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مقدمه ای بر سئو:
پس از كتاب مهمترين منبع براي بدست آوردن اطالعات ،مقاالت موجود در مجالت علمي و ژورنالها مي باشد .اطالعات موجود در ژورنالها تقريباً دقيق است
چون اين مقاالت قبل از چاپ بدقت بازبيني مي شوند .اين مطالب تقريباً روزآمد هستند و احتمال اشتباه در اين مطالب بسيار اندك است و اگر هم احياناً
اشتباهي رخ دهد ،در شماره هاي بعدي تصحيح مي گردد.

از سال  2991يك منبع بسيار مهم ديگر به منابع اطالعاتي اضافه شد  .آن شبكه جهاني وب يا
( )World Wide Webمي باشد .مجموعة اطالعات در دسترس براي افرادي كه با اينترنت كار مي كنند روز به روز افزايش مي يابد .اينترنت به جز
كاربرد در زمينه اطالع رساني كاربردهاي بيشمار و غير قابل تصوري در تجارت و ساير زمينه هاي زندگي پيدا كرده است.
به بيان ديگر امروزه در هر زمينه اي كه بتوان تصور كرد  ،اينترنت يك ابزار موثر و توانمند به حساب مي آيد.
همه روزه سايتهاي بيشماري به محيط اينترنت وارد ميشوند و نبرد آنها براي رسيدن به موقعيت هاي باالتر و جذب مخاطبان بيشتر  ،سخت تر  ،پيچيده تر
و فشرده تر ميشود.
هركسي كه سايتي را راه اندازي ميكند مايل است تا بازديدهاي بيشتر و بيشتري داشته باشد .اگر سايت تجاري باشد اين هدف نيز جدي تر و پررنگ تر
مي گردد.
موتورهاي جستجو قدرتمند ترين ابزار ترافيك ساز براي يك سايت هستند .و مهمترين توانايي آنها جذب مخاطبهاي واقعي سايت است.
مخاطبان وبگرد و سرگردان معموال ارزش چنداني ندارند.
امروزه تخمين زده ميشود كه حدود  % 58از بازديدها توسط موتورهاي جستجوگر فراهم شده اند.
و معموال سايتهايي از اين ترافيك بهره خوبي مي برند كه جايگاه آنها در صفحه اول نتايج جستجو گر ها باشد.
آنچه اغلب گردانندگان سايتها نميدانند  ،اين است كه تنها انتشار سايت بروي شبكه و ارسال آن به موتورهاي جستجو گر معروف نتيجه دلخواه بدست
نخواهد داد.
پس اگر شما ميخواهيد كه جايگاه مناسب خود را در موتورهاي جستجو گر پيدا كنيد در اين دوره آموزشي  SEOبا ما باشيد.

موتور جستجو چیست ؟
موتور هاي جستجو يا  Search Engineها سايتهايي هستند كه وظيفه آنها جمع آوري اطالعات از سطح اينترنت و راهنمايي كاربران به سوي سايتهاي
مورد نظر است .بدين منظور آنها از يك نرم افزار مخصوص بنام روبوت يا عنكبوت استفاده مي كنند .يه اين نرم افزار خزنده ( )Crawlerيا عنكبوت نيز
گفته مي شود .و وظيفه آن پيمايش اينترنت و ارسال اطالعات صفحات براي نرم افزار ديگري است كه وظيفه اش طبقه بندي و مرتب سازي اطالعات است.
هنگامي كه شما به اين موتور جستجو مراجعه مي كنيد ،براي مثال  ، MSNجايي براي وارد كردن عبارت مورد نظر در اختيار شما قرار مي گيرد.
هنگامي كه شما عبارت مورد نظر خود را در اختيار سايت جستجو گر قرار داديد در زماني بسيار كوتاه و در حد چند صدم ثانيه نتايج جستجو ظاهر ميشوند.
اين نتايج در حقيقت ليستي از صفحات اينترنت است كه حاوي عبارت مورد نظر شما بوده اند .و به ترتيب اهميت (اهميت از نظر موتور جستجو) ليست
شده اند .در باره اين اهميت و نقش آن در آينده صحبت خواهيم كرد زيرا هدف ما نيز باال بردن سايت در همين رتبه بندي ميباشد.
دایرکتوری یا فهرست وب چیست ؟
فهرست (سياهه) اينترنتي كه به آن اصطالحا دايركتوري مي گويند نيز يكي ديگر از ابزار هاي رساندن كاربران به سايتهاي مطلوب هستند .تفاوت آنها با
موتورهاي جستجو در اين است كه اين فهرستها بوسيله افراد تهيه ميشوند نه توسط رايانه و به صورت خودكار.

لذا نتايج آنها مربوط تر و مناسب تر است .برخالف جستجو گر ها كه اغلب حاوي نتايج پرت و خارج از موضوع نيز هستند .نقطه ضعف آنها هم اين است كه
كمتر از موتور جستجو بروز و سريع هستند.

