هر آيچه يیاز داریذ درباره سئى بذايیذ
در ایى آهىزش قصذ دارین تا اصىل سئى سایت را برای ضما به هختصر ضرح
دهین .هطتاقايه هًتظر ضًیذو ايتقادات پیطًهادات و يظرات ضما هستین.
تماش با ها 88981320 – 88981323 :
وب سایت www.amweb.ir :
ایمیل amweb.ir@gmail.com :
www.seoweblearn.com
تهران ،میدان فاطمی میدان گلها
خیابان کاج شمالی
پ ال ک  1 1 3ط ب ق ه د و م
واحد 3
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هقذهه
اصىل سئى
یادگیری اصىل سئى By Saeed Soltani(contact me on saeedsoltani@outlook.com) -
> اصل سئى برای افسایص دادو بازدیذ سایت ضما.
رتبه صفحه در هىتىر های جستجى یا : Page Rank

;-

اکثؽ اىؽاظ تًها بعيبال بعقت آوؼظو ؼتبه یک ظؼ خكتدى های فمىهی هكتًع ،اها آیا تياوتی بیى ؼتبه یک و ؼتبه  6وخىظ يعاؼظ؟ یا بیى
ؼتبه  2و  7؟ پاقص کىتاه بله اقت
هغالقات ايدام نعه تىقظ گؽوه يیلكى يىؼهى يهاو هیعهع که کاؼبؽاو ييسه يتایح خكتدى ؼا ظؼ ٍالبی اؾ زؽه التیى  Fههاهعه
هی کًًع و  88ظؼيع اؾ وٍتی که ظؼ زال ههاهعه ييسه هكتًع ؼا يؽه ظیعو ٍكمتی اؾ ييسه هی کًًع که يیاؾی به اقکؽول
نعو يعاؼظ و ٍابل ؼویت اقت.
بًا بؽایى اعالفات ،يتیده گیؽی هی تىاو کؽظ که لیًک هایی که ظؼ ييسه ؼتبه های اول ؼا ظاؼيع بیهتؽ ههاهعه نعه و قایت هایی
که اؾ چًیى پیمایهی بهؽه هیگیؽيع بیهتؽ هىؼظ باؾظیع ٍؽاؼ ضىاهًع گؽىت.
بقالوه با تىخه به اعالفاتی اؾ گىگل با فًىاو  CTR Study by Catalystيهاو هی ظهع که بغىؼ هیايگیى 88 ،ظؼيع اؾ کلیلک های
ايدام نعه ظؼ ييسه یک بؽ ؼوی  4لیًک اول ظؼ يتایح خكتدى بىظه اقت.
بعیهی اقت که هًگاهی که ظؼ ييسه اول ؼتبه پیعا کًیع هی تىايیع هغمئى بانیع که بؽيع نما ظیعه ضىاهع نع ،به همیى ظلیل نما
يیاؾ ضىاهیع ظانت تا ؼتیه لیًک وب قایت نما باالی يازیه اقکؽول ظؼ ييسه یک ٍؽاؼ بگیؽظ تا هطاعب هىؼظ يؾؽ ضىظ ؼا خػب
کًیع.
ضاليه هغلب و يکات :



<-

ققی کًیع تا لیًک قایت نما ظؼ باالی يازیه اقکؽول نىيعه ظؼ ييسه اول يتایح خكتدى ٍؽاؼ بگیؽظ.
تمؽکؿ ضىظ ؼا بؽ ؼوی هستىا ٍؽاؼ ظهیع بغىؼیکه هستىای نما بیهتؽ اعالفاتی بانع تا تداؼی!
تگ :title

ایى تگ فًىاو ييسه نما ؼا ههطى هیکًع( و یا ظیگؽ ييسات وب قایت نما ) و هقمىال يىنته آبی ؼيگی که به فًىاو لیًک ظؼ
يتایح خكتدى نما پعیعاؼ هیهىظ همیى تگ فًىاو هی بانع.فًىاو ييده هی تىايع تاثیؽ بكیاؼی بؽ ؼوی يؽش تقعاظ کلیک بؽ ؼوی
لیًک نما ظؼ يتایح خكتدى ظانته بانع چه کاؼبؽ بؽ ؼوی لیًک نما کلیک ايدام ظهع یا ضیؽ بًابؽایى با ظٍت بؽای ايتطاب فًىایى
هًاقب ييسات ضىظ تمؽکؿ کًیع.
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ظؼ ؾیؽ هثال ضىبی بؽای يمایم چگىيگی ايتطاب فًىاو هغؽذ هی کًین :
آهىؾل قئى – یاظگیؽی ايىل قئى بؽای نما
www.amweb.ir
آهىزش سئى و بهیًه سازی سایت  ,آهىزش طراحی سایت






فًىاو ظاؼای کلمه کلیعی "آهىؾل قئى" هی بانع که ظؼ ابتعای تگ آهاظه اقت و ایى یکی اؾ يکات ايتطاب فًىاو هی بانع
چؽا که ظیع کاؼبؽ ؼا قؽیقتؽ به ضىظ خػب هی کًع و هتقاٍبا بهبىظ ؼتبه قایت ؼا ظؼ يتایح خكتدى بعيبال ضىاهع ظانت.
تگ ظاؼای  88کاؼاکتؽ هی بانع که اؾ لساػ تقعاظ ضىب اقت و کات يمیهىظ .گىگل هقمىال فًىايی ؼا که بیم اؾ 66
کاؼاکتؽ بانع ؼا کىتاه قاؾی هیکًه.
بیهتؽ کلمات لیًک  boldنعه اقت به ظلیل ایًکه ایى کلمات ظؼ فباؼت هىؼظ خكتدى کاؼبؽ ٍؽاؼ ظانته اقت.
کلمه کلیعی نما بؽيع نما ضىاهع نع و بقع اؾ هعتی کاؼبؽاو و هطاعباو نما ؼا با بؽيع ضىاهًع نًاضت پف ظؼ ايتطاب آو
ظٍت ظانته بانیع.
فباؼت "یاظگیؽی ايىل قئى بؽای نما" بافث بؽايگیطتى ازكاقات و کًدکاوی کاؼبؽ ضىاهع نع که ظؼ يتیده کلیک بؽ
ؼوی لیًک ؼا بعيبال ضىاهع ظانت.

خالصه هطلب و يکات :



=-

بقًىاو کكی که قایت ضىظ ؼا گكتؽل هی ظهیع .تمؽکؿ ضىظ ؼا بؽ ایى هغالب ٍؽاؼ ظهیع  ،تقعاظ کاؼاکتؽهای فًىاو،
ايتطاب کلمات هًاقب بؽای کلمه کلیعی ،ايتطاب فباؼت هًاقب ظؼ فًىاو بؽای ههابه بىظو با فباؼت هىؼظ خكتدى.
بؽای خػب و باال بؽظو تقعاظ ههاهعات قایت ضىظ ققی کًیع کلماتی ؼا ايتطاب کًیع که زف کًدکاوی کاؼبؽ ؼا بؽايگیؿظ
و او ؼا بیهتؽ خػب کًع و همیهه ققی کًیع فًىايی که ايتطاب هیکًیع با هستىا هغلب همطىايی ظانته بانع.
تىضیحات هتا :

تىضیسات هتا به کاؼبؽاو کمک هی کًع تا اؾ هستىای هغلب نما ٍبل اؾ ایًکه ؼوی لیًک قایت ظؼ يتایح خكتدى کلیک کًًع
اعالفات کكب کًًع .تىضیسات هتا بغىؼ هكتَین تاثیؽی بؽ ؼوی ؼتبه لیًک قایت نما يطىاهع ظانت ،اها اؾ اهمیت بكؿایی
بؽضىؼظاؼ اقت ؾیؽا بافث هی نىظ کاؼبؽ بؽ ؼوی لیًک قایت نما کلیک يمایع ظؼ يتیده اؾ تىضیسات هتا بؽای ييساتی که بؽای نما
اهمیت ظاؼظ ماىل يهىیع.
ظؼ زَیَت  ،همکًه نما بطىایى اؾ تىضیسات هتا بقًىاو هتى تبلیناتی بؽای قایت اقتياظه کًیع اها ایى ؼو ظؼ يؾؽ ظانته بانیع که
گىگل همیهه تىضیسات هتا ؼو بقًىاو  snippetیا ضاليه هغلب لیًک يهىو يمیعه و همکًه اؾ هستىای هغلب اقتياظه کًه بًابؽایى
ققی کًیع ضاليه ای هيیع اؾ هغلب که کاؼبؽ ؼو خػب هیکًه ظؼ تىضیسات هتا ٍؽاؼ بعیى ظؼ ؾیؽ يمىيه ضىبی اؾ تىضیسات هتا ؼو با
هن بؽؼقی هی کًین.
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تىضیسات هتا ظاؼای کلمه کلیعی ايلی  Wine Bottle Candlesاقت که همىيغىؼ که ههاهعه هیکًیع ظؼ  snippetلیًک
 boldنعه که همطىايی با فباؼت هىؼظ خكتدى کاؼبؽ ظانته اقت.
تىضیسات هتا ظؼ ایى هثال  464کاؼاکتؽ عىل ظاؼه که تمام اوو به يمایم ظؼاوهعه ،الؾهه یاظآوؼی کًن که گىگل تا 468
کاؼاکتؽ ؼو ظؼ تىضیسات هتا يمایم هیعه و بَیه اوو ؼو زػه هیکًه.
ایى تىضیسات هیتىيه ناهل اعالفات بؽيعیًگ و تىضیسات کاؼبؽی نؽکت یا کكب و کاؼ نما بانه.
همیهه ققی کًیع اعالفاتی که ظؼ تىضیسات هتا ٍؽاؼ هی ظهیع خػب کًًعه بانه و کاؼبؽ ؼو واظاؼ کًه تا ؼوی لیًک قایت
نما کلیک کًه  ،ظؼ ضمى یاظتىو يؽه که بایع با هستىای هغلب همطىايی هكتَین ظانته بانه!

خالصه هطلب و يکات:




>-

وٍتی تىضیسات هتا ؼو کاهل هیکًیع به ایى يکات تىخه کًیع ،عىل (کمتؽ اؾ  468کاؼاکتؽ)  ،ايتطاب کلمات ،کلمه کلیعی
ايلی و ههیح بىظو آو.
ظؼ ؾهاو های بطًىو هايًع افیاظ  ،تقغیالت ؼقمی و  ...ققی کًیع که اؾ کلمات هؽتبظ ظؼ تىضیسات هتا اقتياظه
يماییع.
بؽای تكت ایى هىاؼظ هیتىيیع اؾ تبلینات پىلی بؽای لیًک قایت ضىظ ظؼ گىگل اقتياظه کًیع تا اؾ يسىه يمایم تىضیسات
هتا ضىظتىو آگاه بهیى و اگؽ تنییؽی الؾم هف اوياؼو افمال کًیع.
آدرش ها – URL’s

آظؼـ ييسات یکی ظیگه اؾ هغالبی هكت که ؼوی قئى و ؼتبه قایت نما ظؼ يتایح خكتدى تاثیؽ هیؿاؼهى هیتىيه  CTRیا تقعاظ کلیک
هایی که ؼوی لیًک قایت نما اتياً هیىىته ؼو باال ببؽه .ظؼ آگىقت  2889گىگل الگىؼیتن خكتدى ؼو بغىؼی تنییؽ ظاظ که اهکاو
يمایم ظؼضتی قایت ؼو بىخىظ هی آوؼظ که ظؼ ايغالذ به اوو  breadcrumbيیؿ گيته هیهه  ،بغىؼ هثال تًىیؽ ؾیؽ ؼو ههاهعه
بيؽهاییع :
همىيغىؼ که تىققه ظهًعگاو هیتىيًع تىضیسات هتا قایت ؼو تقییى کًى ایى اهکاو وخىظ ظاؼه تا بتىاو آظؼـ های ييسات ظاضلی
وبكایت ؼو يیؿ ت نییؽ بعهًع و ایى اهؽ هیتىيه به واضر تؽ بىظو لیًکها  ،پیمایم ؼازت تؽ کاؼبؽاو بیى ييسات و همیًغىؼ بهتؽ
ایًعکف نعو ييسات قایت کمک بكؿایی بکًه.
ظؼ ؾیؽ هثالی اؾ یکی اؾ ييسات ظاضلی قایت وال هاؼت ؼو هیبیًیع که آظؼـ ييسه و ؾیؽ ناضه های اوو که ناهل ظقته بًعی های
قایت هكت ؼو ههاهعه هی کًیع که بكیاؼ واضر و هيیع افمال نعه.
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خالصه هطلب و يکات :




وٍتی که قاضتاؼ آظؼـ های ييسات قایت ؼو پیاظه قاؾی هیکًیع به قاضتاؼ پىنه ها ،يام گػاؼی ناضه ها و ظقته بًعی
ها ،بؽایؽی با کلمات کلیعی و پیمایم  breadcrumbقایتتىو تىخه کًیى.
هغمئى بهیى که قاضتاؼی که ايتطاب کؽظیع قاضتاؼ قاظه و ٍابل پیمایم بؽازتی بؽای کاؼبؽاو بانه.
همايًع تىضیسات هتا ،ظؼ هًاقب های ضاو ٍكمتی اؾ قایت ؼو به ایى يکته تطًیى بعیى که هن يام با اوو هًاقبت
بانه تا ظؼ آظؼـ ييسه يیؿ ٍابل ههاهعه بانه هثل  ،هعیه قال يى ،خهًىاؼه پاییؿه و  ...ایى فباؼت ها ظؼ ٍكمت آظؼـ ظؼ
يتایح خكتدىی بؽ ؼوی لیًک قایت نما ٍابل ههاهعه ضىاهع بىظ و ايگیؿه کاؼبؽ ؼو بؽای کلیک بؽ ؼوی لیًک قایت نما
باال هیبؽه.
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#بخص اول
راهًمای بهیًه سازی هىتىرهای جستجى

