بعضی اما

 موضوع این درباره را شما ذهنیت کمی میکنیم سعی دالیلی ارائهبا فصل در این ما اما ،کند

  .دهیم اختصاص خودمان اینترنت   به را اول هرتب نداریم قصد وجه هیچ به ولی تغییر دهیم

با این توضیحات میتوان دریافت که اینترنت مکان مناسبی برای شروع یک فعالیت تجاری 

 خوب میباشد.

بازاریابی از طریق اینترنت بهینه ترین روش برای کسب درآمد اضافی برای خودتان و افزایش 

اصله با بازریابان، می باشد. همچنین این درآمد وب سایت  بازرگانان بعلت تقسیم سود ح

سیستم باصرفه ترین سیستم بازاریابی می باشد چرا که بازرگانان تنها برای به فروش 

 وادارند به بازاریابان خود پورسانت پرداخت کنند.خود محصول رساندن 

م سیستم شبکه بازاریابی اینترنتی تنها سیستم کسب و کار الکترونیکی است که در آن ه

بازاریابان و هم بازرگانان به پول می رسند و بنابراین به آن سیستم پرداخت در مقابل عمل 

 .نیز می گویند
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  تبلیغات تاريخچه

 

به نظر بد نیست قبل از شروع این مبحث کمی ذهن شما را در رابطه با تاریخچه تبلیغات 

بطه با تاریخچه تبلیغات استفاده از این رو از مقاله جناب آقای حسین شینی در راآشنا کنیم.

 میکنیم.

 و اجناس بودن دسترس در و وجود از آگاهي خصوص در ارتباط نوعي تاريخ قبل ما دروان از 

 است. داشته وجود كاالها

 سازندگان به مربوط است بسته نقش اولیه غارهاي ديواره روي بر كه تصاويري از برخي

 به مربوط و باشد جديد چندان كه نیست اي مقوله غتبلی باشد، بنابراين مي ابتدايي اشیاي

 .است داشته اجتماعي انسانها زندگي در ريشه بلكه گردد، اخیر سالهاي

 موارد آنها تمامي در اما است آمده تبلیغات از متفاوتي تعاريف مختلف متون و كتابها در

 : از كه عبارتند دارد وجود مشتركي

 شخصي غیر ارتباط .1

 شود پرداخت پول آن براي میبايست .2

 پذيرد مي انجام مختلف هاي رسانه طريق از .3

 پذيرد مي صورت افراد اذهان بر تاثیر يا ساختن متقاعد براي .4

 و ارتباط از عبارتست تبلیغات :نمود تعريف اينگونه را تبلیغات توان مي مذكور موارد به توجه با

 وجه دريافت قبال در مختلف هاي حامل از طريق خدمت يا محصول شخصي غیر معرفي

 .اند شده مشخص پیام در نحوي به كه افرادي يا و انتفاعي يا غیر انتفاعي موسسات براي

 

 ايران در تبلیغات تاريخچه

 

 مي را وقايع اين.است داده رخ تجاري وقايع مهمترين 1334 تا 1324 سالهاي در بار اولین

 كنیم. بیان ذيل بشرح توانیم

 فقط اساليد طرحهاي .گرفت اوج سینماها در خصوصاً  كه آن نمايش و اساليد تهیه -1

 روي را اساليد طرح تبلیغاتي موسسات نقاشهاي داد، مي تشكیل را تبلیغاتي متن

 سپه در خیابان اي عكاسخانه سپس كردند و مي نقاشي مركب با سفید كاغذ
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 چاپ  6*6سايز  به مربع هاي شیشه روي را طرحها اين آباد حسن چهارراه نزديك

 كرد. يم

 ايراني، مختلط شركتهاي و كردند بكار شروع بزرگي وارداتي شركتهاي 40در دهه  -2

 هنوز دوره اين در.شد تاسیس ديگري از پس يكي تهران در امريكايي اروپايي،

 مسكن قرص تبلیغات از يكي بعنوان مثال بود، نیافته رونق چندان تولیدي فعالیتهاي

 :كرد بیان چنین را رازي تبلیغاتي شعر راس دكتر حب بنام

 

 زولبیا دهانش به بود لوبیا                       لوبیا خوردي كه بودي آدمي

 گرفت بلغم دردوبعدش شكم                    گرفت اشكم و دل درد بعدازآن

 

 تبلیغات تكنیكهاي

 

 : فرهنگي مالحظات به توجه با تبلیغات -1

 والزم مهم تبلیغ در فرهنگي باويژگي مرتبط نمادهاي بخصوص فرهنگي تنوعات شناخت

 نمايند مي ارائه را ارزشمندي اطالعات مورد اين در كه قراردارند درمحلي مديران .است

 نوع در تواند مي گاهي مرد و زن ارتباط بین و رنگها از تبلیغ استفاده ارائه در مثال بعنوان

 باشد. داشته تاثیر تبلیغ

 

 

 : سیاسي حظاتمال به توجه با تبلیغات-2

 طبقه آموزشي و مردمي سیاسي، , بازرگاني تبلیغ كلي نوعچهار  در امروز دنیاي در تبلیغ

 يا تبلیغ نوع اين گیرد مي خود به اقناع جنبه سیاسي تبلیغات معموالً  .شود مي بندي

 دستكاري يا ساختن ,ها به درك دادن شكل منظم براي و سنجیده است تالشي پروپاگاندا،

را  مبلغ نظر مورد كه خواسته پاسخ يك به دستیابي براي رفتار هدايت و شناختها كردن

 كند. مي تقويت

 :بكار میروند عبارتنداز پروپاگاندا مترادف بعنوان كه اصطالحاتي

 مغزها وشستشوي رواني دروغ،تحريف،فريب،دستكاري،جنگ
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 :تجاري مالحظات به باتوجه تبلیغات-3

 هدف نظر از كه هاي اگهي يا هستند كنندگان تولید استفاده دمور امروز كه هايي آگهي

 :از عبارتند اند گرفته قرار بندي دسته مورد

 فرد متوجه بیشتر و است محصوالت انواع براي بخصوص تبلیغ نوع يك : مصرفي تبلیغ : الف

 .كنند مي خريد وخانواده خود براي كه است كساني و

 از بعضي احتیاج مورد فقط و ندارند عمومي جنبه تبلیغات از نوع اين : صنعتي تبلیغات : ب

 در كه میباشد صنعتي هاي فرآورده نوع از كاالها اين . بیشترهستند مشخص طبقات

 .گیرند قرار مي استفاده مورد و پزشكي ساختماني امور , ها كارخانه

 به غیره و هنري جديد، فرهنگ و خدمتي ارائه آن در كه تبلیغي : خدماتي تبلیغات : ج

 .شود مي عرضه مخاطبان

 كلي بطور و فروشندگان به را خود كاالي اينكه براي كنندگان تولید : بازرگاني تبلیغات : د

 متوسل آگهي به آنها توجه جلب براي كه ناچارند برسانند بفروش گران معامله و تاجران

 .ندده قرار خود جريان كاالهاي در را وسیله فروشندگان اين به و شوند

 

 تبلیغات در اینترنت یا تلویزیون؟

 

 تیزر یک پخش نوبت 10 مثال بطور بیایید همانطور که گفتیم اینترنت یک فضای بیکران است.

 .کنیم مقایسه یک سایت پربازدید اینترنتی در تبلیغات با را ماهواره ای شبکه یک از تبلیغاتی

ی پخش ماهواره تبلیغات کرده فرض کنید برای گسترش کار خود در یکی از شبکه های رو

 اید.

 60 تا 20حداکثر  خاکی کره از نقطه یک در معمولی انسان یک که باشید داشته توجه باید

 چند فقط د،نندار همبا  خاصی موضوعیت هیچ که آگهی همه آن میان از تا دارد فرصت ثانیه

 از ارتباطی راه یک رآخ در و تشخیص دهد مفید را آن کند، توجه شما تبلیغاتی تیزر به بار

 اغلب دارید سروکار آنها با شما باشید کسانیکه داشته توجه .کند ذخیره خود برای شما

 تماشای برای کمی زمان نتیجه در و میبرند سر کاری به های محیط در را خود ساعات

 .دارند تلویزیون

 از دور هم خیلی کند مشاهده را شما آگهی چند بار فقط هرکس گفتیم مسئله که این پس

تاکید میکنیم تمامی این بحث ها بصورت آمار تخمینی ارایه شده است و یک ) .ذهن نیست

 نسبی میباشد و به هیچ عنوان قصد اجرای یک حکم واحد را نداریم.(مقایسه 
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 پخش در زمان مثال بطور و کنیم فرض "متوسط" خود بندی رتبه در را فرضی شبکه این اگر

 به% 5 فقط تعداد از این و باشند شبکه این از بازدید مشغول نفر 10.000 ما تبلیغاتی تیزر

داده است که از همین نیم  از طرف دیگر تجربه نشان.شوند مربوط شما شرکت خدمات

به دالیل مختلف نمیتوانند پل با شما آشنا شده اند ولی درصد هم  30الی  20درصد 

 ارتباطی با شرکت شما ذخیره کنند.

نفر در هر دوره پخش آگهی میتوانند با شما آشنا  70الی  60آمار تقریبی بین پس در مجموع 

آنها در اوقات فراغت خود در حال تماشای تلویزیون شاید شوند، ولی فراموش نکنید که 

میباشند و معلوم نیست که چقدر این تبلیغات در ذهنشان باقی بماند و یا به آن اهمیت 

 بدهند.

 به موارد زیر اشاره کرد. میتوان لیغات روش تب این های نقص از

 کوتاه زمان بسیار .1

 ها توانایی و محصوالت کامل معرفی امکان عدم .2

 عدم موضوع بندی خاص تبلیغات .3

 موثر پایین بازدید تعداد .4

 وابسته بودن به تعداد نمایش محدود .5

 هزینه های گزاف و باالی ساخت تیزر تبلیغاتی و تبلیغات .6

 انایجاد مزاحمت برای کاربر .7

 و... .8

 است آن باالی العاده فوق هزینه تبلیغات نوع این ضعف دلیل همانطور که ذکر شد، مهمترین

میباشد، طوری که شما ابتدا  ها شرکت و افراد پای مقابل در سد و مشکل که بزرگترین

میبایست مبلغ زیادی را برای ساخت تیزر تبلیغاتی خود خرج کنید و سپس بعد از آن خرج 

 ید به مدیران شبکه های تلویزیونی پرداخت کنید که بسیار باال میباشد.اصلی را با

 .شد گفته آن های نقص و تلویزیونی تبلیغات در رابطه باکوتاهی  توضیحتا به این جای کار 

 از کوتاهی توضیح ابتدا میدانیم الزم مجازی فضای در تبلیغات با روش این مقایسه از قبل

 .کنیم ارائه مجازی فضای در تبلیغات صحیح روش

 قصد و ارائه میدهید را خاصی خدمات یا و هستید شرکت یا و کارخانه یک مالک شما اگر

 .دنبال کنید را زیر مراحل است الزم دارید، اینترنت در تبلیغات

 در آن ثبت را سایت خود طراحی سفارش و کرده پیدا را سابقه با و مناسب شرکت یک ابتدا

 خود محصوالت و یا کارخانه شرکت، تصاویر از سایت این در یدکن سعی باید شما.کنید

 و خاص های توانایی ، تاریخچه،شرکت فعالیت درباره متن کوتاه یک همچنین و کنید استفاده



 

33 

 تصویر و پیام نباید ).نمایید درج خود کاری در زمینه تخصصی کوتاه مقاله چند همچنین

 (.سایت فراموشتان شود در مدیریت

  :میشود انجام دلیل دو به فوق وضیحاتت تمامی 

 )به بعد 4از فصل  تکمیلی توضیح( جستجو موتورهای برای سایت سازی بهینه .1

 خود مشتریان در دل اعتماد کسب .2

 ارتباط زیرا .میآید حساب به مجازی فضای در موفقیت فاکتور مهمترین اعتماد کسب مسئله

 سایت به که کاربری اگر .حساب میشود نیست و از نوع دور کاری برقرار حضوری و دوطرفه

انسانی، منابع، امکانات،  کارخانه، نیروی شرکت، محوطه تصاویر با میکند شما مراجعه

 شما اعتماد فعالیت و شما به که دارد امکان باالیی خیلی درصد ،نشود مواجه...تجهیزات و

 .بگیرد نادیده را شما راحتی به و نکند

کد نویسی و طراحی سایت آشنایی کامل دارند، ما تکنیک زیر را  اما کسانیکه خود با مباحث

 برای ساخت سایت آنها پیشنهاد میکنیم.

 

 

اگر دنبال انتخاب بهترین های برای طراحی سایت خود هستید و نیاز به یک پرتال قدرتمند 

 دارید، ما به شما مراجع زیر را پیشنهاد میکنیم:

L: Linux (operating system) 

A: Apache HTTP Server 

M: MySQL (database software) 

P: PHP, Perl or Python & No ASP.Net 

 .تا در قدم های بعدی دچار مشکل نشوید بفرمایید را رعایت باال موارد حتما است بهتر
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در دنیای اینترنت  ی میباشد که باید در آنها تبلیغات کنید.های سایت شناخت بعدی قدم 

با کسب اطالعات صحیح و دقیق، امروزه میدانیم که  دید زیادی وجود دارد.سایت های پرباز

بازدید کننده واحد  2.000.000الی  500.000برخی از سایت های کشور حتی روزانه بالغ بر 

سایت های خبری و رسانه ای در این دسته ) دارند که این رقم بسیار شگفت انگیز است.

 (جای میگیرند.

سایت های تبلیغاتی و آگهی زیادی هم وجود دارند که مسئولیتشان  از طرفی خوشبختانه

آمار بازدید بسیار باالیی  خبر خوب اینجاست که این سایت ها صرفا تبلیغات و آگهی است.

 بازدید کننده واحد در روز! 300.000تا   100.000چیزی حدود  در روز دارند.

می این آمار سایت ها مستند و واقعی تما بر خالف آماری که درباره تلویزیون داده شد،

 میباشند.

چیزی  حال بیندیشید شما بنر تبلیغاتی خود را در یک خبرگزاری و دو سایت آگهی قرار دهید.

 .شدد خواهاز بنر تبلیغاتی شما فقط در یک روز بازدید کننده واقعی  600.000 حدود

ثانیه برای شما وجود  60تا20 اتفاق جالبی که در اینجا میفتد این است که دیگر محدودیت 

معرض دید همگان قرار خواهد داشت. با یک  ندارد، بلکه مدت یک ماه این تبلیغات در

بار  18.000.000 بیش ازمحاسبه ساده در میابید که در مدت یک ماه تبلیغات سایت شما 

 شانس دیده شدن توسط کاربران را دارد.

 بسیاری دارد که به بعضی از آنها اشاره میکنیم. سایت های صرفا آگهی مزایایاما تبلیغ در 

 در .اید داده انجام را گیری ماهی عمل اصطالح، به ها وبسایت این در خود تبلیغات درج با

 بازدید آنها تمامی در واقع.هستند شما آگهی دیدن آماده زیادی کاربران تعداد ها پایگاه این

اهده آگهی و رفع نیاز های خود به این میشوند، زیرا صرفا برای مش تلقی مفید کننده

 آدرس بروی کلیک با میکنند را مشاهده شما آگهی آنها زمانیکه مراجعه کرده اند. وبسایت

 منظم و آرام پایگاه یک به )آگهی سایت( نظم و بی شلوغ العاده فوق پایگاه یک از سایتتان،

 سایت مطالب تمامی درگمیسر بدون و راحت خیال با آنجا میتوانند در که میشوند هدایت

 برسند. هدفشان به زودتر چه هر ، بندی موضوع از استفاده با و مطالعه کنند را شما

 موثر کننده بازدید 1000 تا 500 بین روزانه )کمترین حالت ممکن( متوسط روش بطور این در

ی این )تمام.کرد خواهند مطالعه کامل را شما آگهی متن یا و شد شما خواهند سایت روانه

 آمار بر اساس تجربه های مفید بدست آمده است(
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 مزیت های تبلیغات در اینترنت

 

 همانطور.کنیم اشاره آنها از مورد به چند میکنیم سعی که دارد زیادی مفید تاثیرات روش این

 یک داشتن به ملزم بگیرید مناسب نتیجه خود پروژه تبلیغاتی از بخواهید چنانچه گفتیم که

 معرفی کامل و جامع را محصوالتتان و خودتان میتوانید آن که در هستید خصیش وبسایت

 نیز شد داده آموزش شما به وبسایت داخل مطالب مورد در که تکنیک هایی با و کنید

به  رسیدن باعث نهایت در که است اعتماد این.کنید اعتماد جلب خود از مشتریان میتوانید

 .میشود بزرگ اهداف

 با کرد مشاهده اینترنتی تبلیغات پایگاه های از یکی در را شما آگهی متن رنف یک وقتی پس

 دیدن شما مطالب از زمانی مشکل بدون و بصورت نامحدود میتواند شما وبسایت به ورود

 توسط ارتباط بعد، با های زمان در بتواند تا شود عضو شما در سایت میتواند چنین هم و کند

 در .کند بازدید شما جدید امکانات و محصوالت از و بازگردد شما به وبسایت مجددا ایمیل

 .میشود برقرار شما مشتریان و شما مابین همیشگی و مستحکم رابطه نتیجه یک

 و بازدید دائمی نخواهید چه و بخواهید چه شما .است هدفمند بازدید روش این دیگر مزیت

 .کرد خواهید پیدا جستجو های موتور طریق از ثابتی

 جستجوگر موتورهای در جستجو با را خود های نیاز که دارند امر بر این سعی کاربران، برخی

بهینه  با مستقیم کاربران، رابطه کردن جستجو که شود گفته باید باره این در .رفع کنند

 بیشتر رعایت شما وبگاه در سازی بهینه اصول و قواعد چه هر .دارد شما سایت سازی

 شما سایت و بازدید میگیرد قرار باالتری های رتبه در جستجو جنتای در شما سایت شود،

 .میابد افزایش

 بیشتر هم شما مشتریان تعدادمسلما  بیشتر باشد، شما کننده بازدید هرچه باشد یادتان

 ربات میکند، جستجو گوگل در را "کانکس"کلمه  فردی هنگامیکه مثال بطور .شد خواهد

 سازی بهینه قواعد و اصول که میشود فعال هایی سایت در ابتدا سایت این جستجوگر های

 سایت اغلب .گرفت خواهند قرار گوگل 10 تا1های رتبه در آنها و ابتدا باشند کرده رعایت را

 .دارند باالیی بازدید آمار خاطر همین بهو  هستند برخوردار اصول این آگهی از های

شما  آگهی زیرا .اید زده نشان دو تیر، یک با اصل در کنید بهینه را خود سایت شما اگر پس

 قرار صورت گرفته جستجوهای در اینکه احتمال امر این و دارد قرار شده بهینه سایت دو در

 .میشود بیشتر بگیرید
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 :کرد اشاره زیر موارد به میتوان روش این دیگر های مزیت از

 آگهی در عکس و متن درج امکان .1

 آگهی ویرایش امکان .2

 ماه کامل 1به مدت  شما آگهی درج .3

 ساعته 24 بصورت نامحدود و آسان دسترسی .4

 کننده موثر بسیار باال بازدید تعداد .5

 پایین العاده فوق هزینه .6

 و... .7

 

 

 

 ها سایت در تبلیغاتی پست ارسال صحیح شیوه

 

 در گذشته .است متن داخل کلیدی کلمات تبلیغات، امر در مسئله مهمترین باشد یادتان

 رفته ولی .میشد نوشته از متن خارج های تگ در ها keyword همان یا کلیدی کلمات بیشتر

 کرده تجربه خودتان حال به تا حتما.کاربران شد برای جدی مشکالت بروز باعث کار این رفته

 راهی ،نتایج لیستدر و جستجو کرده باشید را " ایرانی جدیدترین آهنگ" کلمه که اید

 .باشید هشد بی ارزش یا و فروشگاهی های سایت

 کارهایی چنین به خود دست بازدید افزایش برای ،ها وبسایت قبیل این مدیران از بعضی

 قیمتی هر به تا میکردند استفاده کلمات کلیدی اقسام و انواع از خود های تگ در و میزدند

 مدیران که میشود وقتی چند اما .کنند خود روانه سایت را بیشتری کننده بازدید شده که

 خود های الگوریتم در تغییر به تصمیم )جهان جستجوی موتور بزرگترین بعنوان( وگلگ ارشد

و حتی مرغ مگس  پنگوئن گوگل و پاندا گوگلمانند  های جدید الگوریتم معرفی با و گرفتند

 .آفت دارند این با مبارزه در سعی خوار

 در نکنید، ولی دهکلیدی استفا کلمات یا متاتگ از که گفت درصد صد بطور نمیتوان هرچند

 .است قدیمی شده بسیار گوگل برای ترفند این که باشید داشته نظر

 راه آن میکند، بجای عوض را الگوریتمی گوگل که هرزمان خوشبختانه چیست؟ حل راه واما

 کلیدی کلمات ارزش از گوگل بسیار که بگوییم میخواهیم .میدهد ارائه منطقی و جایگزین

 از که همانطور .است افزوده Meta Describtion  متن توضیحات زشار به آن بجای و کاسته

 این از جستجوگر های روبوت و است یافته افزایش متن توضیحات پیداست، ارزش آن معنای
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کلمات  شما متن اساس بر خودشان و اند شده حساس شما مطلب متن به پس بیشتر

 .میکنندگزاری  و ارزش بندی دسته را آنها و میسازند را کلیدی

کلمات  باید پس این از که دهیم توضیح را مطلب این که شد ارائه باال تمامی توضیحات

 .بیشتر میکنیم را متن فهم مثال یک با .کنید جایگزاری مطلب متن در را خود کلیدی

الزم  ابتدا .بسازیم وبسایت طراحی شرکت یک برای آگهی متن یک میخواهیم کنید فرض

و بعد  کلیدی مهم و پر ارزش )با چگالی باال( این شرکت را تهیه کنیماست لیستی از کلمات 

برای حل کردن این مثال،  آنها را بر اساس چگالی یا اهمیت بیشتر ارزش گزاری کنیم.