يك مثال طنز گونه از جستجو  :زماني براي انجام يك پروژه دانشگاهي در جستجو گر گوگل به دنبال روش توليد صنعتي كيف سامسونت گشتم .در يك
وب سايت نتيجه اي اينگونه برخورد كردم  « :مردي با كيف سامسونت وارد هتل شد» !!
البته امروزه بيشتر موتورهاي جستجو داراي اطالعات طبقه بندي شده همانند دايركتوريها مي باشند و همچنين اكثر دايركتوريها قابليت جستجو مانند
موتورهاي جستجو را دارند.
پس مي بينيد كه جستجو در اينترنت تجربه و دانش خاص خود را مي خواهد كه در نخستين فرصت به آن نيز اشاره خواهم كرد.

بهینه سازی برای موتور جستجو یا  SEOچیست ؟
 SEOمخفف عبارت ()Search Engine Optimizationاست .
و يعني اطمينان يافتن از اينكه سايت شما به نحو شايسته اي جايگاه خود را در موتور جستجو يافته و در معرض ديد مخاطبان مورد نظر قرار دارد .اين
يعني اينكه سايت شما به نحو مطلوب و درستي با موتورهاي جستجو گر اينترنت تعامل دارد.
بسياري از سايتها با وجود ظاهر زيبا و طراحي شدن با باالترين تكنيكهاي وب  ،بازهم موقعيت هاي بسيار بدي در جستجو دارند و اين بدليل دانش كم و
محدود طراح سايت با روش كار جستجوگر هاست.
سايت هاي ارايه دهنده خدمات جستجو ( )Searchمعموال هزاران و بلكه ميليونها نتيجه را باز ميگردانند ولي عموما  21نتيجه در صفحه ي نخست ديده
ميشوند .آمار حاكي از آن است كه تنها  %7كاربران از صفحه هاي سوم به بعد نتايج را مرور ميكنند .پس رسيدن به دهك اول يا همان ( )Top tenهدف
بسياري از وب مستر ها و دارنگان سايتهاي اينترنت است.
رتبه بندي جستجو گرها به عوامل بسيار زيادي بستگي دارد .عواملي همچون عنوان  HTMLصفحه  ،متا تگ ها (ابرداده ها)  ،كلمات كليدي وسرانجام
مكان و تكرار يا چگالي كلمه هاي مهم در جستجو.
دقت  :هر موتور جستجو از فرمول خاص خود براي رتبه بندي ( )Rankingاستفاده مي كند و هر از چندي نيز آن فرمول را تغيير مي دهد .و خوب است
بدانيد حتي نسخه اوليه تكنولوژي موتورهاي جستجو گر مهم نيز هم اكنون كامال محرمانه نگهداري مي شوند.
سئو علم است یا هنر ؟
برخي موتورهاى جستجوگر خريدنى نيستند و شما نمى توانيد براى سايت خود رتبه اى بخريد .اينجا رتبه ها را بايد به چنگ آوريد و به طور مداوم براى
حفظ آنها بايد تالش كنيد.

خوشبختانه ،اينگونه موتورهاى جستجوگر متقاعد شدنى هستند .به عبارت ديگر شما با دانستن اصول و قواعد آنها ،مى توانيد زبانى مشترك با آنها داشته
باشيد .اگر بتوانيد اين زبان مشترك را بيابيد آنگاه سايت شما حتى مى تواند در صدر نتايج جستجو قرار بگيرد .به اين رتبه ها ،رتبه هاى عادى (طبيعى)
موتور جستجوگر مى گويند.

حال بار ديگر اين سوال مطرح مى شود كه اين زبان مشترك را چگونه مى يابيد؟ امروزه  SEOبه عنوان ابزار اصلى بازاريابى الكترونيك و خود يك تخصص
بسيار جدى است .تخصصى كه يك هنر است :هنر كسب رتبه هاى باال در گوگل و موتورهاى جستجوگر ديگر!
 SEOكسى است كه اين هنر را به خوبى مى داند .او زبان مشترك براى ارتباط با موتور جستجوگر را مى داند.
او مى داند كه رفتار موتور جستجوگر در طول زمان چگونه بوده است و امروز چه رفتارى دارد .او به خوبى مى داند كه موتور جستجوگر هر روز سازى را
كوك مى كند و باز هم اوست كه اين سازها را به خوبى مى شناسد .او به خوبى مى داند كه چگونه راه ورود موتور جستجوگر به سايت شما را هموار كند و
سايت شما را برايش دوست داشتنى نمايد.

كيست كه گوگل را نشناسد و نام آنرا نشنيده باشد .اگر گوگل به شما لبخند بزند ،تمام بازار به شما لبخند مى زند .اما گوگل دختر طنازى است كه تنها به
پسران پر مغز و رعنا لبخند مى زند .اين پسران همان سايتهاى پر محتوا و محبوبى هستند كه از ساختارى مناسب در طراحى برخوردارند.