قئى

بخص ; -هر آيچه که ضما يیاز داریذ در هىرد سئى بذايیذ اها از پرسیذو آو هی ترسیذ!
ؾهايیکه نما ظؼ زال يىنتى ظؼ هىؼظ قئى به ايعاؾه ؾهايی که هى بىظم بىظیع بؽضی اوٍات ازكاـ هیی کؽظییع کیه چییؿ ظیگیؽی بیؽای
گيتى وخىظ يعاؼظ  .ها ىؽاهىل کؽظین که همیهه یک چیؿ خعیع بؽای یاظگیؽی قئى وخىظ ظاؼظ و ىؽيتی بؽای ضىايیعو هیؽ هَالیه ای
که تاکًىو با ایى هىضىؿ يىنته نعه اقت يعانتین .
بؽای ؼونى نعو هىضىؿ  ،هیطىاهن به اقاـ و پایه های قئى بپؽظاؾم.
ٌ
اضیؽا به قطًؽايی بؽای قایتی ظاؼای وبالگ های هدايی ؾیبایی با هیؿبايی اوؼآل ظؼ نهؽ يیىیىؼک ظفىت نعم .اکثؽ نؽکت کًًعگاو
بؽای وبالگ ها هیًىنتًع یا هكئىل وبالگ های نؽکتهایی که ظؼ ايدا کاؼ هی کؽظيع بىظيع.یک قهن ضىبی اؾ تىلیعاتهیاو ؼا ظؼ هییاو
وبال گ ها ىؽوضته نع.بكیاؼی اؾ هثال هایی که هى ظؼ ایى قؽی اقتياظه هیکًن به عىؼ هكتَین بؽای ايعقیته اؾ زضیاؼی اقیت کیه
هیتىايًع ايها ؼا ظؼ هیاو يًقت باؾؼگايی و ىؽول تىلیعات و ضعهاتهاو به کا ؼ گیؽيع.
ؼهؿ بؽگهت به اقاـ و پایه تًمین گیؽی ظؼ هىؼظ چیؿهایی که بعقت هی ایع و چیؿهایی که ناهل يمی نیىظ هیبانیع .هیى هغمئیًن
ت قعاظ ؾیاظی اؾ اقاـ ها بؽگهت ظاظه نعه ظؼ زالیکه بؽضی اؾ چیؿ هایی که ظؼایًدا غکؽ نعه هیتىايع هیىؼظ بؽؼقیی و پیهیؽىت ٍیؽاؼ
ظاظه نىظ.بهؽ زال اعالفات قئى که هى ظؼ ایًدا آهاظه ضىاهن کؽظ چیؿهای هىؼظ بؽؼقیی ضیؽوؼی ضىاهیع بیىظ .ونیایع اییى ییک ؼاه
ٌ
بهتؽی بانع بؽای خكتدىی ایى هىضىؿ يه به فًىاو قئى 484اها يكبتا ضؽوؼیات قئىهی بانع .اهیعواؼین  ،کیه نیما ظؼ ییاظگیؽی ظؼ
ایى هىضىؿ چیؿهایی خعیعی ؼا یاظ بگیؽیع و تًىؼات انتباه ٍبلی و اىکاؼ تاییع نعه ؼا ظوؼ بؽیؿیع.
هؽ قایتی بایع ظؼ خایی نؽوؿ نىظ.ؾهايی هیؽقع که ها اؾ هؽظم هیهًىین که ؾیبایی ظؼ بیاعى اقیت.هايًع املیب يیست وب قیایتها.
عؽازی قایت ها همکى اقت ظؼ ؽاهؽؾیبا و چهن يىاؾ بانع ظؼ زالیکه فًايؽ قئىچیؿهای هكتًع که کمی بیهتؽ.........
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با کمی کاؼ نما هی تىايیع وب قایت های ؾنت قئىؼا به ضعای باؾاؼیابی وب هدلل تبعیل کًیع  .اها يکته ظؼ ایًداقت ،نما بایع ظؼ
خایی نؽوؿ کًیع ،کمی زؽکت به قمت خلى با اخؽای یک اقتؽاتژی ضىب قایت نما ظؼ هعت کىتاهی ظؼ ؼاههای هطتليیی ضىاهیع
اىتاظ.
چهاؼ هؿیت اقاقی قئىوخىظ ظاؼظ که پایه هىىَیت آيالیى هكتًع ظؼ ایًدا آوؼظه نعه اقیت .و ظؼ اضیؽ اي یه کیه هیا ظؼ خكیتدىی او
هكتین تداؼت بیهتؽ اقت.اها بؽای بعقت آوؼظو آو چیؿهای کن وخى ظاؼظ و يیاؾ هكت به ؼقیعگی اقتؽاتژی بهیًه قاؾی نما.
چهار هسیت اساسی سئى
قاضتى قئىيکاتی ؼا هتػکؽ هیهىظ که هیتىايیع ييسات ضىظتاو ؼا بؽای اهعاه کلیعی تاو ؼتبیه بًیعی کًییع  .نیما يییاؾ ظاؼییع کیه
هغمئى نىیع که اول هىتىؼ هابی خكتدى هی تىايًع ايها ؼا پیعا کًًع و ظوم ایًکه ايها ؼا کهو کًًع.اییى نیما ؼا هغمیئى هیكیاؾظ کیه
نما یک عؽاذ هىتىؼ خكتد ىی ٍىی هىاىٌ ظاؼیع .ايدیام ظهییع اییى کیاؼ ؼا بیا اعمیًیاو غانیتى اؾظؼقیتی هیعایت لیًیک هیا ايدیام
ظهیع.هعایت قایت نما بایع قلكله هؽاتب پایه ؼیؿی نعه هًاقب ظانته بانیع .و هستىییات آو ٍابیل ضىايیعو بانیع.ظؼ هیىؼظ اییى
هغلب به خؿییات بیهتؽی ظؼ ایى قؽی ضىاهین ؼقیع.
رتبه بًذی
ایى اوو چیؿی که ها همه قئىؼا بؽای آو هیطىاهین  ،ظؼقته؟ واٍقا،هى اهیعواؼ يیكتن .هیا ظؼ هیىؼظ ظو هؿییت ظیگیؽ کیه ظؼ آیًیعه ههین
ضىاهع بىظ بسث ضىاهین کؽظ.اها ظؼ زالیکه ؼتبه بًعی بطم ههمی اؾ قئىاقت  ،ايها هعه ظؼآيها و ضىظناو يیكیتًع .تقیعاظ ؾییاظی
اؾ هؽظم يگاه هیکًًع به ؼتبه بًعی و ىکؽ هیکًى" هى اؾ ظقت ظاظه ام  xهَیعاؼی اؾ تدیاؼتن ؼا ؾییؽا هیى ؼتبیه بًیعی يهیعه ام  .4اییى
همکى ظؼقت بانه یا يبانه  .ؼتبه بًعی هطتلو يؽش پف ؼوی تداؼت ؼا تىلیع هیکًع .ایى ههن اقت که بعايین ؼتبه بًعی باؾاؼ ىؽول
ؼا يمی قاؾظ.ايها ىَظ ؼاهی ؼا ظؼ ظؼ تىلیع هیکًًع وهمکى يیكت ايهایی که هی ایًع ظؼ ؼتبه  4به ايعاؾه ايهایی که بیه ؼتبیه  6هیی
ؼقًع بؽای ضؽیع آهاظه بانًع.
ویسیتىرها
یکباؼ نما نؽوؿ کًیع به ب عقت آوؼظو ؼتبه زتی بؽای زدن ايیعک اهیا وا ه هیای کلییعی ههین  ،نیما نیؽوؿ ضىاهییع کیؽظ بیه ظییعو
ویؿیتىؼها که باالؼىتى ها ؼا هساقبه هیکًًع .ظوباؼه ،ایى ضىبه اها هعه يهایی که نما ققی هیکیع به آو ظقت یابیع يیكت.
تبذیل
ایى هعه بؿؼگی اقت،قؽايدام تمام هعه بهیًه قاؾی هىتىؼ خكتدى ضىاهع بىظ.قئىبیهتؽ اؾ کمک کؽظو نما ظؼ ؼتبه بًعی اقت و
ؼايعو ظاظو قتع بؽ ؼوی قایت نماقت .ایى بایع هم ًیى کمک بکًع به نما که زكابها و قىظ هایتاو ؼا اىؿایم ظهییع .ییک تبیعیل
هیتىايع هؽ چیؿی که نما هیطىاهیع بانع ،یک يؾؽ بؽ ؼوی وبالگ نما ،یک ظايلىظ اؾ کامػ قيیع ،ظيبال کؽظو تىیییتؽ ،یا ضؽییع ییک
تىلیع .ایى ههن اقت که بعايیع چه تبعیالتی هكتًع که نما هی تىايیع ٍؽاؼ ظهیع بؽای اهعاه بهیًه قاؾیتاو ؼا بؽای کمک به ؼقیعو
به آيها.
هىتىرهای جستجى احمق هستًذ!
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ظؼ هیییاو ىؽایًییع قییئىایى ههیین اقییت کییه بطییاعؽ ظانییته بانییین کییه هىتىؼهییای خكییتدى بییه همییاو ايییعاؾه کییه هىنییمًع و پیهییؽىته
هكتًعهًىؾ ؾیبا و ازمٌ هكتًع.ايها يمی تىايًع هعه و هًؾىؼ ضىظ ؼا بگىیًع.بًابؽایى اگؽ هًؾىؼ و هیعه يییاؾ اقیت بطیاعؽتقییى
کؽظو اؼتباط یک ييسه یا کلیع وا ه ،هىتىؼ های خكتدى يا آگاه هكتًعٍ.كمتی اؾ ىؽایًع قیئىبیؽوو ؼىیتى اؾ ؼاه نیما بیؽای ظؼقیت
يىنتى چیؿهایی ضاؼج اؾ هىتىؼ خكتدى بًابؽایى زعـ ؾظو آو يیاؾ يیكت.
به یاظ ظانته بانیع که ویؿیتىؼ ها هیتىايًع ضىظناو کًیع غهیى و الل ؾیبیا بانیًع .هالکیاو زؽىیه همیهیه ظؼ زیال نیکایت ظؼ هیىؼظ
تماقهای قىاالت ناو ظؼباؼه اعالفات که به وضىذ ظؼ وب قایت ها غکؽ نعه اقت هی بانع .البته ایى عىؼ يیكت که ویؿیتىؼ های
نما واٍقا ازمٌ هكتًع .ايها ظؼ بؽابؽ چیؿ هایی که آقاو يیكتًع يا نکیبا هكتًع  .قطتی قایت نما ٍابل هعایت اقت.اعالفات ؼا
پیعا کًیع.یک ضؽیع بكاؾیع یا یک تبعیل ؼا بعقت آوؼیع .آيهیا بیه قیمت قیایتهایی کیه چییؿ هیا ظؼ آو آقیايتؽ اقیت زؽکیت ضىاهًیع
کؽظ.هم ًايکه ها ظؼ هییاو ىؽایًیع قیئىهی ؼویین ظؼ زیال خكیتدىی چیؿهیایی ضیىاهین بیىظ کیه قیایت هیا ؼا بیؽای ىهمییعو آقیايتؽ
هیكاؾظ،هعایت و ىؽایًع بؽای هىتىؼ های خكتدى و ویؿیتىؼ ها ،و ظؼ زالیکه اکثؽ ایى اعالفیات "اقیا قیی" هكیتًع اییى همیاو پاییه و
اقاقی اقت که هًىؾ هىضىفی بؽای هىتىؼ خكتدى اقت.
هًتؾؽ بطم های بقعی بانیع.
يؾؽات نما به ها کمک ضىاهًع کؽظ.
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#بخص دوم
هر آيچه ضما يیاز داریذ بذايیذ در هىرد برچسب های ػًىاو
پیؽو قؽی های اؾ قطًؽايی که ظؼ نهؽ يیىیىؼک به هیؿبايی قایت اوؼآل ؾیبایی اؼائه ظاظم .بكیاؼی اؾ قطًؽايی ها ظؼ ایى هىؼظ بیىظ کیه
چغىؼ وبالگ هایی با هىتىؼ ايؽ ی و کاؼبؽ یاؼ بیهتؽ بكاؾین  .بهؽزال هیطىاهن بكیاؼی اؾ هياهین ؼا ناهل تیپ هیا و اقیتؽاتژیها بیؽای
قایت های تىلیعات ىؽول و ضعهات ظؼ هیاو همه يًایقؽا ظؼ ایًدا تىضیر بعهن.
بهیًه سازی صفحه
ایجاد یک وب سایت سالن
یک وب قایت که هی تىايع آيالیى به ضىبی بعوو قئى کاؼ کًع ،PPC .ؼقايه های اختمافی و تالل های باؾاؼیابی میؽ هتًل اخؽایی
نایكته هی تىايع واٍقا به هىىَیت یک قایت کمک کًع با قئى کن ویا زتی بعوو آو کمک کًع.اها وٍتی قایت نما با قئى نیؽوؿ بیه
کاؼ هیکًع ه میهه تست اخؽا ضىاهع بىظ و هؽگؿ اؾ ظقتؽـ ضاؼج يطىاهع نع و پؽ اؾ ايؽ ی اقت .بعوو قئى نیما همیهیه ظؼ تؽاىییک
گن ضىاهیع نع و يمی تىايع ٍابل خبؽاو بانع.
بًاؼایى ها کدا هی تىايین نؽوؿ کًین؟ قئى املب بكیاؼ گكتؽظه اقت و ها يمیعايین اؾ کدا بایع نؽوؿ کًین .چه چیؿی تاثیؽؾیاظی بؽ
ؼوی ها ضىاهع گػانت و چغىؼ هی تىايین به قمت خلى زؽکت کًین ،ایى همیاو چییؿی اقیت کیه هیا اهییعواؼین خیىابم ؼا ظؼ ایًدیا
بعقت آوؼین.
ساختى برچسب های ػًىاو خىب
برچسب های ػًىاو
بؽچكب فًىاو تًها تکه ههن اؾ عبَه واٍقی قئى بؽ ؼوی قایت نماقت .یک بؽچكب فًىاو هیتىايع تا ؾهايیکه نیما بطىاهییع بانیع
.اها نما تًها  68کاؼاکتؽ ظاؼیع ٍبل اؾ ایًکه هىتىؼهای خكتدى آو ؼا ٍغـ کًًع.پف فاٍاليه اؾ آو اقتياظه کًیع .
اؾ ؾهايیکه فًىاو به فًىاو لیًک ٍابل کلیک ظؼ ييطات  SERPsؽاهؽ هیگؽظظ بایع ٍاظؼ بانع یک خيت تَاضای هطتلو ؼا هالٍیات
کًع.
غًای واژه های کلیذی
خكتدى گؽاو لنات هطًىيی ؼا ظؼ هىتىؼ خكتدى تایپ هیکًًع و آيها ايتؾاؼ ظاؼيع هىتىؼها يتایدی ؼا تهیه کًًع که با قیىاالت ايیلی
آيها هغابَت کًًع  .ها هی ظايین که هىتىؼ های خكتدى بیم اؾ  288قیگًال هطتلو ؼا بؽای تقییى ؼابغه هؽ ييسه بؽ ضاله کلییع
وا ه پیعانعه ؼا خكتدى هیکًع.بؽچكب فًىاو یکی اؾ آيها ،اها یک کلیعی تؽ ظؼ آو،الؿاها به وا ه کلیعی بیؽای بؽچكیب فًیىاو بیؽای
ایًکه آو ؼا ظؼ يتایح خكتدى باال ببؽین يیاؾی يیكت .اها ایى به هَعاؼ ؾیاظی کمک هی کًع.
فًىاو ها ظؼ SerpsButاي ه ظؼ هىؼظ باؾظیع کًًعه یا ویؿیتىؼ ؟ خكتدىگؽ چه هیبیًع؟ اخاؾه ظهیع بگىین یک خكتدى گؽ ظؼ هىتیىؼ
خكتدى تایپ هیکًع" چگىيه ؾیبا بانن " و ظو يتیده يهاو ظاظه هیهىظ .یکی ؼا هیطىايع" چغىؼ ضىب به يؾؽ بؽقن و ازكاـ نگؽىی
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کًن " و ظیگؽی ؼا هی ضىايع" چغىؼ ؾیبا به يؾؽ بؽقیع زتی ؾهايی که نما ازكاـ هیکًیع آو ؼا ظوقت يعاؼییع" کیعاهیک اؾ اییى ظو
هیتىايع بیهتؽ نبیه بانع به آي ه که تىقظ بیًًعه یا ویؿیتىؼ کلیک نعه بانع ؟ به ازتمال ؾیاظ هؽ ظو ييسات آظؼـ ییک هيهیىم ؼا
هیعهًع ،اها تًها یکی اؾ آيها لنت کلیعی خكتدى نعه ؼا بکاؼ هی بیؽظ .بیه ازتمیال ؾییاظ ،يتیدیه ظوم کلییک ؼا بییم تیؽ اؾ اولییى بیاؼ
ظؼیاىت کًیع زتی اگؽ آو ؼا ظؼهىٍقیت های پاییى تؽ ظؼ يتایح اقت (کعاهیک نبیه يیكت ،اها اخاؾه وايمىظ ؼا ظؼ هؽ خا ظاؼظ)
هجبىر کردو
يکته بقعی که بایع بقع اؾ بؽچكب فًىاو ٍايـ کًًعه بانع ،ها يگاه کؽظین کیه چغیىؼ بكیاؾین بیا ازتمیال بیهیتؽ کلییک ؾظه نیىظ بیه
قاظگی ٍؽاؼ ظاظو کلمه کلیعی ظؼ آو ،اها ایى به ضىظی ضىظ تًها بطهی اؾ هكئله اقت  .بؽ هی گؽظین به هثالماو ظؼ باال  ،ها اولیى باؼ
کلمه میؽ کلیعی ؼا با اقتياظه اؾ تیتؽ باال ظؼ بؽابؽ ٍؽاؼ ظاظه و قىم تیتؽ مًی کلمه کلیعی "قکكی و ؾیبا ،ظامتؽیى قیتاؼه هیای اهیؽوؾ"
نما ىکؽ هیکًیع کعاهیک کلیک بیهتؽی بعقت ضىاهع آوؼظ ؟هى زعـ هی ؾين اول یکی که کلمه کلیعی ؼا اقتياظه يمی کًع ،چیؽا
که آو بیهتؽ ٍايـ کًًعه اقت و بیهتؽ به قمت هعه خكتدى گؽ يسبت هیکًع بًابؽایى ظؼ ایى وضقیت فًیىاو قیىم ایًكیت کیه بیه
ازتمال ؾیاظ به ؼتبه های باالتؽ نبیه تؽ اقت اها کلیک های کمتؽی ؼا ظؼیاىت هیکًع.
تؽىًع ایًكت که هغمئى نىیع که بؽ چكب فًىاو هیؽ ظو کلمیه کلییعی مًیی و ىیىؼی اقیت.اییى بیه زؽکیت قیایت نیما ؼا بیه بیاال
تؽیى ؼتبه بًعی کمک ضىاهع کؽظ اها هم ًیى ایى اعمیًاو زايل هی نىظ که باؾظیعکًًعگاو بیه ازتمیال بیهیتؽ ؼوی قیایت نیما
کلیک کًًع.
اضتباهات رایج
فًىاو TagsImplementingبؽچكب فًىاو نما بؽای اعمیًاو اؾ آيها هىثؽ هكتًع ضؽوؼی اقت .تقعاظی اؾ انیتباهات آقیاو وخیىظ
ظاؼظ که اگؽنما وٍتتاو ؼابه ظؼقتی بؽای ايدیام آو يگػاؼییع ایدیاظ هیهیىظ .اییى آقیاو اقیت کیه نیما بطىاهییع خؽییايی ؼا ظؼ هییاو
بؽچكب فًىاو به ؼاه ايعاؾیع هطًىيا اگؽ نما ييسات ؾیاظی ظانته بانیع  .اها اؾ آيدا که بؽچكب فًىاو بكیاؼ ههین اقیت نیما
هیطىاهیع به هؽاٍبت ظؼ زال تىققه اؾ آيها به ظؼقتی بپؽظاؾیع .ظؼ ایًدا تقعاظ کمی هىضىفات ؼایح:
همايًعی بؽ ؼوی هؽ ييسه :هؽ ييسه قایت نما هًسًؽ به ىؽظ اقت و یا زعاٍل بایع بانع  .ایى به اییى هقًیی اقیت کیه بؽچكیب
های فًىاو نما بؽ ؼوی هؽ ييسه بایع به ضىبی هًسًؽ به ىؽظ بانع  .ظؼ بكیاؼی اؾ قایت ها نما بؽچكب فًىاو یکكايی ؼا ظؼ تمام
ييسات ضىاهیع ظیع "به قایت هى ضىل آهعیع یا چیؿی نبیه به ایى " که تمام ييطات ؼا به قطتی تىضیر هیعهع و يهیاو هیعهیع
کییه ظؼ يتییایح خكییتدى بییه ازتمییال ؾیییاظ هییؽ کلیکییی ؼا بعقییت يطىاهیییع آوؼظ  .بییؽو ظؼ هیییاو قییایت وقییياؼل بؽچكییب فًییىاو و
اعمیًاو زاو کى که آو به عىؼ هًسًؽ به ىؽظ و ظٍیٌ هستىای هؽ قایت ؼا تىضیر هی ظهع .
پیهؽو با يام تداؼی :ظالیل ضىبی وخىظ ظاؼظ که بایع يام کكب و کاؼ ضىظ ؼا ظؼ بؽچكب فًىاو اؼائه ظهییع،اها بغیىؼ پییم ىیؽٌ يباییع
بانع  .اگؽ نما يام کكب و کاؼ ضىظ ؼا اقتياظه کًیع هغمئى بانیع که ىکؽ هیکًیع اؾ عؽیٌ اقتعالل و هغمئى نیىیع اییى يعاقیت.
هسعوظیت بؽچكب فًىاو يام زؽىه نما ؼا با چیؿی ک ه نما با تىخه و هؽاٍبت ؾیاظ ايدام هیعهیع هیكیاؾظ .ظؼ اییى هیىؼظ کمیی بیهیتؽ
بسث ضىاهین کؽظ .
لیكت کلمات کلیعی :هیل به ظؼیاىت کلمات کلیعی نما ظؼ بؽچكب فًىاو و ققی ظؼ پؽتاپ تقعاظی اؾ آيها تیا زیع اهکیاو بیؽای
نما ظؼ ایًدا تا آو ؼا وقىقه ايگیؿ قاؾیع  ".ؾیبایی /آؼایم /ؼ ین مػایی/پىقت قالن"  .هغمئى بانیع که تمام کلمات کلیعی ضیىظ
ؼا ظؼ ایًدا بعقت هی آوؼیع اها هیچ کف ؼا هایل يمیكاؾظ که بؽای ظؼیاىت يتیده ؼوی آو کلیک کًع .ایى بعیى هقًا اقت که نما بایع
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اؾ اؾ لنات کلیعی يؽىه خىیايه اقتياظه کًیع (با تقعاظ کن) بًابؽایى نما هی تىايیع فًىايی ؼا بكیاؾیع کیه اؼؾل کلییک کیؽظو ظانیته
بانع .
ىَعاو تىضیسات :گػنته اؾ گؽىتى کلمات کلیعی اولیه ضىظ ظؼ فًىاو  ،و ٍاتـ کًًعه قاضتى آو ،نما هم ًیى بایع به ايعاؾه کیاىی
اؾ نؽذ هستىا اعمیًاو زايل کًیع تا هغمئى نىیع که هىؼظ هعه کلیک کؽظو ٍؽاؼ هیگیؽظ.انطايی که بؽوی قایت کلیک هیکًًع
و اعالفاتی ؼا بؽ ؼوی ييسه پیعا هیکًًع که هىؼظ ايتؾاؼناو يیكت هیچ زكی يعاؼيع .هغمئى نىیع که فًیىاو ،هستیىا ؼا بیا کلمیات
کلیعی و ٍايـ کًًعه ىىؼی ظوقتايه نؽذ ظهع.
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#بخص سىم
اصىل طراحی سایت و بهیًه سازی
هر آيچه ضما بایذ در هىرد ضرح هتا و برچسب کلمه کلیذی بذايیذ Meta Descriptions .و Keyword Tags
ضرح هتا برچسب Meta Descriptions -
ظؼ عؽازی قایت یکی اؾ تًىؼات ملظ بؿؼگ ظؼ هىؼظ قئى ایًكت که هؽ کاؼی که ها ايدام هیعهین بیؽای اىیؿایم ؼتبیه بًیعی هىتیىؼ
خكتدى عؽازی نعه اقت .ایى يسیر يیكت .وهیچ هثالی قاظه تؽ اؾ آو وقپف نؽذ هتا وخىظ يعاؼظ .زتی اگؽ ایى نؽذ بؽچكیب
وؾيی به نعت الگىؼیتن ؼتبه بًعی هىتىؼ خكتدى يعاؼظ .ایى هًىؾ بطم بكیاؼ ٍعؼتمًع اؾ کمپیى بهیًه قاؾی هىثؽ اقت.
هايًع بؽچكب فًىاو ،بؽچكب نؽذ هتا املب ظؼ يتایح خكتدى يهاو ظاظه ضىاهع نع .بغىؼ کلی ظؼ عؽازی قایت آي ه کیه نیما ظؼ
يتایح خكتدى هی بیًیع لیًک فًىاو ٍابل کلیک وقپف نؽذ بؽچكب و ٍغقات ؼیؿ ييسه ظؼقت ظؼ ؾیؽ آو اقت .اگؽ تىضیسات به
يتایح هًدؽ گؽظظ ایى به بطم بكیاؼ ههمی اؾ کمک کؽظو به خلب باؾظیعکًًعگاو بؽای کلیک کیؽظو لیًیک قیایت نیما تبیعیل هیی
گؽظظ.
ضرح
اگؽ نؽذ بؽچكب يتىايع به ظؼقتی و به ايعاؾه کاىی به باؾظیعکًًعگاو بگىیع که چه چیؿی بؽؼوی ييسه اقت پف ایى ازتمیال اقیت
که آيها بؽؼوی يتایح ظیگؽ کلیک کًًع وخىظ ضىاهع نع.
ظلیل ایًکه چؽا بكیاؼی اؾ هؽظم ظؼ عؽازی قایت تىخه ؾیاظی ؼا ظؼ نؽذ بؽچكب ٍؽاؼ يمی ظهًع بعیى ضاعؽ اقت که ايها بؽایى باوؼ
که هؽظم بؽ ؼوی ؼتبه بًعی کلیک هیکًًع يه بؽوی يتایح خكتدى تؽظیع ظاؼيع .ایى يست يعاؼظ،هغمئًًا اکثؽ هؽظم بؽ ؼوی قایت هیای
با ؼتبه باالتؽ کلیک هی کًًع.اها تًها اگؽ آو قایت ها فًاویى و تىضیسات ٍیايـ کًًیعه ظانیته بانیع .کیه املیب چًییى يیكیت.تقعاظ