 یرین سافت در زیر ارائه شده است:ش گروهلیست کلمات کلیدی 

 

i. سایت طراحی 

ii. وبسایت 

iii. ارزان سایت 

iv. اینترنتی تبلیغات 

v. ترنتیاین بازاریابی 

vi. محصوالت فروش افزایش 

vii. هدف بازار 

viii. شرکت  

ix. هدف بازار کردن پیدا 

x. شیرین سافت گروه اینترنتی 

 

 

 که همانطور داریم قصد و بنویسیم گروه اینترنتی این برای تبلیغاتی کوتاه متن یک میخواهیم

 راحتتر گوگل های روش روبات این با .کنیم درج متن داخل را کلیدی کلمات شد، گفته

 .کنند پیدا را ما ندمیتوان
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 :آگهی متن

------------------------------**********--------------------------------- 

 

بیش از  با وبسایت و سایت طراحی خدمات دهنده ارائه ، شیرین سافت گروه اینترنتی

 بازار کردن اپیدبا توانایی  و اینترنتی بازاریابی و سایت طراحی زمینه در سال سابقه شش

 .باشد عزیزان شما برای ای شایسته و خوب میتواند میزبان هدف

 پیدا و اینترنتی تبلیغات انجام با بعدی های مرحله در سایت ارزان طراحی با شرکت این

 .میکند تضمین را شما محصوالت فروش افزایش ،بازار هدف کردن

 .فرمایید دیدن ما سایت از سفارش ثبت چنین هم و هاکار نمونه دیدن برای

 

 http://www.shirinsoft.ir    سایت                                       آدرس

 

------------------------------**********--------------------------------- 

 

الزم به ذکر است . میباشد اینترنت فضای در جامع و کامل تبلیغاتی پست یک نمونه باال متن

بطوریکه اگر  .کنید کلمات کلیدی در سایت را بصورت لینک به سایت خودتان دربیاورید سعی

این کار در بهبود سئو و  کسی روی این کلمات کلیک کرد، به وبسایت شما رجوع داده شود.

 های جستجوگر بسیار موثر است.لیدی سایت شما به ربات های موتورشناساندن کلمات ک

 حات وبسایت خود هم استفاده کنید.از این تکنیک در تمام صف

 در حد و کنید معطوف متن در توضیح به را خود تمرکز تمام که است این شما به ما پیشنهاد

 .کنید استفاده هم کلیدی کلمات از عدد10الی  3حدود  اعتدال

در حال حاضر بهترین روش این است که کلمات کلیدی خود را داخل متن بصورت هایپر لینک 

مطابق قرار دهید و از متاتگ هم strong ت داخلی سایت خود و محدود به تگ به صفحا

 دستورالعمل فصل های آینده استفاده کنید.

 .کنید بروز گوگل جدید های الگوریتم با را خود همواره که شویم باید متذکر آخر در

بت )در مبحث شروع دید علم سعی میکنیم بیشتر راجع به الگوریتم های جدید گوگل صح

 کنیم(
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 جمع بندی فصل دوم

 

 روش دو میان ساده قیاس یک شد سعی عالوه بر مروری بر تاریخچه تبلیغات، فصل این در

 شده اثبات امروزه باشد، ولی اشتباه قیاس این افراد خیلی نظر به شاید .پذیرد صورت آگهی

 در یک تبلیغاتی رتیز نوبت 10 پخش با )فوق موارد رعایت با( اینترنت داخل آگهی است که

حداقل این است که گروه اینترنتی شیرین  .است مقایسه قابل ماهواره ای محبوب شبکه

، توانسته است به این نتایج برسد و برای شسافت با سالها سابقه کار طوالنی در این بخ

 مشتریان خود بازار های موفقی را ایجاد کند.

 رقیب بدون همچنان تلویزیون در مدت نیطوال های آگهی نیست که امر این منکر کس هیچ 

 را بهتری جایگزین های حل راه بتواند تفکر البته و تحقیق کمی با شاید انسان ولی، است

 .بگیرد آن از را نتیجه و بهترین بیابد

زیرا فعال با الگوریتم های گوگل بروز باشید، در پایان این فصل تاکید میکنیم که همواره 

این واقعیتی است که شاید برای خیلی ها تلخ و برای  گل ختم میشود.اینترنت جهان به گو

 خیلی ها شیرین بنظر آید ولی شما بدون توجه به این مسائل باید در فکر منافع خود باشید.

به یاری خداوند در نسخه های بعدی کتاب شمارا با الگوریتم های جدید گوگل آشنا خواهیم 

 کرد.
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 فصل سوم
 

 

 

 

 شوید با چگونگی یافتن بازار هدف در اینترنت :. .: آشنا
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 پیدا کردن بازار هدف در اینترنت

 

برای اینکه بتوانیم بازار هدف خود را در اینترنت پیدا کنید، به مدتی زمان نیاز دارید و البته 

این  گر بخواهیم در یک جمله کلا ناچار به استفاده از روش ها و تکنیک های مدرن میباشید.

 معنی درستی از این مفهوم باشد.مطلب را توضیح دهیم، شاید کالم زیر 

"برای پیدا کردن بازار هدف، مجبور به تشکیل گروهی هستید که نبض آن در دست شما 

 باشد"

 حال به توضیح این جمله میپردازیم.

ما قرار ابتدا از طراح وبسایت خود بخواهید یک بالک مربوط به عضویت کاربران در سایت ش

دهد و در قدم بعد با درست کردن بنر و لینک های جذاب و یا اعطا کردن برخی امکانات مانند 

فایده این کار  سایتتان را ملزم به ثبت نام کنید. گانرایگان و... بازدید کنندفایل های دانلود 

ا پیدا کسانیکه قبال شما را نمیشناختند و از طریق موتور های جستجوگر شمارکه این است 

کرده اند، با عضویت در سایت شما به گروه مشتریان شما تبدیل خواهند شد.این یک بانک 

 ایجاد خواهد کرد.برای خود اطالعاتی خوب و قوی برای شما از مشتریانتان 

این  این بانک اطالعاتی باید شامل شماره تلفن، شهر و ایمیل مشتریان شما باشد.

)هرچند این کار از طریق  عامل شما با مشتریانتان دارد.اطالعات جنبه حیاطی در چرخه ت

 گروه های تلگرامی و فیس بوکی هم قابل اجراست.(

 بطور مثال شرکت شما محصول جدید و یا خدمات دیگری به سبد کاری خود اضافه میکند.

بنظر شما آیا همه کسانیکه مشتری شما محسوب میشوند از این اتفاق با خبر  خب...

ولی اگر  .زمان زیادی میبردمسلما جواب منفی است و یا اگر هم با خبر شوند ؟ خواهند شد

شما از تکنیک بانک اطالعاتی استفاده کنید میتوانید به راحتی در همان روز با ارسال پیامک 

به شماره مشتریان خود و یا ارسال خبرنامه سایت به ایمیل های مشتریان، به آسانی بازار 

  کنید. هدف خود را مدیریت

تشکیل داده اید که ویژگی مهم آن،  به همین راحتی شما یک گروه قدرتمند از مشتریان خود

 دائما در حال بزرگتر شدن است.

کدام سایت ها تبلیغات کنیم، سپس چگونه متن آگهی پس تا به اینجای کار آموختیم که در 

وه بر تبلیغات، بانک خود را ویرایش کنیم، سپس سایت خود را طوری مدیریت کنیم که عال

اطالعاتی خود را هم ایجاد کنید و بعد از ایجاد بازار هدف برای خود و پیدا کردن مشتریان 

 جدید، آن را مدیریت کنید.



 

42 

 

 

 بازاریابی در شبکه های اجتماعی

 

 

همانطور که میدانید، امروزه شبکه های اجتماعی در سراسر جهان حرف اول را از لحاظ 

این شبکه ها آنقدر بزرگ شده اند و پیشرفت کرده اند که توانستند  میزنند.تعداد کاربران 

 جایگاه خود را در هر لحظه زندگی مردم کشور های مدرن و در حال پیشرفت پیدا کنند.

و در  یک میلیارد نفر عضو دارد بیش ازجالب است بدانید شبکه اجتماعی فیس بوک چیزی 

، یعنی تقریبا چیزی حدود یک هفتم میلیارد نفر میرسد 2بازه های زمانی دوماه به بیش از 

 !بصورت دائم..جمعیت انسان های کره زمین 

از  %60 این است که حدود )طبق گفته های مدیران این شبکه( آمار جالب تر در این زمینه

این بدان معناست که اینقدر  این کاربران با تلفن همراه در این شبکه اجتماعی حضور دارند.

ر در این دسته سایت ها برای زندگی روزمره مردم جهان پر اهمیت شده است که حضو

حتی در بیرون از خانه، از دانشگاه گرفته تا محل کار، ارتباط انالین خود را با این سایت ها 

 حفظ میکنند.

 

 های اجتماعیآمار استفاده از شبکه

درباره شبکه های  1admin.irاز شما دعوت میکنیم به آمار مستند و بروز سایت 

 اجتماعی توجه کنید.

 ۷۳٪ های اجتماعی هم حضور دارنداز کاربران اینترنت در شبکه 

 ۹۰٪  سال هستند ۲۹الی  ۱۸این کاربران بین 

 ۷۸٪  ال هستندها عالقه دارند و فعسال به این شبکه ۴۹تا  ۳۰افراد بین 

 ۶۵٪  لندهای اجتماعی فعاسال نیز در شبکه ۶۰الی  ۵۰افراد بین 

 ۷۱٪ آیندهای اجتماعی میبکهشهای همراه خود به کاربران از طریق دستگاه 
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این پدیده جالب، امروزه توجه همه کارشناسان را به خود جلب کرده است و همگان در این 

 فکر هستند که چگونه میتوانند از این ظرفیت و قوای عظیم استفاده کنند.

کامال روشن است. در فصل  باال در چیست،پاسخ این پرسش که اهمیت این محبوبیت 

اگر یادتان  گذشته راجع به پروژه های تبلیغاتی موفق در سایت های آگهی صحبت کردیم.

باشد، یکی از فاکتور های اصلی برای تاکید بر آگهی دادن در این سایت ها، آمار بازدید باالی 

 آنها بود.

هم صدق میکند. زیرا غیر از بازدید بسیار این قضیه دقیقا در رابطه با شبکه های اجتماعی 

 باال، وجود همه نوع از اقشار جامعه در این نوع شبکه ها، ویژگی مهم دیگری بشمار میرود.

)آیا بازار هدف شما نمیتواند در  از وکیل و روانپزشک گرفته تا مهندس و معلم و حتی کارگر.

 این کنگره عظیم و وسیع انسانی قرار داشته باشد؟(

ته مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که تمامی این افراد تقریبا هر روز به نک

، به افراد لیست خود سر بزنند و از صفحه خود سر میزنند تا بتوانند دوستان جدید پیدا کنند

یکی از این در واقع همان مطلبی است که مارک زاکربرگ مدیر  .آخرین اخبار روز مطلع شوند

به آن اشاره دارد و سایت خود را مکان مناسبی برای  ترین شبکه های اجتماعیبزرگ 

 فعالیت های تجاری میداند.

بر، یک صفحه برای رپس ما به شما پیشنهاد میکنیم در یکی از شبکه های اجتماعی پرکا

)شبکه های اجتماعی داخل ایران را نیز فراموش نکنید،  شرکت و یا سایت خود بسازید.

هر شب به آن سر بزنید و در آن از مطالب جالب آنها آمار بازدید بسیار باالیی دارند(  بعضی از

پیشنهاد ما این است که روزانه به تعداد نفرات زیادی در همان  بر پسند استفاده کنید.رو کا

 سایت پیشنهاد دهید که صفحه شما را بازدید کنند و از اعضای آن شوند.

چنانچه خاطرتان باشد، از شما درخواست کردیم که در وبسایت  این کار چه فایده ای دارد؟

 خود پنل عضویت کاربران قرار دهید تا بتوانید یک گروه از مشتریان برای خود تشکیل دهید.

زیرا شما با تمام اقشار جامعه در ، این کار در شبکه های اجتماعی هم بخوبی جواب میدهد

 ارتباط هستید.

ه شما در این شبکه های اجتماعی زیاد بشود، شرکت یا سایت وقتی تعداد کاربران صفح

در این صورت به یک فرد شناخته شده تبدیل  شما را اصطالحا چهره برجسته خطاب میکنند.

خواهید شد و هر زمان که اراده کنید میتوانید در کنار مطالب جذاب و مورد پسند کاربران، در 

 ی که قصد تبلیغ آن را داریدهرچیز دیگر مورد سایت، حرفه، شغل، مهارت، شرکت ویا

 مطالبی به صفحه خود اضافه کنید و این پست ها را در معرض دید هزاران نفر قرار دهید.



 

44 

در فصل شیوه ارسال مطالب به شبکه های اجتماعی، تقریبا مشابه همان توضیحاتی که 

که باید  اردیموبه سایت های آگهی بیان شد میباشد، تنها قبل در مورد ارسال آگهی 

)آدرس  URLآن است که بعد از ویرایش متن آگهی خود حتما باید  ، اولخیلی دقت کنید

سایت( سایتتان را در زیر متن درج کنید.اگر بتوانید آدرس صفحات داخلی سایت را هم بزارید 

که بسیار به نفع شما خواهد بود، زیرا این امر در ایندکس شدن )ثبت شدن صفحات سایت 

 ر موتورهای جستجو( صفحات سایت شما بسیار موثر خواهد بود.شما د

و دوم اینکه از هشتک یا # استفاده کنید و کلمات کلیدی متن خود را با هشتک قرار دهید تا 

 در جستجو های مرتبط توسط اعضای ناشناس مورد بازبینی قرار گیرد.

روزانه به این صفحه را  هم چنان دوستان تازه به صفحه خود معرفی کنید و ارسال مطالب

این بدان  خوبی شبکه های اجتماعی در آن است که بازدید اجباری دارد. فراموش نکنید.

معناست که حتی اگر کاربران عالقه ای به دیدن پست های تبلیغاتی نداشته باشند، 

حال چقدر میتواند جذاب باشد که شما با کمی ذوق  بصورت تصادفی با آنها مواجه میشوند.

سلیقه و استفاده از تصاویر زیبا، تبلیغات خود را به شکلی درآورید که حتی آن کاربری که  و

 عالقه به دیدن تبلیغات شما ندارد، حداقل برای چند ثانیه شیفته مشاهده تصاویر آن شود.

 مثبت فراوان دارد. اتهمین موضوع در ایجاد ذهنیت مثبت و پیگیری های بعدی تاثیر

 البته این قابلیت در بازاریابی اینترنتی موجود است چت باکس ها هستند.امکان دیگری که 

شما میتوانید تعدادی از مشتریان خود را شناسایی  وجود دارد. هم در شبکه های اجتماعی

کرده و از طریق ارتباط مستقیم دوطرفه یا همان چت، با آنها رابطه برقرار کنید و تبلیغات خود 

شما بستگی دارد که با تکنیک های بیان حال این به هنر  دهید.انجام بطور مستقیم را 

 زبانی چگونه بتوانید آن طرف را متقاعد کنید که از امکانات شما استفاده کند.

بطور مثال ما خودمان تجربه بسیار شیرین از همین چت باکس ها داشتیم و توسط آن )

 (جذب کنیم. توانستیم کاربران بسیاری را برای یکی از شبکه های خود
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 ویدئو مارکتینگ

 

نوع دیگری از شبکه های اجتماعی سایت های اشتراک فیلم و ویدئو میباشند که یکی از 

موثرترین راه های تبلیغات در اینترنت به شما میرود، زیرا تماس مابین مشتری و شما از نوع 

عقل مردم به  شاید بارها این جمله را شنیده باشید که حس بینایی صورت میگیرد.

وقتی شما در حال  ین موضوع دقیقا همین مسئله را اثبات میکند.ا چشمشان است.

تبلیغات برای یک محصول صنعتی هستید، واضح است که اگر مشتری خط تولید کارخانه 

شما را در قالب یک ویدئو ببیند احتمال بسیار زیاد به این موضوع پی میبرد که شما صاحب 

دیگر امکانات این بخش از  از واسطه گری و کاله برداری خبری نیست.کارخانه هستید و 

 میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 ایجاد حس آرامش و اعتماد در مشتری .1

 آشنایی با زیر ساخت های شرکت و کارخانه شما .2

 آشنایی با فرایند تولید محصوالت .3

 ایت(ثبت نام در یک س شیوهآشنایی با روند انجام یک فعالیت )مثال  .4

 آشنایی مشتریان با ویژگی های و نحوه کارکرد محصوالت شما .5

 ایجاد کالس کاری باال در مقایسه با رقبای خود )در صورت ساخت تیزر تبلیغاتی( .6

 و... .7

 

 

و  شماایای این کار جلب اعتماد افرادی میباشد که از قبل هیچ آشنایی با مز مهمترین از

شده است که در سالیان اخیر شرکت ها و کارخانه شاید همین امر سبب  .فعالیتتان ندارند

های زیادی مبالغ هنگفتی را برای ساخت تیزر های تبلیغاتی خود صرف کنند و آن را بصورت 

 )از ساختن موشن گرافیک غافل نمانید(گسترده در فضای اینترنت منتشر میکنند.