 SEOمى تواند سايت شما را براى گوگل و هر موتور جستجوگر ديگرى جذاب نمايد ،ساختار آنرا اصالح كرده ،قابليتهاى آنرا به خوبى عرضه كند به گونه اى
كه بتواند در ميان سايتهاى ديگر سر راست كند.

شما اگر اين زبان مشترك را نمى دانيد از يك  SEOكمك بگيريد .يا حداقل يك  SEOرا دوست داشته باشيد و توصيه هاى وى را گوش كنيد .همچنين
مى توانيد خود يك  SEOباشيد تنها كافيست كه چند ماه زمان صرف كنيد و لحظه به لحظه همراه موتورهاى جستجوگر باشيد!
توضيح SEO :را به معناي  Search engine Optimizerيا بهينه سازسايت درموتورهاي جستجو نيز گفته اند.
 SEMیا بازاریابی موتورهای جستجو یعنی چه ؟
وقتي يك كاربر اينترنت بدنبال كااليي براي خريد به صورت آنالين مي گردد .نخستين جايي كه رجوع مي كند  ،موتورهاي جستجو خواهد بود .حال اگر
 81شركت آن نوع كاال را در وب سايتهاي خود در معرض فروش بگذارند  ،بخت با فروشندگاني است كه جايگاه سايت آنها در موتور جستجو بهتر باشد.
گرچه امروزه فروشگاههاي اينترنتي زيادي هستند كه طيف گسترده اي از كاال ها را به فروش مي رسانند اما همچنان رقابت سختي براي بااليردن سايتهاي
فروش كاال در موتور جستجو وجود دارد SEM .كوتاه شده عبارت  Search Engine Marketingمي باشد.

راهكارهاي بدست آوردن جايگاه و رتبه بهتر در موتورهاي جستجو
سه ركن اساسي در راه بدست آوردن جايگاه برتر:
 -2محتوا و مندرجات سايت (كلمات كليدي يا كليدواژه ها)
 -1لينكها (پيوندهاي) ورودي خروجي
-3نوع صفحه ها و شگردهاي طراحي سايت

البته هريك از فاكتورهاي باال  ،نكات بسيار زيادي را در بر ميگيرد و گاه برخي از مقاله ها تا  211فاكتور موثر در رتبه بندي را مطرح ميكنند .و ما بزودي
به بررسي دقيق تر هر يك از اين موارد  ،و نقش آنها در بهبود رتبه سايت در موتور جستجو خواهيم پرداخت.
اما نخست ببينيم خود موتورهاي جستجو چه راهكارهايي ارائه ميدهند:
گوگل چه ميگويد ؟؟

 .Google loves Contentگوگل عاشق محتوا است .اين چيزي است كه گوگل به وب مستر ها سفارش مي كند .همچنين سايت گوگل هرگونه
همكاري مسقيم با شركتهاي  SEOرا رد كرده است .و نكات زير را در پايگاه اينترنتي خود مطرح ساخته است:

 -2مراقب ايميل هايي كه ادعا مي كنند از طرف جستجو گر ها ارسال شده اندو سايت شما را ميخواهند فهرست كنند باشيد .يك موتور جستجو هرگز به
سايتي براي ايندكس شدن ايميل نمي زند.
 -1هيچ كس نميتواند رتبه 2را براي صفحه شما تضمين كند .اين موضوع  % 211واقعي است و هركس به شما گفت كه رتبه نخست گوگل يا هر موتور
جستجوي ديگري را به سايت شما ميدهد باور نكنيد.
 -3مراقب شركتهايي كه ادعاي روشهاي محرمانه و رمزي براي رسيدن به موقعيت هاي بسيار باال را دارند باشيد .البته روشها و فوت و فن هايي وجود دارد
و خود من نيز روشهايي براي خودم دارم  .ولي ادعاي روشهاي مخفي و پشت پرده را باور نكنيد.
 -4ادعاي كساني كه مي گويند سايت شما را به صدها موتور جستجو معرفي ميكنند و يا هزاران لينك به شما ميدهند را باور نكنيد .اين ادعا ها حتي اگر
درست باشند تالشي بيهوده و كم اثر خواهند بود.
برخي شركتهاي  SEOاز شما ميخواهند كه نرم افزار خاصي را نصب كنيد تا بتوانيد كارهايي از قبيل تايپ مستقيم كليدواژه ها در مرورگر اينترنت را انجام
دهيد .اين كارها هيچگونه اثري در افزايش بازديد هاي واقعي ندارند .پس مراقب باشيد.
پيش از آنكه به يك شركت  SEOاطمينان كنيد و پولي بپردازيد خوب است اطالعاتي در اين زمينه كسب كنيد .و هرگز بي گدار به آب نزنيد و پول خود را
هدر ندهيد.
 -8گوگل هرگز رتبه اي را نمي فروشد .پس بدانيد پول شما صرف چه چيزي ميشود .برخي جستجو گر ها ممكن است در ازاي دريافت پول ،سايت شما را
در البالي رتبه هاي باال درج كنند .اما گوگل و ديگر سايتهاي مطرح جستجو هرگز اينكار را نمي كنند .سايتهايي كه به جستجو گر پول ميدهند تا در كنار
صفحه نتايج ليست شوند  ،كامال روشن و واضح به عنوان اسپانسر (حمايت كننده مالي) مشخص مي شوند.
 -6از شركتي كه قرار است براي شما سايتتان را بهبود دهد بپرسيد كه اين كار چه مدت طول خواهد كشيد و چند نفر پرسنل در آن مداخله خواهند
داشت.البته بيان يك زمان دقيق غير ممكن است  ،ولي ميتوان يك محدوده زماني را مشخص كرد مثال  3الي  8ماه .همچنين اطالعاتي در مورد سوابق و
فعاليتهاي شركت جويا شويد.