ايعکی اؾ هؽظم کىؼکىؼايه ؼوی لیًک هایی بعوو بؽؼقی ايها کلیک هی کًًعو اىؽاظی که ایى کاؼ ؼا ايدام هی ظهًع ضىظ ؼا يیا اهییع هیی
یابًع.اىؽاظی که بؽای خكتدى ظؼ هیاو يتایح وٍت هی گػاؼيع،ضىايعو فًاویى و تهؽیسات بؽای یاىتى قایتی که به ازتمال ؾیاظ هماو
قایتی اقت ک ه آيها ظؼ خكتدىی آو هكتًع هی بانع.به ازتمال ؾیاظ یک بیاؾ ظیعکًًیعه هیىؼظ هیعه اقیت کیه بیؽ ؼوی قیایت نیما
هكتًع.
اگؽ نما هايًع هى هكتیع پف نما تىضیسات ؼا ٍبل اؾ بؽچكب فًیاویى ظؼ يتیایح خكیتدى هیی ضىايییع .هیى يهیاو هییعهن کیه ظؼ
عؽازی قایت ٍؽاؼ ظاظو کلمات کلیعی ايلی ظؼ فًیاویى آقیاو اقیت،اها ازتمیاال تىضییسات بؽضیی فبیاؼات عیىاليی ؼا کیه هیى بیه
ظيبالم هكتن ؼا ظاؼظ.اگؽ فًىاو با خكتدىی هى به عىؼ وقیقی هغابَت کًع تىضیسات بایع به عىؼ ضاو و ضیلیی بیهیتؽ هغابَیت
کًع.اگؽ ایًغىؼ يبانع پف هى ازتماال ظؼ خكتدىی يتایح انتباه هكتنٍ.افعه کلی ایًكت که نما هیطىاهیع هؽ ییک اؾ بؽچكیب
های تىضیسات هًسًؽ به ىؽظ بانع.نؽذ بایع  48-28کلمه بانع ضاليه آي ه که باؾظیع کًًعه ايتؾاؼ ظاؼظ بؽوی ييسه پیعا کًیع،و
تًها ظؼ آو ييسه بانع.تىضیسات ظؼ هؽ ييسه بایع اؾ ييسه بقعی هًسًؽ به ىؽظ بانع.هغمئى نىیع که نما يیيسه ؼاه ظؼ ییک ؼاه
هًسًؽ به ىؽظ ضاليه کؽظیع .اقتياظه اؾ کلمات کلیعی اولیه و ثايىیه ظؼ زالیکه قاضتى آو بیؽای خكیتدىگؽ ٍیايـ کًًیعه بانع.نیما
همیهه به بؽچكب تىضیسات ظؼ هؽ ييسه يیاؾ يعاؼیع.ظؼ بؽضی هىاؼظنما با يعانیتى نیؽذ بهتیؽ بیه خكیتدىگؽاو ضیعهت ضىاهییع
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کؽظ.بؽای هى ٍ،افعه کلی ایًكت که اگؽ نما هعىتاو کلمات کلیعی گكتؽظه اقت اؾ بؽچكب تىضیسات اقتياظه کًیع.اگؽ هیعىتاو
کلمات کلیعی عىاليی قت پف ایى کاؼ ؼا ايدام يعهیع.
اقتعالل ظؼ ایًدا ایًكت که اگؽ نما به ظيبال فباؼات عىیل ظؼ یک ييسه هَاله یا پكت وبالگ هكتیع.پف به آقايی هیتىايییع تًیىؿ
بكاؼی اؾ آيها ؼا ظؼ یک نؽذ  48کلمه ای بکاؼ ببؽیع.اگؽ آو کلمات عىاليی ظؼ هستىا ،بعوو بؽچكب تىضییر هكیتًع هىتیىؼ خكیتدى
ٍغقات کىچک اؾ ييسه بؽ هبًای خكتدى ؼا واؼظ ضىاهع کؽظ .ایى ازتمال گؽىتى کلمات کلیعی واٍقی ؼا به هغالب نیؽذ ؾییؽ لیًیک
ٍابل کلیک ظؼ يتایح خكتدى اىؿایم هی ظهع.
برچسب کلمات کلیذی هتا
ظؼ عؽازی قایت کلمات کلیعی هتا تًها چیؿی اقت که ظؼ هىؼظ آو زؽىی بؽای گيتى وخىظ يعاؼظ .هىتىؼ های خكتدى قهام ؾییاظی
ظؼ آو ٍؽاؼ يمی ظهًع واگؽ هن ٍؽاؼ بعهًع باؾظیع کًًعگاو نما آو ؼا يمی بیًًع.با وخىظ تمام اٍعاهات ٍابل ظیعو يیكت.
اها آو هؽظم ؼا اؾ پؽقیعو بیاؾ يمیی ظانیت ،آییا هیى اؾ کاهیا ییا ىايیله اقیتياظه بکیًن؟اؾ فبیاؼات ییا کلمیات اقیتياظه کًن؟چیه هیعت
بایع بؽچكب کلیع وا ه بانع؟
پاقص :ههن يیكت.اگؽ هی ضىاهیع ؾهايی ؼا بؽای اضاىه کؽظو بؽچكب کلمات کلیعی هتا به ييسات ضىظ ٍؽاؼ ظهیع،پف پیههیًهاظ
هی کًن .ؾه او با اؼؾل ضىظ ؼا به يگؽايی ظؼ هىؼظ ؼاه يیسیر بیؽای يىنیتى هیعؼ يعهییع تقیعاظ ايیعکی کلمیات کلییعی ظؼ ایًدیا ٍیؽاؼ
ظهیع،ظؼ هىؼظ ٍالب بًعی ،ىايله ،کاها،عىل یا هؽ چیؿ ظیگؽی نبیه به ایى يگؽاو يبانیع .کىتاه و نیؽیى يگه ظاؼیع و زؽکت کًیع .
هًتظر بخص بؼذی باضیذ.
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#بخص 4
ه رآيچه ضما به دايستى در هىرد سرفصل و ویژگی  Altيیاز داریذ
برچسب سرفصل
بؽچكب فًىاو ٍغقا هیچ ؼاه زل خاظویی بؽای ایداظ اؼتباط کلمات کلیعی يعاؼظ.آيها يؽىا گام کىچکی بیؽای ایدیاظ بهیًیه قیاؾی
کاهل ييسه هكتًع .اضاىه کؽظو بؽچكب های فًىاو با اقتياظه اؾ کلمات کلیعی نما همکى اقت ظؼ ؼتبیه بًیعی کلمیات کلییعی
نما تياوت ایداظ کًع.با ایى وخیىظ اگیؽ هىتىؼهیای خكیتدى يبانیع اقیتياظه ظؼقیت اؾ بؽچكیب فًیىاو بیا کلمیات کلییعی ،بیه عیىؼ
هتقاظل ظؼ بؽابؽ بَیه ييسات به ييـ باؾظیعکًًعگاو هیهىظ.
عؽازییی قییایت ظؼ هَابییل هىتییىؼ خكییتدى ،بؽچكییب هییای فًییىاو ( )H1, H2,... H6هییی تىايًییع تییا زییع کمییی بییؽای گيییتى
قاضتاؼ هستىای ييسه نما بؽای هىتىؼ خكتدى اقتياظه نىظ.
ظؼ عؽازی قایت هًگام تىققه هستىا ظیعو ایًکیه چغیىؼ يیيسه تيکییک هیی گیؽظظ بیؽای هؽاخقیه کًًیعه بكییاؼ آقیاو اقیت.اهیا
هىتىؼهای خكتدى به کمک يیاؾ ظاؼيع و بؽچكب های قؽىًل هماو کمک هىؼظيیاؾ هكتًع.
ىکؽهی کًن قؽىًل ها ؼئىـ هغالب ههن هَاله نما هی تىايع بانع.ظؼ باالی فًىاو  ،بؽچكیب  H1اقیت.بقیعی يَیاط ايیلی هیی
بانع ظؼ ؼئىـ آيها I, II, IIIضىاهًیع بیىظ .ظؼ  ،HTMLنیما H2ؼا بیؽای همیه آيهیا اقیتياظه ضىاهییع کؽظ.بقیع ؾییؽ يَیاط  A,B,Cییا
H3ؼا ظاؼین و به ظيبال آو ؾیؽ –ؾیؽ يَاط ,.8,.2,.4یا  H4اقت.نما يَاط ؼا اؾ ایًدا بعقت آوؼیع.
اقتؽاتژی خایگؿیًی همايغىؼ که ظؼ باال غکؽ نع H1ؼا بؽای فًىاو و H2ؼا بؽای ؾیؽ فًىاو اقتياظه ضىاهع کؽظ.قپف با H3بؽای يَیاط
ايلی ضىظ I, II, IIIنؽوؿ ضىاهیع کؽظ وبه پاییى ىؽم بؽویع.نما هیتىايیع همه ؼاه ؼا تاH6بؽویع.اها بكیاؼ ياظؼ اقیت کیه نیما يیيسه
ای با هستىای ؾیاظی که ظؼ ایًدا غکؽنعه ظانته بانیع.
ظؼ عؽازی قایت یکی اؾ ههکالتی که هى املب با بؽچكب قؽىًل ظاؼم ایًكت که آيها تىقظ تىققه ظهًعگاو بؽای هیعایت قیایت
اقتياظه هی نىيع.بؽای ظؼک ایى هغلب  ،نما هی ضىاهیع هًاعٌ هطتلو هعایت ؼا با قؽ ىًل ها تَكین بًعی کًییع .تًهیا ههیکل
ایى قت که نما بابه کاؼگیؽی بؽچكب  hxبا اؼؾل ظؼ يىازی اؼؾنمًعتؽبه کاؼبؽظ آو پایاو هی بطهیع و نیما اثیؽ بطهیی بؽچكیب
قؽىًل ؼا ظؼ هستىا کن ؼيگ هی کًیع ،ظؼ زالیکه ظؼ میؽ ایًًىؼت آيها هىثؽ تؽ ضىاهًع بىظ.اگؽ تىققه ظهًعگاو نیما ًٍیع ظاؼيیع اؾ
بؽچكب های  hxظؼ فًايؽ هعایت قایت اقیتياظه کًًیع.هغمئى بانییع کیه آيهیا قیغىذ پیائیى تیؽ  H5و  H6ؼا يًیب کؽظيیع و نیما
هیتىايیع اؾ بؽچكب قغر باالتؽ ظؼ هستىا خائیکه آيها ؼا هىثؽتؽ هیكاؾظ اقتياظه کًیع.اعمیًاو زايل کًیع که آيها اؾ  H1بیؽای لىگیى
اقتياظه يمی کًًع.ایى یک ؼاه بیهىظه کاهل اقت وهايـ اثؽ بطهی بؽچكب  H1ظؼ وبالگ نما هی نىظ.
ظؼ عؽازی قایت همه بؽچكب ها هیتىايًع هؽتب بؽ ؼوی ييسه نما اقتياظه گؽظيع.البته بكتگی به اییى ظاؼظ کیه ظؼ قلكیله هؽاتیب
کاهلی ٍؽاؼ بگیؽيع .اقتثًاء بؽای بؽچكب  (H1یا  H2اگؽ نما اؾ آو به فًىاو ؾیؽ فًىاو اقتياظه هی کًییع)وخىظ ظاؼظ.هغمیئى بانییع
که تًها یک باؼ اؾ آو بؽ ؼوی ييسه اقتياظه هی کًیع.
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ویژگی  Altدر طراحی سایت
ظویژگی ، Altکه هقمىال به فًىاو بؽچكب  Altاؼخاؿ ظاظه هیهىظ به نما اخاؾه هیعهع تیا تًیاویؽ ضیىظ ؼا بیه هیتى تىيییيی اضیاىه
کًیع.باؾظیعکًًییعگاو بییه عییىؼ کلییی هییتى  Altؼا يمییی ضىاهًییع ببیًًییع هگییؽ ایًکییه ظؼ ىییایؽ ىییاکف هییاوـ ؼوی تًییىیؽ بکهییًع یییا
ایًکه تًاویؽضاهىل نعه بانًع
هتى  Altبه هقًای خایگؿیًی بؽای تًاویؽی اقت که يبایع يهاو ظاظه نىيع.هغمئى نىیع که هتى  Altبه ظؼقتی ضىايعه هی نىظ و
چیؿهایی ؼا بؽای ضىايًعه ای که تًاویؽ ؼا يمی بیًع اضاىه کًیع.هتى ضىظل بایع هستىا یا تًاویؽ ظیعاؼی ؼا بؽای باؾظیعکًًیعه نیؽذ
ظهع.ایى هتى هم ًیى اعالفات هىؼظ يیاؾ ؼا هطًىيا اگؽ تًاویؽ زاوی هتى بانًع بؽای هىتىؼ خكتدى ىؽاهن هیکًع.ایى هتى باییع
ظؼ تًىیؽ گًدايعه نىظ.
ظؼ عؽازی قایت اقتياظه اؾ ویژگی های  Altظؼ بؽچكب تًاویؽ ظؼ چًع ؼاه هی تىايع به نیما کمیک کًیع-4.هستیىای بیهیتؽی ؼا بیؽ
ؼوی هتى ييسه ىؽاهن هی کًعکه هیتىايع فاهلی بؽای ؼتبه بًعی هىتىؼ خكتدى بانع -2.کمک هی کًع تیا تًیاویؽ نیما ظؼ خكیتدى
تًاویؽ باال بیایعکه هیتىايع تؽاىیک اضاىی و تبعیالت ؼا بؽ ؼوی قایت نما قىاؼ کًع.
ظؼ عؽازی قایت هؽوؼ گؽ هتى و هؽوؼگؽهایی با تًاویؽ ضاهىل ازتمال بیهتؽ اؾ آي ه ها هیعايین هًىؾ اتياً هی اىتیع.هیؽظم ظؼ ؾهیاو
اتًال آهكته املب قؽفت تدؽبه هؽوؼگؽناو ؼا به خهت باالبؽظو قؽفت تًاویؽناو ؼا ضاهىل هی کًًع.بعوو هتى ، Altفًیىاو ههین
ييسه نما ظؼ ظقتؽـ آيها يطىاهع بىظ.
هم ًیى تقعاظ ضىبی اؾ خكتدىگؽاو وب با ههکل بیًایی وخىظ ظاؼظ که اؾ ضىايًعه ييسه بؽای اؼائه هستىای ييسات وب اقتياظه
هی کًًع.ضىايًعه ييسه تًىیؽ هتى  Altؼا هی ضىايع ،ایى بعاو هقًاقت که اگؽ تًىیؽ بؽای تدؽبه باؾظیعکًًعه قایت ههین اقیت
يعانتى ویژگی  Altهی تىايع هضؽ بانع.
ظؼ يهایت عؽازی قایت ،هؽظم وب ؼا ؼوی تليى همؽاه ضىظ هؽوؼ هی کًًع .تليى ها هقمىال همیهه کًیعتؽ اؾ اتًیال ایًتؽيیت هقمیىلی
هكتًع و هم ًیى هؽوؼگؽهای تليى همؽاه تًاویؽ ؼا يهاو يطىاهًع ظاظ یا کاؼبؽاو تًاویؽ ؼا ضاهىل هیکًًع بًابؽایى آيها قؽیقتؽ هؽوؼ
هی کًًع.ایى بغىؼ کلی ظؼ ؼابغه با تليى های هىنمًع يیكت  ،اها هًىؾ تقعاظ ؾییاظی اؾ کیاؼبؽاو تليیى هیای مییؽ هىنیمًع ضیاؼج اؾ
ایًدا وخىظ ظاؼظ.
اکثؽهًاعٌ ههن که هتى  Altؼابکاؼ هی بؽيع،ؼاهًمای نماقت .اگؽچه قؽىًل  ،ؾیؽ يىیف یا ؼاهًمای قتىو کًاؼ نما بانع.تًاویؽ
هکاو بکاؼ بؽظه نعه هغمئًًا بؽای تکمیل آيها با هتى  Altهی بانع.فعم هىىَیت ظؼفملکؽظ نما يمی تىاقت باؾظیع کًًیعگايی کیه
تًاویؽ ؼايمی بیًًع ؼاهًمایی کًع.
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#بخص پًجن
هرآيچه ضما برای دايستى داهًه ها يیاز داریذ
ظؼ عؽازی قایت ىکؽکؽظو به ایًکه همه ظاهًه های ضىب يام گػاؼی نعه اقت آقاو اقت.هغمئى بانیع آيهایی که قاظه و واضر ايع قال های
پیم بکاؼ گؽىته نعيع.اها ایى بعاو هقًا يیكت که هًىؾ يام ضىبی وخىظ يعاؼيع.ظاهًه های ظات کام که بیؽای کكیب وکیاؼ و وبیالگ نیما گػانیته
نعه کاهل و هًاقب هكتًع.
ظؼآماؾ نما به ظاهًه ضىظ يیاؾظاؼیع .اکثؽ کكب وکاؼها ایى هىضىؿ ؼا قًدیعه ايع.اها ظؼ زال زاضؽ تقعاظ ؾیاظی اؾوبالگ يىیكیاو اؾ آو بؽضیىؼظاؼ
يیكتًع .ظؼ عؽازی قایت به ظلیل ایًکه ايعکی اؾوٍیت کیاؼ نیما ؼا هیی گییؽظ و هؿیًیه هیای ايیعکی ؼا يییؿ ظؼ بیؽ ظاؼظ.ابتیعا باییع ییک هسییظ ؼا
بطؽیع،قپف هیؿباو آو نىیع ،هؿیًه هاهايه،يًب وبالگ و میؽه ؼا بپؽظاؾیع.البته کاهال به آقايی ثبت يام بیؽای ییک قیؽویف وبیالگ و گػانیتى
اولیى پكت وبالگ ظؼ فؽٌ  48ظٍیَه يیكت.
ظؼ عؽازی قایت اگؽ وبالگ نما چیؿی بیم اؾ یک ظىتؽچه ضاعؽات ؼوؾايه نطًی يیكیت ،پیف نیما بیه ضیعهات ؼایگیاو وبیالگ يىیكیی يییاؾ
ظاؼیع.اگؽ نما ظؼ خكتدىی یک هطاعب هكتیع.با ىؽول ايعکی اؾ هسًىالت ،یا قاضتى يام بؽای ضىظ،يیام ظاهًیه ضیىظ ؼا هیی تىايییع اؾ اییى
عؽیٌ بعقت هی آوؼیع.
ظؼ عؽازی قایت ایًکه نما ظاؼای یک کكب وکاؼ یا وبالگ يىیف یا چیؿی هابیى ایى ظو بانیع ايتطاب یک يام بؽای هسیظ کاؼبؽ نما هی تىايیع
ؼويع تالنی قطت بؽای نما بانع.تقعاظی اؾ نما که ظؼ خكتدىی ياهی هًاقب بؽای ظاهًه ضىظ هكتًع هًؾىؼ هیى ؼا ظؼک هیی کًًیع.نیما ظؼ
هیاو ايتطابهای هطتلو خكتدى هكتیع که تًها یکی ا ؾ آيها يسیر هی بانع .ؾهايیکه ظؼ خكتدىی يام ظاهًه بؽای زؽىه یا وبالگ ضیىظ هكیتیع
،ظؼ ایًدا تقعاظی ؼاهًما هی بانع:
کىتاه يگه داضتى آو
ظؼ عؽازی قایت ظاهًه های کىتاه قطت تؽیى ؼاه بؽای یاىتى هكتًع .هگؽ ایًکه نما هایل به پؽظاضت هؿ یًه بكییاؼی بانییع و اؾ ؼوییای بعقیت
آوؼظو زؽوه اولیه کكب و کاؼ ضىظ هًًؽه نىیع.).i.e. ppm.com, emp.com, etc(.اها ایى به ایى هيهىم يیكت که نما يمی تىايیع يام ظاهًیه
کىتاه يسیر بؽای ضىظ پیعا کًیع.
نما يیاؾ به چیؿی به کىتاهی قه زؽه يعاؼیع.اها بیهتؽ اؾقه کلمه هن يبایع بانع ،همکى اقت هكاىت پیمىظه نعه نیما هتيیاوت بانیع اهیا بیه
ضاعؽظانته بانیع،بطاعؽ آوؼظو يام ظاهًه عىاليی بكیاؼ قطت تؽ اؾ ؾهايی اقت که نما کلماتی ؼا ظؼ گيتگىی هقمىلی بکاؼ هی بؽیع.
هايذيی ساختى آو
نما هی ضىاهیع يام ظاهًه تاو چیؿی بانع که بتىايیع به ؼازتی آو ؼا به یاظ آوؼیع.ؾهايیکه به ظيبال ؼقیعو به یک يام ظاهًه کىتاه هكتیع تقعاظی
اؾ هؽظم ققی هی کًًع گىنه هایی با زؽوه اضتًاؼی ؼا بؽل ظهًع یا آو ؼا هىنمًعايه هدی کًًع.ههکل آو ایًكیت کیه هىنیمًعايه هدیی
کؽظو ظؼؾهايی که ها اؾ قایتی به يىؼت نياهی هی گػؼین بایع نؽذ ظاظه نىظ.
ظؼ عؽازی قایت تًىؼ کًیع که نما همیى االو ظؼ زال ضىايعو SrchEngineGide.comبه خای SearchEngineGuide.comهكتیع یا همکى
اقت نما ظؼ ىؽونگاه TheShooShop.comبه خای TheShoeShop.comبانیع ،یا نایع ظؼ زال هؽوؼ کؽظو How2LoseW8.comهكتیع.زال
تًىؼ کًیع ظؼ زال گيتى ظؼ هىؼظ آو به بؽضی اىؽاظ هكتیع،هؽ یک يیاؾ به کمی تالل اضاىه ظاؼظ که اکثیؽ هیؽظم آو ؼا يمیی ضىاهًیع بیه کاؼبؽيیع.
زتی ؾهايیکه آو هكت  ،به ؼازتی ىؽاهىل نعه و یا ظؼک آو گیح کًًعه اقت.وایى هكیؽ ضىبی بؽای ؼنع کكب وکاؼ و وبالگ نما يیكت.
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بؽضی هىاؼظ وخىظ ظاؼظ که هىنمًعايه هی تىايع به یاظ هايعيی و آقاو بانع Flickr.com.هیتىايع يمىيه ضىبی بانع.با تىخه به قاظگی آو ،اگؽ آو
ؼا FotoFlickr.comبًاهًع ایى یک هىضىؿ کاهال هتياوت ضىاهع بىظ.
به کاربردو کلمات کلیذی در صىرت اهکاو
بعوو ایًکه هكیؽ عىاليی ؼا بؽویع  ،هم ًاو يام ظاهًه ضىظ ؼا به یاظ هايعيی يگه ظاؼیع،ققی کًیع یکی ؼا پیعا کًیع که کلمات کلیعی اولیه نما ؼا
به کاؼ هی بؽظ.قالها پیم قایت 4Unique.com،BatteryStuff.comياهیعه هی نع.آيها هًىؾتنییؽ هكیؽ ٍعیمی ؼا ظؼ هسل ظاؼيع .همکى اقت
نما آظؼـ بهتؽی ؼا بگىییع؟
ظؼ عؽازی قایت همیهه یاىتى ظاهًه با لنات کلیعی اولیه ظؼ ظقتؽـ ضىظ آقاو يیكت.اها به یاظ ظانته بانیع اؾباؼگیؽی ظاهًیه بیا ايیىاؿ لنیات
کلیعی ضىظ اختًاب کًیعBatteryStuff.com.هی تىايع به آقايی  MotorcycleBatteriesChargers.comبانیع اهیا کیاهال بیا همیاو تیاثیؽيمی
بانع. ،آیا نما لنات کلیعی ؼا ٍؽبايی قاظگی هی کًیع ؟ ظؼ اکثؽ هىاؼظ بله.
هحیط های کاربری هتًاوب
هسیظ کاؼیؽی هتًاوب  ،Onceنما هی ضىاهیع هسیظ هًلكبی ؼا بؽای ضؽیع هغمئى تقعاظی هسیظ هتًاوب که با آو همؽاه اقت ؼا بیابیع .هیی
تىايع يكطه هایnet, .org.,.biz or.بانیع.هم ًیى هیی تىايیع ملیظ اهالئیی و تیایپی ؼاییح و  sitesucks.comنیما ظؼ اییى هیىؼظ ؼا نیاهل نیىظ
.هم ًیى ضؽیع ظاهًه های که بقع اؾ يام هسًىالت ضىظ یا يام های تداؼی ظیگؽياهگػاؼی نعه با اؼؾل اقت.
همه ایى تؽکیبات هی تىايًع با ظوؾ بكیاؼی به هسیظ ها ی کاؼبؽی اضاىه نىيع.نما آيها ؼا ظاؼیع ،اکًىو نما با آيها چکا ؼ هی کًیع؟
تغییر هسیر ;=:
ظؼ تنییؽ هكیؽ  884ظو چیؿ وخىظ ظاؼظ که نما با يام های هسیظ هتًاوب ضىظ ايدام يمی ظهیع.
 -4اخاؾه ظهیع آيها با ضغای "یاىت يهع" ٍؽاؼ بگیؽيع.
 -2آيها ؼا ؼوی هسیظ ايلی ضىظ ٍؽاؼ ظهیع،نما هی تىايیع هؿایای بكیاؼی ؼا اؾایى يام های هسیظ بعقت آوؼیع.اها تًها ظؼ يىؼتیکه نما آيها
ؼا به ظؼقتی بکاؼ ببؽیع.
نما هم ًیى همکى اقت بؽای قاضت قایت های – کىچک اؾ ایى يام های هسیظ وقىقه نىیع.هیچ ییک اؾ آو کاؼهیا ؼا ايدیام يعهییع.ؼاه زیل
بكیاؼ قاظه تؽ اؾ آو اقت.به قاظگی ایى هسیظ ها ؼا به هسیظ ايلی ضىظ تنییؽ هكیؽ ظهیع.
ظؼ عؽازی قایت تىخه ظانته بانیع که تًها یک تنییؽ هكیؽ هًاقب بؽای ٍؽاؼ گیؽی ظؼ هسل وخىظ ظاؼظ و آو تنییؽ هكیؽ ظائمی  884اقیت.بؽای
آو هؽ چیؿ ايعکی ؼا ٍؽاؼ يعهیع،به ظلیل ایًکه هؽ چیؿ ظیگؽی هی تىايع تاثیؽ قایت نما بؽ هىتىؼهای خكتدى ؼا بغىؼ بالَىه کاهم ظهع .نما هی
ضىاهیع با هیؿباو وب قایت ضىظ ظؼ هىؼظ اخؽای تنییؽ هكیؽ  884يسبت کًیع.آيها همکى اقت ؼاه زل آقايی ظانیته بانیًع،ضىظ آهیىؾ قیؽیـ
ایًداقت:
ضؽیع یک زكاب هیؿبايی وب (اؼؾاو) خعاگايه بؽای یکی اؾهسیظ های هتًاوب ضىظ
يًب تنییؽ هكیؽ اؾ هسیظ هتًاوب به هسیظ ايلی ضىظ
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ٍؽاؼ گیؽی ها بَی هسیظ های هتًاوب ضىظ بؽ ؼوی هسیظ هتًاوب هیؿباو  /تنییؽ هكیؽ یاىته.