زیر ساخت ها،  از محیط کاری، فیلماگر صاحب شرکت هستید هم میتوانید با ضبط یک 

و مسلما نباید پیغام مدیریت در  در این راه قدم گذاشتهکارکنان و نحوه تکریم از ارباب رجوع 

درصد این کار برای جلب اعتماد  90باز هم تکرار میکنیم که  انتهای ویدئو فراموشتان شود.

 درصد جنبه تبلیغاتی دارد. 10است و تنها 

ردی که توضیح داده شد، میتوانید از محصول خود و اگر صاحب کارخانه هستید جدا از موا

 نحوه استفاده و کارکرد های مفید آن تصاویری را تهیه کنید.
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در سالیان اخیر حتی صاحبان سایت های بزرگ هم فیلمی از طرز عملکرد سایت خود تهیه 

 میکنند و در آن سعی میکنند به پرسش های کاربران خود پاسخ دهند.

یست با یک جستجوی ساده، لیستی از سایت های اشتراک فیلم در در مرحله بعد کاف

اینترنت را جستجو کرده و در بزرگترین آنها بعد از مرحله ساخت حساب کاربری، ویدئو های 

 خود را حتما با قید آدرس وبسایت آپلود کرده و در دید همگان قرار دهید.

فیلم در  بارگزاریبعد از  ن است کهای اهمیت دارددر مرحله آپلود بسیار نکته ای که  تنها

که  شما باید کلمات کلیدی )متا تگ( ویدئوی خود را درج نمایید، معموال اشتراک ویدئو سایت

زیرا در قسمت قبل متن در اختیار داشتیم و  .این کار از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است

متن مارا پیدا کنند، ولی این موتور های جستجو میتوانستند به راحتی از روی کلمات کلیدی 

م های فیلم بتواند یموضوع درباره ویدئو صادق نیست و تاکنون رباتی وجود ندارد که از روی فر

پس طبیعا اگر از کلمات کلیدی استفاده نکنید، هیچ گاه  دسته بندی آن ها را مشخص کند.

 از طریق جستجو فیلم شما یافت نخواهد شد.

که مشتریان شما کامال با شما و محل کار و هم چنین  مزیت این روش در این است

محصوالت شما آشنا میشوند و همانطور که قبال اشاره کردیم مهمترین مسئله در امر 

تبلیغات، کسب اعتماد طرف مقابل است و اگر در این کار موفق باشید، در بازاریابی اینترنت 

 یند:به شما میگواصطالحا 

 "شما بردید"
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 ایمیل مارکتینگ

 

خیلی ساده بخواهیم بگوییم، همان ارسال متن تبلیغاتی خود در قالب ایمیل های انبوه 

 است.

این شیوه دو حالت دارد.یا شما یک بانک ایمیل از کاربران خود دارید و به آن ها بطور منظم 

ه برای انجام خبرنامه ارسال میکنید و یا باید با صرف مبلغی این کار را به شرکت های واسط

 بسپارید.

% از متخصصین بازاریابی 93این شرکت ها ادعا میکنند که تحقیقات نشان می دهد 

( یا %44(، خوب)%22عالی) معتقدند که ایمیل مارکتینگ برگشت سرمایه

دارد و از این نظر بعد از بهینه سازی برای موتورهای جستجو در رتبه دوم  (%34متوسط)

 .قرار گرفته است

دعای مدیران شرکت های ارسال ایمیل انبوه است که بنظر ما بیشتر جنبه تبلیغاتی این ا

 دارد.

بلکه بنظر ما تمرکز خود را در درجه های  ایمیل مارکتینک خوب است اما نه در درجه دوم.

 بروی ایمیل مارکتینگ قرار دهید. چهارمو یا  سوم

ا با آن آشنا هستید، ولی به دلیل   پنل های ارسال انبوه پیامک هم راه دیگری است که حتم

ضعف های باالی این شیوه تبلیغات، از توضیح دادن آن در قالب یک سرفصل خودداری کرده 

ایم، زیرا به احتمال بسیار زیاد همین امروز هم باید شما بروی تلفن همراه خود یک پیامک 

و  رسال های بی هدفتبلیغاتی مشاهده و به سرعت آن را حذف کرده باشید. دقیقا همین ا

است که باعث شده این روش تاثیر مفید باالیی نداشته  همراه مشکالت و نقص های فراوان

 باشد.

تنها راه موفقیت این روش در این است که برای لیست مشتریان )همان بانک اطالعاتی که 

. در این از طریق سایت جمع آوری خواهید کرد( بطور منظم اخبار مجموعه خود را ارسال کنید

 صورت با سریعترین حالت ممکن به مقصود خود خواهید رسید.
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 جمع بندی فصل سوم

 

 در این فصل بطور کل سعی شد بروی مباحث بازاریابی و پیدا کردن بازار هدف تمرکز شود.

تقریبا تمامی مدل های مارکتینگ در اینترنت بطور مختصر و مفید بررسی و بر حسب تمایل و 

 ات، انتخاب به عهده شما گذاشته شد.امکان

ترتیب اولویت خیلی خاصی نمیتوان برای آن مشخص کرد ولی شما سعی کنید تقریبا تمام 

تخصص دارید، برآن آنها را برای رونق کسب و کار خود انجام دهید و اگر روی هرکدام که 

کانات آن را هم در پافشاری کنید. بطور مثال اگر در ساخت تیزر تبلیغاتی ماهر هستید و ام

اختیار دارید، اصال از این کار دریغ نکنید و حتی بجای صرف انرژی برای مارکتینگ های دیگر، 

تمام توان خود را در همان قسمت  ویدئو که تبهر شما در آن است قرار دهید. مطمئن باشید 

 که به پاسخ مناسبی خواهید رسید.
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 شروع دید علمی
 

 

 

مسائل سعی شد به زبان کامال ساده و برای تمامی کسانیکه حتی  ،تا به این جای کار

 کوچکترین اطالعاتی از اینترنت و شیوه تبلیغات ندارند بیان شود.

 .خواهد شدتخصصی و بهینه سازی سایت بیان  یمطالب سئواما از اینجای کار به بعد 

های  رتبهسایت خود را در  مندندعالقه  مهارت دارند و یا عزیزانی که در امر کد نویسی

باالتری قرار دهند، از این فصل به بعد با دقت بیشتری مطالعه داشته باشند که به امید خدا 

ارسال نقطه  همین امید  ) بتوانیم در یک تعامل دو طرفه به هم مطالب مفیدی آموزش دهیم.

 (داد حرف از تعامل دوطرفه بزنیم.نظرات شما دوستان عزیز راجع به کتاب بود که به ما جرات 

الزم به ذکر است از اینجای کار به بعد هم تمام سعی خود را میکنیم که مطالب تخصصی را 

پس اگر هیچ گونه پیش زمینه ای ندارید نترسید و ما را از  نیز به زبان ساده بیان کنیم.

ذهنیتتان برای  حداقل کار این است که همراهی خود در فصل های بعدی محروم نسازید.

 آموزش مطالب دیگر آماده میشود.
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 فصل چهارم
 

 

 

 

 :. موتور های جستجو بزرگترین مبانی سئو و .: آشنا شوید
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 مبانی سئو

 

 

اگر در این فکر هستید  از این مرحله به بعد میخواهیم بطور مستقیم وارد مبحث سئو شویم.

ا قرار دادن آن در سایت خود، بتوانید بعنوان نفر اول در که ما یک کد به شما معرفی کنیم و ب

گوگل قرار گیرید و یا به دنبال یک روش جادویی و سریع برای رسیدن به اهداف خود در سئو 

 میباشید متاسفانه باید به شما بگوییم که راه را اشتباه آمده اید.

روز است که وارد شدن به ه ب آیا ترسیدن از این موضوع و یا اینکه بگوییم سئو آنقدر سخت و

مبحث آن از ابتدا غلط است؟ شاید هم همیشه آرزوی سئو برای سایت خود را در ذهن 

 داشته اید ولی به دلیل مخارج باال و یا تنبلی خودتان از آن منصرف شده اید.

ولی در حقیقت هر دو تفکر درست نمیباشد. هم شما و هم هر کس دیگری میتواند در این 

قدم بگذارد و بدون ترس از هر موضوعی با مطالعه مقاالت و کتاب های مربوطه به زمینه 

 د، اما باز هم میگوییم به شرط عالقه !یموفقیت های خوبی در زمان کم دست پیدا کن

هیچ وقت از سئو نترسید. با شهامت وارد آن شوید، تغییرات گفته شده را انجام دهید و با 

ر خواهد شد، در هر مرحله سایت را آنالیز کرده و پیشرفت استفاده از روش هایی که ذک

  خود را به چشم ببینید و آن وقت است که هر روز به آن عالقه مند تر خواهید شد.

 .توجه فرمایید زیر اطالعات به سایت وب سازی بهینه اهمیت با بیشتر آشنایی برای

 

 

 

 شود؟ می جستجو انجام وتورهایم طریق از شما سایت بازدید درصد 80 دانستید می آیا 
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 می استفاده وب سایت از خود های نیاز تهیه و خرید برای افراد روز به روز دانستید می آیا 

 کنند؟

 را گر موتور جستجو اول صفحه در جستجو های نتیجه فقط کاربران اکثر دانستید می آیا 

 کنند؟ می مشاهده

 و گوگل بزرگ یعنی جستجوگر موتور 2 توسط اشم های کننده بازدید بیشتر دانید می ایا 

Yahoo شوند؟ می شما سایت وب وارد 

 

 سایت  سازی بهینه متداول سواالت

 

 سایت؟ سازی بهینه چرا

 رفته باال گوگل در شما رتبه سایت شود می باعث سایت سازی بهینه .است خوبی سوال 

 که افرادی نتیجه در شدید، ردوا گوگل صفحه اول به شوید. وقتی وارد گوگل اول صفحه به و

 شما سایت وارد و دیده را شما سایت وب کند، می را جستجو شما نظر مورد کلیدی کلمه

 فروخته بیشتر شما محصوالت درنتیجه .شما سایت بازدید افزایش کار یعنی این شوند و می

 .کرد خواهد بیشتری مشتری شما یا خدمات و شده

 

 گوگل است؟ اول صفحه به آمدن برای هم دیگری راه آیا 

 می پرداخت دالر به هزینه این که داشت نظر در باید ولی در گوگل. تبلیغ از بله، استفاده 

 صرفه به آورند می در پول دالر به که خارجی های سایت وب برای این قضیه شاید .شود

  نباشد. صرفه به شاید که باید به ریال پرداخت کنیم ما اما برای باشد

 

  دهیم؟ انجام هایی کار چه باید ما سازی بهینه برای 

 سایت وب سئو، دانش داشتن بر عالوه گوگل، باالی های به رتبه یافتن دست برای معموال

آدرس  از همچنین و باشد خطا بدون باید سایت وب. است نیاز مورد نیز قابل انعطاف و خوب

 تا متخصصان باشد داینامیک سایت وب که است بهتر همچنین. کنید استفاده معتبر های

 اضافه شما به سایت جدید مطلب یا و کنند ویرایش را مطالب بتوانند سایت سازی بهینه

 کنند.

 

 

 است؟ چقدر سایت سازی بهینه و سایت رتبه افزایش هزینه
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از  رقبا استفاده میزان رقیبان، تعداد همچون معیارهایی. ندارد وجود این کار دقیق برای عدد 

 .است تاثیرگذار قیمت در ...و روزانه جستجوهای تعداد سئو، ایه تکنیک

 

 برسیم؟ خوبی رتبه به تا کشد می طول مدت چه 

 میزان همچنین و رقباء سایت وب و شما سایت تحلیل وب از بعد باید هم موضوع این 

 .گیرد قرار بررسی مورد دیگر پارامتر چندین و کلمه کلیدی آن روی بر جستجو

 

 است؟ العمر مادام صورت به سایت وب سازی بهینه این آیا 

 رتبه به رسیدن برای کردن هزینه حال در رقبا تمام وب محیط در. سختی است بسیار سوال 

 هستند؟ کنجکاو قضیه این برای مقدار چه شما رقباء دید باید ال. حباال هستند های

 

 بهترین موتور جستجو کدام است؟

 

 

 جواب میدهیم گوگل ! ر که منظورمان را فهمیدید،و همانطو بدون اتالف وقت

، زیرا طبق آمار شک نکنید که شرکت گوگل بزرگترین موتور جستجوی جهان را در اختیار دارد

% کاربران جهان از این موتور برای رسیدن به اهداف خود استفاده 90منتشر شده بیش از 

 میکنند.

 جالب است بدانید که گوگل اولین سایت و موتور جستجوی جهان نبوده است.

سایت کار خود را در دنیای اینترنت شروع کردند که البته بیشتر چند صد وب ۱۹۹۳در سال 

 ۱۹۹۰ز آن و در سال اگرفتند، اما خیلی قبل ها مورد استفاده قرار میها در دانشگاهآن

 را آغاز کرده بود.  نخستین موتور جستجو کار خودش

با نام  McGill شد توسط دانشجویان دانشگاهشناخته می Archieاین موتور که تحت عنوان 

Alan Emtage  درست شده بود که اسم آن در اصلArchieved  بود که به صورت اختصاری و

 نام گذاری شد. Archieتحت نام 
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کرد، تنها قادر بود از روی نام و تیتر ها کار میFTPاین موتور جستجو که از طریق فعالیت در 

 جو در بین کلمات محتوا بپردازد.توانست تا به جستمطالب آن را تشخیص بدهد و نمی

 متن کوتاهی از ویکی پدیا راجع به گوگل و آمار آن جالب میباشد.

( یک موتور جستجو در وب است که تحت Google searchجستجوی گوگل )به انگلیسی: 

گاه روزانه صدها میلیون دالر دریافت گوگل قرار دارد. گوگل از راه این وب مالکیت شرکت

ال بعد از راه اندازی اولین سبه وجود آمد.)تقریبا هفت  ۱۹۹۷گاه در سال کند و این وبمی

 است.میلیون بار بازدید شده ۱۳۵، ۲۰۰۸سایت جهان!( دامنه اصلی این سایت در مه 

ازدیدکننده در بین کاربران را دارد. موتور گوگل روزانه چند صد این موتور جستجو بیشترین ب 

شود. مهم ترین هدف گوگل یافتن متن مورد نظر در میلیون بار به طرق مختلف استفاده می

 میان صفحات وب است. 

های دیگر آن مثل جستجوی تصاویر گوگل، نیز مورد اما انواع دیگر اطالعات به وسیله قسمت

 ۱۹۹۷سط لری پیج و سرگئی برین در سال گیرند. جستجوگر گوگل تویاستفاده قرار م

حالت جستجوی دیگر نیز دارد. مثل  ۲۲ساخته شد. این جستجوگر به جز جستجوی واژگان، 

های زمانی )وقت محلی(، قیمت سهام، بینی هوا، محدودهها، پیشجستجوی مترادف

 گاه و....ها، اطالعات فروداطالعات زلزله، زمان نمایش فیلم

های دماها، واحد ،(۸۰...۷۰ای وجود دارد مانند بازه )همچنین مختص اعداد، امکانات ویژه 

 و... ( tan 30 + \ln y^3پول و تبدیل آن ها به هم، عبارات محاسباتی )

ترتیب قرارگرفتن نتایج جستجوی گوگل بستگی به عاملی به نام رنک )به انگلیسی:  

Rankگوگل با به کاربردن عملگرهای جبر بولی مانند شمول و عدم  ( صفحه دارد. جستجوی

 Advancedاست.)به انگلیسی: های زیادی را برای کاربران قابل تنظیم کردهشمول گزینه

search) 

گوگل با تفکر قوی و همچنین عملکرد خوب توانسته است طیف  همانطور که مطالعه کردید

شن های خود را تقریبا در تمام وسایل یاپلیکوسیعی از کاربران را به خود جذب کند و 

 الکترونیکی )از گوشی های تلفن همراه گرفته تا تلویزیون و...( قرار دهد.

 پس طبیعی است که شما با تمرکز بروی این سایت بتوانید در سئو به موفقیت برسید.

 

 

 

 ؟موتور های جستجو چگونه کار میکنند
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جو بروی شانه های ربات ها یا همان خزنده ها باشد. شاید تمام بار زحمات موتور های جست

 قبل از تشریح چگونگی کار این موتور ها، دسته بندی آنها را مشخص میکنیم.

 موتور های جستجوگر اصلی .1

 موتور های جستجو گر تابع .2

 

تعداد کمی از آنها وجود دارد و معروف ترین آنها گوگل میباشد.  ،موتور های جستجو گر اصلی

 ت ها دارای الگوریتم های خاص خود برای دست یابی به بهترین جستجو میباشند.این سای

خزنده های خاص خود را دارند و انواع مختلفی از جستجو را شامل میشوند. )اعم از 

 وب،تصویر،ویدئو و...(

اما موتور های جستجوگر تابع در اصل وبسایت های اغلب ساده ای هستند که بر اساس 

ز موتور های جستجوی اصلی کار میکنند. بطور مثال وقتی شما کلمه ای را الگوریتم یکی ا

در این موتور جستجوگر سرچ میکنید، این سایت درخواستی را به سرور های گوگل ارسال 

خود را بر اساس الگوریتم های گوگل مرتب کرده و برای شما به  نتایجمیکند و لیست 

 نمایش میگذارد.

ربات ها در تمام اوقات مشغول گشت و ربات ها بسیار جالب است. اما چگونگی عملکرد این 

ثبت شده در دایرکتوری خود و دیگر دایرکتوری ها را  گذار داخل اینترنت هستند و صفحات

و در مرحله آخر با ایجاد یک کش قوی آنها را در  کردهبررسی میکنند، نوع آنها را دسته بندی 

. )این موتور ها معموال پهنای باند بسیار باال و حافظه حافظه خود ثبت و رتبه بندی میکنند

 کش قوی دارند.(

در ادامه هم این کار صورت میگیرد و اینطور نیست که ربات ها فقط یک بار به وبسایت شما  

سربزنند، بلکه تقریبا هر روز از آنها دیدن میکنند و تغییرات را ثبت کرده و در حافظه قرار 

 میدهند.
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 نک چیست؟پیج ر

 

گوگل برای قبل از بررسی الگوریتم های گوگل الزم است با مفهوم پیج رنک آشنا شوید. 

تعیین اهمیت صفحات از پیج رنک استفاده میکند که یکی از فاکتورهای اصلی برای رتبه 

سرگئی  لری پیج و توسط بنیانگذاران گوگل (Page Rank) بندی نتایج گوگل است. پیج رنک

نفورد مطرح شد. و در واقع اصطالح پیج رنک نیز از اسم لری پیج گرفته شده در است برین

 .است

تئوری مدیران گوگل این بود که صفحاتی با لینک ورودی زیاد صفحات مهمتر و با اهمیتی 

هستند. الگوریتم آنها لینک های ورودی را بعنوان یک رای مثبت به سایت در نظر میگیرد. 