موتورهاي مختلف  ،رتبه هاي مختلف!..
چگونه ممكن است ؟
از سلسله مباحث بهينه سازي سايت براي موتور هاي جستجوي اينترنت امروز به مساله رتبه هاي مختلف در جستجو گر هاي مختلف ميپردازم.
يكي از صفحه هاي اينترنتي من در گوگل رتبه سوم دارد و در  msnهمواره نخستين نتيجه جستجو است .چگونه ممكن است ؟
ممكن است تعجب كنيد اما اين يك مساله كامال طبيعي است .زيرا هر موتور جستجو الگوريتم خاص و محرمانه خودش را دارد و با توجه به اهميت و
اولويت فاكتورهاي اولويت بندي نتايج جستجو  ،ممكن است نتايج متفاوتي ببار آيد.
اين كه شما كدام موتور جستجو را بيشتر بايد مد نظر قرار دهيد كامال به كاربران و مخاطبان شما بستگي دارد .و سعي نكنيد از سليقه شخصي براي اين
تمركز روي يك جستجو گر استفاده كنيد.

يك نكته ديگر كه بايد مد نظر داشته باشيد اين است كه رتبه سايت شما كامال به كليدواژه هايي كه جستجو مي كنيد بستگي خواهد داشت .براي نمونه
ممكن است سايت شما هنگام جستجوي يك عبارت رتبه  21داشته باشد و در جستجوي ديگري با يك عبارت ديگر ،رتبه  2164را بدست آورد.
پس مهم اين است كه شما بهبود جايگاه خود را براي چه عبارتهايي مد نظر داريد.
موضوع عبارتها و حالتهاي تركيبي آنها در درس سوم بررسي خواهد شد.
كارهايي كه بايد بكنيد :
• گام به گام جلو برويد.
• صبر و حوصله داشته باشيد
• بروز رساني و گنجاندن مطالب تازه را فراموش نكنيد.
• لينكهاي خراب و پيوندهاي شكسته را حذف كنيد.
• كليدواژه ها را بكار ببريد نه رديف كنيد !
كارهايي كه نبايد بكنيد.
• از توليد صفحات آينه اي خودداري كنيد.
• از قابها تا حد امكان كم استفاده كنيد
• از قالبهاي سنگين و پيچيده كمتر استفاده كنيد
• محتوي صفحه را بررسي و بازنگري كنيد.
• از تكرار بيهوده كلمه هايي كه گمان ميكنيد مهم هستند خودداري كنيد.
• اخالق اينترنت را رعايت كنيد !

فاكتور نقره اي بهبود
لينكهاي ورودي و خروجي
قسمت اول :
بسياري از وب مستر ها براي باالبردن ترافيك سايت و موقعيت در موتور هاي جستجو بصورت گسترده اي دست به مبادله لينك (پيوند) مي زنند .اما گاهي
نتيجه دلخواه بدست نمي آيد .دليل اين مساله اين است كه بسياري نميدانند كه موتورهاي جستجو لينك هاي وب را چگونه مي بينند .آنچه كه هست ديد
يك موتور جستجو با ديد يك كاربر در اين زمينه اندكي تفاوت دارد.
درك اين تفاوت به مدير يا سرپرست سايت كمك مي كند تا از لينك ها و پيوندهاي ورودي و خروجي استفاده مناسب ببرد.
برخي موتورهاي جستجوي مهم همچون  ، msnياهو و گوگل به لينكهاي ورودي و خروجي صفحه شما اهميت مي دهند .گوگل به اين فاكتور بسيار
اهميت ميدهد.
يعني مهم است كه شما به چه سايتهايي لينك ميدهيد و از چه صفحه هايي لينك دريافت ميكنيد.
اگر صفحه مورد نظر شما  ،داراي پيوند هايي باشد كه كاربر را به صفحه هاي داراي مطالب مربوط راهنمايي ميكند اين موضوع خشنودي موتورهاي
جستجو را بهمراه خواهد داشت.