#بخص ضطن
هرآيچه ضما برای دايستى  URLSهساػذ هىتىرهای جستجى و لیًک های قطغ ضذه يیا ز داریذ.
 URLSهای هىافق هىتىرهای جستجى
ظؼ عؽازی قایت به هًگام تىققه یک وب قایت ،نما ضىظتاو هی تىايیع بكیاؼی ا ؾ ههکالت ؼا با بؽياهه ؼیؿی اؾ پیم تقییى نعه ٍبل اؾ زؽکت
با قؽفت کاهل به قمت ؼويع تىققه قایت زل کًیع .یکی اؾ هىضىفات هقماؼی قایت يطكتیى بؽؼقی چگىيه ضىايعه نعو  URLSنما هی
بانع.ایى هطًىيا بؽای وب قایت های تداؼت-الکتؽويیک که املب کاهال  URLSپی یعه عىاليی ظاؼيع ههن هی بانع.اها ظانتى قاضتاؼهای
 URLضىب هًىؾ هن بؽای وب قایت های قاکى ظاؼای اهمیت اقت.
ظؼ ایًدا چًع چیؿ ايعکی که نما هی تىايیع بؽای بعقت آوؼظو URLهكافع هىتىؼ خكتدىی ضىظ ايدام ظهیع وخىظ ظاؼظ.
کىتاه يگاه داضتى آو
ظؼ عؽازی قایت ظؼقت هايًع يام هسیظ کاؼبؽی ضىظ ،نما هی ضىاهیع  URLتاو هن کىتاه بانع .ها يمی گىیین که  8زؽه کىتاه ویا زتی 8
لنت کىتاه بانع،اها کىتاهی آو به زعی بانع که بتىايع ب ه ؼازتی ظؼ يىاؼآظؼـ هؽوؼگؽتاو تایپ نىظ.اکثؽ قیكتن های تداؼت الکتؽويیک
 URLپی یعه عىاليی ؼا ایداظ هی کًًع ،که ظؼ يىاؼ آظؼـ يمی تىايًع ظوباؼه بعوو انتباه تایپ نىيع .اگؽ آيها بؽای نما یک زؽه،يماظ ویا
نماؼه ظؼ یک ؾهاو يىنته بانًع.لنات،ؼاهًمائیها و ؾیؽ ؼاهًمائیها ؼا بغىؼ اقتؽاتژیک بکاؼ گیؽیع.
بکار بردو لغات کلیذی
ظوباؼه همايًع هسیظ کاؼبؽی ضىظ،نما هی ضىاهیع لنات کلیعی ضىظ ؼا ظؼ قاضتاؼ URLبکاؼ گیؽیع.اگؽ قایت نما بغىؼ يسیر قاؾهايعهی
نعه بانع ایى يبایع یک ههکل بانع.ظقته بًعیها و ؾیؽظقته های ضىظ ؼا بؽای هعایت و ؾیؽ هعایت  URLبکاؼ گیؽیع.
ایى ظو ؼاهًمایی ظؼ اهتعاظ ؼاهی بؽای ظاظو زمایت و هيهىم بیهتؽ  URLنما (اگؽچه کن) با بهیًه قاؾی تالل ها هی بانع.
URLsهتؼارف
ظؼ عؽازی قایت وب  URLsهتقاؼه هملى اؾ هغالب تکؽاؼی اقت.بكیاؼی اؾ تکؽاؼ ها فمعی اقت که تىقظ ؾظایًعه ييسه و هقايی بع ظیگؽ
ايدام نعه اقت.هًگاهیکه قایت ظیگؽی هغالب نما ؼا هی ظؾظ ویا کپی هی کًع ،نما هی تىايیع نکایت  DMCAؼابه گىگل اؼقال کًیع تا
ققی کًًع هىاؼظ تکؽاؼی ؼا زػه کًًع.ؼاه زل های ٍايىيی ظیگؽی يیؿ وخىظ ظاؼظ که هى يمی ضىاهن آيها ؼا ایًدا بیاوؼم.
اها بكیاؼی اؾ قایت ها بعتؽیى ظنمى ضىظناو هكتًع هًگاهی که ایى قایتها ههکالت هغالب ضىظ ؼا تکثیؽ هیکًًع  .وآو تىقظ تىققه
ظهًعگاو قاضت قیكتن هایی که هستىا ؼا ظؼقؽاقؽ  URLچًعگايه ؼوی همیى قایت کاهم هی ظهًع ،ایداظ نعيع.
هًگاهیکه ظؼ زال قاضت قاضتاؼ  URLضىظ هكتیع ایى ههن اقت که هغمئى نىیع که نما بؽای خلىگیؽی اؾ تکثیؽ بالَىه هىضىفات هغالب
ٍبل اؾایًکه تبعیل به یک ههکل نىيع ،کاؼ هی کًیع.
ييسه ايلی یکی اؾ ييساتی اقت که اکثؽ اوٍات بؽای هىتىؼهای خكتدى هستىای تکؽاؼی تىلیع هی کًع.
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بعوو کًتؽل  ،هستىای ييسه ايلی نما هی تىايع ظؼ هىتىؼهای خكتدى با  URLsهطتلو که یک ييسه ايلی تکؽاؼی ؼا بیم اؾ  8باؼ تىلیع هی
کًًع ىهؽقت بًعی نىيع.
www.site.com
www.site.com/index.html
site.com
site.com/index.html
بؽضی هؽازل قاظه وخىظ ظاؼيع که نما هی تىايیع بؽای تًسیر ایى ههکالت به کاؼ ببؽیع بًابؽایى همه آظؼـ های باال باؾظیع کًًعگاو ؼا
بهwww.site.comهعایت ضىاهًع کؽظ.
ایى يىؿ هكائل ىَظ ظؼ ييسه ايلی یاىت يمی نىيع اها هی تىايع فًىاو های ؾنت ؼا اؾ عؽیٌ قایت باال ببؽيع.ایى آظؼـ های تکؽاؼی ؼا
بؽؼقی کًیع:
/www.site.com/directory
www.site.com/directory/index.html
/www.site.com/directory2
www.site.com/directory2/index.html
اؾ هیاو  4آظؼـ ىىً ،ىَظ  2آظؼـ هستىای هًسًؽ به ىؽظ اؼائه هی کًًع،اها هىتىؼهای خكًدى  4ييسه ؼا هیبیًًع.
هم ًیى ييسات هسًىالت هًگاهیکه ظؼ هیاو هكیؽهای ؼاهًما ی چًع گايه با ایداظ آظؼـ هطتلو بؽای هماو هسًىل پیعا هیهىيع،اؾ تکثیؽ
نعیع ؼيح هی بؽيع.ؾهايیکه بهتؽیى ؼاه زل ایًكت که هغمئى نىین بیم اؾ یک آظؼـ بؽای ظقتیابی به هؽ هسًىل به قاظگی وخىظ يعاؼظ.ؼاه
زل هغلٌ کمی بؽای اخؽا وخىظ ظاؼظ :بؽچكب هتقاؼه
برچسب هتؼارف
<>/"link rel="canonical" href="http://www.example.com/canonical-page.html
ظؼ عؽازی قایت اضاىه کؽظو بؽچكب هتقاؼه به بؽچكب های هؽ ييسه که هستىای تکؽاؼی ایداظ هیکًع به هىتىؼهای خكتدى هیگىیع که
ييسه "هًاقب"بؽای ىهؽقت بًعی اقت.ؾهايیکه هىتىؼهای خكتدى اؾ ایى به فًىاو یک ؼاهًما به خای یک ٍايىو قؽیـ و قطت اقتياظه
هیکًًع.ایى کمک ؼاهًمای هًاقب و هقَىلی اقت و ايعاؾه هی گیؽظ که نما هی تىايیع به آقايی تا ؾهاو بعقت آوؼظو ثابت ظائمی بیهتؽ ظؼ
هکاو آو ؼا اخؽا کًیع.
ظؼ ثابت ظائمی اؼؾل ؾیاظی وخىظ ظاؼظ .هىتىؼهای خكتدى بایع یک ييسه ؼا ٍبل اؾ ایًکه آيها بتىايًع بؽچكب هتقاؼه ؼا بطىايًع ىهؽقت بًعی
کًًع.تمام ایى ىهؽقت بًعی های اضاىی نما ضىب ايدام يهعه ايع،ؼتبه بًعی ييسات هًاقب کاهم پیعا هی کًع.زل ایى هكائل هیتىايع تا
زع ؾیاظی هی تىايع فملکؽظ تمام قایت نما ؼا بهبىظ بطهع.
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لیًک های قطغ ضذه
ظؼ عؽازی قایت لیًک های ٍغـ نعه بیم اؾ یک هؿازن بؽای باؾظیعکًًعگاو نما هكتًع.ایى یک ؼاه هغمئى بؽای اؾ ظقت ظاظو ههتؽیاو
بالَىه نما اقت.هؽؾهاو که بؽضی اىؽاظ به لیًک ضؽاب یا قایت نما هی آیًع،ایى ىؽيتی اقت بؽای آيها تا آيدا ؼا تؽک کًًع.و آيها املب ایى
ىؽيت ؼا بعقت هی آوؼيع.
قاظه تؽیى ؼاه بؽای پیعا کؽظو و تًسیر ل یًک های ضؽاب چک کؽظو هاهايه لیًک ضؽاب با یک بؽياهه هثل کاؼآگاه لیًک  Xenuهی بانعXenu.
فًکبىت هؽ لیًک بؽ ؼوی قایت نما ضىاهع نع تا هغمئى نىظ که آو کاؼ هیکًع .اؾ هؽلیًکی که کاؼ يمی کًًع ضىاه آيها ظاضلی (ظؼ قایت نما)
یا ضاؼخی (قایت های ظیگؽ) بانًع،به نما گؿاؼل هی کًع.
اخؽای  Xenuهاهايه تنییؽاتی که قایت نما هیکًع ؼا تضمیى هیکًع همه لیًک ها به خایی که بایع بانًع هعایت هی گؽظيع و همه لیًک های
قایت ضاهىل به ييسات هقتبؽ هی ؼويع.
ظؼ عؽازی قایت قایت های با لیًک هًكىش نعه گؽایم به اخؽای بكیاؼ ايعکی ظؼ يتایح خكتدى ظاؼظ بًابؽایى ایى يهايه ای اؾ فعم هؽاٍبت و
يگهعاؼی اخؽا نعه ؼوی قایت اقت.
راهًمای >>:
ؼاهًمای  484نما ،يه تًها هی ضىاهع اؾ لیًک های ٍغـ نعه ؼوی قایت نما آگاه بانع ،بلکه نما يیؿهایل به ظايكتى ظؼ هىؼظ لیًک های ؼوی
قایت ظیگؽاو که به ييسات يا هىخىظ و ٍعیمی ؼوی قایت نما هًتهی هیگؽظظ هكتیع .نما هی تىايیع ایى کاؼ ؼا با يگهعانتى چهمهایتاو ؼوی
ييسات و با خكتدىی کكايی که به ييسات بعوو انتباه هی ایًع ،ايدام ظهیع.با اقتياظه اؾ ایى نما هی تىايیع قه کاؼ ؼا ايدام ظهیع:
 .4ييساتی ؼا که ًٍع ظاؼيع بیهتؽ ظؼ ظقتؽـ بانًع ؼا پیعا ک ًیع،اگؽ هؽظم ظؼ زال آهعو به ييسه اضیؽا زػه نعه هكتًع نما یا هی
ضىاهیع پهتیبايی چیؿهایی ؼا ظؼ ایى هکاو ٍؽاؼ ظهیع یا اخؽای ؼاهًما ی  884اؾآو ييسه به ييسه ای که هغابَت يؿظیکی با آو
ظاؼظ.
 .2خایی که هًبـ تؽاىیک اقت ؼا پیعا کًیع ،اگؽ قایت های ظیگؽ به نما لیًک نىيع که گاهی اوٍات کاؼ يمی کًًع نما هی تىايیع با
یک ظؼضىاقت قاظه اؾ آيها بؽای تقمیؽ لیًک آو ؼا تًسیر کًیع.آيها به یک ظلیل به نما لیًک هیهىيع که به ازتمال ؾیاظ بؽای
بهتؽیى قىظ هطاعبايهاو اقت تا هغمئى نىيع که لیًک کاؼ هیکًع.
 .8اخؽای یک ييسه ؼاهًمای  484ههتؽی،نم ا ٍاظؼ به تقمیؽ یا ؼاهًمایی هؽ لیًک ٍغـ نعه که به قایت نما هی آیًع يطىاهیع
بىظ،اها نما هیتىايیع هغمئى نىیع که هیچ کف اؾ لیًک بع که بیم اؾييسه قيیع هقمىلی "ييطه یاىت يهع" بعقت هی آوؼظ ،به
قایت نما يمی آیع.با ایداظ یک ييسه قياؼنی ،باؾظیعکًًعگاو هی تىايًع به هستىای هؽبىعه ؼوی قایت نما هعایت نىيع.نما
باؾظیعکًًعگاو بیهتؽی ؼا زيؼ ضىاهیع کؽظ و ىؽيت تبعیل به آيها ؼا ضىاهیع ظانت.نما هی تىايیع یک آهىؾل عىاليی ؼاهًمای
 484ؼا ظؼ ایًدا بطىايیع.
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#بخص هفتن
هرآيچه ضما به دايستى در هىرد هؼماری سایت و ارتباط داخلی يیاز داریذ.
هطکالت رایج هؼماری
ظؼ عؽازی قایت نما بایع هستىای بهیًه قاؾی نعه ضىظ ؼا ظؼ کاؼآهع تؽیى ؼاه همکى به خهت باال بؽظو قایت ضىظ ظؼ ؼتبه بًعی
هىتىؼ خكتدى  ،بؽای هىتىؼهای خكتدى ظؼیاىت کًیع.بؽضی ههکالت ؼایح ظؼ ایى ؼاه املب وخىظ ظاؼظ.ایى ههکالت همکى يیكت
هىتىؼهای خكتدى ؼا اؾ پیعا کؽظو و يمایم ظاظو وزتی ؼتبه بًعی هغالب نما زيؼ کًع.اها آيها تا زع ؾیاظی هیتىايًع بؽفملکؽظ
هستىا بؽزكب چگىيگی ؼتبه بًعی ضىب ظؼ هىتىؼهای خكتدىهىثؽ بانًع.
پاراهترهای  URLبسیار زیاد
ظؼ عؽازی وب قایت با آظؼـ های پی یعه و عىاليی اننال نعه اقت ،هايًع:
langId=-&site.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10051
N=10000003+90401+528374&productId=100615137&catalogId=10053&1
گػنته اؾ تنییؽ يام هسیظ کاؼبؽی واٍقی ،آظؼـ باال واٍقی اقت.اؾ يؿظیک به آو يگاه کًیع،همه چیؿ بقع اؾ" يمایم
هسًىل؟"پاؼاهتؽهای هطتليی هكتًع که به هؽوؼگؽ هیگىیع چه هستىایی باال بیایع.
هؽ "=" ظؼ آظؼـ ،یک پاؼاهتؽ هتياوت ؼا اؼائه هیعهع.هؽ پاؼاهتؽ يهاو ظهًعه تًىؿ ايعکی اؾ هستىاقت.هؽ تًىؿ یک ييسه هتياوت
بالَىه ای ؼا يهاو هیعهع،که هیتىايع تىقظ هىتىؼهای خكتدى يمایم ظاظه نىظ.
ظؼ عؽازی قایت هىتىؼهای خكتدى هستىای بااؼؾنی ؼا هیطىاهًع يمایم ظهًع.اها آظؼـ هایی هايًع ایى ؼااملب هیتىايًع به
هىتىؼهای ظوؼ اؼقال کًًع.آيها يمی ضىاهًع گؽىتاؼ زلَه های بی پایاو تًىؿ نىيع.ظؼ زالیکه هىتىؼهای خكتدى ٍغقا ههکلی با
اؼائه هستىای پىیا يعاؼيع،هًگاهیکه نما بیم اؾ قه پاؼاهتؽ ضغؽ اؾ ظقت ظاظو هىتىؼهای خكتدى ضىظ ؼا بعقت هی آوؼیع .هىتىؼ
های خكتدى اؾ قایتهایی با هستىای تکؽاؼی و زلَه های بی پایاو با اهکايات پاؼاهتؽهای ؾیاظ نؽهًعه هی نىيع.بهتؽیى نؽط
زعاٍل يگه ظانتى پاؼاهتؽهاقت.
هحتىای غیر قابل دسترش
هستىای ؾیاظ املب بؽای هىتىؼهای خكتدى میؽ ٍابل ظقتؽـ اقت ،به ظو ظلیل یکی پًهاو نعو گؿیًه های هىؼظ خكتدى و ظیگؽی
ایًکه ظؼ ظاضل قایت پىنايعه هی نىظ .
يًب یک ؼاهًمای هًاقب و قاضتاؼ خكتدىی لیًک ٍابل کلیک بؽای هؽ قایتی ضؽوؼی اقت،اها زتی بؽای قایت های بؿؼگ تؽ با
يعها ييسه و هسًىل بكیاؼ ههن تؽ اقت.
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بؽضی ييسات بایع اؾبیى بؽويع و چاؼه ای ظیگؽ بؽای آيها يیكت.اها آيها يبایع آيَعؼ فمیٌ بانًع که بعوو ظقتگاه ؼظیابی يتىايًع پیعا
نىيع.ایى تمام هىاؼظ ٍؽاؼگیؽی هقماؼی قایت نماقت ،بًابؽایى همه ييسات یک هکاو هًاقب ظاؼيع که پیعا کؽظو هيیعتؽیى
هغالب ظؼ آيها بكیاؼ آقاو اقت.
ضًاسه جلسه
نًاقه خلكه يعها و نایع هؿاؼاو هستىای تکؽاؼی ؼا ایداظ هی کًع.به هؽ باؾظیعکًًعه قایت یک نًاقه خلكه ظاظه هیهىظ که به
ايتهای هؽ آظؼـ باؾظیع نعه اضاىه هیهىظ .باؾظیعکًًعگاو ؼا هؿاؼبؽابؽ کًیع و زاال نما هؿاؼاو آظؼـ خعیع با هستىای یکكاو
ظاؼیع.بؽضی اؾ ؼاه زل هاهًگام اقتياظه اؾ نًاقه خلكه بؽای ؼظیابی وخىظ ظاؼظ،اگؽچه ؼاه زل های بهتؽی وخىظ ظاؼظ که نما بایع
ظؼ خكتدىی آيها بانیع.
Code Boat
اؾلیًک های ؼاهًمای قاضت با اقتياظه اؾ ىلم و بؽياهه خاوا اقکؽیپت اختًاب کًیع .ههؽو ط بؽایًکه اخؽای آيها چگىيه بىظه ،آيها
املب بؽای هىتىؼهای خكتدىهی تىايًع ههکل قاؾ بانًع.ييساتی که تًها تىقظ ایى هتعها لیًک نعه ايع املب هی تىايًع بیؽوو
اؾ ظقتؽـ فًکبىت هىتىؼهای خكتدى بانًع ،بًابؽایى ههمىل يمایه یا ىهؽقت يمی نىيع.
ساختار راهًمایی کردو
ظؼ عؽازی قایت قه قاضتاؼ ظایؽکتىؼی اقاقی وخىظ ظاؼظ هكغر ،فمیٌ ویا بؽضی هکايها هابیى ایى ظو که نما هیتىايیع ظانته
بانیع.
قاضتاؼ ظایؽکتىؼی هكغر همه ييسات قایت نما ؼا ظؼ هماو قغر ظایؽکتىؼی ٍؽاؼ هی ظهع.هؽ ييطه اقاقا یک کلیک خعا اؾ
ييسه ايلی اقت وبه هی کعام اؾ ييسات اهتیاؾی ظاظه يمی نىظ.
قاضتاؼ ظایؽکتىؼی فمیٌ هطالو يؿظیک اقت.ىَظ چًع ييسه اؾ ييسه ايلی ٍابل ظقتؽـ هكتًع،قپف تقعاظی بیهتؽ اؾ آيها ظؼ
ظقتؽـ بىظه وتقعاظی بیهتؽ وهمیًغىؼ اظاهه هی یابع.بؽضی ييسات با کلیک بكیاؼ خعا ا ؾ ييسه ايلی میؽ ضؽوؼی ٍؽاؼ ظاظ.
نما هیطىاهیع خایی بیى ایى ظو وضقیت بانیع،نما قاضتاؼ ظایؽکتىؼی که ٍابل زكًع هیكاؾیع .ييسات بایع ظؼ عبَه قغر
وقیقی باهن گؽوه بًعی نىيع و ىَظ به فًىاو قاؾيعه زف اؾ يَغه يؾؽ ؼاهًما ؾیؽ عبَه بًعی نىيع.نما هیتىايیع با آظؼـ ضىظ
کمی فمیٌ تؽ بؽویع اها ظوباؼه يین ظوؾ ؼاهًمایی ؼا يطىاهیع هًگاهیکه تقعاظ ايعکی آو ؼا به ضىبی ايدام ضىاهًع ظاظ.
ارتباط داخلی
ظؼ عؽازی قایت نما هی ضىاهیع اؾ اؼتباط ظاضلی ظؼ قایت ضىظ قهن ضىبی ظانته بانیع.يه ىَظ ؼاهًمایی  ،اها لیًکی اؾ ظاضل
هستىا و ييسات هسًىل ضىظ ؼا به غهى بكپاؼیع.اؼتباط ظاضلی ضىب به هعایت باؾظیعکًًعگاو نما اؾ ييسه ای به ييسه ظیگؽ
کمک هیکًع و يىازی وهسًىالت ظیگؽی که هىؼظ فالٍه آيهاقت ؼا پیعا هیکًع.
ایى بهبىظ ؼضایت باؾظیع کًًعه،هًدؽ به ىؽول بهتؽ هی گؽظظ و به بهبىظ ؼتبه بًعی هىتىؼ خكتدى کمک هیکًع.
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اؾهؽ ىؽيتی که به باؾظیعکًًعگاو نما ىؽيت پیعا کؽظو بطم های ظیگؽ قایت ؼا هی ظهع اقتياظه کًیع .اگؽ نما ظؼ هىؼظ یک
هسًىل یا ضعهتی يسبت هیکًیع،با آو لیًک نىیع.اگؽ نما کمی اعالفات هؽبىط یاهسًىل همؽاه و نبیه ظیگؽی ؼا ظانتیع با آو
لیًک نىیع.کاؼبؽظ کلمات کلیعی ظؼ ایى لیًک ها به هىتىؼهای خكتدىلنات کلیعی بیهتؽی ؼا بؽای تقییى ایًکه چه ييساتی بایع
ؼتبه بًعی نىيع ،هیعهع.
يقطه های سایت
ظؼ عؽازی قایت يَهه قایت ؼاه بكیاؼ ضىبی ؼا بؽای ویؿیتىؼ و هىتىؼ خكتدىی نما ؼا ىؽاهن هیکًع و پیعا کؽظو ؼاههاو به هغالب
نما با چًع کلیک ظؼ زع اهکاو ؼا به آيها اخاؾه هیعهع.يَهه قایت بایع همیهه بیم اؾ یک کلیک ظوؼ يبانع .ههن يیكت چه ييسه
ای هىؼظ باؾظیع اقت.بعی ى تؽتیب اگؽ آيها قایت ؼا اؾ ظقت بعهًع ویا ظؼ یاىتى آي ه هی ضىاقتًع ظچاؼ ههکل نىيع،کلیک قؽیـ بؽ
ؼوی يَهه قایت ،به آيها لیكتی اؾ هؽ ييسه ویا ٍغقه ای اؾ هستىایی که نما پیهًهاظ ظاظه ایع ؼا اؼائه هیعهع.
به عىؼ کلی نما هیطىاهیع يَهه قایت تاو کمتؽ اؾ  488لیًک ظانته بانع.قایت های بؿؼگتؽ همکى اقت به يَهه قایتی که با
يَهه قایت های ظیگؽ بؽای يگهعاؼی همه ييسات و هسًىالت ظؼ ظقتؽـ تا زع اهکاو لیًک هی نىظ يیاؾ ظانته بانیع.يَهه
قایت بایع تًها ييسه ؼوی قایت نما بانع که به هؽ ييسه ای لیًک هیهىظ .هگؽ ایًکه قایت نما تست  28ييسه یا ظؼ ایى زعوظ
ييسات بانع.
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#بخص هطتن
هرآيچه در هىرد لغات کلیذی يیاز است بذايیذ
لنات کلیعی چاپهای-آبی اؾهمه تالنهای باؾاؼیابی ضىظ که بؽاقاـ آو قاضته نعه،هی بانًع.ابؿاؼهای تسَیٌ لنات کلیعی،
يگؽل اؼؾنمًعی ؼا يكبت به ایًکه هؽظم چه لناتی ؼا بؽؼوی هىتىؼهای خكتدىی ايلی خكتدى کًًع ،اؼائه هی ظهع.اها ابؿاؼ پژوهم