ودی بر پیج رنک شما به عوامل مختلفی مانند پیج رنک صفحه لینک میزان تاثیر یک لینک ور

دهنده، تعداد صفحات لینک شده در آن و نوفالو نبودن )وجود لینک های مفید( لینک ها 

 بستگی دارد.

البته این معیار تا حد زیادی قابل قبول است زیرا داشتن لینک خروجی زیاد به این معنی 

 فی منابع در سایت وجود نداشته است.است که حساسیت زیادی بر معر

بهترین راه برای افزایش پیج رنک، کسب لینک ورودی به سایت از صفحاتی با پیج رنک باال 

است. شما میتوانید با دیگران تبادل لینک کنید ولی این کار را فقط با صفحات مرتبط و به 

  تعداد محدود انجام دهید.

در انتها بگوییم که دیگر پیج رنک وجود ندارد، یعنی وجود تمام این توضیحات را دادیم و باید 

 دارد، اما دیگر گوگل آن را به عموم نشان نمیدهد و فقط برای خودش محفوظ است.

دلیل این کار هم سواستفاده هایی است که از این نام صورت میگرفت. بطور مثال سایت  

سایت خود را باال میبردند و با آن هایی بودند که با روش های غلط و سیاه، پیج رنک صفحات 

عدد تقلبی اقدام به فروش لینک به سایت های دیگر میکردند، درصورتیکه خود آنها در 

شرایطی اسپم بودند..! به همین خاطر تصمیم به این شد که بگویند پیج رنک گوگل مرده 

  است! اما بدانید که همچنان وجود دارد و کار میکند.

 

 

 

 

 وگلالگوریتم های گ
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حال با ایجاد این پیش زمینه در ذهن شما که گوگل میتواند بهترین گزینه برای سئوی سایت 

 شما باشد خیلی کوتاه به معرفی الگوریتم های گوگل میپردازیم.

 مگس مرغ الگوریتم - پاندا گوگل الگوریتم - پنگوئن گوگل الگوریتمالگوریتم های گوگل شامل 

 Page الگوریتم - Page Layout الگوریتم - PayDay Loan گوریتمال - کبوتر الگوریتم - خوار

Authority - الگوریتمو  گورخر الگوریتم - کافئین الگوریتم mobilegeddon .میباشند 

برای کاربران اینترنتی و وبمستران ناشناخته هستند و بیشتر اطالعاتی که بر روی اینها  

ن و یا بررسی های دقیق متخصصین سئو تهیه اینترنت مطالعه میکنید براساس حدس و گما

گذشته مشخص شد که در حال حاضر خود گوگل بطور دقیق میداند که های شده اند. ماه 

دلیل افت رتبه یک سایت در نتایج جستجو چیست و کدام یک از این الگوریتم ها موجب آن 

ران سایت ها قرار شده اند ولی این اطالعات از طریق اکانت وبمستر تولز در اختیار مدی

)اکانت گوگل وبمستر تولز یکی از اولین و مهمترین قسمت های سئو را در بر دارد،  نمیگیرد!

ولی به دلیل رعایت نکات فنی الزم میدانیم ابتدا شیوه های صحیح طراحی سایت بهینه را 

 اشید.(توضیح داده و سپس به سراغ توضیح گوگل وبسمتر برویم. لطفا تا فصل آینده شکیبا ب

بنظر میرسد که رفته رفته گوگل قصد دارد اطالعات بیشتری از عوامل موثر بر رتبه بندی 

 .سایت ها در اختیار کاربران خود قرار دهد

 

در همین راستا جان مولر در پاسخ به سوال یکی از کاربران در مورد الگوریتم گوگل گفته  

 است:

بر جایگاه خوب آنها در نتایج  سرعت ایندکس شدن صفحات سایت نمیتواند دلیلی

جستجو باشد. اگر مطالب شما بخوبی ایندکس میشوند ولی جایگاه مناسبی 

کسب نمیکنند به این معنی است که محتوای سایت شما مورد پسند الگوریتم نبوده 

 و کیفیت الزم را ندارد.

برای تعیین بطور مشخص میتوان گفت که مولر در مورد الگوریتم پاندا و تصمیم گیری آن 

کیفیت محتوای سایت صحبت میکند و این نشان از آن دارد که گوگل دقیقا میداند که سایت 

شما توسط کدام الگوریتم جریمه شده است که البته به خود وبمستر اطالعی داده 

 نمیشود.

 

 

 گوگل پاندا  الگوریتم
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ر ت که برای اولین بار داس بندی صفحاتدر رتبه نام الگوریتم جدید شرکت گوگل گوگل پاندا

آغاز به کار کرد. این الگوریتم نتایج جستجو را تا حدی تغییر داده و به شدت با  ۲۰۱۱فوریه 

 .نمایدمتن های کپی شده و کم ارزش مبارزه می

چندسالی میشود که مدیران سایت های بجای خلق مطالب و پست های جدید، فقط 

در بعضی از موارد مشاهده میشد که  هستند.شغول کپی برداری از وبسایت های دیگر م

مدیر یک سایت با زحمت فراوان مقاله ای را ترجمه میکرد و آن را در وبسایتش برای استفاده 

قرار میداد ولی برخی با عدم رعایت قانون کپی رایت، آن مقاله را در  بصورت رایگان عموم

آن وبسایت ناقض حقوق کپی و جالب تر اینکه در برخی موارد  میگذاشتندوبسایت خود 

 در نتایج گوگل باالتر از سایت اصلی قرار میگرفت. ،رایت

خوب اصال منطقی بنظر نمیرسید که کس دیگر زحمت اصلی را بکشد و دیگران از آن بهره 

مند بشوند. به همین دلیل بود که گوگل به فکر چاره افتاد و با معرفی الگوریتم گوگل پاندا در 

 این مشکل برآمد.صدد مبارزه با 

اما همانطور که قبال هم گفتیم، گوگل بعد از اجرای هر الگوریتم، راهکار های منطقی نیز 

ارائه میدهد تا ضربه ای به رنک وبسایت شما وارد نشود. فقط کافیست خود را همرنگ با 

 گوگل کنید.

 اما راه کار های همرنگی با آقای پاندای گوگل...

در وبسایتتان را باال ببرید. یعنی وقتی کاربری با لیست ان دگاری کاربردر ابتدا باید زمان مان

هر روش دیگری به سایت شما وارد میشود، مهم است که زمان نسبتا زیادی را گوگل و یا 

در سایت شما سپری کند و مشغول گشت و گذار در آن شود. بدترین حالت برای یک 

و بدون بازدید از صفحات داخلی دیگر،  وبسایت این است که شخصی وارد سایت شما شود

به سرعت سایت شما را ترک کند. این نکته کامال منطقی به نظر میرسد که سایت شما 

نتوانسته است رضایت کاربر را جلب کند. اگر تعداد این خروج های بیش از موعد از سایت 
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رای کاربران شما زیاد شود، گوگل به این نتیجه میرسد که سایت شما پایگاه مناسبی ب

نخواهد بود و در نتیجه رنک شما افت شدیدی خواهد کرد. میتوانید با قرار دادن بالک مطالب 

مشابه و همچنین طراحی ساده و گرافیکی، بازدید کنندگان سایت خود را ملزم به استفاده 

 از قسمت های دیگر سایت خود کنید.

اکتور مهم در مقابله با الگوریتم پاندا پس افزایش زمان ماندگاری و کاهش فرار از سایت دو ف

 به شمار میرود.

نکته مهم دیگر در این الگوریتم این است که گوگل به پست های ثابت و تبلیغات فراوان در 

سایت ها حساس شده است.سعی کنید از آنها به شکل محدود استفاده کنید و یا بعضی 

 از آنها را از بین ببرید.

ای اجتماعی و برند سازی نیز تاثیر بالقوه ای در همرنگ شدن با الزم به ذکر است شبکه ه

 این الگوریتم دارد که بطور کامل در فصل های گذشته توضیح داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوریتم گوگل پنگوئن
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 اعالم 2012آوریل  24که برای اولین بار در تاریخ از الگوریتم های جدید گوگل به حساب میرود 

این الگوریتم دشمن تکنیک های دخیل در  .و تاکنون پنج آپدیت از آن معرفی شده است شد

 افزایش مصنوعی رنک وبسایت ها و یا به تعبیر خود گوگل، سئوی سیاه میباشد.

رعایت شده  Black Hat SEOتوجه اصلی گوگل به وبسایت هایی میباشد که در انها اصول 

تعریف میشوند. از این نوع  s Webmaster Guidelines’Googleاست و این اصول براساس 

و شرکت در تبادل لینک هایی که به نام  Keyword Stuffing , Cloackingتکنیک ها میتوان به 

Link Schemes .معروف هستند اشاره کرد 

را در آغاز کتاب مطرح کردیم؟ در واقع فاکتور اساسی در  Communityیادتان میآید مبحث 

است ولی برخی خواستند با دور زدن این روش به  Communityنان هم همان سئو هم چ

شکل های مصنوعی رنک و رتبه سایت خود را باال ببرند. بطور مثال به وبسایت های بزرگ و 

پربازدید مبلغی را پرداخت میکردند تا لینک وبسایت آنها در سایتشان قرار دهد. تا قبل از 

ار پاسخ بسیار خوبی برای مدیران وبسایت ها داشت، بطوریکه وجود الگوریتم پنگوئن این ک

با خرید چند بک لینک از سایت های پربازدید در فاصله چند روز رتبه سایت آنها بشکل چشم 

بار فنی و ارزش محتوایی گیری باال میرفت، اما این امر در صورتی بود که آن سایت ها اغلب 

 خوبی نداشتند.

درصد از نتایج  ۳.۱نزدیک به  تدای شروع به کار این الگوریتم تا به حالجالب است بدانید از اب

درصد از زبان هایی مانند آلمانی و عربی را تحت تاثیر قرار داده  ۳زبان انگلیسی و حدود 

 است.
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امال واضح است که این یک مشکل بزرگ در سر راه فعالیت بزرگترین موتور جستجوی ک

یت های اسپم و میکرد. به همین منظور با ارئه این الگوریتم سا جهان بود و باید آن را مرتفع

 ی و توبیخ شدند.کالهبردار شناسای

 مقابله با این الگوریتم...های اما راهکار 

یکی از افراد سرشناس در زمینه سئو پاسخ جالب و در عین حال عجیبی دارد. او میگوید به 

سایتتان را با مطالب مفید و دسته اول پر  بازدید فرستاده شده از طرف گوگل توجهی نکنید.

ظر دادن در وبالگ های دیگران و ارسال پست مهمان ن دیگر ایجاد محتوی کنید.کنید. بعبارت 

 میتواند برای ایجاد محبوبیت در مدت زمان کم بسیار مفید باشد.

 نکته جالب صحبت های او اینجاست که میگوید شما در طول این مدت زمان به گوگل کم

توجهی کردید، ولی عکس این رابطه وجود داشته است و توجه گوگل به شما آرام آرام 

 معطوف شده است.

در بخش فوتر سایت تبادل لینک محدود با سایت های هم رتبه و مرتبط  کنید سعی -1

با موضوع سایت خود داشته باشید و به شدت از گرفتن لینک های سایت های 

 کنید.اسپم و با رنک پایین خودداری 

شما هم نباید در سایت های اسپم و دایرکتوری های بی ارزش لینک خود را قرار  -2

( Authority)اهمیت و قدرت لینک ها بر اساس  ،دهید، زیرا طبق الگوریتم جدید گوگل

 ارزیابی میشوند و گوگل از لینک های بد شما گذشت نمیکند.

دو الی سه بار چک مهم است که لینک های خود در سایت های دیگر را ماهی  -3

شدید رتبه پیدا کرده اند را از بین کنید، لینک سایت هایی که حذف شده و یا افت 

 ببرید.

در بین مطالب سایت خود حتما از لینک های داخلی استفاده کنید، سعی کنید  -4

کلمات کلیدی داخل مطالب سایت را به مطالب مرتبط دیگر سایت لینک داخلی 

 دهید.
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رغ مگس خوارالگوریتم م  

 

هدیه ای بنام مرغ  2013آگوست  21و در تاریخ گوگل در سالروز تولد پانزده سالگی خود 

با ارائه این الگوریتم نتایج مگس خوار را به تمام کاربران هدیه داد. این شرکت معتقد است 

 خواهد گرفت. ربهتری از میان این چند صد میلیارد صفحه وب در اختیار کاربران قرا

بر خالف الگوریتم های گوگل پاندا و گوگل پنگوئن یک  Hummingbird غ مگس خوار یامر

دلیل  .افزونه آنتی اسپم نیست بلکه بر روی بهینه سازی پرس و جوهای کاربران کار میکند

 دقت و عکس العمل سریع آن میباشد. ٬استفاده از نام مرغ مگس خوار در چابکی

بر خالف دو الگوریتم قبلی بر شناختن اسپم و تقلب تمرکز همانطور که گفتیم این الگوریتم 

بلکه افزونه ای برای تجزیه و تحلیل عباراتی است که کاربر برای جستجو وارد کرده ندارد، 

 .است

در واقع این الگوریتم تاثیر مستقیمی در رتبه بندی سایت ها ندارد و بیشتر تالش دارد نتایج 

 برای کاربران پربازده تر کند.جستجو در کلمات مورد جستجو را 

مرغ مگس خوار ابتدا کلمات مترادف عبارت جستجو  کار این الگوریتم اینگونه است کهطرز 

 شده را پیدا میکند تا بیشتر بتواند به درک صحیحی از منظور شما برسد.

 و پاندا و پنگوئن را منسوخ کرده است؟ Page Rankآیا مرغ مگس خوار 

این الگوریتم مربوط به نحوه جستجو  ه شدگوییم که همانطور که گفتبطور کامال مختصر ب

 به دو حیوان سیاه و سفید ندارد. اشد و تاثیری در گفته هایمان راجعمیب
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 اجازه دهید مابقی الگوریتم ها را کمی مختصر توضیح دهیم.

 

 کبوتر الگوریتم

 

 ساده زبان به الگوریتم این. است کبوتر الگوریتم گوگل جستجوی موتور اصلی  مساله صورت

 هر در و گیرندمی قرار داده هایقفس در اینترنتی سایتهایوب اطالعات. میکند عمل اینگونه

 کلمه با هاآن مقایسه و سایتها این محتوای بررسی به که دارد وجود کبوتر تعدادی قفس

 به بار یک کنند پیدا کلیدی کلمه مناسب مطلبی که بار هر. پردازندمی شده جستجو کلیدی

 باالتر گوگل در باشد شده خورده آنها به نوک مقدار بیشترین که صفحاتی. زنندمی نوک آن

 به حتی برسند اهداف به بهتر میکنند کمک کاربران به الگوریتم این. شوندمی داده نشان

 .میدهد نشان کاربر به را نظر مورد هدف و بومی،مطلب و جغرافیایی موقعیت لحاظ

 

 PayDay Loan وریتمالگ

 

 مورد محتوای اما شدید سایتی وارد و کردید جستجو را کلیدی کلمه که است افتاده اتفاق

 سایت برای را پرکاربرد کلیدی کلمات که هستند هایی سایت سری یک.نکردید پیدا را نظر

 ینا با الگوریتم این. کنند خود آن از را ها جستجو تا میکنند استفاده آن صفحات و خود

 .میکند مبارزه سیستم

 

 Page Authority الگوریتم

 

 از استفاده با سایت که مفهوم این به شما، سایت وب سنجی قدرت و سنجی عتبارا

 بازدید تعداد دیگر، هایسایت از ورودی لینک میزان محتوا، کیفیت نظیر مختلفی فاکتورهای

 سایتوب صفحه قدرت میزان ندگذرانمی شما سایت در هابازدیدکننده که زمانی و کننده

 .است تاثیرگذار گوگل در آن رتبه در و شده مشخص
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 کافئین الگوریتم

 

 بخشیدن بهبود برای شده جستجو عبارات روی و است خوار مگس مرغ مانند الگوریتم این

 بنابراین نیز اجتماعی های شبکه روی نگاهش که تفاوت این با است آمده بوجود جستجوها

 مثبت تاثیر سایت سئوی روی زیادی میزان به اجتماعی های شبکه در فعالیت اضرح حال در

 .دارد

 

 گورخر الگوریتم

 

 ترویج جلوی و شد اجرا و طراحی اینترنتی های فروشگاه سنجی کیفیت جهت الگوریتم این

 یا گرا واکنش صورت به سایت طراحی  میگیرند را تقلبی اینترنتی های فروشگاه گسترش و

 تشویق برای تخفیف های کوپن از استفاده کاالها، تمامی برای بارکد داشتن نسیو،ریسپا

 شدن کم دیگر، سایتهای در موجود کاالهای با مقایسه ایجاد محصوالت، این خرید به کاربران

...  و فروشگاه برای معتبر آدرس وجود کاالها، روی قیمت وجود خریدار، راحتی و خرید مراحل

 .میکند توجه آنها به خود الگوریتم این در گوگل که هستند عواملی

 

 mobilegeddon الگوریتم

 

 گوگل ها دیوایس دیگر به نسبت آماری های نسبت و اینترنت موبایل مصرف به توجه با

 حساب به گوگل الگوریتمهای جدیدترین جزء الگوریتم این کرد اعالم را خود الگوریتم جدیدترین

 و تبلت صفحات در که هایی سایت. است گردیده اعمال ثالام اردیبهشت در که آید می

 خواهند حذف جستجو نتایج از تدریج به نمیشوند داده نمایش خوبی به همراه های گوشی

 .شد
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پس سعی کنید مطالبی که تا به اینجای کار گفته شد به دقت عمل کنید، در این صورت 

مئنا به موفقیت های زیادی دست پیدا بیشترین راه را در جاده سئو طی کرده اید و مط

خواهید کرد. )فقط الزم است که همواره آخرین نسخه کتاب را در اختیار داشته باشید، زیرا 

 همیشه الگوریتم های گوگل در حال نوزایی و تغییر میباشد.(

 

 

 یک نکته طالیی

 

ای کاربران استه هوسعی نکنید با بهینه سازی های بیش از حد، خود را بدون توجه به خ

فقط برای گوگل لوس کنید. الگوریتم های گوگل کاربر پسند شده است، یعنی اگر کابران از 

سایت شما راضی باشند، هر روز به سایت شما سر بزنند و در آن مدت زیادی را به گشت و 

 گذار بگذرانند، سایت شما برای گوگل به محبوبیت رسیده است.
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 چهارم جمع بندی فصل

 

در این فصل با الگوریتم های گوگل بطور جامع آشنا شدیم. باور کنید این مباحث و تجزیه و 

تحلیل علمی آنها آنقدر گسترده و وسیع میباشد که میتوان راجع به هر کدام از آنها چندین 

مقاله نوشت. پس چنانچه این الگوریتم ها را جدی بگیرید و مو به مو به آنها عمل کنید 

مئنا به موفقیت میرسید، زیرا بهینه سازی کد بندی های سایت در درجه های بعد از مط

 الگوریتم های گوگل قرار دارد.

پیشنهاد میشود پروژه های این الگوریتم ها را بصورت ماهانه بروی سایت خود پیاده سازی 

مثبت را لمس خود را قبل و بعد از پروژه خود چک کنید. حتما تاثیرات  جایگاه سایتکنید و 

 خواهید کرد.