پس مراقب دو چيز باشيد  :نخست با چه كساني مبادله لينك ميكنيد .دوم آنكه لينك چه صفحاتي را در صفحه خود قرار ميدهيد .البته معموال اين فاكتور
داراي تاثير مثبت است .يعني بندرت يك لينك نامربوط باعث بدتر شدن موقعيت شما ميشود .اما چگونه بفهميم كه صفحه مورد نظر براي لينك دادن با
صفحه ما ارتباط مفهومي دارد يا نه؟ البته لينك دادن ساير سايتها ويژگي ديگري دارد كه همانا انتقال ترافيك و هدايت بازديد كنندگان به سايت شما
است.

دقت

 :البته قبل از آنكه تعداد زيادي لينك به سايت خودتان بدهيد به يك نكته دقت كنيد .جستجو گرها از يك فرمول بسيار نبوغ آميز براي درك اين

مساله استفاده ميكنند كه آيا پيوندهاي هدايتگر به سوي صفحه مطلوب شما پيوندهايي براي كاربران است يا آنكه براي فريب جستجو گرها پياده سازي
شده اند .پس مراقب باشيد كه كيفيت پيوندهاي ارتباطي از كميت و تعداد آنها مهمتر و موثرتر است.
آنچه براي سايتهاي جستجو گر اهميت دارد اين است كه كاربران خود را به نتيجه هاي مربوط و به اصطالح بدرد بخور راهنمايي كنند .زيرا بقاء يك موتور
جستجو در تامين نيازهاي مشتريان است.
مساله لينك ها (پيوندهاي ورودي و خروجي) همواره يكي از مسايل گيج كننده براي افراد تازه كار بوده است.
و هر كس نيز تفسير خاص خودش را از كارآيي لينكها دارد و تنها كساني دقيق و كامل حقيقت موضوع را ميدانند ،همان مهندسان طراحي و توسعه
موتورهاي جستجو گر هستند .بله فقط كاركنان شركتهايي همچون گوگل يا  msnيا ديگر شركتها .اما آنچه كه تجربه و تحقيق ميتواند روشن كند را در
اين نوشته خواهيم گفت .ميتوان موتور جستجو را به منزله يك جعبه تاريك ( )Black Boxدر نظر گرفت .و با مطالعه ورودي ها و خروجي ها به اسرار آن
(تا حدودي) پي برد.
يعني يك سايت را تغيير داد و سپس نتيجه آن تغييرات را بر رتبه بندي آن سايت در موتورهاي جستجو مطالعه نمود .اين يك روش آزمايش و خطا است.
و زمان بسيار طوالني نياز دارد .زيرا معموال سايتهاي رتبه پايين هر يك يا دو ماه يك بار توسط جستجو گر مرور مي شوند و نتيجه هر تغيير دست كم يك
ماه بعد مشخص ميشود.
در آزمايشهاي متعددي كه توسط خود من انجام شد و نيز بررسي گزارش چند پروژه تحقيقاتي در خارج از كشور اطالعات باارزشي در اين مورد بدست آمد.
كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت.
براي آگاهي شما خوانندگان عزيز برخي از اين موارد را براي شما شرح ميدهيم و براي حفظ سادگي كار از ذكر الگوريتم ها و متدولوژي هاي پيچيده
خودداري خواهم كرد.
قسمت دوم :
بوسه داغ يا  Hot Kissچيست ؟
اگر يك صفحه كه مطالب مربوط و مشابه با سايت شما دارد به نحو شايسته اي به شما لينك بدهد اصطالحا به آن بوسه داغ ميگويند .مهم نيست كه عدد
 Rankآن صفحه كم يا زياد باشد .الگوريتم موتورهاي جستجو اغلب به گونه اي هستند كه چنين لينكهايي تاثير بسزايي در جايگاه و رتبه شما دارند .پس
هرگز پيشنهاد لينك را از يك صفحه يا سايت همگون يا مشابه به بهانه رنك (رتبه) كم رد نكنيد .چنين لينكهايي همچون يك بوسه داغ در يك كوچه
خلوت در شب باراني هستند

فاكتور طاليي بهبود
توزيع واژگان پايه
بسياري از وب مستر ها و مديران سايتها فكر ميكنند كه با مبادله هر چه بيشتر لينك (پيوند) ميتوانند به رتبه هاي باال دست پيدا كنند .اما راههاي بهتري
هم هست .يكي از اين راهها مساله توزيع كلمات و واژگان در صفحه است.

توزيع ( )Distributionدر اينجا معنايي نزديك به معناي آن در علم آمار دارد .يك كلمه جستجو شده توسط كاربر در بخشهاي مختلفي از صفحه ممكن
است وارد شده باشد .و تعداد و چگونگي تكرارهاي آن يك فاكتور بسيار مهم در رتبه بندي است.
چندي پيش يكي از دوستان ما (جناب مهندس فرخ حياتي)  ،موفق شد يك سايت فارسي در زمينه تجارت الكترونيك را از رتبه باالي هزار  ،به صفحه
نخست گوگل برساند  ،تنها و تنها به دستكاري اصولي متن سايت و توزيع علميكلمات در آن .توزيع بندي درست كلمات و واژگان كليدي اغلب يك
استراتژي موفق براي  SEOاست و معموال بهتر از مبادله لينك جواب ميدهد.