ىَظ اولیى گام ظؼ ىؽایًع بؽؼقی لنات کلیعی که بكیاؼ کاهل و ضىب بؽياهه ؼیؿی نعه ،هی بانع.ابؿاؼ بؿؼگ نبیه کهو لنات کلیعی
و ؼظیاب لنات یا زتی ابؿاؼ گىگل به نما هعه هؽ خكتدىیی ؼا يمی گىیًع،با ایى زال آو اعالفات هی تىايًع با ايعکی آيالیؿ و
قاؾهاو ظهی لنات کلیعی يتیده گیؽی نىيع.
اها ٍبل اؾ پؽظاضتى به آو ،تىخه کًیع که هؽظم چگىيه خكتدى هی کًًع ،بعیى تؽتیب ها بهتؽ هیتىايین ظؼک کًین که چگىيه لنات
کلیعی ضىظ ؼا به کمپیى بهیًه قاؾی هىثؽ بطم بًعی و قاؾهايعهی کًین .
يحىه جستجى کردو هردم
چگىيه خكتدىی هؽظم پف اؾ قالها خكتدى کؽظو تنییؽ یاىته اقت.ؾهايی اکثؽیت خكتدىگؽاو پؽقم لنت ؼا اقتياظه هی
کؽظيع.ظؼ يهایت آيها نؽوؿ کؽظيع به ىهمیعو آيها وبهتؽ بعقت آوؼظو آيها و يتایح هًگاهیکه نما کمی اعالفات بیهتؽی ؼا ظؼ هىؼظ
آي ه ظؼ خكتدىیم هكتیع به هىتىؼ خكتدى هی ظهیع ،ظٍیٌ تؽضىاهع بىظ.ظٍیٌ تؽیى فباؼت خكتدى ؼا ظؼ خكتدىی ضىظ
اقتياظه کًیع ،ظٍیٌ تؽیى يتایح آيهایی که بؽ هیگؽظيع ،ضىاهع بىظ.هغالقات يهاو ظاظه ايع که فباؼات  4و  6کلمه ای املب ROI
باالتؽی اؾ عؽازی قایت فباؼات یک و ظو کلمه ای ظاؼيع چىو خكتدىگؽ با ازتمال بیهتؽی يتایدی ؼا که هىؼظ يیاؾناو بىظه ؼا بعقت
هی آوؼيع.
زؽکت يؿولی فباؼات عىاليی پتايكیل تؽکیب کلمات کلیعی ؼا اىؿایم هیعهع.بًابؽایى تقعاظ خكتدىها بؽای هؽ فباؼت بغىؼ
چهمگیؽی کاهم هی یابع.ایى هكئله بهیًه قاؾی ؼا قطت تؽ هیكاؾظ.به خای بهیًه قاؾی بؽای هؽ فباؼت فمىهی ،نما بایع بؽای
پًح فباؼت بكیاؼضاو بهیًه قاؾی کًیع .ایى فباؼات عىیل ؼٍابت بكیاؼ کمتؽی ظاؼيع و آقايتؽ ؼتبه بًعی هی نىيع.اها زدن
تؽاىیک کمتؽی ؼا تىلیع هیکًًع.فباؼات عىیل يبایع تمؽکؿ ايلی تالنهای بهیًه قاؾی نما ؼا تهکیل ظهع.هم ًیى يبایع ظؼ ظؼخه
اول بؽ ؼوی عؽازی قایت فباؼات کىتاه تمؽکؿ کًیع.اقتؽاتژی بهیًه قاؾی کلمه کلیعی ضىب بقع اؾ هؽظو بغىؼ همؿهاو پیم هی
ؼوظ.
چرخه خریذ کلمات کلیذی
ؾهايیکه ىؽایًع خكتدى ؼا نؽوؿ هی کًًع،چؽضه ضؽیع کلمات کلیعی هؽ کاؼبؽ يیاؾهای هطتلو عؽازی قایت و ظؼ يهایت اهعاه
هطتليی که آيها تمایل به ظقتیابی به آيها ظاؼيع ،هی بانع.بكیاؼی اؾ خكتدىها با تًها هعه یاظگیؽی چیؿهایی هايًع ایًکه "قيؽ
تهکیالت اٍتًاظی کهتی خًگی اؾ ؾهیى به ولکاو ظؼ واؼپ  7چًع ؼوؾ عىل هیکهع؟" ايعکی خكتدى پاقص ؼضایت بطهی ؼا به نما
هیعهع و قپف هكاىؽ باگاؼی به زدن  sci-fiهی تىايع به تمانای ظو هاؼاتى  ST:TNGاو بؽ گؽظظ.
خكتدىهای ظیگؽ هعه قاظه ظیگؽی بؽای ضؽیع یک هسًىل ظاؼظ که بهتؽیى قىئیت بؽای ضىاقته ها ويیاؾهای نما اقت .ظؼ
زالیکه آو هعه نایع قاظه ،ىؽایًعی بؽای ؼقیعو يیكت .بؽای اکثؽ خكتدى گؽاو هعه ههن يیكت ،ظؼ يهایت اؾ زعاٍل بطم های
چؽضه تسَیٌ عؽازی قایت ؾیؽ اقتياظه ضىاهًع کؽظ.
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هؽ خكتدى با فالٍه نؽوؿ هی نىظ .به عىؼ کلی فالٍه ،کلمات کلیعی وقیقی ؼا با یک ونایع ظو کلمه به کاؼ هی بؽظ.هًگاهیکه کاؼبؽ
ظؼ هیاو هؽازل ظیگؽ خمـ آوؼی ،تسَیٌ ،زػه و ضؽیع گؽظل هی کًع،آيها بیهتؽ يمایم ظاظه هی نىيع و ناضى تؽ هی گؽظيع.هؽ
تنییؽی ظؼ يمایم ،خكتدى گؽ ؼا به هعىهاو که اعالفات بیهتؽی ؼا اؾ ایى ؼاه بعقت هی آوؼيع يؿظیک و يؿظیک تؽ هیکًع .اکثؽ
خكتدى گؽاو به ظيبال ایى ىؽایًع ياضىاقته هی ؼويع.اها وٍتی آيها ظؼ هؽازل اولیه آماؾ هی کًًع،آيها بیهتؽ ظؼ عؽازی قایت هىؼظ
آي ه هیطىاهًع و يسىه خكتدىی ظٍیٌ تؽ یاظ هی گیؽيع .چگىيه یک خكتدى گؽ هی ظايع که آيها یک ظقتگاه پطم بلى-
ؼی  p4888هیطىاهًع (بؽای قتاؼه او ) Trek blu-raysتا ایًکه آيها هیيهمًع که  i4888کاهال ضىب يیكت؟
اکثؽ کكب و کاؼها بؽای خكتدىی قغر فالٍه تمایل به ؼتبه بًع ی ظاؼيع ،ؾیؽا اکثؽ تؽاىیک ها ظؼ آيداقت  .ایى املب هی تىايع
انتباه بانع  ،ؾیؽا خكتدى گؽاو املب آيعقته اؾ عؽازی قایت  ،قایت های ؼا که بقًىاو قکىی پؽنی بؽای ؼقیعو به قایت ظیگؽ
اقت به کاؼ ضىاهًع بؽظ تا يمایم های ضاو تؽناو ؼا به انتؽاک گػاؼيع  .هًىؾ ظالیل هقتبؽی وخىظ ظاؼظ که خكتدىی
های گكتؽظه تؽ ؼتبه بًعی نىظ،هم ًیى هی تىايع به يام تداؼی قایت نما کمک کًع وبه هؽظم بیهتؽ اؾ آي ه هی ضىاهًع بعايًع
اعالفات هیعهع،اها تبعیالت عؽازی قایت اؾ نؽایظ ضاو تؽی هی آیع.
چه چیسی یاد گرفتی
تسَیٌ کلمات کلیعی کمک هی کًع تا نما یکبا ؼ ظؼک کًیع ،ظؼک کًیع چگىيه خكتدىگؽاؾ عؽیٌ چؽضه ضؽیع پیهؽىت هی کًع و
قپف نما هی تىايیع چیؿهایی ؼا اؾ لنات کلیعی یاظ بگیؽیع که عؽازی قایت بؽای خكتدى اقتياظه هی نىيع.اعالفاتی که اؾ
ایًكى و آيكى خمـ هیکًیع هی تىايع ظؼ تقییى چگىيگی هستىا و خهت یابی وب قایت نما ضؽوؼی بانع.
هطاعباو هىؼظ يؾؽ :ظؼ هىؼظ ایًکه چه کكی هطاعب هىؼظ يؾؽ نما ظؼ هىٍقیت بهتؽی اقت تا نمابؽای پاقطگىیی به يیاؾهایهاو
هالٍات ظانته بانیع  ،بیهتؽ بعايیع.لنات کلیعی به کاؼ بؽظه نعه عؽازی قایت تىقظ زؽىه ایهای کكب و کاؼاملب هتياوت اؾ به
کاؼگیؽی کلمات تىقظ ظايم آهىؾاو و فالٍه هًعاو ضىاهع بىظ.هؽظو کلمات کلیعی ؼا اقتياظه ضىاهًع کؽظ که هؽتًظ به يؾؽ
بؽقًع،اها با تىخه به آي ه نما اؼائه هیعهیع ،همه آيها واٍقا هعه یکكايی يعاؼيع یا به يَسات یکكايی تسىیل ظاظه هی نىيع.
يىازی هىؼظ فالٍه :لنات کلیعی به نما هیگىیع که چه چیؿی بؽای هطاعباو هعه نما ههن اقت.آیا آيها به ظيبال ؼضایت یک
پؽـ و خىی قؽیـ ظؼ هىؼظ قؽفت قيؽ قؽیـ هكتًع یا آيها به ظيبال عؽازی قایت خؿئیات هکايیکی کىايتىم چگىيگی کاؼکؽظ يیؽوی
هسؽکه هكتًع؟هؽ ظو ایى پؽقم ها نما ؼا به قایت های  Star Trekهی بؽظ ،اها ظوهی ٍغقا به هكاىؽ باگاؼی هكته ای میؽ قطت
تبعیل ضىاهع گهت  ،ؾیؽ لب اؾ ظوؼ "زدن های  Sci-fiازمَايه" ؼا ؾیؽ ييف هایهاو هی گىیًع (ؾهؿهه هی کًًع).
يیاؾ ظانتى به هالٍات :ظؼ يهایت کلمات کلیعی نما به نما هی گىیع خكتدىگؽ به ظيبال چه يیاؾی هی ضىاهع هالٍات ظانته بانع .
بؽضی اؾ فالٍه هًعاو به ظيبال یک اقتؽاتژی بؽای عؽازی قایت پؽظاضتى به پؽو ه های آیًعه و ؼهبؽی کكب وکاؼ و نایع به ظيبال
خاهقه هن ىکؽ اييؽاظی هكتًع.
بؽضاله عؽذ باال،پژوهم کلمات کلیعی همیهه یک ؼويع ضغی يیكت .بكیاؼی اؾ هن پىنايی ها وخىظ ظاؼظ که نما ظؼ ایى ىؽایًع
يیاؾ ظاؼیع که به قمت آيها بؽگؽظیع و یکباؼ ظیگؽ آيها ؼا تکؽاؼ کًیع ،وٍتی که ظاظه های خعیعی ظؼ ظقت ظاؼیع.
ظؼ عؽازی قایت زيؼ ؼواو کلمات کلیعی ضىظ به نما کمک هی کًع تايست و ايغباً تنییؽاتی که ظؼ الگىهای خكتدىی
باؾظیعکًًعگاو قاضته نعه ايع ؼا زيؼ کًیع .
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#بخص يهن
هرآيچه ضما به دايستى در هىرد واژه های اصلی لغت کلیذی يیاز داریذ.
تحقیق زهاو بر است
ظؼ قئى ىؽایًع تسَیٌ ظؼ هىؼظ لنات کلیعی ؼا يبایع با فدله ايدام ظاظ ،هؽ هؽزله اؾ ىؽایًع پژوهم بایع فمعی اخؽا نىظ .ایى تضمیى
هیکًع که نما ؾهاو ؼا يؽه یاىتى وا ه های هؽتبظ و ظوؼ ايعاضتى وا ه های میؽ هؽتبظ کًیع.هؽگىيه تالل بانتاب و فدله ظؼ ىؽایًع
تسَیٌ ازتماال نماؼا به قمت هكیؽها ی انتباه ؼاهًمایی هی کًع..ظؼ بهتؽیى و بعتؽیى نؽایظ نما بایع ظوباؼه به اقتؽاتژی هىؼظ
هعه ٍؽاؼ ظاظو کلمات کلیعی کلی ضىظ ظوباؼه ىکؽ کًیع.
هتاقيايه ؼويع تسَیٌ همیهه ضغی يیكت،نما املب هی تىايیع ؼوی چًع هؽزله ىؽایًع تسَیٌ وابكته به ؾهايی که ظؼ آو لسؾه ؼوی
آو کاؼ تمؽکؿ کؽظه ایع کاؼ کًیع.همپىنايی و زؽکات ؼو به خلى و فَب بكیاؼی ظؼ ایى ىؽایًع وخىظ ظاؼظ.اها به هؽاٍبت يیاؾ ظاؼظ که
نما همه ؼا خكتدى يکًیع یا هؽزله ای ؼا تؽک يکًیع.
کلمات کلیذی طىفاو هغسی
ظؼ قئى نما هیتىايیع ىؽایًع پژوهم کلمات کلیعی ؼا هؽ خایی خكتدى کًیع ،اها هى ظوقت ظاؼم با ىهؽقت پاک آماؾ کًن .نما با
کعام کلمات کلیعی ىؽایًع تسَیٌ ؼا نؽوؿ هی کًیع؟ عىىاو هنؿی ؼا ايدام ظهیع.
عىىاو هنؿی اخاؾه هیعهع نما لیكتی اؾ کلمات کلیعی اؾ ظیعگاهی بی مؽضا يه بعقت آوؼظیع .ىؽایًع عىىاو هنؿی بعیى هقًا
يیكت که ىَظ بًهیًیع ظؼ اعؽاه هن و به فباؼات ىکؽ کًیع.هؽ چًع ٍكمتی اؾ آو هی تىايع ایى گىيه بانع.عىىاو هنؿی ضىب با
پؽقم قىاالتی آماؾ هی گؽظظ که ظؼ يهایت هًدؽ به پاقص هی گؽظظ.هم ًیى پاقص ها کلمات کلیعی نما ضىاهع بىظ.
ابتعا ،ىکؽ کًیع چه قىاالتی به نما هؽبىط هی گؽظظ.ققی يکًیع به همه آيها پاقص ظهیع نما وٍت ظاؼیع ظؼ وٍت ظیگؽی ایى کاؼ ؼا
ايدام ظهیع،اها لیكتی اؾ قىاالت ؼا تعویى کًیع که به نما کمک ضىاهع کؽظ تا کلمات کلیعی ؼا که ظؼ خكتدىی آيها هكتیع ؼا
بیابیع.
ظؼ قئى هًگاهیک ه که نما لیكت ضىبی اؾ قىاالت ظاؼیع  ،هؽ خكتدىیی بؽای یاىتى پاقص هىؼظ يیاؾ نما ؼا ايدام هیعهع.آو پاقص ها
به نما پایه ای اؾ کلمات کلیعی ؼا هیعهع قپف نما هی تىايیع آو ؼا به فًىاو ابؿاؼ تسَیٌ آيالیى بؽای خكتدىی فباؼات هؽتبظ بکاؼ
گیؽیع.فباؼات هؽتبظ هسعوظه وقیقی اؾ تًىؿ ؼا ظؼ يسىه خكتدىی هىضىؿ نما اؼائه هیعهع.
اصطالحات اصلی اولیه را بیابیذ
ظؼ قئى بعوو نک ظؼ عىىاو هنؿی و ىؽایًع تسَیٌ نما لیكتی اؾ يعها فباؼات ؼا گؽظ آوؼی ضىاهیع کؽظ.نما هیطىاهیع ىؽایًع ؼا
تازع اهکاو قاظه يگه ظاؼیع ،بًابؽایى ها با زػه آي ه ايغالذ ايلی يیكت نؽوؿ ضىاهین کؽظ .
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ايغالذ ايلی یک فباؼت کلیعی و اؾ هلؿوهات اقت.ایى به ايعاؾه کاىی و ضاو يتایح هؽبىعه ؼا اؼائه هیعهع.اها به عىؼ گكتؽظه بؽای
پىنم عیو وقیقی اؾ فباؼات هعىمًع تؽ و ضاو اقت.به عىؼ کلی یک ايغالذ ايلی ضىب ظو یا نایع قه کلمه اقت.ظؼ هىاؼظ
ياظؼ یک ايغالذ ايلی هی تىايع یک کلمه بانع ،اها تًها ؾهايیکه خایی بؽای تيكیؽهای ظیگؽ وخىظ يعاؼظ.
تًها تىيیو کًًعه ؼا بؽ ؼوی یک ايغالذ ايلی به کاؼ ببؽیع ؾهايیکه الؾم اقت هغمئى نىیع که خكتدى گؽ هیطىاهع به ييسات
هؽبىعه ؼاهًمایی نىظ.بؽای هثال کلمه "کیو" هی تىايع هقًای هؽ چیؿی اؾ "کیكه ؾباله" تا "کیكه ضىاب" بانع .ایى یک ايغالذ
ايلی اقت که به یک تىيیو کًًعه هؽتبظ با خكتدىگؽ يیاؾهًع اقت .اگؽ هؽتبظ يبانع ایى یک ايغالذ ايلی يیكت.
هؽ ييسه وب قایت نما بایع یک ايغالذ ايلی هًيؽظ ،هؽتبظ با آو ظانته بانع.نما همکى اقت چًعیى ييسه ؼوی قایت ضىظ
بیابیع که بؽای یک ايغالذ هًيؽظ بكیاؼ هًاقب هكتًع.ایى ظؼ عی ىؽایًع تسَیٌ ضىب اقت اها ظؼ ؾهاو بقعی نما هیطىاهیع
هغمئى نىیع که نما هًاقب تؽیى ييسه ؼا بؽای هؽ ايغالذ ايلی هًيؽظايتطاب کًیع .ظیگؽاو بایع ايغالذ ايلی ضىظناو ؼا
بیابًع.
ظؼ قئى تسَیٌ ايغالذ ايلی ضىظ ؼا تا ؾهايیکه نما هغمئًیع که هیچ تًىؿ همکى بیهتؽی که تؽاىیک ٍابل ايعاؾه گیؽی ؼا تىلیع
هی کًع وخىظ يعاؼظ ،هتىٍو يکًیع .با اقتياظه اؾ ابؿاؼ پیهًهاظی کلمات کلیعی ٍابل ظقتؽقی ظؼ اکثؽ بؽياهه های تسَیٌ کلمات
کلیعی همه تنییؽات هؽبىط با ايغالزات ايلی ضىظ ؼا پیعا کًیع.به فًىاو هثال "کیكه قيؽ" هی تىايع " کىله پهتی"و هم ًیى "
چمعاو" (یک هىؼظ ياظؼ اؾ ايغالذ ايلی تک کلمه ای) و "کیو ٍابل زمل " بانع.هؽ کعام اؾ ایًها هی تىايع زتی بؽای یاىتى
تنییؽات ايغالزات ايلیتا زع اهکاو خكتدى نىظ.هى تَؽیبا ظؼ هؽ يًقتی کاؼ کؽظه ام ٍاظؼ بىظم ؼاههای هطتلو ىکؽ
خكتدىگؽاو ؼا اؾ هماو هسًىلی که يازباو قایت يعانتًع ؼا پیعا کًن .بؽضی اوٍات ایى تنییؽات ؾیاظ خكتدى يمی گؽظظ اها ظؼ
ؾهاو ظیگؽ آيها هسبىبتؽ اؾ ايغالزاتی اقت که يازباو قایت گيته بىظيع بكیاؼ ههن اقت .ظايكتى ایى گؿیًه های پیهؽويعه هی
تىايع تياوت چهمگیؽی ؼا ظؼ هكیؽی که نما با کمپیى بهیًه قاؾی ضىظ هی ؼویع بكاؾظ.
يقطه برداری سایت اصطالحات اصلی
ظؼ قئى پف اؾ آيکه نما لیكتی خاهـ اؾ ايغالزات ؼا باهن ٍؽاؼ هیعهیع و ٍبل اؾ ایًکه نما اخؽای تسَیٌ فمیٌ بؽای یاىتى فباؼات
ضاو آماؾ کًیع نما هیطىاهیع خایی ؼا که ايغالزات ايلی نما با قایت ضىظتاو یکی هی نىظ ؼا يَهه بؽظاؼی کًیع.بؽای بؽضی
يًایـ ایى به آقايی يگاه کؽظو به هستىا و اضتًاو یاىتى ايغالزات ايلی به ييسات اقت .بؽای ظیگؽاو،خایی که تقعاظ ؾیاظی
تًىؿ ايغالزات ايلی با هقًای ظٍیَا یکكاو وخىظ ظاؼظ  ،هی تىايع قطت تؽ بانع.
ظؼ قئى اضتًاو یاىتى ايغالزات ايلی به ييسات بایع بكیاؼ با ظٍت ايدام نىظ ،نما يیاؾ ظاؼیع اعمیًاو زايل کًیع اؾ هستىا
هؽ ييسه که  488ظؼيع به عىؼ عبیقی هًاقب اقت ویا هستىا به آقايی بؽای هًاقب بىظو با ايغالزات ايلی قاؾگاؼ نىظ.یک
ه ثال ضىب "هؿیًه خعاقاؾی" ظؼ بؽابؽ "هؿیًه تَكین بًعی" اقت.هؽ ظو ایًها الؿاها هقًای یکكايی ظاؼيع اها هؽظو هتًاوبا خكتدى هی
گؽظيع(هؽچًع یکی بیهتؽ اؾ ظیگؽی) .هستىای ييسه ظؼ هىؼظ "هؿیًه خعاقاؾی" هی تىايع به آقايی بؽای "هؿیًه تَكین بًعی "
بعوو تنییؽ هقًا و تمؽکؿ ييسه وىٌ ظاظه نىظ.
اگؽ نما يمی تىايیع یک کلمه کلیعی هًاقب بعوو تنییؽ ههطى پیام ييسه بكاؾیع،پف نما ايغالذ ايلی ظیگؽی ؼا ،یا ييسه
ظیگؽی ؼا بؽای ايغالذ ايلی پیعا کًیع .
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تىيیه هیکًن ايغالزات ايلی ضىظ ؼا ٍبل اؾ اضتًاو یاىتى ييسات به آيها بهیًه قاؾی کًیع  .هقیى کؽظه ايع که ايغالزاتی که
با زدن بیهتؽی خكتدى نعيع ،هؽتبظ تؽیًًع ،که ظؼ هطاعباو هىؼظ هعه آوؼظه نعه ايع و بیهتؽیى ىؽول ؼا تىلیع هیکًًع .ایًها
همه ىاکتىؼهای ههن تقییى کًًعه ايع که ايغالزات ايلی اؾ بَیه بكیاؼ ههن تؽيع.
با بهیًه قاؾی ايغالزات ايلی ضىظ نما هی تىايیع بهیًه قاؾی کًیع و تسَیٌ کًیع آيهایی ؼا که ظؼ آماؾ بكیاؼ ههن ايع و ٍبل
اؾزؽکت به قمت ايغالزاتی با اولىیت پائیى تؽ ،بهیًه قاؾی و تسَیٌ کًیع.بهیًه قاؾی ايغالزاتی با اولىیت باال بطهی اؾ وٍت
نما ؼا هی گیؽظ ،بًابؽایى ؼها کؽظو ايغالزات ثايىیه بؽای بقع  ،اقتؽاتژی بهیًه قاؾی ضىبی اقت.
ٍبل اؾ آيکه نما به قمت هؽزله بقعی ىؽایًع تسَیٌ کلمات کلیعی زؽکت کًیع  ،نما بایع اعالفات کاىی بؽای نؽوؿ بهیًه قاؾی
قایت ضىظ ظانته بانیع  .با ايغالزات ايلی و يَهه ای که ظؼ آو هؽ ايغالذ ايلی اخؽا هی گؽظظ.نما هی تىايیع اخؽای بهیًه
قاؾی بكیاؼ وقیـ و قؽیـ وب قایت ؼا آماؾ کًیع.ؼىتى به ييسه ظؼ یک ؾهاو ،بهیًه قاؾی بؽچكب فًىاو  ،بؽچكب تىيیو هتا
،قؽىًل ها و زتی ايعکی اؾ هغالب.
هى يمی ضىاهن وٍت ؾیاظی بؽ ؼوی هؽ ييسه يؽه کًن ،هم ًیى نما هی تىايیع ظؼ وٍت بقعی بهیًه قاؾی فمیَی ؼا ايدام
ظهیع،ؾهايیکه نما کلمات کلیعی بیهتؽی بؽای کاؼ با آو ظاؼیع.
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#بخص دهن
هر آيچه ضما به دايستى در هىرد تىصیف کًًذه های کلمات کلیذی يیاز داریذ.
تىصیف کًًذه های اصطالح اصلی
ظؼ عؽازی وب قایت بهیًه قاؾی وب قایت ضىظ بؽای ايغالذ ايلی تًها بطهی اؾ ىؽایًع بهیًه قاؾی اقت.اکثؽیت ٍؽیب به اتياً
خكتدىها با اقتياظه اؾ فباؼات بكیاؼ ضاو و عىاليی ايدام نعه ايع .ظؼ ؾهاو تسَیٌ کلمات کلیعی ،ایى فباؼات واٍقا چیؿی بیهتؽ
اؾ ايغالذ ايلی با تىيیو کًًعه های کلیعی اضاىه نعه به آيها يیكت.
ظؼ عؽازی وب قایت با اقتياظه اؾ ابؿاؼ تسَیٌ کلمات کلیعی ضىظ نما هی تىايیع ظه ها ویا زتی يعها تىيیو کًًعه بؽای