نکته طالیی آخر فصل را هم به خاطر بسپارید. سایتتان را کاربر پسند بسازید. فقط کافیست 

سایت شما را باال  و ماندگاری آنها، به تنهاییسایتتان را باال ببرید، حضور کاربران  محبوبیت

 میبرد.
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 فصل پنجم
 

 

 

 

 :. زی داخل سایتبهینه سا.: آشنا شوید با 
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 alexa.comسایت 

 

)آن هم به شاید به جرات بتوان گفت معتبرترین مرکز ارزشگذاری سایت در جهان میباشد.

 نفر به نامهای 2توسط  1996الکسا در سال  دلیل عدم وجود رقبای جدی در این زمینه(

Brewster Kahle و Bruce Gilliat الهام گرفته از نام الکسا .پایه گذاری شده استRoyal 

Library of Alexandria  بزرگترین کتابخانه مصر باستان قبل از میالد یا کتابخانه سلطنتی

 .اسکندریه است

میلیون دالر خریداری شد و بعد از آن  250الکسا توسط شرکت آمازون به مبلغ  1999در سال 

 .و ... داشته است DMOZهمکاری هایی با گوگل، مایکروسافت، پروژه دایرکتوری باز

 روزانه و همچنین رتبه های محلی و جهانی سایت ها تقریبیآمار ارائه کننده الکسا 

هزار بسیار به واقعیت نزدیک است و از  100آمار الکسا خصوصا در رتبه های زیر  میباشد.

 است.  همین رو مورد توجه وب مستر ها قرار گرفته

دارد، زیرا اگر بتوانند به رتبه های خوب و زیر صد این موضوع سود بسیاری برای وبمسترها 

هزار نزدیک شوند میتواند از لحاظ مالی و تجاری بازده بسیار خوبی برای مالکان سایت ها 

 )البته از راه تبلیغات(.باشد داشته

به تعبیر دیگر الکسا لیستی از وب سایتهای اینترنتی است که بر اساس ترافیک و تعداد 

وب  100یا  50ازی شده و اگر وب سایتی در منطقه خود مثال ایران جزو بازدید مرتب س

سایت اول آن نمایش داده شود مشخص کننده ارزش باالی این سایت از لحاظ تجاری نیز 

خواهد بود زیرا وب سایتهای دیگر سعی می کنند با پیدا کردن سایتهای پر ترافیک از آنها 

استفاده کنند که موجب افزایش در آمد و ارزش برای دریافت لینک یا نمایش تبلیغات 

 .سایتهای پربازدید خواهد شد

 alexa.com/siteinfo/yoursite.com از این آدرساستفاده از این سرویس کافیست  برای

 استفاده کنید و سایت خود را به جای آدرس تست قرار دهید.
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 نمایی از صفحه اول سایت الکسا: 

 

 

 

به برخی از آنها اشاره  در قسمت بعد دی به کاربران خود میدهد کهالکسا امکانات زیا

 میکنیم.

 

 امکانات الکسا

 

 که در همان ابتدای صفحه این نمودار ظاهر میشود که البته Alexa Traffic Ranksنمودار  

و اکنون  باشد 100.000رنک جهانی آنها زیر د که یتنها برای سایت هایی نمودار میکش قبال

 ثر سایت های نمودار میکشد.برای اک

Global Rank  که رتبه جهانی سایت وRank in  که رتبه محلی و کشوری سایت شما را

 مشخص میکند.

به این معنا که با تفکیک به شما نشان میدهد چه کسانی از  ?Who visitsدر قسمت بعد 

را به شما بروی  سایت شما بازدید کرده اند و در قسمت پایین تر بازدید بر اساس کشور ها

 نمودار نشان میدهد.

دو بالک پایین سایت بسیار مهم است. بالک اول مربوط به بیشترین کلمات کلیدی میباشد 

که از طریق آنها سایت شما در موتور های جستجو باال آمده است. این موضوع برای یک 
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یت چه کلماتی سئو کار بسیار میتواند مفید باشد که بداند چگال ترین کلمات کلیدی سا

 است.

به معنای بک لینک های سایت شما میباشد. باال  Total Sites Linking Inو در قسمت آخر 

برای آشنایی بیشتر راجع به بک  بودن این قسمت لزوما به نفع وبسایت شما نمیباشد.

لینک های سایت و لینک های مفید میتوانید به قسمت الگوریتم های گوگل در فصل چهارم 

 مراجعه کنید. کتاب

 

 Bounce Rateمفهوم 

 

طوری نشود که کاربر در هنگام ورود به سایت شما دچار سردرگمی شود، زیرا خیلی 

بعد از ورود، کمی در سایت شما گشت و گذار کند و از صفحات دیگر  افراداهمیت دارد که 

 بازدید به عمل آورد.

 

 (Bounce Rate) تعریف نرخ پرش

 

ی یک صفحه شود که کاربر بعد از مشاهدهدیدهایی از سایت گفته مینرخ پرش به درصد باز

د از سایر از سایت )فارغ از نوع صفحه و نوع ورود به آن صفحه( آنرا ترک کند )بپرد( و به بازدی

 صفحات سایت ادامه ندهد.

 .است (exit rate) نرخ پرش مفهومی متفاوت از نرخ خروج 

 

 متوسط زمان صرف شده روی یک صفحه

 

گوید که کاربران قبل از ترک یک صفحه، به متوسط زمان صرف شده روی یک صفحه به ما می

کنند. این فاکتور بهتری برای ی آن صفحه صرف میطور متوسط چقدر زمان برای مشاهده

ی مد نظر ماست. اگر کیفیت محتوای یک صفحه خوب باشد، کاربران زمان بیشتری را نتیجه

ند کرد. در این صورت حتی اگر نرخ پرش باال باشد نیز شما متوجه در آن صفحه صرف خواه

 .اندی شما رسیدهی مورد نظر خود در صفحهشوید که کاربران به نتیجهمی

حال فرض کنیم که کاربر به دنبال پاسخ به اما یک نقص و ایراد در این قانون وجود دارد. 

 ؟ چیست قانون اهمخواهد بداند سوالی است. مثالً می
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خود  دهد و دریافت پاسخای که این موضوع را توضیح میدر آن صورت بعد از مشاهده صفحه

توان گفت پرش کاربری که سایت را پس از سایت را ترک خواهد گفت. در این صورت نمیآن 

دم و یا صفحات پرداخت آنالین بانک ها. مر کند، پرش بدی استخواندن یک صفحه ترک می

دقیقه کار خود را انجام داده و آن  2جعه میکنند و ظرف مدت حداکثر به این صفحات مرا

 صفحه را ترک میکنند. آیا میتوان گفت که صفحات سایت بانک ها اهمیت کمی دارد؟

دو مفهوم نرخ پرش خوب و نرخ پرش بد مطرح برای پاسخ به این دست پرسش ها بود که 

 شد.

 

 نرخ پرش خوب

 

شد، اما متوسط زمان صرف شده روی صفحه نیز باال باشد، ای باال بااگر نرخ پرش صفحه

رسد کاربران به آنچه که در شما نباید چندان احساس نگرانی کنید. چون به نظر می

یت )پس با این شرط در الگوریتم، مشکلی برای رنک سا .انداند رسیدهجستجوی آن بوده

 های مشابه درگاه بانکی بوجود نمیآید.(

  

 نرخ پرش بد

 

ای باال باشد و متوسط زمان صرف شده روی آن صفحه نزدیک به صفر گر نرخ پرش صفحها

مانند و آنرا به آید. کاربران در این صفحه نمیباشد، این یک نرخ پرش بد به حساب می

کنند. نتیجه اینکه شما باید علت این موضوع را دریابید و مشکل را برطرف سرعت ترک می

 .کنید

  

 را کاهش دهیم؟چطور نرخ پرش 

 

خودتان بهترین جواب برای این پرسش هستید. سایتتان را به چند نفر از دوستانتان نشان 

دهید و از آنها بخواهید تا آن را نقد کنند. از آنها عیب و ایراد های سایت را بپرسید و جویا 

شوید که چه عواملی باعث میشود که شما در هنگام ورود به این سایت به سرعت تب 

 مرورگر خود را ببندید. این عوامل را شناسایی کرده و سعی کنید آنها را از بین ببرید.

بهترین راه برای کاهش نرخ پرش استفاده از مطالب درست و واقعی است. به این معنا اما 

های کاهش نرخ راه»سایت شما با عنوان ای از وبکه اگر در نتایج جستجوی گوگل صفحه
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اخل آن صفحه را غنی کنید از مطالب دسته اول و به روز و البته سعی دباید باشد، « پرش

 .کنید آن مطالب از خودتان و یا ترجمه از یک زبان دیگر باشد و در یک کالم کپی پیست نباشد

ت نیز و طبیعتاً به سرع کرده اندصورت کاربران به صورت کاذب به سایت مراجعه  در غیر این 

سایت به مرور شود تا رتبه آن صفحه از وبن موضوع باعث میایسایت را ترک خواهند کرد. 

در نتایج موتور جستجوی گوگل کاهش پیدا کند. لذا راهکار اساسی برای کاهش نرخ پرش 

 .ارتباط محتوای موجود در یک صفحه با کلمات کلیدی درج شده برای آن است

م، پیشنهادهای زیر مفید واقع حال اگر بخواهیم به صورتی گام به گام با مساله برخورد کنی

. )این هشت پیشنهاد از یک مقاله ذکر شده که متاسفانه بدلیل گمنام بودن خواهند شد

 معذوریم.( ایشاننویسنده آن از ذکر نام 

محتوای صفحه را از حیث درست و مفید بودن بررسی کنید. ببینید آیا مطالب موجود  .1

طه معنادار درستی دارند یا خیر. مطالب در صفحه یا عنوان صفحه و کلمات کلیدی راب

  !خود را برای کاربران بنویسید و نه موتورهای جستجو

تری داشته باشید! تا حد ممکن صفحه را از تبلیغات سعی کنید صفحات جذاب .2

ربط خالی کنید. زیبایی صفحه حتماً در احساس کاربر نسبت به ماندن اضافی و بی

 .در آن تاثیر گذار خواهد بود

ی کاربر روی یک ستندبودن و قابل اعتماد بودن مطالب نیز در زمان صرف شدهم .3

گذارند. تا حد ممکن در سایت خود استانداردهای طراحی را رعایت صفحه اثر می

 .کنید تا سایت به اصطالح زرد به نظر نرسد

ا تب جدید باز شوند یشوند در پنجره هایی که از سایت خارج میسعی کنید تا لینک .4

سایت شما را ترک ی مربوط به وبی آنها الزم نباشد صفحها کاربر برای مشاهدهت

 .کند

اگر مطالب مورد استفاده شما خیلی طوالنی است بهتر است آنرا به چند بخش  .5

تقسیم کنید. با این کار اوالً کاربر با دیدن یک مطلب طوالنی شوکه نخواهد شد و 

سایت شما را مشاهده خواهد بیشتری از وب ثانیاً برای ادامه خواندن مطلب صفحات

 .کرد

سایت سایت شما در میزان تمایل کاربر به باقی ماندن در وبسرعت لود صفحه یا وب .6

شما تاثیر دارد. طبیعتاً اگر زمان لود شدن صفحات زیاد باشد کاربر تمایل چندانی به 

 .گشتن در سایت شما نخواهد داشت

سایت گوییم وبارتباط برقرار کنید. در اصطالح میبین مطالب مرتبط در سایت خود  .7

 !خود را چسبناک کنید
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بهتر است صفحاتی که نرخ پرش باالیی در وب سایت شما دارند شناسایی کنید و  .8

علت باال بودن نرخ پرش را تشخیص دهید. به این ترتیب مواردی که نیاز به اصالح 

ای بهبود وضعیت را انجام خواهید دارند را شناسایی خواهید کرد و اقدامات الزم بر

 .داد

 

 ساخت وبسایت بهینه

 

قبل از ساخت یک وبسایت بهینه، مهمترین نکته که باید مد نظر شما قرار بگیرد، تهیه 

هاست و دامین استاندارد و مناسب است. ولی از آنجا که در فصل های قبل درباره تامین 

را از طریقه ساخت یک وبسایت بهینه هاست و دامین مباحث کاملی گفته شد، این قسمت 

 آغاز میکنیم.

طریقه کد نویسی استاندارد، روشن و واضح است و اگر آکادمیک با این قضیه آشنا باشید، 

اثیر ت front-endباید بدانید که کد های سمت  میتوانید کد ها مناسب برای سایت خود بزنید.

نگارش شود تاثیر  (HTML5 , CSS3)ی ها و قطعا اگر با آخرین تکنولوژ باالیی بر سئو دارد

بسزایی در جایگاه وبسایت شما خواهد داشت. نکته ای که هرگز نباید فراموش کنید، حالت 

و یا فریم وورک  media@است. بایستی از طریق  Responsive modeواکنش گرا و یا همان 

ی صفحات نمایش وبسایت خود را برای تمام bootstrapهای محبوب در این زمینه مانند 

 نداشته باشید.  scroll horizontalاستاندارد سازی کنید و به قولی 

دلیل این ماجرا هم منطقی است. لطفا رجوع کنید به فصل الگوریتم های گوگل و مجدد 

الگوریتم موبایل گدن را مطالعه نمایید. میبینید که بیشتر بازدید ها امروزه از طریق دستگاه 

میشود. پس طبیعیست که گوگل به وبسایت هایی که حالت نمایش  های موبایل انجام

جالبی در دستگاه موبایل ندارند ، جایگاه مناسبی ندهد. پس نتیجه میگیریم که ریسپانسیو 

 یک امر کامال ضروری در سئو میباشد که به هیچ عنوان نباید از آن غافل شد.

 ل به آنها میپردازیم.در این بحث باقی میماند که به تفصی دیگرینکته های 
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 ناوبری

 

در بهینه سازی سایت میباشد. خیلی مهم است که اوال ها مهمترین گزینه یکی از شاید 

خلی به اکاربر داخل صفحات سایت شما گم نشود و ثانیا تشویق شود تا در میان صفحات د

 گشت و گذار بپردازد. ناوبری دقیقا همین موضوع را بیان میکند.

استفاده از ذوق و سلیقه خود، بالک هایی مانند مطالب مشابه، آخرین نظرات، گزینه  باید با 

بازگشت به صفحه اصلی، پربازدیدترین مطالب و... را در وبسایت خود قرار دهید تا کاربران در 

داخل صفحات داخلی بگردند. این موضوع خیلی مهم است که کاربر وقت زیادی را در بین 

شما بگذراند و هم چنین داخل صفحه ای نشود که هیچ لینکی به  صفحات متنوع سایت

)از این پس به این اتفاق به در آن صفحه گم شود.جای دیگری نداشته باشد و در اصطالح 

این موضوع باعث ضربه جدی به اعتبار سایت شما ( کردیم. dropاصطالح میگوییم کاربر را 

 میشود.نیز 

ه موتور های جستجو لینک های داخلی سایت شما را شاید مسئله مهم دیگر اینجاست ک

 رصد و پیگیری میکنند و باید به یک ارتباط منطقی بین آنها برسند.

لیست های بازشونده و هم چنین مطالب متنوع و جذاب  از منوهای کشویی،استفاده 

 میتواند کمک خوبی برای شما در این امر باشد.

 

 

 

 

 سرعت سایت

 

سعی کنید تا جایی که میتوانید  ین باره سرعت سایت شما میباشد.نکته اول و مهم در ا

تبلیغات گرافیکی را تا حد  صفحه اول سایت خود را خالی از هر نوع کد های اضافه کنید.

ت خود حذف کنید. اگر هم روی آنها حساب مالی باز کرده اید سعی کنید از یامکان از سا

و حجم کمتر از  gif.د و بیشتر تصاویر با پسوند کنیناستفاده  به هیچ عنوانفایل های فلش 

 کیلو بایت را بپذیرید. 100

درست است که کد های آجاکس و جی کوئری تاثیر زیادی در زیبایی سایت شما دارد،  

ولی باید در نظر داشته باشید که سئو و اعتبار سایت شما مهمتر است. این نوع کد ها 



 

75 

الیه های کد اجرا نشوند صفحه بصورت کامل باال  معموال چند الیه میباشند و تا تمام

ولی اگر اصرار به استفاده از  ( ()function$ )مگر اینکه ابتدای آن ها را محدود کنید به نمیآید.

و به هیچ عنوان از پالگین های غیر  از آن استفاده کنید متوسطاین نوع کد ها دارید، در حد 

از این که سرعت لود باالیی دارند، امنیت بسیار  ضروری و غیر رسمی استفاده نکنید. جدا

 بسیار پایینی نیز دارند.

در آورده تا حجم آن کم و  minifyنکته مهم اینجاست که تمام فایل های سایتتان را بصورت 

 سرعت لود باالیی پیدا کند.

 

 

 حجم وبسایت

 

 ا دارد.نکته دوم حجم وبسایت شماست که این هم تاثیر مستقیم در سرعت سایت شم

حجم  …,Arial,Tahomaبطور معمول، متن های از نوع تکست با فونت های استاندارد مانند 

اضافی از سرور سایت شما نمیگیرد، ولی عموما فایل های فلش، تصاویر با حجم زیاد، ویدئو 

های با استارت خودکار، تصاویر متحرک، وجود فایل های صوتی و از این دست فایل ها 

زیادی از پهنای باند سرور شما را اشغال کند و تاثیر بسزایی در سرعت سایت  میتواند حجم

 شما داشته باشد.

گاهی اوقات وجود این فایل ها ضروری و واجب است ولی تا جایی که ممکن میباشد حجم 

گرافیک اصل و شاکله هر سایتی است ولی میتوانید تمامی تصاویر  و تعداد آنها را کم کنید.

در حد حجم  Save For Webایت خود را با استفاده از نرم افزار فوتوشاپ و گزینه و گرافیک س

 های کیلوبایت درآورید و از آن ها استفاده کنید.
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 استفاده از کدهای جاوا اسکریپت

 

سایتتان را شلوغ نکنید. صفحه اول آن را پر از کد های جاوا اسکریپت و افزونه های آماده و 

فه نکنید. بسیاری از این کدهای زیبا سازی سایت و وبالگ که با زبان جاوا کد های اضا

این مورد در هنگام فراخوانی  اسکریپت نوشته میشوند، دارای سرور های ضعیف هستند.

سایت شما توسط کاربران ایجاد مشکل میکند، زیرا در هنگام فراخوانی آن کد از سرور مبدا 

پاسخ مناسبی داده نمیشود و در بسیاری از مواقع به دلیل )به دلیل فشار باالی آن سرور( 

 همین مشکل اصال سایت شما بطور کامل باال نمیاد.

دقیقا آش نخورده و دهن سوخته! حتی اگر سرور سایت شما هم بطور کامل و صحیح کار 

کند، بخاطر ضعف سروری که کد های جاوا اسکریپت روی آن فعال است، سایت شما دچار 

 میشود و این به ضرر شما تمام خواهد شد.اختالل 

بسیاری از طراحان برای  معتبر، کامال متفاوت است. CDNاما باید بدانید که این امر با قضیه 

 google font – font awesome – jQuery – bootstrapگرفتن سرویس های مختلف مانند 

به معنای ارائه   content delivery networkو... از سی دی ان های معتبر استفاده میکنند )

محتوی در بستر شبکه( که این امر در مواقع بسیاری به نفع سئو میباشد. به این دلیل که 

این فایل ها از قبل در سرور های گوگل کش شده اند و در سرعت لود وبسایت شما تاثیر 

 بسزایی خواهند داشت.

 

 استفاده از سی ام اس ها

 

CMS سایت چند سالی میشود که رونق دوچندان محتوی یریت یا همان سیستم های مد

به هر حال یک پروژه قوی و در عین حال کامال آماده و رایگان است که همین  پیدا کرده اند.