بدين منظور شما بايستي فهرست دقيقي از كلمات و عبارتهايي كه ممكن است يك جستجو گر را به سايت شما برساند تهيه كنيد.
سپس مناسب ترين و موثر ترين تركيبات از ميان آنها را دست چين نموده و به ترتيب اهميت در صفحات سايت خود بكار ببريد.
دقت كنيد  :بكار ببريد نه پست سر هم ليست كنيد .سعي كنيد در پاراگرافهاي مختلف صفحه از آنها استفاده كنيد.
سعي كنيد متن ها را به گونه اي انتخاب كنيد كه براي كاربران عموميت داشته باشد .يكي از بهترين راهها استفاده از مقاله است.
اگر سايت شما قسمتي براي مقاله ها و مطالب مربوط به محتواي خود داشته باشد شما گام بزرگي برداشته ايد.
زيرا مقاله يعني جايي براي كاربرد درست كلمات كليدي و تكرار مناسب آنها .ضمن اينكه اين كار سايت شما را حرفه اي تر جلوه مي دهد و در هر زمينه
اي كه فعاليت دارد شما را نيز پرتوان تر و قوي تر نشان ميدهد.
باز هم تاكيد ميكنم.
فاكتور طاليي يعني سه كار مهم :
 -2تشخيص درست و كاربر پسند كلمات كليدي
 -1استفاده درست و منطقي و توزيع مناسب اين عبارتها در صفحه
 -3بازنگري و تغيير در صفحات و پيگيري ( )Traceكردن اثر آن بر حجم بازديد ها.

هفته بعد به بررسي چند اشتباه رايج از سوي دارندگان سايتها مي پردازيم كه اثر منفي بر رتبه سايت در موتورهاي جستجو دارند.

فاكتور هاي تباهي يك سايت
در موضوعات قبل در باره دو نكته طاليي و نقره اي بهبود و ارتقاي سايت در موتورهاي جستجوگر اينترنت گفتيم.
اكنون به بررسي عواملي كه باعث سقوط موقعيت و رتبه يك سايت در موتور هاي جستجو مي شوند مي پردازيم.

 -2تكرار بيش از اندازه كلمه هاي كليدي در صفحه .به اين كار  Spamاسپم كردن مي گويند .اگر موتور جستجو گمان برد كه سايت شما اسپم كرده است
با آن برخورد خواهد كرد .يعني رتبه آن را كاهش خواهد داد.
 -1مخفي كردن كلمات  ،نوشته هاي بسيار كوچك و يا همرنگ با زمينه نيز از نظر موتور جستجو تقلب محسوب مي شود.
 -3بسياري از روبوتها (موتورهاي جستجو) نميتوانند قابها (فريمها) را باز كنند .ترجيحا از آنها استفاده نكنيد .البته راههاي براي حل اين موضوع وجود دارد
كه در مباحث پيشرفته بررسي خواهيم كرد و ترفندهاي آن را خواهيم گفت.

 -4گنجاندن كلمات بي ربط براي جذب بي رويه كاربران .اغلب موتورهاي جستجو قادر به درك مقوله و زمينه سايت شما هستند .اما برخي كاربران به
گنجاندن كلمات بي ربط همچون واژه هاي قبيح و پورنو سعي در جذب كاربران دارند .شما اين اشتباه را نكنيد .خوب است بدانيد سايتهاي غير اخالقي
(پورنو) در موتورهاي جستجو رتبه يا  Rankپايين دارند و اغلب از  8تجاوز نميكند.
 -8استفاده از صفحات آيينه اي  .يعني صفحات تكراري با آدرس متفاوت و محتواي يكسان.
 -6لينكهاي خروجي منتهي به اطالعات بي ارزش  .اين يعني اينكه به سايتهاي مرتبط لينك بدهيد و لينكهاي بي ربط يا شكسته و منسوخ را خذف كنيد.
 -7خودداري از عضويت در مزرعه لينك يا سايتهاي متقلب ؛
تعريف  :مزرعه لينك به گروهي از سايتها اطالق ميشود كه بي آنكه ارتباط مفهومي با هم داشته باشند دست به مبادله گستره لينك مي زنند تا محبوبيت
خود را افزايش دهند .موتورهاي جستجو بويژه گوگل اگر پي ببرند كه شما در اينگونه سايتها ( يا در همسايگي آنها ) قرار داريد  ،بشدت با آن برخورد
ميكنند .نتيجه آن هم افت شديد جايگاه شما در جستجو گر هاست.

پرسشهاي رايج درباره سئو
ممكن است پرسشهاي از اين دست براي هر كس كه مايل به بهبود رتبه سايت اينترنتي خود در موتورهاي جستجو باشد پيش بيايد.