هؽايغالذ ايلی ؼا پیعا کًیع.هؽیک اؾ ایى فباؼات خعیع بایع به ظٍت بؽای تًاقب با قایت نما آيالیؿ نىيع ،ضىاه ایى اهعاه آي ه
نما اؼائه هیعهیع بانع یا ضیؽو بایع هتًاقب با هستىای ييسه بؽای ايغالذ ايلی به کاؼ بؽظه نىظ ،کكايی که يمیتىايًع ،آو ؼا بؽای
بهیًه قاؾی به ييسات ظیگؽ ،ظوؼ ايعاضته ویا کًاؼ بگػاؼيع.
ٌ
ظؼ عؽازی وب قایت بؽضی اؾ تىيیو کًًعگاو يؽىا ايغالذ ايلی یکكايی ظؼىؽم های هطتلو اؾ ٍبیل اقن های خمـ،ؾهاو های
گػنته،هتقعی و میؽه هكتًع.تىيیو کًًعه های ظیگؽ هغالب اضاىی ؼا بؽای ايغالذ ايلی تهیه هی کًع ،اها تاثیؽی ؼوی هقًای
فباؼات يمی گػاؼظ.تىيیو کًًعه های ظیگؽ هقًای فباؼات ؼا تنییؽ هی ظهًع و همکى اقت بؽای بهیًه قاؾی با ايغالذ ايلی
اولیه یا ييسه هًاقب يبانع.
ظؼ عؽازی وب قایت اگؽ اضاىه کؽظو کلمه "تطيیو" بؽای نما به کاؼ بؽظه يهىظ پف آو تىيیو کًًعه ای يیكت که نما آو ؼا هی
ضىاهیع .اگؽ بیهتؽ آي ه ؼا که نما پیهًهاظ هی ظهیع ناهل تطيیو يبانع.اها نما یک بطهی ؼا ظاؼیع که ظؼ آيدا آیتن های تطيیيی
هقیى ؼا لیكت هی کًیع .پف اؾ آو یک فباؼتی اقت که ؼوی یک ييسه هطتلو اؾ ايغالذ ايلی واٍقی بهتؽ بهیًه قاؾی هیهىظ.هؽ
تىيیو کًًعه ای که به ايغالذ ايلی اضاىه هی نىظ بایع به ظٍت بؽؼقی گؽظظ تا ایى اعمیًاو زايل نىظ که به ايغالذ ايلی
تقلٌ ظاؼظ یا ضیؽ.
بؽضی اؾ تىيیو کًًعه ها هم ًیى ظؼ تضاظ هكَین با یکعیگؽ هكتًع.ؾهايیکه يسبت اؾ عال و خىاهؽ اقت نما يمی ضىاهیع
"اؼؾاو" و"ىهؽقت" ؼا ظؼ هماو ييسه اقتياظه کًیع.هالزؾات بكیاؼی نبیه به ایى وخىظ ظاؼظ که بایع ٍبل اؾ ايعاضتى ىَظ یک
ظقته تىيیيات وا ه ايلی هؽتبظ ؼوی ييسه زكاب گؽظظ.
تقسین بًذی کلمات کلیذی
ظؼ عؽازی وب قایت چهاؼبطم هتمایؿ کلمات کلیعی وخىظ ظاؼظ که هؽ یک اؼائه ظهًعه یک هؽزله هتياوت اؾ چؽضه ضؽیع خكتدى
گؽاو هكتًع.پف اؾ ؼىتى ظؼ هیاو ىؽایًع باال نما بایع با یک یا چًع گؽوه اؾ کلمات کلیعی که هی تىايع به یک یا چًعیى ييسه
بهیًه قاؾی نىظ ،آيدا ؼا تؽک کًیع .گام بقعی ایًكت که هؽ گؽوه یا بطم اؾ آيها و یا زتی بیهتؽ ؼا  ،بؽ اقاـ آيعقته اؾ بطم های
کلمات کلیعی بکاؼ ببؽیع.
پژوهم :هسََاو ظؼ هماو لسؾه آماؾیى چؽضه ضؽیع هكتًع و به عىؼ کلی يمی ظايًع چه چیؿی ؼاهی ضىاهًع  .آيها به هىتىؼهای
خكتدى هی ؼويع تا اعالفات بكیاؼ کلی پیعا کًًع که به آيها کمک کًع تا گؿیًه هایهاو ؼا هسعوظ قاؾيع .ایًها به عىؼ کلی
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ايغالزات ايلی بهمؽاه بكیاؼی اؾ تىيیو کًًعه ها ویا بعوو آيها هكتًع .ایى ايغالزات به ييسات قغر باالیی بهیًه قاؾی
ضىاهع نع.
ىؽونگاه :ضؽیعاؼاو به هؽزله بقعی چؽضه ضؽیع ،با هسعوظ کؽظو قىاالت ناو به قغر عبَه بًعی هسًىل هًتَل هی نىيع.
خكتدىگؽاو به ظيبال ویژگیها و واؼیايف های هطتلو بیى هسًىالت هكتًع و بؽ ؼوی ویژگیهایی که هی ضىاهًع تًمین گیؽی هی
کًًع.ایى کلمات کلیعی هی تىايًع به ؼازتی ؼوی عبَه بًعی هسًىالت و هَایكه ييسات بهیًه قاؾی نىيع.
ضؽیع :خكتدى گؽاو که آهاظه ضؽیع هكتًع و هؽ آي ه ؼا که ظٍیَا هیطىاهًع ؼاهقیى هی کًًع و ظؼ زال زاضؽ آيها به ظيبال هکاو
هًاقبی بؽای ضؽیع آيها هكتًع.آيها به ظيبال ىؽونگاهی هغابٌ با هقیاؼهای هًاقب بؽای ضؽیع اؾ ٍبیل افتماظ يام تداؼیٍ ،یمت،
ضمايت ،قیاقت زمل ويَل،قیاقت باؾپؽظاضت  ،ضعهات ههتؽیاو و میؽه هی بانًع.ایى کلمات کلیعی هی تىايًع به ييسات
هسًىل بهیًه قاؾی نىيع.
اعالفات :اعالفات به عىؼکلی به يىؼت فباؼات "چگىيه به" يمایم ظاظه هی نىيع .ایى انطاو به ظيبال ضؽیع يیكتًع اها به ظيبال
اعالفات و آهىؾل ضىظناو هكتًع.ایى پؽقم ها به بهتؽیى نکل ؼوی وبالگ ها و ييسات هَاله بهیًه قاؾی نعه ايع.آيها
ههتؽیاو هكتَین يیكتًع اها آيها به قاضت یک وب قایت با هًبـ ٍىی وتؽقین لیًک ها و هطاعباو وىاظاؼ کمک هی کًًع.تَكین
بًعی کلمات کلیعی بؽای اعالفات قایت ها و وبالگ ها ايعکی هتياوت تؽ اؾ قایت های ىؽول هسًىالت وضعهات اقت.ظؼ قایت
های اعالفاتی همه کلمات کلیعی هی تىايًع بؽای تىققه هستىا بکاؼ بؽظه نىيع بًابؽایى ایى یک هىضىؿ تقییى کًًعه اقت که چه
يىؿ کلمه کلیعی هی تىايع هستىای هغالب نما ؼا تىلیع کًع و چه کلمات کلیعی با هن هىؼظ هعه ٍؽاؼ گیؽيع.با اقتياظه اؾ همیى
ؼويع زػه اؾ باال نما هی تىايیع همه کلمات کلیعی ؼا به قه گؽوه هتمایؿ تَكین بًعی کًیع.
هبازث گكتؽظه :انطاو به ظيبال اعالفات کلی ظؼ هىؼظ هىضىؿ فمىهی هكتًع آيها هی ضىاهًع به یاظگیؽی بیهتؽظؼ هىؼظ آو
بپؽظاؾيع.نما بایع با اعالفات فمىهی نؽوؿ کًیع ؾیؽا ایى خكتدى گؽاو هقمىال به ظيبال خؿئیات ضاو ؾیاظی يمی بانًع.
ضىاقته های ضاو :ایى خكتدى گؽاو به ظيبال پاقص به قىاالتی که همکى اقت ظانته بانًع  ،هكتًع.آيها به ظيبال ؼاه زل یک
ههکل ویا بهتؽیى ؼاه بؽای بعقت آوؼظو يتایح هغلىب هی بانًع.
اهمیت ىىؼی :خكتدى گؽاو به ظيبال ؼاه زل هایی هكتًع که هدمىفه ایی اؾ هقیاؼهای بكیاؼ ضاو ؼا هالٍات هی کًًع.ایى بؽای
تىلیع پاقص های همه خايبه گكتؽظه کاىی يیكت ،آيها به ظيبال چیؿی هكتًع که بغىؼبكیاؼ ضايی بؽای وضقیت ناو بکاؼ بؽظه
نىظ.
کلمه کلیذی ROI
ظؼ عؽازی وب قایت هًگاهیکه تًمین هی گیؽیع يهایتا کلمات کلیعی ؼا ؼوی قایت ضىظ بهیًه قاؾی کًیع ،نما هی ضىاهیع
بهتؽیى  ROIؼا ظؼ غهى ضىظ بطاعؽ بكپاؼیع .يمىظاؼ باال یک ٍايىو بكیاؼ فمىهی ؼا يهاو هیعهع هًگاهیکه به تقییى کؽظو کلمات
کلیعی که بهتؽیى  ROIؼا تىلیع هی کًع ،هی پؽظاؾظ.
ظؼ عؽازی وب قایت فباؼاتی با یک یا ظو کلمه هی تىايًع املب هَعاؼ ؾیاظی تؽاىیک ایداظ کًًع اها تبعیالت اؾ آيعقته اؾ کلمات
کلیعی بكیاؼ کن اقت.ایى هی تىايع تؽاىیک ايبىهی ؼا بكاؾظ که کلمات کلیعی آو ؼا ایداظ کؽظه ايع.اها بیهتؽ تؽاىیک به هقًای
هًابـ هًؽىی بیهتؽ اقت اؾ خمله پاقص ظاظو به تماـ ها و ایمیل ها.
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ظؼ ايتهای پائیى عیو فباؼات پًچ و نم کلمه ای هكتًع.تىايایی واؼويه کؽظو ایى فباؼات بكیاؼ ضىب اقت،تؽاىیک بكیاؼ ؾیاظی
وخىظ يعاؼظ ،بًابؽایى کل تبعیالت بكیاؼ پائیى اقت .ایى ها کلمات کلیعی هكتًع که نما بؽای بهیًه قاؾی هی ضىاهیع اها وٍت
عیاظی ؼا يؽه آو يکًیع.ظؼ میؽ ایًًىؼت نما اؼؾل ىؽول آيها ؼا اؾ ظقت ضىاهیع ظاظ.
هًغَه  ROIناظ با فباؼات قه و چهاؼ کلمه ای اقت،ایى تؽاىیک و يؽش تبعیل ضىبی ؼا ایداظ هی کًع.تمؽکؿ زدن فؾیمی اؾ تالل
های نما ظؼ ایًداقت که نما بیهتؽیى اؼؾل ؼا ظؼیاىت ضىاهیع کؽظ.
به یاظ ظانته بانیع که ظؼ عؽازی وب قایت ،عىل کلمه کلیعی تًها فاهل ههن ظؼ ايتطاب کلمه کلیعی يیكت.
نما هی ضىاهیع اعمیًاو زايل کًیع که وا ه ای ؼا بؽای هطاعباو هىؼظ هعه ضىظ ايتطاب کؽظه ایع که قىظ آوؼتؽیى ىؽول ؼا اؼائه
هیعهع.
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#بخص یازدهن
بخص ;; -هرآيچه ضما به دايستى در هىرد کپی رایت سئى يیاز داریذ.
آگهی يىیسی
قئى بعوو هستىای ضىب کاهل يیكت.نما هی تىايیع کلمات کلیعی ؼا ظؼتمام هتًی که هی ضىاهیع ٍؽاؼ ظهیع و همکى اقت آو
بؽای هعتی خهت ظقتیابی به بؽضی اؾؼظه بًعی های کلمات کلیعی هًاقب و هقَىل هيیع بانع ،اها آو چیؿی بؽای بهبىظ هىىَیت
عىاليی هعت کكب و کاؼ نما ايدام يطىاهع ظاظ.
یک وب قایت بعوو آگهی يىیكی ضىب ،یک اتىهبیل وؼؾنی با هىتىؼ اقت که ٍاظؼ به زؽکت يیكت.ؾیبایی ههن يیكت ،هستىای
هغالب آي ه که هىؼظ يیاؾ اقت ؼا بؽای اعالفات باؾظیع کًًعه اؼائه هی ظهع.آيها يیاؾهًع به آو هكتًع تا بافث ىؽول نىيع(یا تبعیالت
و یا هؽ چیؿ ظیگؽی که بطىاهیع باؾظیعکًًعگاو نما آو ؼا ايدام ظهًع).
درک کپی
بؽای هستىای هغالب هىتىؼ خكتدى بؽ ؼوی ييسه ىَظ یک ظقته لنات هی بانع .هىتىؼها ظؼ تالل هكتًع لنات ؼا بؽای تقییى ایًکه
هؽ ييسه ظؼ چه هىؼظی اقت  ،بعوو پی یعه قاضتى بیم اؾ زع آو ،آيالیؿ کًًع.اگؽ ييسه وب هىضىفات هطتليی ؼا پىنم ظهع ،
آو ؼا بؽای هىتىؼهای خكتدى خهت تقییى ایًکه چه هىضىفی بؽخكته و نایكته ؼتبه بًعی اقت  ،ظنىاؼ هی قاؾظ.ایى هًدؽ به
کاهم تمؽکؿ هیهىظ.
هىتىؼهای خكتدى هیلیىيها ييسه وب ؼا آيالیؿ کؽظه ايع وا ؾ آو ٍاظؼ به خمـ آوؼی ظايم ههن ؾباو های ايكايها بىظه ايع.آيهایک ایعه
ظاؼيع ایًکه چگىيه لنات و هىضىفات باهن کاؼ کًًع.ایى واٍقا ظؼ هىؼظ ایًکه کلمات کلیعی چًع باؼ به کاؼ بؽظه نع يیكت،اها تمؽکؿ
بؽ هستىاقت.اگؽ نما یک کلمه یا فباؼت ؼا بیم اؾ زع بکاؼ گیؽیع بًابؽایى ایى به فًىاو ظقتکاؼی ظیعه ضىاهع نع.بكیاؼ کن اقت
وبه ايعاؾه کاىی هؽتبظ يیكت.يىنتى ؾیاظ یا کن هتى به یک ايعاؾه هىؼظ يیاؾ اقت تا يیاؾهای باؾظیعکًًعگاو ضىظ ؼا تاهیى کًیع.
بکهیع آيها ؼا ظؼ آگهی يىیكی قئى با آگهی يىیكی فاظی تياوتی يعاؼظ خؿ ایًکه نما بایع تىخه ضايی به کلمات کلیعی ظانته
بانیع.
ظؼ واٍـ اگؽ به لنات کلیعی تىخه نىظ آگهی يىیكی میؽ قئى بهتؽ ضىاهع بىظ .بؽای هىتىؼهای خكتدى ظؼ هؽ خكتدىيمی بانع،
بلکه به ضاعؽ اقتياظه اؾ فباؼات کلیعی اقت که ضىايًعگاو ؼا خػب هی کًع .به وضىذ آگهی يىیكی قئى و يؽهال هتياوت يطىاهًع
بىظ.
چهاؼ چیؿ اقاقی که هستىای هؽ ييسه وب نما بایع ايدام ظهًع،وخىظ ظاؼظ.بعوو ظؼ يؾؽ گؽىتى ایًکه ایى ييسه ايلی،ييسه
هسًىل،ظقته بًعی نعه ،یک هَاله و یا یک پكت وبالگ بانع.
گرفتى تىجه
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اگؽ ضىايًعه ييسه و هغالبی ؼا باؾظیع کًع که ٍاظؼ يبانع تىخه آيها ؼا خلب کًع،بًابؽایى آو ؼا تؽک هی کًع.آيها به ييسه یا قایت
ظیگؽی هی ؼويع و نما اهکاو یک تبعیل ؼا اؾ ظقت ظاظه ایع.
درخىاست يیازهایطاو
هًگاهی که نما تىخه ناو ؼا خلب کؽظیع پف اؾ آو نما بایع پؽويعه ضىظ ؼا بكاؾیع .قاظه تؽیى ؼاه بؽای ايدام ایى کاؼ ایًكت که
ظؼضىاقت تدعیعيؾؽ ؼوی وا ه هایهاو ؼا به آيها بعهیع.نما ظؼ زال زاضؽ ایى قىال ؼا ظاؼیع که آيها چه هی ضىاهًع،اها نما بایع
هغالب ضىظ ؼا بًىیكیع تا به آيها يهاو ظهیع که نما يیاؾهایهاو ؼا ظؼک هی کًیع.
چه چیؿی آيها ؼا بؽ هی ايگیؿظ تا آي ه ؼا نما اؼائه هی ظهیع ،خكتدى کًًع؟ به واقغه باؾگىیی واضر هدعظ يیاؾ ها  ،نما ظؼ یک
هىٍقیتی هكتیع تا يهاو ظهیع که نما ؼاه زل ؼا ظاؼیع .به قمت خؿئیات بؿؼگ ایًکه چؽا ؼاه زل نما قمت ؼاقت اقت بؽویع و
قپف به تىضیر همه هؿایای ايتطاب کؽظو نما به فًىاو ؼاه زل آو بپؽظاؾیع.
سىال بپرسیذ
قىاالت اىکاؼ انطاو ؼا هیكاؾيع.املب اوٍات قىال پؽقیعو ظؼ آماؾ و قپف اؼائه پاقص بكیاؼ هىثؽتؽ اؾ اؼائه پاقص به تًهایی اقت.
قىاالت بافث هالزؾه ضىايًعگاو نما هیهىظ که چؽا آيها ظؼ زال ضىايعو هكتًع وقپف ظؼ خكتدىی پا قص به قىالی هكتًع
که تا بسال يمی ظايكتًع که ایى قىال ؼا ظانتًع.
چه يىؿ قىاالتی ؼا نما بایع بپؽقیع؟ىَظ به ايىل اولیه بؽگؽظیع.چه کكی؟ چه چیؿی؟ چه هىٍـ ؟ چؽا؟ چگىيه؟ کدا؟ هؽ یک اؾ
ایًها هیتىايًع ضیابايی بؽای یک هَعاؼ ضىبی اؾ اعالفات اضاىی که همکى اقت بؽای ضىايًعه ههن بانع ؼا اؼائه ظهع.
اطالع رسايی
ظؼ يهایت ،هغالب ضىظ ؼا بایع اعالؿ ؼقايی کًیع.باؾظیعکًًعه ؼاه یاظگیؽی چیؿهای اؼؾنمًع ىؽاگؽىته اقت.و يه تًها ظؼ هىؼظ
نما،هسًىل و ضعهات نما،بلکه ظؼهىؼظ آيها به ضىبی يیؿ هكت.باؾظیع کًًعه يیاؾ ظاؼظ بعايع که نما ظٍیَا آو چه ؼا که آيها به آو
يیاؾ هًعيع ؼا ظاؼیع.نمابایع اعالفات کاىی بؽای تىخیه ضؽیع اؾ نما به لساػ ىکؽی و فاعيی ىؽاهن کًیع.
ؼاه اعالؿ ؼقايی يهاو هیعهع که چگىيه هسًىل و ضعهات نما هی تىايع ؾيعگی آيها ؼا بهتؽ قاؾظ و به آيها ؾهاو ،پىل و وٍت بیهتؽی
هیعهع.نما هم ًیى هی تىايیع با ظاظو ایعه چگىيگی اقتياظه اؾ هسًىل یا ضعهات ضىظ ،به آيها ايگیؿه هضافو بؽای ضؽیع بیهتؽ
ؼا بعهیع.
پًج قايىو آگهی يىیسی
پًح ٍايىو اقاقی بؽای يىنتى هغالب وب قایت ضىب وخىظ ظاؼظ،که بؽای باؾظیعکًًعگاو و هىتىؼهای خكتدى خػاب اقت .
; .اجتًاب از کارهای گرافیکی در هتى
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هىتىؼ های خكتدى ظؼ باؼه ضىايعو هتى ظؼ ىؽهت گؽاىیکی ضىب يیكتًع .آو ها ظؼ ایى هىؼظ بهتؽ نعيع ،اها هى ىکؽ هیکًن ایى
همیهه ههکل ظاؼ ضىاهع بىظ،بىیژه هًگاهی که همؽاه با گؽاىیک نلىك و ىىيت های میؽ اقتايعاؼظ هی آیع.بًابؽایى ظؼ زال زاضؽ و
ظؼ آیًعه ٍابل پیم بیًی،ایى ایعه ضىبی اقت که هتى ضىظ ؼا ضاؼج اؾ گؽاىیک زيؼ کًین.
نما هم ًیى بایع کاؼبؽ ؼا يیؿ ظؼ يؾؽ بگیؽیع.بؽضی اؾ کاؼبؽاو با تًاویؽ ضاهىل یا يمایهگؽهای کىچک تليى های همؽاههاو
خكتدى هیکًًع.هتى ظؼ آو گؽاىیک ها همکى اقت بؽای ضىايعو ظنىاؼ یا میؽ همکى بانع.اگؽ هستىای هغالب اؼؾل ضىايعو ظانته
بانًع قپف اعمیًاو زايل کؽظو اؾایًکه اکثؽ ىؽهت ها ٍابل ضىايعو هكتًع،اؼؾل هی یابع.
< .به کاربراو قبل از هىتىرها فکر کًیذ
ظؼ ابتعا باؾظیعکًًعگاو نما هی آیًع.هىتىؼهای خكتد ى اؾ نما يمی ضؽيع،آيها يؾؽی يمی يىیكًع و آيها پیاهی يمی گػاؼيع.اها هؽظم
ايدام هیعهًع.هىتىؼهای خكتدى تًها آو چیؿی ؼا هیطىاهًع که هؽظم هیطىاهًع،بًابؽایى به هؽظم آي ه ؼا هیطىاهًع بعهیع و آي ه ؼا
که هىتىؼ های خكتدى هیطىاهًع.ظؼ اکثؽ هىاؼظ ،به ضىظتاو بطاعؽ آو پاظال ظهیع.
= .يىضتى هطالب کافی
چه هیؿاو هغلب کاىیكت؟ىَظ نما هی ظايیع.نما يیاؾ به يىنتى هغالب کاىی بؽای ظانتى اهتیاؾ ظاؼیع و يه بیهتؽ .هؽ باؾظیع کًًعه
به هیؿاو هتياوت هغالب بؽای ضىايعو به هیؿاو هتَافع نعو ،يیاؾهًع اقت .کكی ؼا ؼها يکًیع.
.4فباؼات هىؼظ هعه ،کلمات يیكتًع
هؽظم يعؼتا کلمات ؼا خكتدى هیکًًع،آيها فباؼات ؼا خكتدى هیکًًع.ظايكتى فباؼات بؽای يىنتى هغالبی که اؾ ضىاقته های باؾظیع
کًًعگاو هی گىیع ،ضؽوؼی اقت .فباؼات هم ًیى کلمات ؼا ظؼ هتى ٍؽاؼ هیعهع و به آو چه که خكتدى گؽ واٍقا به ظيبال آو هكت
هقًا هیعهع.
> .اجبار يکًیذ
يىنتى هغالبتاو با اقتياظه اؾ ٍىايیى ىىً بایع عبیقی کاؼ کًع.اگؽ کاؼ يکؽظ هیچ چیؿی ؼا تسمیل يکًیع.اگؽ نما تالل کًیع با
فباؼاتی کاؼ کًیع که هًاقب ييسه نما يبانع،آو فباؼات ؼا به ييسه ظیگؽی ايتَال ظهیع .اگؽ نما تالل کًیع هغلبی ؼا تهیه کًیع
که با ايىاؿ باؾظیع کًًعگاو يسبت کًع .اؾ نکكتى هغالب ضاهىل به بطم های ظیگؽ قایت اؾ ٍبیل هَاالت و آهىؾل يتؽقیع.ایى
به يىنتى بؽای باؾظیع کًًعه بؽ هیگؽظظ.اولیى و ههمتؽیى يیاؾناو ؼا هالٍات کًیع و ققی يکًیع چیؿی ؼا که کاؼ يمی کًع اخباؼ کًیع.
همايغىؼ که ظؼباال گيتن ،آگهی يىیكی قئى با آگهی يىیكی اقتايعاؼظ تياوت چًعايی يعاؼظ.همه چیؿ ظؼ هىؼظ ایداظ هغالب ضىب
اقت که باؾظیع کًًعه ؼا خػب هیکًع و هغابٌ با هقیاؼ ضايی اؾ يؾؽ اقتياظه اؾ کلمات کلیعی هیبانع .هى ظؼ بطم  42به بؽضی اؾ
هثالهای کلیعی ظؼباؼه چگىيگی يىنتى هغالب ضىب که بغىؼ یکكاو بؽای هىتىؼها و کاؼبؽاو ضىب اقت ،هی پؽظاؾم.
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#بخص دوازدهن
هر آيچه ضما به دايستى در هىرد هحتىای ػًىاو صفحه يیاز داریذ.
داضتى یک خط پیطرفت خىب