 .شده استاستفاده از آنها توسط مدیران سایت های اینترنتی روز افزون عوامل سبب رونق 

قابل اعتماد است( معموال دست  )که تعداد انگست شماری از آنهااین سی ام اس ها 

تیم های پشتیبانی  معموال ازنوشته بهترین و زبده ترین گروه های کدنویسی جهان است و 

و هر چند وقت یکبار هم نسخه های بروز شده خود را منتشر بهره مند میباشند قوی 

 .میکنند
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م تغییراتی در ه ها، این گروه ،فایده انتشار نسخه های جدید اینجاست که در طی زمان 

)بطور مثال عناصر جدید به قسمت ها مختلف سیستم اضافه  سیستم خود بوجود می آورند

هم سیستم را با الگوریتم های جدید موتور  و میکنند و یا المان های قبلی را تغییر میدهند(

چنانچه باگ امنیتی در سیستم  . از طرفیهای جستجو مخصوصا گوگل هماهنگ میکنند

 آن را برطرف میسازند. به همین دالیل است که این سیستم ها در شروع کار ندکنمشاهده 

 د میزبان مناسبی برای سایت شما باشد.نمیتوان

در لیست زیر به  .اسی نمیتوان اطمینان کرد هر سی امبه البته باید توجه کنید که 

 ترتیب اولویت سی ام اس های محبوب جهان دسته بندی شده است.

 ورد پرس .1

 جمال .2

 دیتاالیف .3

 دروپال .4

 ساز( فروم/وی بولتین)انجمن .5

 اپن کارت)فروشگاه ساز( .6

 ر ترانیکس)ساخت شبکه اجتماعی(یپی اچ پی فاکس و ش .7

 

 سیستم مدیریت محتوی وردپرس

 

ها و وبالگ ها میباشد که برای محتوای وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا برای سایت

های اجتماعی همچنین قابلیت ایجاد سایتآموزشی، تجاری، علمی و... استفاده میشود. 

 را دارد. buddypressهای قدرتمند همچون با افزونه

را خواهید داشت که با زبان برنامه نویسی  bbpressبا وردپرس توانایی ایجاد انجمن با افزونه 

 شود.کیوال پشتیبانی میاسپی اچ پی نوشته شده و توسط مای

 ( است.Open Sourceکامالً رایگان و متن باز ) همانطور که گفته شد این سیستم

شکل گرفت. نام وردپرس را  ۲۰۰۳است که در سال  b۲وردپرس در ادامه راه پروژه موفق 

و از آن  داد دهنده اصلی وردپرس( پیشنهادکریستیان ا سل ک، دوست مت مولنوگ )توسعه

رین و پرکاربردترین ابزار تروز وردپرس با سرعت و پیشرفتی قابل مالحظه تبدیل به معروف

 .ساخت وبالگ و سایت بر روی هاست شده است
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پیشنهاد میشود در حد توان برای ساخت وبسایت خود از سیستم وردپرس استفاده کنید. 

زیرا اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم، گوگل سایت های با سیستم وردپرس را بیشتر 

 بهینه سازی شده است.میپسندد. بعبارت دیگر وردپرس بطور معمول 

 

 SiteMapسایت مپ 

است که محتوی تمام آدرس لینک های داخلی  XMLسایت مپ در واقع یک فایل متنی 

ربات های موتور جستجوگر را راهنمایی میکند تا بیشتر سایت شما میباشد. این فایل 

ما بتوانند به سایت شما دسترسی داشته باشند و هم چنین از آخرین تغییرات سایت ش

 باخبر شوند.

وجود این فایل در سیستم شما تضمین صد درصدی برای افزایش سئوی سایت نیست، 

ولی بودنش خیلی بهتر از نبودنش است. گوگل همیشه سعی می کند کیفیت و دقت الزم 

را در ایندکس کردن صفحات داشته باشد. در اصل باید تفاوت ایندکس شدن مطالب و ثبت 

 .سایت مپ ها را بدانیم

ثبت آدرسها در نقشه سایت تضمینی نیست که گوگل همه صفحات شما را بررسی کند. 

درج سایت مپ فقط برای کمک کردن به گوگل برای جلوگیری از آدرس های تکراری و اعالم 

اما گوگل هیچ وقت تضمین نمی کند در صورتی که شما  صفحات جدید یک سایت است.

 . را اسکن کندسایت مپ خود را ثبت کردید حتما آن 

درج نقشه سایت این امکان را می دهد که گوگل به سایت شما بیشتر وارد شود ، اما 

 .گوگل بر اساس معیارهای مختلف از جمله کیفیت و نداشتن صفحات تکراری رتبه می دهد
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 نمونه ای از کد های فایل سایت مپ:

 

 ن خاطر دو پشنهاد ارائه میکنیم.اما قرار نیست ما اینجا آموزش کدنویسی دهیم. به همی

ها استفاده میکنید، آنها با افزونه های بیشمار خود ساخت و ارائه CMSاول اینکه چنانچه از 

 سایت مپ را برای شما در حد چند کلیک و در دوره های زمانی منظم راحت کرده اند.

هیچ پیش زمینه ای اما در حالت دوم، اگر یک سایت استاتیک دارید و یا در پنل ادمین خود 

برای ایجاد سایت مپ داینامیک در نظر نگرفته اید، پیشنهاد میشود از سایت های آنالینی 

 که در این زمینه وجود دارند کمک بگیرید.

نید. شوید و فقط آدرس سایت خود را وارد ک sitemaps.com-www.xmlبطور مثال وارد سایت 

آن را به راحتی برای  xmlبطور اتوماتیک سایت مپ سایت شما را خواهد ساخت و فایل 

دانلود در اختیار شما میگذارد که بعد از دانلود باید آن را در روت سایت خود بارگزاری کرده و 

http://www.xml-sitemaps.com/
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هم چنین آدرس آن را در اکانت وب مستر تولز گوگل ثبت کنید. )در فصل آخر در این باره 

 توضیح داده شده است.(بیشتر 

 robots.txtفایل 

در عین حال بسیار مفید و تاثیر گذار و یک فایل متنی بسیار ساده   Robots.txt  فایل

پوشه های خاصی را از و  لینک ها توسط این فایل شما قادر خواهید بود تا صفحات, میباشد.

 سازی یک سایت دارد، بهینه در دید موتور های جستجو پنهان کنید این کار کمک شایانی

بطوری که وب سایت هایی که از این فایل استفاده می کنند در رتبه بهتری در پیج رنک قرار 

 این فایل باعث ایجاد امنیت باالتری در برابر حمالت می شود. سئو عالوه بر .می گیرند

 .یادی رو بر روی سایت خود ایجاد نماییدز  توسط این فایل می توانید محدودیتها

از آنجایی که این کتاب در رابطه با آموزش برنامه نویسی نمیباشد، از آموزش کدهای این  

 خودداری میکنیم و فقط چند نکته راجع به آن بیان میکنیم. فایل

ی باشد و به استفاده شده این واژه به معنی عدم اجازه م Disallow ابتدای هر کد از واژه 

ندارد در نتیجه  دسترسی به پوشه و یا فایل مورد نظر راموتور جستجو می فهماند که اجازه 

 عبارت مثال وانعن به .ایل هایی با این شرایط را ایندکس نمی کندف  موتور جستجو

 Disallow:/wp-admin ا برای موتور های جستجو غیر قابل ر وردپرس پوشه ادمین

غیر قابل دسترس  و اگر بخواهیم فایل خاصی را در پوشه ی مورد نظر دسترس می کند

کنیم تنها کافیست بعد از اشاره به پوشه مورد نظر نام فایل یا پوشه ی مد نظرتان راوارد 

 :کنید مانند

Disallow:/wp-admin/Name’s Your Directory 

این  است که Robots.txt نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد محل ذخیره فایل

 به آدرس زیرذخیره شود  ایت مورد نظر ایجاد و یاس ریشه اصلی فایل باید در

http://www.yoursite.com/robots.txt  

دو کد فایل روبوت برای دو سی ام اس محبوب جمال و وردپرس  صفحه بعدبعنوان مثال در 

بعضی از فایل ها باید در دسترس ربات  دقت کنید. Disallowدر استفاده از   ذکر شده است.
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را به  Disallowته اگر ربات های گوگل به حرف ما گوش دهند و فایل های ها باشند. )الب

 (فرمان ما نخوانند!

wordperss 

User-agent* : 

Disallow: /wp-admin 

Disallow: /wp-includes 

Disallow: /wp-content/plugins 

Disallow: /wp-content/cache 

Disallow: /wp-content/themes 

Disallow: /trackback 

Disallow: /tag 

Disallow: /author 

Disallow: /wget/ 

Disallow: /httpd/ 

Disallow: /cgi-bin 

Disallow: /images/ 

Disallow: /search 

Disallow: /feed 

Disallow: /feed/ 

Disallow: /rss 

Disallow: /comments/feed 

/$Disallow: /feed 

 

joomla 

User-agent* : 

Disallow: /administrator/ 

Disallow: /cache/ 

Disallow: /components/ 

Disallow: /editor/ 

Disallow: /help/ 

Disallow: /includes/ 

Disallow: /language/ 

Disallow: /mambots/ 

Disallow: /media/ 

Disallow: /modules/ 

Disallow: /templates/ 

Disallow: /installation/ 

Disallow: /libraries/ 

Disallow: /tmp/ 

Disallow: /xmlrpc/ 

Disallow: /admin 

Disallow: /administrator 

Disallow:/admin/ 
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 آنالیز سایت

 

نکات را با هم مرور کردیم، زمان آزمایش کردن است تا عیب و ایراد های کار  این حال که

 خود را مشخص کرده و در صدد رفع آنها بکوشید.

گوگل لیست سایت های بسیاری اعمم از فارسی و غیر  با یک جستجوی سایده در

فارسی برای شما باز میشوند که امر آنالیز وبسایت را به خوبی برای شما انجام 

میدهند، اما ما در این قسمت قصد داریم بطور ویژه به معرفی چند سایت ویژه بپردازیم 

 را با موفقیت طی کرده اید.که اگر با آنها مسلط کار کنید، مطمئنا قسمت اعظم کارآنالیز 

 

معرفی و تحلیل نماییم. این برای شما قصد داریم سایت زیر را بطور ویژه  همانطور که گفتیم،

کار بخاطر ویژگی های منحصر بفرد این سایت میباشد. فقط دقت داشته باشید در مرتبه اول 

 میتوانید بدون ثبت نام از این سایت استفاده رایگان کنید.

http://www.woorank.com 

 

 

طرز کار این سایت اینگونه میباشد که ابتدا آدرس سایت خود را در سرچ باکس مورد نظر 

خود وارد نمایید. کمی باید صبر کنید تا پردازش سایت بروی آدرس شما تمام شود. بعد از 

 اتمام پردازش لیست بسیار مفیدی از اطالعات سئوی سایت شما در اختیارتان قرار خواهد

گرفت و هم چنین یک نمره از کل فعالیت سایت به شما تعلق میگیرد. سعی میکنیم عناوین 

 مهم آنها را توضیح دهیم تا از حوصله بحث خارج نشود.
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بعد از گذراندن بالک تبلیغاتی، سایت های مشابه سایت شما برایتان نمایش  .1

یج رنک و داده میشود که اطالعات خوبی از صفحه ها، تعداد بک لینک ها، پ

 در نهایت رتبه آن سایت ها در اختیار شما قرار داده میشود.

از این قسمت به بعد تمام اطالعات مربوط به سایت شما خواهد بود. پیج  .2

رنک، تایتل و توضیحات سایت شما که اگر در آن مشکلی داشته باشید 

 بخوبی آن نقص را به شما توضیح میدهد.

. )دقیقا در ابتدای فصل ما استقسمت مهم بعد هدینگ های سایت ش .3

 ششم توضیحات کاملی راجع به تگ های هد آورده شده است.(

بعد از قسمت کلمات کلیدی به قسمت تصاویر سایت میرسیم. خیلی جالب  .4

 altرا پیدا میکند و سپس به آنهایی که از تگ  آن صفحهاست که تعداد تصاویر 

 بی بهره هستند هشدار میدهد.

داد صفحات ایندکس شده، آنالیز صفحات داخلی، صفحات در مرحله بعد تع .5

محبوب، نمای سرچ گوگل از سایت شما، گوگل پالس، لینک های داخلی، 

لینک های اشتباه و خراب و وجود یا عدم وجود دو فایل روبوت و سایت مپ در 

 سایت شما نمایش داده میشود.

در قسمت بعد  اگر سایت شما دارای نسخه های تبلت و تلفن همراه باشد، .6

 در آنها را خواهید دید. لودنمایش آنها و همچنین سرعت 

و مشخصات بسیاری دیگر که در ادامه حتما از آنها میتوانید بهره های الزم را  .7

 ببرید.
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 mozمعرفی سایت 

 

 وب بررسی به آن فعالیت از بخشی که است جامع سایت وب یک واقع در moz سایت

 کارهایی از بخشی نیز سایت سئو بررسی. پردازد می آنها بندی رتبه و دیگر های سایت

هم چنین این سایت یک مرجع کامل   .است شده پرداخته آن به شرکت این در که است

 برای فراگیری سئو به زبان اصلی نیز میباشد.

 جانم مادرش همرا به َرند آقای توسط واشنگتن سیتل شهر در 2004 سال در سایت وب این

 منتشر را خود سایتهای بندی رده اولین میالدی 2005 سال اکتبر در. شد تاسیس جیلیان

 2007 سال فوریه ماه در. بود شده استفاده شرکت همین فاکتورهای از آن در که کرد

 در که شد اضافه سایت به ای حرفه نسخه همان یا پرو عنوان تحت ای نسخه نیز میالدی

 را سئو لحاظ از سایت سازی بهینه و  سایت سئو آنالیز ماتخد مختصر مبلغی پرداخت ازای

 معرفی را وب زمینه در خود قدرتمند خزنده سایت وب این 2008 سال در. کرد می فراهم

 در. داشت فراوانی های مقیاس و پرقدرت بسیار خزنده این. بود mozscape آن نام که نمود

 سایر و کدها این با رابطه در. آمد دنیا به سایت این توسط  tagfee کد میالدی 2009 سال

 عضوی 5000 دارای شرکت این سال همین در. نمود خواهیم منتشر مطالبی آینده در موارد

 سال چند از ای خالصه این. کنند می استفاده سایت وب این ای حرفه خدمات از که شد

 این بعد الهایس در. بود شرکت این بگوییم است بهتر واقع در و سایت وب  این فعالیت

 برای که نمود معرفی سایت سازی بهینه و سئو با رابطه در مختلفی ابزارهای شرکت

 .بودند جذاب و جالب بسیار کاربران

 

 سایت قدرت و نمود معرفی سایتها وب ارزیابی جهت سایت وب این که مهمی فاکتور دو اما

 سایت. دارد نام domain authority و page authority میداد نمایش گوناگون دیدهای از را

moz کند می معرفی را سایت یک قدرت مفید و مختصر بصورت فاکتور دو این از استفاده با. 

 

طبیعیست هر چه قدرت دامین و قدرت صفحات سایت شما باالتر برود، جایگاه شما در 

 لیست گوگل پر رنگ تر و باالتر خواهد بود.

   moz.com/free-seo-tools آدرس : 
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 archive.orgمعرفی سایت 

در واقع یک تونل زمان است. تمام سایت هایی که چند سالی فعالیت مستمر داشته اند را 

میتوانید در این سایت مشاهده کنید و حتی در سالین گذشته شکل و شمایل آنها را ببینید. 

وی آن دارد، ازآنجایی که قبال گفتیم طول عمر یک سایت، تاثیر مستقیمی روی اعتبار و سئ

 گرفتن دامنه میتوانید عمر هر وبسایتی را متوجه بشوید.  who isاز طریق این سایت و یا 

 

 

 GTmetrix سایت  معرفی

 طرفداران ایران در مخصوصا است پرطرفدار و قوی آنالین ابزارهای از یکی GTmetrix سایت

 جالب و میدهند، قرار بیارزیا مورد را خودشان سایت وب و میزنند سر سایت این به زیادی

 کاربران و است ایران سمت از متریکس تی جی سایت ترافیک بیشترین بدانید که است آن

 .میشوند سایت این وارد دیگری کاربران هر از بیشتر ایرانی

 GTmetrix به که است سایت وب بارگذاری سرعت آنالیز و تست جهت کارآمد سایت یک 

 می هستند، تاثیرگذار وبسایت بارگذاری سرعت در که ختلفم پارامترهای و لودینگ بررسی

 .شود شما سایت سرعت افزایش باعث الزم فاکتورهای دادن نشان با دارد سعی و. پردازد

 صورت به را آن مختلف های بخش و سایت بارگذاری سرعت بررسی و آنالیز سایت این

 چگونگی از که کند می ککم ها سایت مدیران به Gtmetrix.  است کرده فراهم آنالین

 ممکن که اشکاالتی و ضعف نقاط از و شده مطلع خود سایت مختلف های بخش بارگذاری

 میزان ها، اسکریپت تصاویر، جمله از مختلف های قسمت لود و بارگذاری روند در است

 هستید وب طراح یا سایت مدیر اگر. یابند آگاهی دارد، وجود…  و ها فایل سازی فشرده

 آن مفید امکانات از و نموده وارد سایت این در مربوطه، بخش در را خود سایت URL حتما

 دهنده نشان که page speed یکی بندی طبقه دو در را نتیجه سایت این در. نمایید استفاده

 را سایت گوگل قوانین از استفاده و گیری بهره با که است سایت صفحات بارگذاری سرعت

 است سرور و سایت عملکرد و کارایی دهنده نشان که yslow یدوم مورد و میکند بررسی

 جی نالیزآ و امکانات تمام است ذکر به الزم. است گرفته منشا یاهو سایت فاکتورهای از که

 با کار شروع برای. ندارد هم کاربری حساب ایجاد به نیاز حتی و بوده رایگان متریکس تی

 مدت بعد و نمایید وارد را خود سایتurl  و هشد GTmetrix.com وارد آدرس متریکس تی جی
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 میشود شروع بد خیلی F از متریکس تی جی امتیاز. میدهد نشان شما به را نتیجه کوتاهی

 ادامه دارد. عالی بسیارA نمره تا
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 پنچمجمع بندی فصل 

 

همچنین نکاتی را درباره  دیم ودر این فصل ابتدا با سایت آلکسا و امکانات آن آشنا ش

خیلی مهم است که تمامی این نکات را در وبسایت خود  طراحی بهینه سایت آموختیم.

رعایت کنیم، زیرا وجود و عدم وجود تمام این پارامتر ها است که رتبه بندی بین سایت ها را 

 تعیین مینماید.

مکان خارج از لیست ذکر ام اس ها هم توصیه میشود تا حد ا در مبحث استفاده از سی

زیرا بطور مثال سیستم دیتاالیف با پشتیبانی قوی که  شده گزینه دیگری را انتخاب نکنید.

فروم و فروشگاه را نیز در خود بگنجاند تا به  اصلی، وبسایتدارد سعی کرده است عالوه بر 

یستم وردپرس این مصداق در رابطه با س نوعی تمام نیاز های کاربران خود را برطرف سازد.

 هم کامال صادق است.