آيا فونت نيز در نتيجه جستجو تاثير دارد ؟
اندازه – يا نوع خط چه تاثيري دارد ؟
آيا تكنولوژي استفاده شده در رتبه بندي اثر دارد ؟
آيا مهم است كه ما صفحه هاي خود را با  PHPيا  ASPيا چيز ديگري پياده سازي كرده باشيم ؟
آيا نوع نرم افزار سرور (لينوكس يا ويندوز يا غيره) تاثيري بر موقعيت سايت دارد ؟
يك شركت خوب در زمينه  SEOچه ويژگيهايي بايد داشته باشد ؟
 P4Pيعني چه ؟
آيا براي بهينه سازي سايت حتما بايستي متخصص طراحي و پياده سازي سايت باشم ؟
آيا بهينه سازي تنها براي سايت ها است و يا شامل وبالگها هم ميشود ؟
آيا بدست آوردن جايگاه خوب در جستجو گر ها به شانس و اقبال هم بستگي دارد ؟
آيا موتورهاي جستجو نقطه ضعفي هم دارند ؟ اشكال و ايراد آنها چيست ؟
كدام موتور جستجو بهتر است ؟

اكنون به يكايك پرسشها پاسخ مي دهيم
آيا نوع فونت نيز در نتيجه جستجو ي اينترنتي تاثير دارد ؟
اندازه – يا نوع خط چه تاثيري دارد ؟

بطور كلي نه  .مگر آنكه از فونتهاي تزييني(همچون  )Webdingيا فونتهاي بسيار ناشناخته استفاده كنيد براي مخفي كردن كلمات .آنچه اهميت دارد
اندازه و حالت فونت است .مثال تغيير رنگ يا خوابيده( )Italicيا سياه كردن ( )Boldنوشته ها.
آيا تكنولوژي استفاده شده در رتبه بندي اثر دارد ؟
يعني آيا مهم است كه ما صفحه هاي خود را با  PHPيا  ASPيا چيز ديگري كار كرده باشيم ؟
در حالت كلي پاسخ منفي است .هيچ ارتباط معني داري ميان تكنولوژي استفاده شده در سمت سرور با موقعيت سايت در موتور جستجو نمي توان يافت.
اما بسياري از برنامه نويسان وب براي خود تكنيكهايي دارند كه تحت تاثير تكنولوژي مورد استفاده قرار دارد .مثال در محيط ويژوال استوديو دات نت
امكانات بي شماري وجود دارد كه كاربر را از پرداختن به جزييات بي نياز مي كند و اين جزييات همان نكات مهم براي جستجو گر ممكن است باشد .براي
رسيدن به يك پاسخ قطعي شما بايد متن خروجي  HTMLسايت خود را مورد تحليل و بررسي قرار دهيد .زيرا صرف نظر از اينكه سايت شما با چه تكنيكي
پياده سازي شده باشد خروجي به زبان  HTMLو گاهي نيز كدهاي  Java Scriptخواهد بود.
آيا نوع نرم افزار سرور (لينوكس يا ويندوز يا غيره) تاثيري بر موقعيت سايت دارد ؟
هم بله و هم خير !! پاسخ درست مانند سوال قبل است .اگر چه نميتوان ارتباط معني داري را مطرح كرد اما تكنولوژي سمت سرور گاهي برنامه نويس را
مجبور (يا تشويق) به استفاده از تكنيكهايي مي كند كه روي رتبه بندي سايت اثر مي گذارد.
در واقع پاسخ به اين پرسش نميتواند با يك كلمه باشد .درواقع براي موتور جستجو تنها خروجي صفحه هاي شما اهميت دارد .اما اينكه شما از چه سروري
استفاده مي كنيد نشان دهنده نوع تكنولوژي صفحات فعال (پويا  )Dynamicsشما است .اگر از يك سرور لينوكس استفاده كنيد صفحات شما احتماال با
فن آوري  PHPطراحي شده اند و بانك اطالعاتي شما نيز  My SQLميتواند باشد .اما اگر از يك سرور ويندوز استفاده كنيد احتماال صفحات شما  ASPيا
 ASP.netهستند و بانك اطالعاتي شما نيز ميتواند  SQL Serverباشد .البته نوع بانك اطالعاتي براي موتور جستجو اهميتي ندارد ،
اما نكته اينجاست كه بسياري از تكنيكهاي طراحي صفحه تحت تاثير تكنولوژي مورد استفاده سرور قرار دارند .براي مثال اگر شما از  VS.netبراي توليد
صفحات فعال استفاده كنيد كنترل دقيقي بر اسكريپتهاي توليد شده در سمت  Clientنخواهيد داشت .البته نه براي شما و نه براي بازديد كنندگان سايت
شما اهميتي ندارد ،اما ممكن است براي موتور جستجو اهميت داشته باشد .به ويژه زماني كه شما صفحاتي با اسكريپتهاي فعال ( )Active Scriptsداريد
و يا از فن آوري  Ajaxبهره ميگيريد مساله جزييات طرح صفحه مهم ميشود .همچنين زماني كه شما اطالعاتي را از بانك اطالعاتي خوانده و بر صفحه وب
نقش مي كنيد  ،نحوه ليست كردن و فراخواندن اين اطالعات داراي اهميت حياتي در رتبه بندي موتور جستجو خواهد بود.
يك شركت خوب در زمينه  SEOچه ويژگيهايي بايد داشته باشد ؟
خيلي ويژگيها !
نخستين ويژگي مهم آن است كه مكانيزمها و راهكارهايي را كه اجرا خواهند كرد روشن و واضح براي شما توضيح دهد .نه اين كه ادعا كنند ما راهكارها و
تكنيكهاي محرمانه و مخصوص داريم .اگر چنين حرفي شنيديد بدانيد حقيقت ندارد .البته طبيعي است كه برخي فنون كار مخصوص خودشان و محرمانه
باشد ولي اين نه به معناي پنهان كاري و ادعاي روشهاي جادويي است.
دوم آنكه صداقت و پاسخگويي داشته باشند .يعني ادعاي كاري را كه نميتوانند انجام دهند نداشته باشند .اين حق شماست كه بدانيد پول شما صرف چه
چيزي مي شود .ويرايش و بازسازي صفحات شما  ،تجديد ساختار صفحه و سايت  ،معرفي به موتورها و  ...برخي از خدمات اوليه اي هستند كه يك SEO
ارايه خواهد كرد .پس نخست پكيج ها يا گزينه هايي را براي بهبود رتبه از شركت بخواهيد.
شركتهاي تك محصول تنها محصول آنها  ،وعده رسيدن به صفحه اول نتايج جستجو است  ،چندان قابل اطمينان نيستند.
 P4Pيعني چه ؟
 P4Pكوتاه شده عبارت  Pay-For-Placementمي باشد .يعني اينكه شما به موتور جستجو پول مي دهيد و موتور جستجو سايت شما را در نتايج باالتر
ليست مي كند.البته فقط نتايج جستجوهايي كه به زمينه كار شما مربوط باشد .معموال اينگونه است كه در ازاي پرداخت مبالغ مشخص چند كلمه فروخته
مي شود و هرگاه كاربري عبارتي نزديك به آن كلمات را جستجو كند سايت شما به عنوان پشتيبان مالي ( )sponsoredدر صفحه نخست بصورت
جداگانه ليست ميشود.