قئى
هًگام قئى اولیى هکاو نؽوؿ بؽای يىنتى هغالب ضىظ ،ایداظ فًىايی بؿؼگ بؽای هؽ ييسه اقت.ظؼ آضؽیى پكت هى هىؼظ تىخه
باؾظیع کًًعگاو ٍؽاؼ گؽىتن.ایى یکی اؾ کاؼهای ايلی فًىاو ييسه اقت.قؽىًل با بؽچكب فًىاو هتياوت اقت .فًىاو ظؼ يتایح
خكتدى يمایم ظاظه هیهىظ اها قؽىًل یا فًىاو ظؼييسه ضىظل ههاهعه هیگؽظظ.بؽضی اوٍات نما هی ضىاهیع قؽىًل و
بؽچكب فًىاو یکی بانًع و گاهی اوٍات يمی ضىاهیع که ایًگىيه بانع.
ظؼ فًىاو  MUSTکلمه کلیعی هىؼظ کاؼبؽظ اقت و ظؼ قؽىًل  SHOULDکلمه کلیعی هىؼظ اقتياظه اقت.همه ایًها بكتگی به
ٍالبی ظاؼظ که نما هی ضىاهیع بؽای به ظام ايعاضتى تىخه باؾظیع کًًعگاو اقتياظه کًیع و تىخه باؾظیع کًًعه ضىظ ؼا به اظاهه و
يگهعاؼی ضىايعو خلب کًیع .
ظؼ قئى هؽاٍب بانیع که فًىاو و قؽىًل نما ؾیاظ ظوؼ اؾ یکعیگؽ زػه يهىيع.آضؽیى چیؿی که نماهیطىاهیع بعقت آوؼیع ایًكت
که باؾظیع کًًعه ؼوی ييسه کلیک کًع و قؽىًلی که با ايتؾاؼاتهاو هغابَت يمی کًع ؼا بطىايع.
یک قؽىًل ضىب به هؽظم هیگىیع که چه چیؿی ؼا آيها هیتىايًع اؾهستىایی که ظيبال هی کًًع ايتؾاؼ ظانته بانًع .چه اعالفاتی ؼا
آيها یاظ ضىاهًع گؽىت؟ چه هؿایایی اؼائه ضىاهع نع؟چه ؼاه زل هایی ؼا نما ىؽاهن ضىاهیع کؽظ؟
قؽىًل به پؽو ه يیاؾ ظاؼظ و اعالفات کاىی ؼا به باؾظیع کًًعه ای که به ضىايعو هیطىاهع اظاهه ظهع،هی ظهع و بیهتؽاؾ زعی که آيها
به آو يیاؾی ظاؼيع اؼائه يمی ظهع.
یک هثال ضىب ظؼ ایى هىؼظ" قؽىًل ضىب به اىؿایم ؼتبه بًعی هىتىؼ خكتدىی نما کمک هیکًع ".ایى ؽاهؽا ىَظ همه آي ه ؼا که
به ظايكتى آو يیاؾ ظاؼم ؼا به هى هی گىیع.اؾ قىی ظیگؽ"چگىيه قؽىًلی بًىیكن که بافث اىؿایم ؼتبه بًعی هىتىؼ خكتدى نىظ"
ظلیلی بؽای اظاهه ظاظو به ضىايعو آو به هى بعهیع.هیعاين ًٍع ظاؼم چیؿهایی ؼا یاظ بگیؽم که ظوؼ اؾ قؽىًل يبانع.
هحتىای قايغ کًًذه بسازیذ
ظؼ قئى قؽىًل هؽظم ؼا به قمت هستىا هی کهايع و آيها ؼا فالٍه هًع هیكاؾظ عىؼیکه آيها به قمت آي ه نما هیگىییع نیؽخه
بؽويع.بًابؽایى هستىای نما يا اهیع کًًعه يیكت.
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ضكیف يبانیع.اخاؾه ظهیع تا هغالب نما به هؽ کدا که به آو يیاؾ اقت بؽوظ و هؽ چه ضىايًعه هیطىاهع به آو بعهع.تًها ؾهايی نما
هیتىايیع هستىای بكیاؼی ظانته بانیع ؾهايی اقت که آيؽا ظؼ ؼاه ىؽایًع ىؽول به خای تؽویح آو بعقت هی آوؼیع.
به یاظ ظانته بانیع هًگاهی که ضىايًعه تًمین هی گیؽظ آيهاضىايعو ؼا هتىٍو هیکًًع وهؽ آي ه به قمت آيها هی آیع ايدام هی
ظهًع.اگؽ نما هستىای کاىی بؽای هتَافع کؽظو آيها يعاؼیع پف آيها فملی ؼا که نما آؼؾو ظاؼیع ؼا ايدام يمی ظهًع.
باؾظیع کًًعگاو قایت با تًىفی اؾ نطًیت هی آیًع.به هًؾىؼ يسبت کؽظو به ؾباو هطاعبايتاو نما بایع به يَاط کلیعی هطتليی
ضؽبه بؿيیع.بؽضی اؾ هؽظم هیطىاهًع ظؼ هىؼظ نما بعايًع ،بؽضی ظؼ هىؼظ هسًىالت یا ضعهات نما و بؽضی ظیگؽ اؾ يالزیت های
نما هؽاٍبت هی کًًع.
ظؼ قئى بؽضی ظیگؽ اؾ همه آيها هؽاٍبت يمی کًًع و هیطىاهًع بعايًع که چگىيه هسًىل یا ضعهات به عىؼ ضايی به آيها قىظ هی
ؼقايع.هًىؾ هن فعه ای همکى اقت بطىاهًع تاؼیط ه نما ؼا بعايًع و به ظيبال فالئمی بؽای افتماظ کؽظو هكتًع.اگؽ نما هؽیک اؾ
ایًها ؼا ؼها قاؾیع .پف نما بؽضی تبعیالت بالَىه ؼا اؾ ظقت ضىاهیع ظاظ.هؽاٍب بانیع اگؽچه نما يمی تىايیع ضىظ ؼا بیم اؾ زع
باؼیک کًیع.نما يمی تىايیع ،اؾ نطى ظیگؽی ضىاهم کًیع.اها نما هی تىايیع کاؼ ضىب هقَىاليه ای ؼا ايدام ظهیع تا يهاو ظهیع
که چه کكی هطاعب ايلی نماقت و هغمئى نىیع که نما به يَاط کلیعی بؽای آيها ضؽبه هی ؾيیع.
بًىیكیع که به چه چیؿی بؽای هتَافع کؽظو اکثؽ هطاعبايتاو و يه بیهتؽآيها يیاؾ ظاؼیع.
جستجى کردو فرصت
ظؼ قئى ؾهايیکه کلمات کلیعی ؼا بؽای هستىا بکاؼ هی گیؽیع  ،ىؽيت های بكیاؼی بؽای اضاىه کؽظو فباؼات هىؼظ هعه وخىظ ظاؼظ
،بعوو ایًکه هستىا ؼا ضؽاب قاؾظ.به ظيبال ایى ىؽيت ها بانیع اها ظؼ هؽ ىؽيتی به پؽتاب کلمه کلیعی يپؽظاؾیع ،تًها به ظلیل ایًکه
نما هی تىايیع.ضىب يىنتى بعیى هقًاقت که اؾ کلمات کلیعی بغىؼ هساىؾه کاؼايه اقتياظه کًین.
هؽ پاؼاگؽاه پؽ اؾ ىؽيت های کلم ه کلیعی اقت اگؽ نما تا زع اهکاو هؽ کلمه کلیعی ؼا اضاىه کًیع پف نما ظؼ ضغؽ واٍقی
ايبانتى کلمه کلیعی ضىاهیع بىظ.آضؽیى چیؿی که نما هیطىاهیع هستىای مًی اؾ کلمات کلیعی اقت تا کلمات کلیعی بكیاؼی ظؼ
آو ظانته بانیع.باؾظیعکًًعگاو نما که بؽای خكتدىی یک قایت بؽ هبًای کلمات کلیعی هی آیًع و آيها ظؼ خكتدىی ؾهاو
هتياوتی بؽای کكب هستىای پؽ اؾ کلمات کلیعی ضىاهًع بىظ .پیام هملى اؾ کلمات کلیعی ضىظ ؼا به قبب اقتياظه بیم اؾ زع
کلمات کلیعی ظؼ هستىای کلمه کلیعی اؾ ظقت ضىاهیع ظاظ.يؾؽ هى ؼا ظؼیاىت کًیع؟
ارتباط های داخلی
همايغىؼ که ظؼ باال غکؽ نع،هستىای ضىب ىَظ ظؼ هىؼظ کلمات کلیعی يیكت.ایى ظؼ هىؼظ ظاظو هؽ آي ه هىؼظ يیاؾ باؾظیع کًًعگاو
اقت ،هیبانع.گاهی اوٍات نما يمی تىايیع همه آي ه ؼا که آيها يیاؾ ظاؼيع و هیطىاهًع ؼا ؼوی یک ييسه به آيها بعهیع.گاهی اوٍات
نما ظؼ هىؼظ چیؿ ظیگؽی يسبت هیکًیع که يمی تىايیع بغىؼ کاهل بعوو اؾ بیى ؼىتى کاهل يکات آظؼـ بعهیع.ایى خایی اقت که
خاظوی اؼتباط ها هی آیع.
ظؼ قئى املب هؽظم اؾ "ظؼهن ؼیطتگی" هستىایهاو با لیًک های بیم اؾ زع هی تؽقًع.آيها یک يؾؽ ظاؼيع تًها یک يؾؽ.نما هی
تىايیع به ظؼیایی اؾ لیًک های بكیاؼ بؽویع  ،اها لیًک های ضیلی کن بعتؽ اؾ لیًک های با تقعاظ بیم اؾ زع هی بانع .به
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باؾظیعکًًعگاو ضىظ ؼاه اکتهاه قایت ضىظ ؼا ضاؼج اؾ ؼاهًما بعهیع.اگؽ نما اناؼه کًیع به چیؿی که ظؼ خای ظیگؽی لیًک آو نؽذ
ظاظه نعه اقت.اگؽ نما اناؼه کًیع به چیؿی که بایع اعالفات بیهتؽی ؼا ظؼ یک هتى کاهل اؼائه ظهیع ،یک ييسه خعیع هستىا و
لیًک نعو به آو ؼا بًىیكیع.
لیًک ها به هؽظم اخاؾه خكتدى وپیعا کؽظو چیؿهای ظیگؽی ؼا که به آو فالٍه هًعيع ؼا هیعهًع.چیؿهای که به آيها کمک هیکًع تا
افتماظناو به نما ؼا بعقت آوؼيع ،چیؿهایی که اعالفات بیهتؽی به آيها هیعهع ،چیؿهایی که به آيها چیؿهای خعیعتؽی ؼا یاظ
هیعهع.زتی اگؽ آيها ظؼ ؼاهًمای قایت نما پیعا نىيع ،بعوو لیًک ها ایى هًاعٌ ههن قایت نما تازع ؾیاظی پًهاو باٍی ضىاهًع
هايع.
آو را زیبا بسازیذ
هطالب را روی چطمايتاو آساو بسازیذ
ظؼ قئى پاؼگؽاه های بلًع هستىا ه مکى اقت همه زٌ اهتیاؾ ؼا بعقت آوؼيع اها آيها ضكته کًًعه به يؾؽ هی ؼقًع.و ضكته کًًعه به
لساػ ظیعاؼی ؼا به آقايی به ظلتًگ قاظه بؽای ضىايعو تؽخمه هی کًع.
هغمئى نىیع هتى تاو ضىب به يؾؽ هی ؼقع.کاؼ آگهی يىیف اضاىه کؽظو تًاویؽ يیكت.اها ایى بعیى هقًا يیكت که آگهی يىیف
يمی تىايع آو ؼا بؽای ضىايعو آقايتؽ قاؾظ.
اقتياظه ضىب اؾ فًاویى،ؾیؽ -فًاویى،فًىاو پاؼاگؽاه ها وقؽىًل بطم ها هی تىايع یک ؼاه عىاليی بؽای آقايتؽ قاضتى هستىایتاو
بكاؾظ.نما هم ًیى هی تىايیع اؾ يَاط گلىله ،بؽخكته کؽظو هستىا  ،زؽوه کح ،لیًک های بكیاؼ و لیكت های نماؼه گػاؼی نعه
اقتياظه کًیع ،هم ًیى هستىا ؼا بؽای بهتؽ ظیعو ،آقايتؽضىايعو و ٍابل هضن تؽبىظو بكاؾیع.
هستىای وب قایت یکی اؾ ههمتؽیى فىاهل ظؼ ظقتیابی ؼتبه بًعی باالی هىتىؼ خكتدى اقت  .اها ایى زتی فاهل بؿؼگتؽی ظؼ
زًىل اعمیًاو اخؽا های وب قایت با باؾظیعکًًعه اقت .قئى بعوو هستىای ضىب ،یک قایت با هىتىؼ خكتدى و باؾظیعکًًعه يا
هىىٌ ضىاهع بىظ.
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#بخص سیسدهن
هر آيچه که ضما به دايستى در هىرد لیًک ها يیاز داریذ .
لیًک ها