در حدی  ،هم چنان هم بر این باوریم که با یک یا حداکثر دو سیستم آشنایی کامل پیدا کرده

که عالوه بر نوشتن قالب های متنوع  برای آنها، بتوانید تمامی ماژول های مورد نیاز خود را 

و استفاده کنید به نفع امنیت تولید کنید. زیرا هرچه از ماژول ها و قالب های آماده کمتر 

 وبسایت شما میباشد.سرعت 
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 ششمفصل 
 

 

 

 

 :. پارامتر های بهینه سازی داخل سایت.: آشنا شوید با 
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 عنوانده از تگ ااستف

 

( از گذشته در بین سئو کاران بعنوان یک عامل مهم بشمار میرفته heading tagsتگ عنوان  )

استفاده میشود. آن هم به دلیل عالقه گوگل به این  H1 , H2 , H3اغلب از تگ های است. 

سایز نوشته ها بزرگ میشود، گوگل  H6تا  H1تگها میباشد. زیرا همانطور که میدانید از تگ 

هم میگوید که هر چه در عناوین مطالب خود از این نوع تگ استفاده کنید، راحتتر مطلب 

 شما را میبینیم !

ربران است، زیرا یکی از دالیلی که برای مهم بودن این تگ ذکر باز هم گوگل به فکر کا

 میشود آن است که کاربران راحتتر میتوانند آن را ببینند.

 هستند و بصورت زیر نوشته میشوند. h1 , h2 , h3 , h4, h5 , h6این تگ ها از 

 

 

 

نید. بطور در عنوان سایت خود استفاده ک  <H1>پیشنهاد ما به شما این است که از تگ 

استفاده کنید، فقط سعی کنید  <h1> … </h1>( از تگ عنوان تایتلدر عنوان سایت )مثال 

عنوان مقاله یا مطلب میتوانید در  H1استفاده کنید. از  H1از  مرتبه دوتا  حداکثر در هر صفحه

 نیز استفاده کنید.

 مرتبه. 12الی  2چیزی حدود هم در عناوین داخل مطالب خود استفاده کنید.  H2از تگ 

 )تقریبا بدون محدودیت(هم در متن مطالب خود استفاده کنید. H3از تگ 
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هم در قسمت های دیگر سایت منوها، نظرات، فوتر و... استفاده  H4,H5,H6از تگ های 

 کنید.

داخل این عنوان جوری بگنجانید که هم خواننده  سایت راسعی کنید کلید واژه های اصلی 

 د.بی ربط نباش هم کند ورو جلب 

ممکن است گوگل به آنها زیرا  ،حواستان باشد که از این تگ ها بیش از حد استفاده نکنید

 حساس بشود و برای سایت شما مشکل ایجاد کند.

 در مثال زیر نمونه ای از طرز استفاده این تگ ها ذکر شده است.

 

ننت مهم در سایت میباشد راهنمای سئوی گوگل در این باره میگوید : تگ عنوان، یک کامپو

برای اینکه چشمان کاربران شما به راحتی در سایت کار کند که البته این موضوع بستگی به 

 کیفیت استفاده شما از این تگ در سایت دارد.
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 بهینه سازی عناصر داخل سایت

 

InPage خیلی  .اصالحی است که سئو کاران برای بهینه سازی داخل وبسایت بکار میبرند

مهم است که این امر در همان ابتدا و بصورت کامل انجام شود و در مراحل بعدی اقدام به پر 

زیرا از زمانی که سایت به ربات های گوگل معرفی  کردن مطالب داخل سایت نمایید.

میشود، در کمتر از چند ساعت صفحات ایندکس در حافظه گوگل به ثبت میرسد و از همان 

هنوز حرفی از ثبت  ششمبه همین خاطر است که تا فصل  شروع میشود. زمان رتبه بندی

پس چقدر خوب است که از همان ابتدا سایت ما  سایت در موتور های جستجو نزده ایم.

را نسبت به ما حساس  جستجومشکلی نداشته باشد که بخواهد شاخک های ربات های 

بهینه سازی داخل سایت میکنیم. به همین خاطر قدم به قدم شروع به  و یا بد بین کند.

 لطفا همراه ما باشید.

 

 مشخص کردن موضوعات سایت

 

اما قبل از این کار  الزم است موضوعات و یا همان دسته بندی سایت خود را مشخص کنید.

موضوع بندی کلی سایت خود را تعیین نمایید. سایت های با موضوع بندی خاص و متمرکز 

بسیار جذاب هستند و همیشه از آنها در جستجو های  برای تمام موتور های جستجو

 مختلف یاد میشود.

بطور مثال اگر شما عالقه مندید در زمینه گیم و بازی های رایانه ای سایتی بسازید، سعی 

کنید تمام دسته بندی های سایت خود را مرتبط با این موضوع قراردهید و به هیچ عنوان 

 جک، فال روزانه، تصاویر بازیگران و ... آلوده نکنید.سایت خود را با موضوعاتی هم چون 

هستند،  باالییبرخی ها بر این باورند که چون این موضوعات در اینترنت دارای سرچ های 

 پس میتوان از آنها برای افزایش بازدید وبسایت استفاده کرد که این تفکری کامال غلط است.

تنها از آن جک ها و عکس ها بازدید آن چنانی اگر چنین کاری در سایت خود انجام دهید، نه 

بدست نمیآورید، بلکه سرچ های زمینه تخصصی خود )یعنی گیم( را نیز تا حد زیادی از 

امیدوارم تا به اینجای کار متوجه شده باشید که یک تصمیم کوچک در  دست خواهید داد.

 داشته باشد. اینترنت اگر بدون علم گرفته شود ممکن است عواقب جبران ناپذیری
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همانطور که تا به اینجا متوجه شدید، دسته بندی خاص در سایت بسیار مهم است. زیر 

مایلیم این بحث را با مثال عملی از سایت  دسته هم از اهمیت باالیی برخوردار میباشد.

 شیرین سافت بیان کنیم.

لیت سایت شیرین سافت بصورت تخصصی در زمینه طراحی و ساخت سایت در حال فعا

در این سایت سعی شده است با احتیاط کامل مطالب نزدیک به طراحی سایت  میباشد.

 به تصویر زیر دقت کنید. هم به موضوعات اضافه شود.

 

 

 

 حال به توضیح نکات موجود در تصویر میپردازیم.

ضوعات را تمامی سایت های بزرگ، بالک دسته بندی مو بهتر است که تقریبا مانند .1

کان امو یا تگ های دیگر  ul - liی در باالی سایت قرار داده و با تگ به صورت افق

 انتخاب زیر دسته ها را برای کاربران فراهم کنیم.

در این قسمت خیلی مهم است که دسترسی به تمام قسمت های سایت فراهم  .2

 شود تا کاربران در استفاده از سایت دچار هیچ گونه ابهام و کج فهمی نشوند.

استفاده کنید، زیرا معموال کد های  cssن در این قسمت از کد های جذاب در حد امکا .3

موجود در این بخش بسیار سبک هستند و مزاحمتی برای سرعت سایت شما 

 ندارند.
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در حد امکان سعی کنید از اسالیدر در زیر این قسمت استفاده کنید و اگر طراحی  .4

یت را در سیدبار کنار سایت عجیب دیگری در ذهن خود دارید، حتما موضوع بندی سا

سایتی که دسته بندی موضوعات نداشته باشد از  )سمت راست یا چپ( قرار دهید.

)سعی کنید دسته بندی ارزش کافی برای موتور های جستجوگر برخوردار نمیباشد.

 باشد.( navمحدود به تگ 

استفاده و  بعد از نکات فوق به عناوین دسته بندی اشاره میکنیم تا ذهنیت شما هم در

 بکارگیری از عنوان های مناسب شکل بگیرد.

از باال ابتدا به دسته طراحی سایت اشاره شده است که برای این قسمت زیردسته هایی 

 به شرح زیر در نظر گرفته ایم:

 مدلینگطراحی سایت  -1

 شرکتیطراحی سایت  -2

 شخصیطراحی سایت  -3

 تشریفاتطراحی سایت  -4

 خدماتیطراحی سایت  -5

 روشگاهی فطراحی سایت  -6

 پزشکی طراحی سایت  -7

 مهد و دبستانطراحی سایت  -8

 دیگر سایت هاطراحی  -9

توانایی های خود را برای مشتریان در حوضه طراحی } تقریبا در این دسته بندی سعی شده است که تمامی 

 {و در عین حال از کلمات کلیدی خودمان هم استفاده کنیم.سایت به نمایش بگذاریم 

امین میباشد. دلیل این دسته بندی این است که تقریبا تمام دسته بعدی هاست و د

مشتریان ما بعد از انتخاب گروه طراحی خود، به سراغ خرید هاست و دامین برای سایت 

 میروند.

در قسمت های بعد سعی شده است خدمات جانبی شرکت برای مشتریان ذکر شود که از 

 دینگ را انتخاب کرده ایم.میان خدمات گسترده ما میزبانی ایمیل، سئو، برن

)البته این  نکته مهم دیگر در قضیه دسته بندی میتواند اعتبار بخشیدن به سایت شما باشد.

موضوع بیشتر در سایت های شرکتی بارز است( در مورد اعتماد مشتریان و اعتبار فعالیت 

ز همان قضایا ما هم با استفاده ا شما در فصل های ابتدایی کتاب به اندازه کافی بحث شد.

 دو عنوان نمایندگی ها و پشتیبانی را برای سایت خود برگزیدیم.
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در قسمت آخر موضوع بندی ها هم سعی کردیم کمی راجع به خودمان صحبت کنیم تا 

کاربران بتوانند بیشتر با ما آشنا شوند.سر دسته با عنوان شیرین سافت و زیر دسته ها 

 بصورت زیر:

 درباره ما-1

 تاریخچه-2 

 چراشیرین سافت-3 

 تور دیتا سنتر-4 

 موقعیت های شغی-5 

 نمونه کارها-6 

 آموزش-7 

 تماس با ما-8 

 

 

 Titleعنوان سایت 

 

اقل تا به حد به نظر ما، هرچقدر از تاثیر عنوان سایت برای شما صحبت کنیم کم گفته ایم.

عنوان سایت قائل االن موتور های جستجو مخصوصا گوگل تاثیر فوق العاده و زیادی برای 

شده اند. مثال های عملی زیادی را خودمان با استفاده از تاثیر عناوین بکار گرفته شده در 

 تایتل در طی این سالها تجربه کرده ایم.

پیشنهاد ویژه ای برای شما داریم که سعی کنید بطور محدود، نهایت استفاده را از عنوان 

باز هم  .بکار ببریدلیدی سایت خود را در تایتل سایت خود ببرید. باید سعی کنید کلمات ک

مثال عملی برای شما بزنیم تا قضیه برای شما واضح تر  ehaسعی میکنیم با همان شرکت 

 شود.

< /head< و >headاز تگ تایتل مابین کد > استهمانطور که بهتر از ما میدانید الزم 

 د.دقت کنی ehaاستفاده کنید. به عناوین تایتل سایت شرکت 

<head> 

>title> اتصاالت هیدرولیک امیری, اتصاالت هیدرولیک   , آداپتورهای فشار قوی   , اتصاالت پنوماتیک   >title/>شیلنگ های فشار قوی,

<head/> 
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همانطور که مشاهده میکنید، ما سعی کرده ایم قسمتی از کلمات کلیدی را در عنوان 

کلمه "اتصاالت هیدرولیک" را سرچ  به همین دلیل وقتی شخصی در گوگل سایت ذکر کنیم.

میگیرد. زیرا هم این کلمه را در عنوان خود دارد، هم در تگ  ردر لیست قرا ehaمیکند، سایت 

ها و داخل متن اصلی سایت. به جایگاه کلمه "اتصاالت هیدرولیک" که گوگل بصورت پررنگ 

کاراکتر  70د بیشتر از )سعی کنیدرآورده دقت کنید. احساس میکنیم تصویر کامال گویاست...

 در تایتل هر صفحه بیشتر تایپ نکنید.(

 

 

 

 

 تعیین کلمات کلیدی اصلی سایت

 

درست است که در قسمت های قبل با ارایه دالیلی از کمرنگ شدن تاثیر کلمات کلیدی در 

از بین نرفته است  هاصدی آن رد سئوی سایت ها حرف زدیم، اما همانطور که گفتیم تاثیر صد

 چنان هم در تعیین موضوعیت اصلی سایت موثر است.و هم

معموال این کار بعد از مشخص کردن عنوان سایت صورت میپذیرد که باید بسیار در انتخاب 

زیرا همانطور که خدمتتان عرض شد استفاده زیاد از کلمات کلیدی  این کلمات دقت کنید.

 توصیه نمیشود.
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همراه متا تگ  قرار بگیرد  <head>خل بالک دیگری که الزم است دا متاتگ هایمجموعه 

 به شرح زیر است : ogهای 

>head< 

 <meta charset="utf-8"> 

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 

 <title>page title</title> 

<meta name="description" content=""> 

<meta name="robots" content="noodp"> 

<link rel="canonical" href="real url"> 

<meta property="og:locale" content="fa_IR" > 

<meta property="og:type" content="article" > 

<meta property="og:title" content=”title" > 

<meta property="og:description" content="description" > 

<meta property="og:url" content="real url" > 

<meta property="og:site_name" content="name site" > 

<meta property="article:publisher" content="facebook url" > 

<meta property="article:tag" content="tag"> 

<meta property="article:tag" content=" tag"> 

<meta property="article:tag" content="tag"> 

<meta property="article:section" content="blog"> 

<meta property="article:published_time" content="time"> 

<meta property="article:modified_time" content="time"> 

<meta property="og:updated_time" content="time"> 

<meta property="og:image" content="img url"> 

<meta property="og:image:width" content="x"> 

<meta property="og:image:height" content="x"> 

<meta name="twitter:description" content="descriptio"> 

<meta name="twitter:title" content="title" /> 

<meta name="twitter:site" content="@youraccount"> 

<meta name="twitter:image" content="img url"> 

<meta name="twitter:creator" content="@ youraccount "> 

<head/> 
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 امروزه اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. همانطور که از نامش پیداست  descriptionخط 

description .با تکنیکی که در فصل دوم بابت  به معنای توضیحات سایت شما میباشد

ویرایش یک متن آگهی با استفاده از کلمات کلیدی بیان شد، جمله ای کوتاه در حد دو خط 

 در این قسمت بنویسید.

1. <meta name="description" content=” توضیحات مختصر راجع به سایت شما   ” /> 

 

 

نوشتیم در هنگام  descriptionتگ متاهمانطور که در تصویر باال میبینید، توضیحاتی که ما در 

 سرچ "شیرین سافت" در زیر آدرس سایت به نمایش در میآید.

 

 10تا  3همانطور که قبال هم ذکر شد بین  ورد نام های دیگر کلمات کلیدی میباشند.تگ و کی

ب اگر در انتخا کلمه کلیدی برای وبسایت خود انتخاب کرده و آنها را با کاما از هم جدا کنید.

این کلمات ضعف دارید و نمیدانید بهترین انتخاب برای شما کدام است، کمی صبر کنید تا در 

 قسمت بعدی با راه حل گوگل ادوردز پاسخ مناسبی به مشکل شما داشته باشیم.

2. <meta name="keywords" content=” تگ اول   , تگ دوم   ,… ” /> 

 

 د را قرار دهید.در این آدرس هم سعی کنید تصویر فاویکون سایت خو

 برای ساخت این تصویر استفاده نمایید. http://iconverticons.comمیتوانید از سایت 

3. <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico” > 
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   Adwords google ادوردز   گوگل ابزار

 

ختیار مدیران سایت ها ابزار قدرتمندی بنام گوگل ادوردز برای تعیین کلمات کلیدی موثر در ا

که هر کلمه در  جستجو ایقرار داده شده است. این ابزار به شما کمک میکند تا میزان 

 چگالی هر کلمه را بدست آورید. میتوانیدگوگل داشته است را متوجه شوید. اصطالحا 

گل بسازید یادتان باشد کال با سایت گوگل کار زیادی داریم. پس همان ابتدا یک اکانت در سایت گو) 

 ( تا برای ورود به قسمت های دیگر این سایت دچار مشکل نشویم.

بزارید این قسمت را هم با مثال به پیش ببریم. گمان کنید شخصی در صنعت لباس زنانه 

مشغول فعالیت است و میخواهد با سرچ شدن کلمه کلیدی "لباس زنانه" سایت خود را در 

 لیست نتایج مشاهده کند.

 گل ادوردز میآییم.به سراغ گو

 ابتدا وارد آدرس زیر شوید:

http://www.google.com/adwords 

مراحل را قدم به قدم پیش بروید و چگالی کلمه مورد نظر خود را با استفاده از تصویر زیر، 

 بدست آورید.

 

 

 

، گوگل لیستی از نتایج بیشترین سرچ های انجام شده مرتبط با موضوع شما نتایجدر صفحه 

 شده است. Sortنمایش میدهد. به ترتیب از بیشترین جستجو های صورت گرفته به پایین  را
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خوب منطقی است که شما باید از میان آنهایی که به موضوع شما نزدیک تر است و هم 

 چنین چگالی باالتری دارند برای خود انتخاب کنید.

 در اینجا....

 1سایت های نوپا استفاده از کلمات کلیدی  تنها نکته ای که باقی میماند این است که برای

 کلمه ای به دلیل چگالی بسیار باال به هیچ عنوان توصیه نمیشود. 2و 

کلمه ای استفاده  4و حتی  3در صورتیکه شما میتوانید برای شروع کار خود از عناصر  

لباس کنید.طبق مثال فوق بجای استفاده از کلمه لباس زنانه میتوانید از کلمات "فروش 

و مشابه این کلمات   "فروشگاه لباس زنانه در تهران" ,"فروش عمده لباس زنانه"  ,زنانه" 

استفاده کنید تا مدتی از فعالیت سایت شما بگذرد، در مرحله های بعد میتوانید از کلمات 

 چگال تر مثل "لباس زنانه" استفاده کنید.

 

 بهینه سازی آدرس های سایت

 

سایت شما بسیار مهم میباشد. بسیار مناسب است که کلمات  های URLآدرس ها و یا 

 کلیدی شما در پوشه ها و آدرس های سایت شما قرار بگیرد.

نام گذاری کرده ایم. این یک  aboutبطور مثال آدرس زیر را ببینید. پوشه درباره ما را با عنوان 

 نام گذاری درست برای آدرس سایت میباشد.

http://shirinsoft.ir/about/gallery 

 اما یک آدرس غلط که حرفی از کلمات داخل آن نیست مانند زیر میتواند باشد.

http://shirinsoft.ir/p=?25235 

 

پس الزم است که این آدرس ها هم کوتاه باشد و هم از کلمات کلیدی داخل آن استفاده 

 شده باشد.

را  URLا میتوانید به زبان فارسی هم بنویسید، ولی فقط سعی کنید قسمت آخر آدرس ها ر

 فارسی سازی کنید.

http://shirinsoft.ir/about/درباره ما.html 

 

 

 

 

http://shirinsoft.ir/p=?25235
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 استفاده از تصاویر مناسب

 

این بحث دقیقا در مقوله بهینه سازی محتوی سایت جای میگیرد. شاید بیشتر سئو کاران 

گوگل هستند، اما همانطور که میدانید  WEBازی برای جستجوی جوان در فکر بهینه س

 اشاره کرد. Image Googleگوگل گزینه های مهم دیگری هم دارد که از آن جمله میتوان به 

امروزه آمار درصد باالیی از وبسایت ها را همین قسمت تصاویر گوگل تامین میکند و اتفاقا 

 و موثری میباشد.بسیار هم برای ارتقای یک سایت بخش مهم 

الزم است که در تمام پست های سایت خود از تصاویر مرتبط استفاده کنید. این کار عالوه بر 

زیبایی سایت شما و برقراری ارتباط تصویری با مخاطب، میتواند از قسمت سرچ تصاویر هم 

 بازدید مناسبی را برای شما به ارمغان آورد.

تصاویر خود را با تکنیک ها و نرم افزار های موجود به  نکته بسیار مهم اینجاست که باید حجم

کیلو بایت برسانید. بحث هایی که در قسمت سرعت سایت خدمتتان  200الی  100زیر 

عرض شد به خاطر بیاورید. هرچه حجم تصاویر شما بیشتر باشید سرعت لود سایت شما 

به ضرر سئوی سایت  کمتر شده و پهنای باند اضافی از سرور شما تلف میشود و در کل

 شما درخواهد آمد.

اما همانطور که در رابطه با ویدئو )در قسمت ویدئو مارکتینگ( گفتیم، موتور های جستجو 

)فیلم( فقط قادر به کشف متون شما میباشد و به فرم های تصویر )عکس( ویا تصاویر 

 حساس نمیباشد.

عنوان مناسب را  altتوانید با تگ در فیلم باید عنوان مناسب انتخاب میکردید و در عکس می

 نمونه کد زیر را مشاهده کنید. برای تصاویر خود انتخاب کنید.

<figure> 

<img alt=” تگ تصویر  ” src=”آدرس تصویر مورد نظر” > 

<figcaption> title of image </figcaption> 

</figure> 

در تبط را وارد کنید و باید کلمه کلیدی تصویر مر altهمانطور که مشخص است در قسمت 

 توضیح کوتاهی راجع به تصویر بیان فرمایید. figcaptionتگ 
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 افزونه های معتبر در سئو

 

ها استفاده میکنند. مبحث سیستم  cmsاین قسمت مربوط به سایت هایی میباشد که از 

زونه ها های مدیریت محتوی در صفحات قبل توضیح داده شد. همانگونه که گفتیم، نباید از اف

و ماژول های متفرقه در آن استفاده کنیم، اما ماژول های جهانی و مهمی هم هستند که 

 باید از آنها برای ارتقای رتبه خود استفاده کنیم.

در اینترنت بیشتر افزونه ها برای سیستم های وردپرس و جمال ارائه میشوند. شما میتوانید 

همچنین در سیستم  Yoasat و WordPress SEOو  All In Seoدر سیستم وردپرس از افزونه 

 استفاده کنید. sh404SEFجمال از ماژول 

در کنار این افزونه ها باید به گزینه ی شبکه های اجتماعی بسیار توجه کنید. در کل شما 

سایت خود را در کنار هم قرار داده و هم چنین گزینه  RSSمیتوانید لینک فیس بوک، تویتر و 

در طرف دیگر بگذارید. نکته مهم اینجاست که باید طوری این گزینه ها را  امتیاز گوگل را

 بچینید که کاربرانتان تشویق شوند بروی آنها کلیک کنند.
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 دکمه امتیاز گوگل

 

 

 

بعد از الیک های فیس بوک، وقتی گوگل یک رقیب سرسخت در کنار خود دید به فکر چاره 

پالس و دکمه امتیاز سعی کرد تا حدی عقب افتادگی خود را جبران  افتاد و با معرفی گوگل

 کند.

با اکانت جی میل خودش ، آن وب سایت  ۱در این تکنیک در واقع بازدید کننده با زدن دکمه +

را به دیگر دوستانش در شبکه اجتماعی گوگل معرفی می کند و به نوعی ارزش و اعتبار آن 

 سایت را افزایش میدهد.

+ 1ن امکان، مستقیما مربوط به سرور گوگل میباشد، پس طبیعتا هر چقدر امتیاز چون ای

 شما بیشتر باشد، در جستجو ها در لیست های اولیه گوگل قرار خواهید گرفت.

 البته از میزان قدرت این عامل نسبت به سال های گذشته کاسته شده است.

 

 انواع لینک دهی در سایت

 

 . Nofollow و لینک های Followدر اینترنت داریم. لینک های ی کلدر کل دو نوع لینک دهی 

 از دسته لینک های مفید و موثر در اینترنت میباشند و ربات های گوگل Followلینک های 

تاثیر آنها را بر روی سایت اعالم میکنند، پس باید در ارائه این نوع لینک های بسیار حساس 

دقت کنید در این نوع لینک ها ربات  مفید گفته میشود. باشید. به این نوع لینک ها بک لینک

ها مسیر لینک را دنبال میکنند و اگر به سایت بی ارزش و اسپمی لینک داده باشید، 

 مطمئنا برای سایت شما هم مشکل ایجاد خواهد شد.
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از دسته لینک های بی ارزش هستند. بطور مثال اگر خواستید در  Nofollow لینک های

قانون کپی رایت را برای یک وبالگ با رتبه پایین رعایت کنید و آدرس لینک مبدا را سایت خود 

قرار دهید. در این صورت دیگر  Nofollowدر آخر مقاله ثبت کنید میتوانید با خیال راحت آن را 

 آن لینک توسط ربات ها دنبال نمیشود.

 

ا در قسمت های قبلی کتاب روش ها و مباحث زیاد دیگری هم در این زمینه وجود دارد که ی

از ذکر آنها خودداری کرده و  تر نسبت با باقی مطالببه دلیل ارزش پایینذکر شده اند و یا 

 .مطالعه آنها را به شما واگذار میکنیم

 

 این نمونه ها عبارتند از :

 لینک های با ارزش از دیدگاه گوگل  .1

 لینک سازی با توجه پیج اتوریتی صفحات  .2

 ورت خودکار لینک سازی به ص .3

 لینک گرفتن از لینکدونی وبالگ ها  .4

 لینک سازی در بین پست های سایت خود  .5

 لینک سازی دستی با ساخت وبالگ های متعدد  .6

 ثبت لینک در وب دایرکتوری های معتبر  .7

 ارسال مقاله و خبر به سایت های مرتبط  .8

 لینک سازی به وسیله پست های مهمان  .9

 ساخت لینک در تاالرهای گفتمان  .10

 لینک گرفتن از سایت های اشتراک لینک  .11

 دریافت لینک از شبکه های اجتماعی  .12

 لینک گرفتن از شبکه های اشتراک تصاویر  .13

 لینک گرفتن از شبک های اشتراک ویدیو .14
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 جمع بندی فصل ششم

 

 یک نگاه کلی به عناوین مهم بهینه سازی محتوی سایت :

 دیبن رتبه فاکتور ترین مهم سایت اعتبار  

 سایت در ماندگاری میزان شدن مهم (time on site  ) 

 در گردش میزان شدن مهم (سایتviews  page ) 

 از فرار کاهش ( سایتbounce rate) 

 محتوا تولید شدن مهم و کردن کپی از جلوگیری  

 شده خریداری و اسپم های لینک با مقابله  

 لینک بک تاثیر شدن کم  

 کیورد متا از استفاده تاثیر شدن کم  

 ویدیو اشتراک و اجتماعی های شبکه شدن مهم  
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 فصل هفتم
 

 

 

 

 به گوگل معرفی کنید :. با جرات .: خود را
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 Google Webmaster Toolsمعرفی سایت به 

 

به نظرمان میرسد که تا به اینجای کار کافیست ! وقت آن است کمی استراحت کنید و نتایج 

ت تجزیه و تحلیل قرار دهید، ولی خواهش میکنیم که در این رابطه دچار خطا و کار خود را تح

اشتباه نشوید. این پایان کار شما نیست ! به نوعی تازه شما به یک بهینه ساز تازه کار 

 بهتبدیل شده اید و باید از این به بعد با تجهیز علمی خود و خواندن مقاالت مختلف و 

 (moz.comاز سایت های بروز و معتبر در این زمینه )مانند  خصوص مقاالت زبان انگلیسی

خود را همواره بروز نگه دارید، با الگوریتم های جدید گوگل آشنا باشید و همیشه تغییرات را 

 به سرعت اعمال نمایید.

 از این بحث ها که بگذریم، وقت آن است که سایت خود را به گوگل معرفی کنیم.

در این که چون با سرویس های گوگل کار زیادی داریم، پس لطفا  در فصل های پیش گفتیم) 

سایت یک اکانت بسازید. به همین خاطر فرض را بر این میگیریم که شما دارای اکانت گوگل 

 هستید. (

 وارد سایت زیر شوید.

www.google.com/webmasters  

ر تصویر زیر این آدرس مربوط به نسخه فارسی گوگل وبمستر میباشد. همانطور که د

 میبینید، دو جمله کلیدی برای کاربران نوشته شده است.

--------------------------******************-------------------------- 

خواهید در وب یافت شوید. می

  .کمکی کنیم خواهیم می

  .یددریافت کن Google با یاب را برای سایتی سالم و هماهنگها، ابزار و عیبداده

--------------------------******************-------------------------- 
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ما قصد داریم تمامی اطالعات سایت خود را به گوگل بدهیم و همچنین یک دسترسی تقریبا 

محدود برای ربات های گوگل فرآهم کنیم تا بدین وسیله مراحل بهینه سازی سایت خود را 

ل کارمان در ماحصیم. توصیه میکنیم این قسمت را اصال از دست ندهید، زیرا به پایان برسان

همین قسمت است و اگر نسبت به گوگل وبمستر بی توجه باشیم، قطعا در سئو شکست 

 خواهیم خورد.
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 مراحل ثبت سایت در دایرکتوری گوگل

 

 نید.مانند تصویر ابتدا بروی گزینه "ورود به ابزار وبمستر" کلیک ک

 

 

 

 

 وارد محوطه کاربری خود در گوگل میشوید. مانند تصویر زیر 

 

 

اگر از قبل سایت ثبت شده ای داشته باشید بصورت لیست شده برای شما به نمایش 

ثبت نام کرده اید، طبعا این قسمت باید برای شما خالی درمیآورد و اگر بار اولتان باشد که 

 باشد.

ه نکنید. ممکن است که در همین ابتدای کار گیج شوید. مانند به قسمت های دیگر لطفا نگا

 کلیک کنید. ADD A SITEشکل زیر روی گزینه 
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بعد از کلیک بروی این قسمت پنجره ای بصورت پاپ آپ برای شما باز خواهد شد و شما باید 

ه شکل زیر ب ، آدرس سایت را در آن کادر وارد کنید.آوردهمانند مثالی که خود گوگل برایتان 

 توجه کنید.

 

 

نمیخواهم بگویم کار تمام است، ولی چون گوگل اهمیت زیادی برای کاربران قائل است، 

مراحل این کار را هم بسیار آسان قرار داده. شما با همین چند مرحله بیشتر کار را انجام 

 دادید.

یا تایید  Verify your ownershipاگر مراحل را به درستی پشت سر گذاشته باشید وارد صفحه 

 بعد:مالکیت سایت خواهید رسید. مانند تصویر 
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بنا به فرمان، شما باید یکی از کارهایی که گوگل از شما خواسته انجام دهید تا تایید کنید 

شما مدیر آن سایت هستید. در این صفحه، یکی از این راه ها برای شما تشریح داده شده 

 است.

پس آپلود آن در دایرکتوری سایت خود. در مرحله بعد وارد کردن ابتدا دانلود یک فایل، س

و کار تمام خواهد  VERIFYآدرس خواسته شده از شما و در مرحله آخر کلیک بروی گزینه 

 Alternateشد. ولی پیشنهاد ساده تری برای شما داریم. مطابق شکل باال بروی گزینه 

methods  کلیک کنید. بروی اولین گزینه بنامHTML TAG   کلیک کنید. همانطور که گوگل

 وارد نمایید. <body> و قبل از تگ <head>میگوید، کد داده شده را بعد از تگ 

 بطور مثال مطابق کد زیر عمل کنید.

<!DOCTYPE html> 

  

<head> 

<meta name="google-site-verification" content="d0EWM9JYevX-

ROGX00t0DIrHWV-YBlJyUJu0zPVGAdo" /> 

</head> 

<body> 
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 کلیک کنید. VERIFYتغییرات را ذخیره کرده و به گوگل وبمستر بازگردید و روی گزینه 

 اگر مراحل را درست طی کرده باشید با پیغام زیر مواجه خواهید شد. 

 

 

توضیح را کمی میخواهیم  کلیک کنید تا به محیط کار سایت خود وارد شوید. Continueبروی 

. به همین دلیل از توضیح تصویری برخی گزینه ها منصرف شده ایم، ولی شما مختصر کنیم

حتما بروی آنها کلیک کرده و از عملکرد آن باخبر شوید، چون هیچ گزینه اضافی و بی 

 استفاده در گوگل وجود ندارد.

 به تصویر محیط کار یک سایت بعد از تایید دقت کنید.

 

 

، اگر خطایی ویا هشداری از گوگل دریافت New and importantباالی میزکارتان و در قسمت 

کنید در آن قسمت به نمایش میآید. این بالک از اهمیت باالیی برخوردار است. به 

هشدارهای آن با دقت عمل کنید و گرنه در سئوی سایت شما تاثیر منفی زیادی خواهد 

 داشت.

 خود را ثبت و فعال کنید.حتما نقشه سایت  Sitemapsبه شما توصیه میشود در قسمت 

اگر تمام مراحل را با دقت انجام دهید بعد از چند روز میز کار سایت شما چیزی شبیه تصویر 

 زیر میشود.
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و DNS ، Server connectivityهمانطور که در تصویر باال مشاهده میکنید، باید گزینه های 

Robots.txt fetch ند. )احتماال حاال باید به اهمیت دو فایل تیک سبز و یا بعبارت دیگر تایید باش

 نقشه و ربات که در قسمت های قبلی کتاب آموزش داده شد پی برده باشید.(

این قسمت هم مانند سایت هایی که قبال عنوان کردیم اطالعات خوبی از وضعیت سایت 

شما مانند صفحات حذف شده، ارور های سرور، ارور های سایت و ... در اختیار شما 

 میگذارد.

یک نمودار بسیار مفید برای شما رسم شده است که خط آبی  search queriesدر قسمت 

وضعیت حضور شما در جستجوهای گوگل و خط قرمز تعداد کلیک ها بروی عناوین سایت 

شما را نشان میدهد. الزم به ذکر است هر چه این دو نمودار به هم نزدیکتر باشند سئوی 

ت، زیرا نشان میدهد که در بیشتر جستجوهای گوگل در صفحه اول سایت شما کامل تر اس

 بودید و طبعا کلیک بیشتری بروی سایت شما صورت گرفته است. 

البته همانطور که مشاهده میکنید تصویر فوق مربوط به یک سایت نوپا میباشد و بخاطر 

نمودار  میباشد.فاصله زیاد دو نمودار، معلوم است که از وضعیت سئوی مناسبی برخودار ن

 زیر نشان دهنده وضعیت مطلوب برای یک سایت میباشد.
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میباشد. همین که یک بالک جدا و کامل را به خود  Sitemapsقسمت آخر مربوط به پنجره 

اختصاص داده است، نشان دهنده اهمیت این موضوع برای گوگل است. درمورد ساخت 

صیه داریم که حتما آدرس آن را با کلیک نقشه سایت پیش از این صحبت کرده ایم. فقط تو

آدرس تقشه  ADD/TEST SITEMAPSکلیک بروی و در مرحله بعد  Sitemapsبروی گزینه 

 سایت خود را ثبت کنید.

 فایده این کار در تصویر زیر گویاست.

 

 

نمودار آبی تعداد آدرس های ثبت شده و نمودار قرمز تعداد آدرس های ایندکس شده سایت 

مشخص میکند.هم چنین با وارد کردن آدرس زیر در گوگل میتوانید از صفحات ثبت شما را 

 شده سایت خود در گوگل باخبر شوید.

site:Your URL.com                 بطور مثال                       site:shirinsoft.ir 
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 هفتمجمع بندی فصل 

 

بتدای کتاب سعی داشتیم با گوش کردن به این فصل مختص به سایت گوگل بود. شاید از ا

 شحرف های همین سایت گوگل، به نوعی خود را برای آن لوس کنیم تا بتوانیم در چشم

رسیده که سایتمان را )که شاید روز ها برای تقویتش  شجای خود را باز کنیم. حاال هم زمان

مطالب خوب و مقاالت نو زمان مصرف کردیم( با جرات تمام به گوگل معرفی کنیم و با انتشار 

منتظر باشیم تا جایگاه های اول گوگل را از آن خود  altو استفاده از تصاویر مناسب با تگ 

 کنیم.
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 پیشنهاد

 

 در مرتبط های مقاله خواندن و تحقیق با که میشود پیشنهاد کتاب این انتهای در

 در خود علم و دانش بر روز هر ، دجدی و نو ارتباطی های راه و اینترنت زمینه

 در دوم قدم در و نیفتیم عقب دیگران از اول قدم در تا بیفزاییم اینترنت زمینه

 میتوان .برسیم مطلوب های موفقیت به بتوانیم زده شتاب و سریع رقابت این

 اگر که قلمداد کرد حاضر عصر ارتباطی های راه بزرگترین از یکی را اینترنت

 هم میتوانیم راحتی به ، بگیریم یاد را آن از بهینه و درست استفاده علم بتوانیم

 خود اهداف به اقتصادی زمینه در هم و کنیم پیشرفت فرهنگی و علمی در زمینه

 .برسیم

فراموش نکنید سئو هم مانند خیلی از علم های کمتر شناخته شده هم چنان  

دارند که به  سیا حتی ترخیلی ها از آن بی خبرند و  هک میباشدمانند یک راز 

سمت آن بیآیند. حال چقدر میتواند جذاب باشد که شما در کاری که دیگران با آن 

 کامال غریبه هستند، متخصص باشید.

 موفق باشید...
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  نامه واژه

 

 تارنما : سایت

 تارنما از خاصی نوع : وبسایت

 اینترنت : سایبری فضای،  مجازی فضای

 جهان بزرگ جستجوهای موتور : نگ،یاهو،آمازون،اسکگوگل،بی های کمپانی

 اولیه اینترنت نام : نت آرپا

 )فضا( میزبان : هاست

 سایت نام : دامین

 کامپیوتر هر شناسه : پی آی

Keywords : کلیدی کلمات 

Describtion : توضیحات 

 در مقایسه با سایت های دیگر سایت امتیاز : سایت رتبه

 سایت رتبه افزایش برای تخصصی اییکارهی ، سئو : ساز بهینه

 که تکنولوژی های ارتباطی به حد بسیار زیاد گسترده شده اند 21عصر ارتباطات : از قرن 

 لینک : پل ارتباطی از یک صفحه به صفحه دیگر

 تگ : نام دیگر کلمات کلیدی

راه مارکتینگ : در عمل در اینترنت به معنای ساخت بازار جدید برای یک محصول خاص از 

 های متنوع میباشد

 بک لینک : لینک موثر

 شبکه کامپیوتری : از مجموع شدن چند کامپیوتر و اشتراک گذاری اطالعات آنها بدست میآید

 کابل فیبر نوری : یکی از راه های انتقال اینترنت در بین کشور ها

RSS   :مخفف Rich Site Summary  سایتبه معنی " چکیده سایت " یا " مختصر و مفید 

 درصد آپ تایم : میزان دسترس بودن هاست یک سایت را بررسی میکند

 خزنده : ربات موتور های جستجو

 سرچ باکس : جعبه جستجو

www : world wide web 

 رنکینگ : رتبه بندی
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DNS شناسه دامنه سایت : 
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