قئى چیكت
سئى چیست | اکثؽ قئى ها یک ؼابغه فهٌ /ييؽت با لیًک ها ظاؼيع .ها فانٌ یک لیًک ضىب هكتین اها اؾ هعتی عىل هی کهع
بؽای ظؼیاىت آيها ،هتًيؽین.ظؼ بهتؽیى زالت ،قاضت لیًک وٍت گیؽ و ضكته کًًعه اقت.ظؼ بعتؽیى زالت ایى چیؿی اقت که قئى
های ضىب ؼا به قمت قتىو تیؽه قسؽ کاله قیاه هی کهايع.ایى یکی اؾ چیؿهایی اقت که اکثؽ قئى ها يبایع ايدام ظهًع و تقعاظ
بكیاؼ کمی اؾ آيها واٍقا هیتىايًع آو ؼا به ضىبی ايدام ظهًع.یک قاؾيعه لیًکی ؼا به هى يهاو ظهیع ،که آيها هی تىايًع +PR4 100
لیًک های یک عؽىه ؼا تبلیل کًًع  ،هى به نما يهاو ضىاهن ظاظ که 488پكت وبالگ ٍابل ضىايعو به قاظه گی ؼوی  488وبالگ
به آقايی ضىايعه هی نىظ.
قئى چیكت | هى بعبیى يیكتن (نایع ىَظ ايعکی) اها هى تا به زال یک قاؾيعه لیًک با کیيیتی که ضاؼج اؾ هسعوظه ٍیمت املب
ههتؽیاو هى يبانع ؼا پیعا يکؽظه ام .ىکؽ هیکًن ایى هىؼظی ظؼ اؼتباط با بكیاؼی اؾ قئى ها اقت ،ایًکه چؽا املب قاؾيعگاو
لیًک ظاؼای اقتغافت هالی ،آي ه ؼا که هیتىايًع بؽای ٍیمت اؼائه هی ظهًع و ایًکه چؽا کیيیت لیًک تمایل ظاؼظ که ؾیؽ-تكاوی
نىظ.بؽای قاؾيعه لیًک چه کكايی ياتىايا به نماؼ هی آیًع....بكیاؼ ضىب ،نما يمی تىايیع اؾ فهعه آو بؽ آییع پف اؾ آيها اقتياظه
يکًیع .ببیًیع ؟ فهٌ /ييؽت.
چگىيه لیًک ها کار هیکًًذ
لیًک ها
سئى چیست | لیًک ها بؿؼگؽاه وب هكتًع.بعوو لیًک هیچ کف ٍاظؼ به ؼاهًمایی و زؽکت اؾ ييسه ای به ييسه ظیگؽ یا اؾ قایتی
به قایت بقعی يمی بانع  .تًها ؼاه یاىتى هؽ چیؿی ظؼ وب ،به يىؼت ظقتی ظؼ  URLهؽ ييسه وب ضىاهع بىظ.
اها ضىنبطتايه ،اخاؾه ظاظو به بكیاؼی اؾ لیًک ها و کلیک ؼوی وب قایت های اعؽاه هكیؽ ها هیبانع و اؾ ييسه ای به ييسه
بقعی هی ؼوظ و به قمت وب قایت های ظیگؽ ضاهىل هی نىظ.
به فباؼت قاظه تؽ ،لیًک ؼای ظاظو به ييسات وب هیبانع .ایى بكیاؼ پی یعه تؽ اؾ آو اقت ،اها تا به زال آو تقؽیو کيایت ضىاهع
کؽظ.اگؽ نما نبیه چیؿهایی هكتیع که به آو لیًک هیهىیع .اگؽ کكی نما ؼا ظوقت ظاؼظ اهیعواؼم که آيها به نما لیًک نىيع.
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سئى چیست | لیًک ها ظؼ انکال بكیاؼ ؾیاظی هی آیًع.نما قایت ضىظ ؼا به یک ؼاهًما اؼائه هیعهیع و یک لیًک ظؼیاىت
هیکًیع.کكی که نما ؼا ظؼ آو ؼاهًما هی یابع ،لیًک ؼا به قایت نما ظيبال هی کًع.نما به اعالفات ؾیاظی که هىؼظ فالٍه
ضىايًعگاو اقت لیًک هی نىیع (قلیت هتقلٌ به نما بانع یا ظیگؽی) باؾظیع کًًعه آو لیًک ؼا ظيبال هی کًع تا اؾ هكیؽ ؼاهًمایی
ناو ؼاضی بانًع.اگؽ ضىايًعه ظوقت ظاؼظ آي ه ؼا که ظؼ عی ؼاه هی بیًع ،آيها همکى اقت یک لیًک باؾگهت ؼا پؽتاپ کًًع.هؽظم
قایت لیًک نعه خعیع ؼا هی ضىايًع قپف لیًک نما ؼا ظيیال هی کًًع.آيها به ييسات ظیگؽ (تىقظ لیًک ها) ؼاهًمایی هیهىيع
که هىؼظ فالٍه آيهاقت و ایى ؼويع هم ًاو اظاهه هی یابع.البته ،هؽ کكی که قایت نما ؼا پیعا هی کًع به نما لیًک يطىاهع نع.اها
ٌ
هغمئًًا اگؽایًگىيه بانعٍ ،هًگ ضىاهع یىظ.البته آيها یکی همايًع نما ؼا هی ضىاهًع.لیًک ها هايًع کلمات اؾ ظهاو نما
گكتؽل هی یابًع.اگؽ نما چیؿی که اؼؾل گيتى به ظیگؽاو ؼا ظاؼظ،ظانته بانیع(یا لیًک ظاظو به آو ) قپف بیهتؽ هؽظم اؾ عؽیٌ
قایت ناو،وبالگ ها،تىییتؽ،ىیف بىک و با هؽ چیؿ ظیگؽی به غهًهاو ضغىؼ هیکًع  ،کلمات ؼا گكتؽل ضىاهًع ظاظ.
قاظه تؽیى ؼاه بؽای ظؼیاىت لیًک چیؿی اقت که اؼؾل لیًک کؽظو ظانته بانع.بله نما ،ظؼ يًقت خؽیاو قًح .......نما هی
تىايیع هستىای لیًک –اؼؾنمًعی ؼا ایداظ کًیع.
دادو هفهىم به وب
لیًک ها
سئى چیست | خعا اؾ اؼائه یک هيهىم بؽای ؼاهًمایی اؾ عؽیٌ وب ،لیًک ها یک ؼاهی ؼا بؽای باؾظیعکًًعه(و هىتىؼهای خكتدى)
ىؽاهن هیکًًعٍ .بل اؾ آيکه زتی کلیک کًیع  ،بعايیع که هؽ ييسه ظؼ چه هىؼظی اقت ،یا زعاٍل بایع ایًغىؼ بانًع.
سئى چیست | املب ها لیًک هایی ؼا اقتياظه هی کًین که هی گىیع"ایًدا کلیک کًیع".که هی گىیع باؾظیع کًًعه بایع چکاؼ کًع اها
يبایع ؾیاظ ايدام نىظ اؾ عؽیٌ اؼائه یک يهايه به فًىاو ایًکه چؽا آيها ایًدا ؼا کلیک هی کًًع.ضىايًعه به ازتمال ؾیاظ به ضىايعو
اعؽاه لیًک ىَظ بؽای ظؼک آو هدبىؼ ضىاهع نع.ایى بؽای آيعقته اؾ کكايی که هؽ کلمه ييسه ؼا هی ضىايًع یک ههکل يیكت ،اها
هتاقيايه آو يىؿ ها بكیاؼکن و کن وٍىؿ هكتًع.
سئى چیست | اکثؽ هؽظم ييسات ؼا قغسی هی ضىايًع ،آيها به ظيبال آي ه هىؼظ فالٍه ناو اقت هكتًع و به خایی هی ؼويع تا آو ؼا
پیعا کًًع  .ظؼ زالیکه ها همکى اقت بطىاهین که ضىايًعه ؼوی هؽ کلمه ای که ها هیگىیین تمؽکؿظانته بانع،که املب ایًغىؼ
يیكت.اضاىه کؽظو هتى به لیًک نما،هتى لیًک نما ؼا هیكاؾظ که بغىؼ ضاليه ييسه ای ؼا که هؽتبظ با اؼؾل های اىؿوظه به
باؾظیع کًًعگاو و هىتىؼهای خكتدى اقت ؼا نؽذ هیعهع.
سئى چیست | هىتىؼ های خكتدى ایى ؼا به فًىاو قیگًالی که به قمت تدؿیه و تسلیل هىضىؿ ييسه هی ؼوظ ،اقتياظه هی کًع.
اگؽ هؽظم به ييسه هدؿایی لیًک نىيع ،کلماتی اؾ ٍبیل "وقایل ٍبلی ضىظم" "لکكىـ کاؼ کؽظه" ضؽیع " Mazda Miataاتىهبیل
های با هكاىت پیمىظه نعه کن " هىتىؼهای خكتدى ایعه ضىبی ؼا ظؼ هىؼظ ایًکه ایى ييسه ظؼ چه هىؼظی اقت،بعقت آوؼظه ايع:
هانیى های کاؼ کؽظه ،ازتماال با تمؽکؿ بؽ ؼوی لکكىـ و هؿظا.
لیًک های با هغالب بیهتؽ به ييسه ای با هىتىؼ های خكتدىی بیهتؽ اناؼه هی کًًع که هی تىايًع ؼاخـ به هىضىؿ ييسه
،هغالب ؼا خمـ آوؼی کًًع.
هىتىؼ های خكتدى هی تىايًع لیًک ها ؼا با هستىا بؽای اؼتباط بیهتؽ و فىاهل آيالیؿ ؼتبه بًعی تغبیٌ ظهًع.
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الؾم به غکؽ يیكت که باؾظیع کًًعه به ظيبال ضؽیع یک  Mazda Miataهی ظايع با کلیک کؽظو ؼوی لیًک به ازتمال ؾیاظ آيها ؼا با
اعالفاتی که هىؼظ يیاؾناو بىظه  ،بعقت هی آوؼيع.
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#بخص چهاردهن
هر آيچه ضما به دايستى در هىرد آياتىهی لیًک يیاز داریذ
پیطرفت تحلیل لیًک
آياتىهی لیًک
ٌ
ٌ
سئى چیست| هى ظؼ آضؽیى پكت ضىظ گيتن که هؽ لیًک اقاقا یک ؼای بؽای ييسه ایكت که به آو لیًک نعه اقت.آو،اقاقا
فىاهل آيالیؿ لیًک ايلی بىظ.چیؿهایی ظاؼيع که اؾ آو پف ؼاه عىاليی ظؼ پی ظاؼظ.اهؽوؾه فىاهل آيالیؿ لیًک به هؽاتب پی یعه تؽ
هكتًع.
ظؼ عىل ایى قالها آي ه که اؾ آيالیؿ ها بعقت آهعه به فًىاو بطهی اؾ لیًک هاییكت که به هًؾىؼ اؼائه يتایح خكتدىی بهتؽ به
کاؼبؽاو وب قایت تنییؽ کؽظه اقت.
سئى چیست | هىتىؼ های خكتدى نؽوؿ به يگاه کؽظو زدن لیًک ضالى هی کًًع.او کكی اقت که بؽيعه اکثؽ لیًک ها هی
نىظ.ایى ها ؾهیى های لیًک،هقاهالت لیًک،ييسات لیًک و میؽه ؼا ایداظ کؽظه ايعٍ.بل اؾ ایًکه گىگل باؾی ؼاظؼ آيالیؿ لیًک
تنییؽظاظ ،اىؽاظ هؽ چیؿی که آيها هی تىايكتًع ؼا بؽای ایداظ هَاظیؽ ظیىايه کًًعه لیًک ها به قایت ناو ؼا ايدام ظاظيع.اؼتباط ييسه
لیًک ظاظه نعه با هستىای لیًک هؽتبظ ههن يیكت.ظؼ زالیکه هم ًاو هَاظیؽ هغلٌ لیًک به ایيای یک يَم اظاهه یابع ،ایى تًها
فاهل عىاليی هعت آيالیؿ لیًک يیكت.
سئى چیست | قپف گىگل آهع و به هعت عىاليی نؽوؿ به آيالیؿ هتى لیًک کؽظ .کلمات ظؼ لیًک با هىضىؿ آماؾ نعيع.کلمات ظؼ
هىؼظ ييسه يسبت کؽظيع،ایى بؽای لیًک نعو بىظ ،قپف هًگاهیکه کلمات با هتى تغابٌ یاىت ،ييسه نما بؽای آو کلمات
کلیعی هًاقبتؽ نع
قپف ،هىتىؼ های خكتدى خكتدى بؽای کیيیت هؽ لیًک ؼا آماؾ کؽظيع.آیا ایى اؾ وب قایت پؽ ٍعؼت آهع یا اؾ وب قایتی با ٍعؼت
کن؟ باال بىظو ٍعؼت قایت لیًک های بیهتؽی که اؼؾنهاو تًىیب نعه بىظ ؼا لیًک هی کًع.
اؼتباط یک فاهل نع ،همايغىؼ که ىؽٌ بؽ ایى بىظ که یک لیًک هعت عىاليی ظؼ یک هکاو هی هايع اؼتباط "خعی" بیهتؽی ظؼ هىؼظ
قایت بىظ.اگؽ لیًک ها آهعيع و ؼىتًًع قپف آو همکى چیؿی ظؼ هىؼظ کیيیت قایتی که به آو لیًک نعه گىیًع یا اگؽ لیًک آگهی
ضؽیعاؼی نعه ؾیؽ ؼاظاؼ بىظ.
سئى چیست | هًگاهیکه ضؽیع لیًک بؽخكته تؽ نع ،هىتىؼهای خكتدى نؽوؿ به هباؼؾه کؽظيع.ایى بؽای هىتىؼهای خكتدى میؽ
همکى اقت که با ظٍت  488ظؼيع تقییى کًًع که آیا یک لیًک ضؽیعاؼی نعه بىظ یا يه ،اها بؽضی قیگًال ها وخىظ ظاؼيع که آيها
آهىضته ايع که چغىؼ تهطیى ظهًع.
آياتىهی یک لیًک
آياتىهی لیًک
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سئى چیست | چیؿهای بیهتؽی ظؼ لیًکی که چهماو ها هی بیًع وخىظ ظاؼظ.به فًىاو پیهؽىت ،تدؿیه وتسلیل لیًک تنییؽ کؽظه
اقت،ایى بعاو هقًاقت که ها يیاؾ ظاؼین که به لیًک هایماو تىخه کًین تا اعمیًاو زايل کًین که ها اؼؾل بیهتؽی اؾ هؽیک کكب
هی کًین.بیاییع لیًک ها ؼابه اخؿای ايلی ناو که هؽتبظ با هىتىؼهای خكتدى هكتًع ،بهکًین.
سئى چیست | هتى يگاه ظانته نعه :همايغىؼ که فىاهل هتى لیًک اولیه بكیاؼ ؾیبا ظؼ ؼتبه بًعی هىتىؼ خكتدى غکؽ نع ه اقت.
هؽ ؼاهًمای هىتىؼهای خكتدى هی تىايع ظؼ هىؼظ هستىای ييسه اؾ هًابـ ضاؼخی که وؾو بكیاؼ قًگیًی ظاؼيع ،بعقت هی آوؼيع
.ایى تًها به آ يها ظؼ هىؼظ هىضىؿ ييسه يمی گىیع ،بلکه بؽضی ظیگؽ آو ؼا به فًىاو یک هًبـ بااؼؾل بؽای آي ه ظؼ آو اقت یاىته
ايع.آضؽیى بطم ههن اقت.لیًک ظاظو به قایت یک چیؿ اقت.لیًک ظاظو به قایت به ضىايًعگاو نما هی ىهمايع که چیؿی که
آيها ظؼ قایت پیعا هی کًًع ظؼ هدمىؿ چیؿ ظیگؽی اقت.
سئى چیست | لیًک هایی که نما هیعهیع (و یا ظؼیاىت هیکًیع) بایع مًی اؾ کلمات کلیعی بانع.به خای لیًک کؽظو نما اؾ يام
وب قایتی که نما ظؼ زال لیًک کؽظو به آو هكتیع  ،اقتياظه کًیع،اؾ لنات کلیعی هؽبىعه به آو قایت اقتياظه کًیع .يگىییع"
نما هی تىايیع یک  Honda Accordکاؼکؽظه ضىب ؼا ظؼ  Joe's Dealershipپیعا کًیع" ،ظؼ فىٌ بگىییع " نما هی تىايیع یک
 Honda Accordکاؼکؽظه ضىب ؼا ظؼ  Joe's Dealershipپیعا کًیع"
خایی که ایى به يؾؽ هی ؼقع  :خایی که لیًک ؼوی ييسه ؽاهؽ هیهىظ،هىتىؼهای خكتدى هَاظیؽ بكیاؼی ظؼ هىؼظ لیًک ضىظناو
هی گىیًع .هىتىؼهای خكتدى ققی ظؼ تقییى اؼؾل لیًک با ٍؽاؼ گیؽی آو ؼوی ييسه ظاؼيع .لیًک ها ظؼ پی ؼاهًمایی یک ؼاه وؾو
نعه هكتًع ،لیًک های قؽهَاله هؽتبظ تؽ ظؼ يؾؽ گؽىته هی نىيع و لیًک ها ظؼ ىضاهای آگهی هقمىال ياظیعه گؽىته هی نىيع.
لیًک های قؽهَاله (آيعقته که هؽتبظ ظؼ هیاو هستىای ايلی ييسه هكتًع) بااؼؾل تؽیى تلَی هی گؽظيع.ایًها به عىؼ کلی لیًک
هایی هكتًع که هىخىظ يیكتًع به ظلیل ایًکه آيها ضؽیعاؼی نعه ايع(هؽچًع واضر اقت که آيها هی تىايًع ظقتکاؼی نعه بانًع )
اها به ظلیل ایًکه يىیكًعه هستىا آو ؼا هؽتبظ به ضىايًعگاو یاىته ايع.
سئى چیست | يىؿ لیًک :ايىاؿ هطتلو بكیاؼی اؾ لیًک ها وخىظ ظاؼظ و هؽ یک وؾو ضىظناو ؼا زمل هی کًًع.بكیاؼی اؾ هؽظم به
نما ضىاهًع گيت که لیًک های ظوخايبه بی اؼؾل هكتًع ،اها ایى کاهال يسیر يیكت.هتى اهمیت بكیاؼ ؾیاظ پیعا هی کًع.
یکكاو بىظو يسیر اقت بؽای ایًکه لیًک یکغؽىه اقت( میؽ هتَابل) لیًک به قایت اناؼه هی کًع اها باؾ يمی گؽظظ.لیًک های
ضؽیعاؼی نعه نًاضته نعه اؼؾل زعاٍلی ظاؼيع (هیچ) ،اها هًىؾ هی تىايًع بؽای تؽاىیک ؼايًعگی هيیع بانًع و هطاعبايی ؼا بعقت
هی
آوؼيع که هم ًیى هی تىايًع لیًک های عبیقی ؼا تىلیع کًًع.
سئى چیست | قبک لیًک :هتى ظؼ هَابل تًاویؽ  ،لیًک هتى واٍقی (کلمات) اعالفات بیهتؽی ؼا به هىتىؼهای خكتدى ظؼ هىؼظ
ایًکه قایت هًَع ظؼ چه هىؼظی اقت  ،هیعهع.ایى به کلمات کلیعی ييسه ای هتمؽکؿ اؾ قایت ضاؼخی  ،هی اىؿایع  .لیًک های
تًاویؽ به ضىبی آيها کاؼ يمی کًًع.تًاویؽ هی تىايًع هتى  ALTؼا که هیتىايع ظؼ آو فمل کًع ؼا اقتياظه کًًع.اها ازتماال با هماو
هَعاؼ و با اؼؾل یکكاو به فًىاو لیًک هتًی ضالى يیكتًع.
سئى چیست | قى لیًک :یک لیًک چًع قالم اقت و چه هعت ظؼ یک هکاو بىظه اقت تا بتىايع بؽ اؼؾل کلی لیًک اثؽ کًع.ظؼ
نؽایظ فمىهی لیًک های عىیل تؽ ظؼ هکايی با ٍعؼت بیهتؽ که آو ؼا به ييسه لیًک نعه هی ىؽقتع،باٍی هی هايع.ایى ظؼ تمام
هىاؼظ ظؼقت يیكت ،بؽای هثال هى هقتَعم لیًک وبالگ بؽضی اؼؾل های ىىؼی ؼا هی ظهع که قپف بقع اؾ چًع هاه به ؼويع
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عبیقی بؽ هی گؽظظ.لیًک های خعیع ازتماال ظؼ عىل ؾهاو به خای قاضت ٍعؼت ياپعیع هی گؽظظ.اها با ایى اقتثًا ها (و ازتماال
ايعکی ظیگؽ)،لیًک ظؼ عىل ؾهاو اؼؾنمًع هی گؽظظ.
سئى چیست | لیًک کؽظو قایت :قایتی که لیًک هی کًع یک يَم ٍىی ظؼ اؼؾل لیًک ضىظ ایيا هی کًعٍ.عؼت باالتؽ لیًک
قایت ،اؼؾل بیهتؽ لیًک اقت که هًتَل گؽظیعه اقت.ييسه لیًک يیؿ ظؼ يؾؽ گؽىته نعه اقت.یک ييسه کن ٍعؼت ؼوی قایتی
با ٍعؼت باال همکى يیكت اؼؾل ؾیاظی ؼا هايًع قایتی با ٍعؼت کن که اؾ ييسه ايلی ضىظ لیًک هی گؽظظ  ،ظانته بانع و یا بؽفکف
آو يیؿ همکى اقت يسیر بانع .هىضىؿ ييسه،چَعؼ با هىضىؿ قایت هؽتبظ هی بانع.و هم ًیى هی تىايع ىاکتىؼ نىظ به ایًکه
چَعؼ اؼتباط و وؾو ؼا لیًک اؼقال هی کًع.
سئى چیست | فىاهل ظیگؽی يیؿبه هماو ضىبی وخىظ ظاؼظ و هى هغمئًن که گىگل همىاؼه ظؼ خكتدىی ؼاه هایی بؽای بهبىظ
الگىؼیتن تدؿیه و تسلیل لیًک هایهاو هكتًع.لیًک هایی اؾ پؽوىایل های ىیف بىک و تىییتؽ هی تىايع فاهلی بانع تا لیًک هایی اؾ
ظیگؽ ؼقايه های اختمافی يیؿوخىظ ظانته بانع.
ضىاه نما ظؼزال ضؽیع لیًک بانیع  ،ظؼ ضىاقت آو یا به ظيبال ظؼ هقؽٌ هساىل اختمافی ٍؽاؼ گؽىتى بانیع  ،کلیع آو بعقت
آوؼظو لیًک های با کیيیت اؾ قایت های با کیيیت ظؼ زع اهکاو هی بانع.
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#بخص پايسدهن
هرآيچه ضما يیازداریذ درهىرد لیًک دادو بذايیذ
ظؼ بهیًه سازی سایت لیًک ها ظؼ همه انکال و ايعاؾه های هطتلو هی آیًع .بؽضی ضىب ،بؽضی بع ،بؽضی هن ىَظ وخىظ ظاؼيع.
ظؼ بطم  44ایى هدمىفه ،ها يگاهی به آياتىهی لیًک ظانتین ،تدؿیه وتسلیل فًايؽ هطتلو یک لیًک و آي ه ظؼ آو اقت ؼا هیكاؾظ
.چیؿهای بكیاؼی بؽای بؽؼقی وخىظ ظاؼظ ،ؾهايیکه به ظيبال اؼؾل یک لیًک هكتین،بكیاؼی اؾ آيها ظؼ اؼؾل یک ييسه یا وب
قایتی ٍؽاؼ گؽىته ايع که لیًک کؽظو ؼا ايدام هی ظهًع.اها ظؼ ایًدا ها به ظيبال لیًکی با اؼؾل کمی هتياوت ظؼ چگىيگی لیًک
نعيم بیى ظو قایت هكتین.
هًگام بهیًه قاؾی قایت قه ؼاه ايلی اؼتباط بیى قایت ها ،یک عؽىه،هتَابل یا ظو خايبه و چًع ؼاهه وخىظ ظاؼظ .ها يگاهی به ایًها
ايعاضتین ،اؼؾل هایهاو و ایًکه ایى یک يىؿ اؼتباعی اقت که نما بایع ظؼ گیؽل نىیع.
لیًک های هتقابل
یک لیًک هتَابل ظؼ قاظه تؽیى وا ه ،یک لیًک اؾ قایت  Aبه  Bاقت و یک لیًک بؽگهت اؾ قایت  Bبه  Aاقت.بكیاؼی اؾ لیًک
ها کاهال بی ؼبظ يىنته نعه ايع اها بكیاؼ قاظه ايع .لیًک های هتَابل ههکلی با ضىظناو يعاؼظ .ایى ها همه ظؼ اخؽاقت.
لیًک های هتقابل با کیفیت پاییى
ظؼ ب هیًه قاؾی قایت لیًک های هتَابل با کمتؽیى کیيیت آيهایی هكتًع که بؽ ؼوی ييساتی که بغىؼ ضاو بؽای ضايه لیًک هتَابل
عؽازی نعه ،پیعا نعه ايع.آي ه نما اؾ ایى ييسات "هًابـ " بعقت هی آوؼیع ظقته ای اؾ لیًک های هؽتبظ اؾ قایت  Aبه یک یا ظه
ها وب قایت ظیگؽ اقت.هعه اؾ ایى قاضت ييسات "هًابـ" ضىظناو اقت که نما به ييـ لیًک بؽگهت به ضىظ و یک یا بیم اؾ
ظه ها وب قایت ظیگؽ ايدام هی ظهیع.
ایى ييسات هقمىال آقاو ظؼ يؾؽ گؽىته هی نىيع ؾیؽا آيها به عىؼ کلی اؼؾل کمی به باؾظیع کًًعگاو قایت به خای یک ضًعه ضىب
اؼائه هیعهًع.اگؽ نما ضىظتاو ؼا ظؼ زال لیًک به قایت بیابیع که ایى ؼاه ؼا ظؼ بؽگهت يیؿ لیًک هی کًع ازتماال به قىظ نما بؽای
تىٍو لیًک کؽظو به آيها ضىاهع بىظ.لیًک به نما اناؼه هی کًع که هیچ اؼؾنی يعاؼظ ،با ایى زال تىقظ همکاؼی ضىظتاو با آيها (اؾ
عؽیٌ لیًک نما) نما هی تىايیع قیگًالی به هىتىؼهای خكتدىاؼقال کًیع که نما يبایع اهمیت ؾیاظی به قایتهایی که به آو
لیًک هیهىیع  ،بع هیع.
لیًک های هتقابل با کیفبت باال
با وخىظ باوؼ بؽضی لیًک ها ،لیًک های هتَابلی وخىظ ظاؼيع که به نما اؼؾل بكیاؼی هی ظهًع.لیًک های هتَابل کن-کیيیت بؽای
هػاکؽات لیًک آقاو هكتًع.لیًک کؽظو هتَابل با کیيیت باال هیچ ؼبغی به کكی که ظؼ فىٌ به ييـ ضىظ چیؿی بعقت هی اوؼظ،
يعاؼظ.
ایًها ظو لیًکی هكتًع که هكتَل اؾ یکعیگؽ و به قاظگی قاضته نعه ايع چىو نما و قایت "هتَابل" هستىای یکعیگؽ ؼا اؼؾنمًع
هی یابیع.
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کاهال همکى اقت که یکی اؾ عؽىیى بطههای لیًک هیچ يؾؽی ظؼ هىؼظ قایت های ظیگؽی که به آيها لیًک هی نىيع يعاؼيع ،چىو
هؽ لیً کی که ظاظه نعه بىظ کاهال بؽاقاـ اؼؾل هغالبی اقت که به آو لیًک ظاظه نعه بىظ.ایى به هیچ وخه اؾ پیم هؽتب نعه یا
هعىمًع يبىظ.
ایى بعیى هقًا يیكت که نما يمی تىايیع اؾ ٍبل یک لیًک هتَابل ؼا هؽتب کًیع و هًىؾ آو ؼا با اؼؾل قاؾیع.نما هی تىايیع  ،نما
ىَظ يیاؾ ظاؼیع هغمئى نىیع که ایى عبیقی به يؾؽ هیؽقع و تا زع اهکاو اؾ ٍبل هؽتب نعه يمی بانع.اؼتباط و ظؼیاىت یک لیًک ظؼ
هیاو کیيیت هستىا ظؼ ييسات قایت ايلی ایى تؽىًع ؼا هیتىايع ايدام ظهع .ىَظ هؽاٍب بانیع ظؼ هىؼظ ایًکه چًع تا لیًک هتَابل
همؿهاو يهاو ظاظه هی نىيع.
لیًک های چًذ طرفه
ایى خاییكت که بؽضی اؾ عؽذ های لیًک ها هىنمًع هی گؽظيع .ها گيتین لیًک های هتَابل ،اؼؾنی يعاؼيع ،بًابؽایى نما بایع قه
یا تقعاظ بیهتؽی قایت هایی که بهن لیًک هی گؽظيع ؼا ظانته بانیع پف ايال هیچ لیًک هتَابل هكتَیمی وخىظ يعاؼيع.
ظؼ بهیًه قاؾی قایت عؽذ های لیًک قه ؼاهه تماههاو بؽای هىتىؼهای خكتدى خهت ؼظیابی قطت يیكتًع بًابؽایى ایى بؽياهه
های چًع لیًکی پی یعه تؽ نعه ايع.آضؽیى يكطه چؽش های لیًک اقت.ایى خایی اقت که نبکه های قایت ها به قغر ظوم
قایت ها لیًک هی نىيع و قپف به نما لیًک هی گؽظيع.ظه ها یا يعها "لیًک یک عؽىه" ظؼ هیاو ایى نبکه های چؽش لیًک به
قایت نما لیًک هی گؽظيع.
همايًع اکثؽ عؽذ های اؼتباط ،ایى چؽش های لیًک ازتماال به اؼؾل بیم اؾ کىتاه هعت ،بعوو هؽ گىيه هًاىـ واٍقی ظؼاؾ هعت
هسعوظ ضىاهًع گهت.
لیًک های یک طرفه
ظؼ یک يؾؽ اؼؾل ضالى ،لیًک های یک عؽىه (بعوو عؽذ اؼتباط) با اؼؾل تؽیى لیًک هایی هكتًع که نما هی تىايیع بعقت
آوؼیع.ایى ظؼ اکثؽ نؽایظ  ،یک لیًک به قایت نما اؾ نطًی اقت که هغالب نما ؼا با اؼؾل هی یابع،لیًک بؽگهتی ؼا ظؼ ضىاقت
يکًیع ،نما يبایع لیًک بؽگهت به آيها ؼا ظانته بانیع.
اگؽ نما هغالب ضىبی ظانته بانیع ،ایى يىؿ لیًک ها تماههاو ياظؼ يیكتًع.بهتؽیى باؾاؼیابی لیًک،ایداظ یک وب قایت با اؼؾل
اقت که آهىؾيعه،هيیع و آهىؾنی اقت.البته ایى باؾاؼیابی اؾ پیم ىقالی يیكت،به ظلیل ایًکه نما گؿیًه های بكیاؼی بؽای ضؽیع
لیًک یک عؽىه ههاهعه هی کًیع.
بعوو نک  ،هىتىؼهای خكتدى ظؼ ضؽیع لیًک ها ياؼازت هكتًع که به وضىذ به فًىاو هؽظو نؽکت کًًعه بًؽی ویا اقتياظه
اؾنؽکت کًًعه میؽ ظيبال کًًعه تقؽیو يهعه ايع.نما ظؼ هقؽٌ ضغؽ ضؽیع لیًکها هكتیع.اگؽ نما اؾ واقغه ای اقتياظه هی کًیع
که اظفا هیکًع لیًک های ضؽیعاؼی نعه ؼا اؾ هىتىؼهای خكتدى پًهاو هی کًع ،به ضاعؽ ظانته بانیع که هىتىؼهای خكتدى هی
تىايًع به ؼازتی پىل ضىظ ؼا يؽه قاضتى قایت ها کًًع و لیًک هایی ؼا اؾ ایى نبکه های همايًع ضؽیعاؼی کًًع.نبکه پًهاو هعت
عىاليی اؾ هىتىؼ های خكتدى پًهاو يیكت و آيها همکى زتی اؾ آيها آگاه يبانًع.
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همه لیًک های ضؽیعاؼی نعه بی اؼؾل يیكتًع  ،اها تًها تا ؾهايی که لیًک ها تست ؼاظاؼ های هىتىؼ خكتدى پؽواؾ هی کًًع.ایى به
يعؼت هی تىايع تىقظ ضؽیع لیًک اؾ یک واقغه ايدام نعه بانع ،اها هی تىايع ظؼ وضقیت تک به تک ايدام نىظ.
وٍتی بهیًه قاؾی قایت ايدام هی ظهیع تىخه ظانته بانیع که لیًک ها بطم ههمی اؾ کمپیى بهیًه قاؾی قایت نما هكتًع ،اها
هؽ لیًکی اؼؾل یکكايی ؼا بؽای نما ىؽاهن يطىاهع کؽظ.گػنته اؾ يگؽايی هایی ظؼ هىؼظ لیًک های هتَابل ،چؽش های لیًک یا زتی
ضؽیع لیًک های یکغؽىه ،بؽو به ضاؼج اؾ خقبه" یک لیًک بؽای هى بعقت بیاوؼ" و ظؼ هىؼظ اؼائه اؼؾل به باؾظیعکًًعگاو تاو ىکؽ
کًیع ،که آیا اؼؾل لیًک نعو به آو ؼا ظاؼظ .ؾهايیکه نما آو ؼا ظاؼیع ،قپف ؼاه هایی ؼا ظؼ يؾؽ بگیؽیع تا کلماتی ؼا اؾ هغالباتاو
بعقت آوؼیع خعا اؾ آيهایی که به ازتمال ؾیاظ به آيها لیًک هی نىیع،ههتؽیايهاو نىیع و لنات ؼا گكتؽل ظهیع .
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#بخص ضايسدهن
هر آيچه ضما به دايستى در هىرد ساختماو لیًک ها يیاز داریذ .
ساختماو لیًک
ساختماو لیًک ،ساختماو ارتباط است.
ظؼ بهیًه سازی سایت ظیعگاه های بكیاؼ هطتليی بؽای قاضتى لیًک ها وخىظ ظاؼظ.ايىاؿ هطتليی اؾ لیًک ها ظؼ پكت های ٍبلی
هىؼظ بسث ٍؽاؼ گؽىته ايع وظؼ ایى قؽی نما هی تىايیع لیًک ها ؼا ظؼ ظؼخات هطتلو ضىبی بعقت آوؼیع.اها همايًع بكیاؼی اؾ
چیؿها ،ؼاه زل های تقمیؽ-قؽیـ يعؼتا اؼؾل بلًع هعت فالی ؼا ىؽاهن هی کًع.آو يمی گىیع که ؼاه زل های تقمیؽ قؽیـ گاهی
اوٍات هىؼظ يیاؾ یا گاؼايتی نعه يیكتًع ،اها آيها به يعؼت یک قؽهایه بلًع هعت ضىب ؼا هیكاؾيع.
یک لیًک تًها هَعاؼ بكیاؼ ههطًی اؾ اؼؾل ؼا ظاؼاقت ،بكیاؼ نبیه به اؼؾل آنًایی گاه به گاه اقت.اها هايًع یک ظوقتی واٍقی،
یک اؼتباط لیًک بكیاؼ بیهتؽ هی ؼوظ و پتايكیل بكیاؼ ؾیاظی ظاؼظ.
ظؼ بهیًه سازی سایت هيهىم قاضتماو لیًک هًگاهی بهتؽ اقت که ظؼ قاضتى ؼوابظ هتمؽکؿ نعه اقت.نما نًیعه ایع که گيته
نعه"،وٍتی به هؽظ یک هاهی ؼا بعهیع آو ؼا ظؼ یک ؼوؾ هی ضىؼظ".به آو هؽظ هاهیگیؽی ؼا یاظ ظهیع تابؽای یک فمؽ بتىايع بطىؼظ".ظؼ
هماو ؼاه"یک لیًک بكاؾیع ،یک لیًک ؼا بعقت آوؼیع.یک ؼابغه بكاؾیع  ،تمام فمؽ لیًک ها ؼا بعقت آوؼیع.
ؼاههای بكیاؼی بؽا ی ایداظ ؼوابظ آيالیى وخىظ ظاؼظ که به لیًک ها تؽخمه ضىاهع نع.قایت های ؼقايه ای اختمافی هايًع ،تىییتؽ ،
ىیف بىک  ،لیًک و قایت های ظیگؽ به نما اخاؾه هی ظهع با اىؽاظی که فالیَی نبیه به آي ه نما ايدام هیعهیع ظاؼيع ،اؼتباط پیعا
کًیع.
ایى اىؽاظ ؼا ظيبال کًیع و با آيها اؼتباط بؽٍؽاؼ کًیع ظؼ هکالمه ظؼ هىضىفی که نما هی ظايیع آيها ظوقت ظاؼيع ،اؼتباط بؽٍؽاؼ
کًیع.ققی يکًیع به آيها بيؽونیع ،بؽای هؽ چیؿی قىال يپؽقیع ،ىَظ با آيها يسبت کًیع.ایى عىاليی يطىاهع بىظ ٍیل اؾ ایًکه
تداؼت ؼويٌ گیؽظ.و اگؽ چًیى يبانع ،آيها به ازتمال ؾیاظ نما ؼا هىؼظ تسَیٌ ٍؽاؼ ضىاهًع ظاظ و آي ه ظؼ آو اقت و نما ايدام هی
ظهیع ؼا هی یابًع.با قىال يکؽظو ظؼ هىؼظ هیچ چیؿی ،یا زتی ؼاهًمایی کؽظو هکالمه ظؼ آو خهت  ،نما ضىظتاو ؼا با تبعیل ویا
ازتماال زتی پیام یک يًیست کًًعه پیعا هی کًیع.
چیؿ ؾیاظی ظؼ هىؼظ ایى ايدمى ها هكت ؾهايیکه نما هی تىايیع با اىؽاظ هتقعظ ؼوابظ بكاؾیع.اها نما بایع هم ًیى ؾهايی ؼا يؽه
تقاهل با اىؽاظی کًیع که به ضىبی ظؼ قغر ىؽظی اقت .
ظؼ بهیًه قاؾی قایت با قاضت ؼوابظ بیهتؽ ،ظؼ يهایت نما به اىؽاظ ؾیاظی ضىاهیع ؼقیع.بیهتؽ هؽظم که نما به آيها هیؽقیع تىايایی
نما ؼا بؽای اؼتباط با آيها ظؼ قغر زؽىه ای بیهتؽ هی کًع.یک ظوقت بكیاؼ بیهتؽ نایكته ؼها کؽظو لیًک بؽای نما هكتًع اؾ
انطايی که نما ىَظ هالٍاتهاو کؽظه ایع.یک ظوقت....بله ،زتی یک ظوقت آيالیى......بیهتؽ ازتمال ظاؼظ که به پیهؽىت نما
کمک کًع يكبت به نطًی که نما یک ایمیل ضاؼج اؾ آبی بؽای آو ىؽقتاظیع.
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ا یى قیكتن فاهل ؼقايه های اختمافی هی تىايع فاٍاليه تقعاظی ؾیاظی اؼتباط ؼا ایداظ کًع که نما ٍاظؼ يطىاهیع بىظ آو ؼا با قایؽ
انکال باؾاؼیابی بعقت آوؼیع.
جاییکه لیًک ها را پیذا هی کًیذ
ظؼ بهیًه قاؾی قایت ىضاهای ؼقايه های اختمافی تًها هکاو بؽای ایداظ ؼوابظ لیًک کؽظو يیكت.کمی کاؼ بؽای آو همکى
اقت.هکاو های ايعکی وخىظ ظاؼيع که نما هی تىايیع تسَیَات ؼا اخؽا کًیع که به نما اعالفات عالیی ؼا هیعهع و قایت هایی بؽای
اتًال با آيها یی که هی تىايًع به همکاؼاو لیًک ضىبی تبعیل نىيع.
راهًما
ؼاهًمایاو وب هايًع یاهىو قایت های ظیگؽ هکاو های ضىبی بؽای نؽوؿ هكتًع.ؼاهًما ها لیكتی اؾ وب قایت ها ظؼ عبَه بًعی
های هؽتبظ و ههابه به آي ه نما اؼائه هیع هیع ؼا ىؽاهن هیكاؾيع .ظؼ هیاو ایى عبَه بًعی ها يگاه کًیع تا وب قایت هایی ؼا پیعا کًیع
که همکى اقت به ييـ اؼائه لیًک به قایت نما بانًع.
هقمىال نما هی ضىاهیع اؾ ٍؽاؼ گیؽی قایت ها ظؼ عبَه بًعی های ههابه همايًع ضىظناو اختًاب کًیع ،آيها به ازتمال ؾیاظ ؼٍبا
ضىاهًع بىظ.
ظؼ فىٌ ،کكايی ؼا که اؾ پیهًهاظات نما تقؽیو هی کًًع ؼا پیعا کًیع وکكايی هطاعباو آو ضىاهًع نع که اؾ لیًک بهؽه هًع
نعيع.
وبالگ ها
ٌ
ایى يكبتا آقاو اقت که وبالگ هایی ؼا پیعا کًین که هغالبی ؼا ظؼ هىؼظ هىضىؿ ضىظ بًىیكع.ایى وبالگ ها یک ؼاه فالی بؽای ایداظ
ؼوابظ و گؽىتى بؽضی لیًک ها اؼائه هیعهًع .با اؽهاؼ يؾؽ ظاظو به پكت های وبالگ آماؾ کًیع ،بیًم و تيكیؽ ضىظ ؼا به آو بیاىؿاییع.
لیًک ها ؼا ظ ؼ يؾؽات ضىظ ؼها يکًیع.بؽگؽظیع و به عىؼ هتىالی يؾؽ ظهیع و با پىقتؽها و يؾؽ ظهًعگاو ظیگؽ آنًا نىیع.
ظؼ بهیًه قاؾی قایت هم ًاو که نما به اؼائه یک باؾضىؼظ ضىب بؽای کكايی که يغؽات ؼا هی ضىايًع اظاهه هیعهیع به ؼقمیت
نًاضتى يام ضىظ ؼا آماؾ ضىاهیع کؽظ و لیًکی ؼا ک ه به يام نماقت و به وب قایت نما باؾ هی گؽظظ ؼا ظيبال کًیع .با ظيبال
کؽظو لیًک "عبیقی " به نما همکى هیهىظ.
نما هم ًیى هی تىايیع ىؽيت های پكت –ههماو ؼا يیؿ خكتدى کًیع.ؾهايیکه نما ضىظ ؼا به فًىاو هغلـ ظؼ هىؼظ هىضىؿ هی
گماؼیع.ایى پكت های وبالگ فمىها با یک ؾیكتی هی آیع که نما هی تىايیع آو ؼا بؽای لیًک بؽگهت به قایت یا وبالگ ضىظ
اقتياظه کًیع.
فایل ورود به سیستن
هًگام بهیًه قاؾی قایت خكتدى اؾ عؽیٌ ىایل وؼوظ به قیكتن قؽوؼنما  ،اعالفات ؾیاظی به نما ظؼباؼه اىؽاظی که هی آیًع ونما
ؼا هالٍات هی کًًع،هی ظهًع.یکی اؾ چیؿهایی که نما هی تىايیع خكتدى کًیع ایى اقت که هؽظم اؾ چه وب قایت هایی بؽای پیعا
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کؽظو نما اقتياظه هی کًًع .اؾ ایى بؽای یاىتى وب قایت هایی که هًدؽ به تؽاىیک بیهتؽی هی نىيع ،اقتياظه کًیع و وب قایت
های ههابه ؼا بؽای ىؽيت های لیًک کؽظو ظيبال هی کًًع.
هىتىر های جستجى
و باالضؽه ،باؼؾتؽیى ؼاه بؽای یاىتى لیًک ها،هىتىؼهای خكتدى هكتًع .با اقتياظه اؾ ایى هىتىؼها،خكتدىی لنات کلیعی ؼا ايدام
ظهیع و کلماتی ؼا بکاؼببؽیع که تمایل به لیًک کؽظو ؼا يهاو هی ظهًع.کلماتی هايًع ىهؽقت ،اؼائه لیًک ،اضاىه کؽظو لیًک و
ظیگؽاو به نما کمک هی کًًع تا به قؽفت قایت هایی ؼا پیعا کًیع که به ظيبال اضاىه کؽظو قایت نما به لیكتهاو اؾ هًابـ ههن
هكتًع.
نما هم ًیى هی تىايیع با اقتياظه اؾ هىتىؼهای خكتدى به قاظگی قایت هایی ؼا ظؼ يًایـ هؽتبظ پیعا کًیع.بكیاؼ نبیه به قایتی
که ظؼ ؼاهًماها پیعا کؽظه ایع.ایى يتایح قایت های اضاىی ؼا که ٍبال یاىت يمی نعيع ؼا ىؽاهن ضىاهع کؽظ که همکى اقت ىؽيت
های ضىبی بؽای قاضت ؼوابظ ایداظ کًع.
لیًک ها یکی اؾ ههمتؽیى خًبه های ضؽوؼی بؽای خكتدىگؽ ها ی هىىٌ هكتًع اها ؼاه یک خايبه بؽای ايدام يسیر آو وخىظ
يعاؼظ.بكیاؼی اؾ ؼاه ها که هی تىايع کاول گؽظظ وخىظ ظاؼظ و بكیاؼی اؾ ىؽيت های لیًک کؽظو ظؼ ايتؾاؼ کهو ضىظ هكتًع.
قرار دادو همه ایًها باهن
ٌ
ظؼ بهیًه قاؾی قایت هىتىؼ های خكتدى هطًىيا بؽای ايدام ظنىاؼ يیكت ،اها ؾهاو بؽ اقت ويیاؾ به ظايم کاىی بؽای کمک به
نما بؽای نؽوؿ هكیؽی خهت یاظگیؽی نم ا ظاؼظ.بكیاؼی اؾ کكب و کاؼهای کىچک بؽای غضیؽه پىل تىقظ ايدام هىتىؼهای
خكتدى ی ضىناو ققی ضىاهًع کؽظ و آيها هی تىايًع هىىٌ نىيع.تا ؾهايیکه آيها ؾهاو هىؼظ يیاؾ ؼا يه تًها بؽای ظقتیابی به ظايم
بلکه اخؽای آو به ضىبی ظانته بانًع.
ایى هدمىفه تست پىنم اقاقی تؽیى خًبه های هىتىؼهای خكتدى اقت ،اها بایع به ايعاؾه کاىی نما ؼا ظؼ هكیؽ يسیر هعایت
کًع.