دقت كنيد ! برخي موتورهاي جستجو همچون گوگل لينكهايي كه با اين روش ارتقا يافته اند را جداگانه ليست ميكنند ولي برخي موتورها همچون ياهو پس
از نتايج پولي ،اقدام به ليست كردن نتايج طبيعي و پولي بصورت درهم مي كنند .يعني نتايج فهرست نتيجه جستجو ،هم شامل سايتهاي پرداخت كننده و
هم سايتهايي كه بصورت طبيعي باالتر هستند.
هدف ما نيز رسيدن به جايگاه سايتهاي پرداخت كننده ولي بصورت طبيعي( )Organicاست.
كدام موتور جستجو بهتر است ؟
پاسخ  :براي خودتان يا كاربران مخاطب شما ؟؟؟
اگر خود شمااينترنت را بدنبال يافتن مطالب مورد نظر خود جستجو مي كنيد دليلي مدارد كه مخاطبان شما نيز مثل شما فكر كنند و همان رفتار شما را
در جستجو داشته باشند .پس خود را بجاي گروه مخاطب خود بگذاريد و سعي كنيد بفهميد چه كلمه ها و كليدواژه هايي براي آنها مهم است.
اما از ميان سه جستجوگر برتر اينترنت كه تقريبا  %91جستجو هاي اينترنت را در اختيار دارند هريك داراي ويژگيهايي است كه نميتوان بسادگي يكي را
برتر ناميد.
سايتهاي گوگل( ، )Googleياهو ( )Yahooو ( MSNمتعلق به شركت مايكرو سافت) هركدام براي اهداف خاصي مناسب تر هستند .ولي شباهت الگوريتم
ها در سطوح مقدماتي و اوليه بهبود  ،باعث ميشود كه اگر شما سايت خود را بهبود دهيد  ،نتيجه آن را در هر سه جستجو گر مشاهده نماييد.
آيا براي بهينه سازي سايت حتما بايستي متخصص طراحي و پياده سازي سايت باشم ؟
بستگي دارد به هدف شما .اگر تنها براي سرگرمي يا كارهاي علمي سايتي را راه اندازي كرده ايد خوب است ياد بگيريد آن را به گونه اي طراحي كنيد كه
موقعيت مطلوب در موتورهاي جستجو داشته باشد .اما اگر اهداف تجاري داريد و يا مايل هستيد كه در يك فضاي رقابتي قرار بگيريد توصيه مي شود از
يك متخصص كمك بگيريد.
آيا بهينه سازي تنها براي سايت ها است و يا شامل وبالگها هم ميشود ؟
به طور كلي هر نوع سايت يا وبالگ و يا صفحه اينترنتي را ميتوان با توجه به نكات  SEOو استاندارد سازي متن ها بهبود بخشيد .و از اين جهت محدوديتي
وجود ندارد .اما بطور كلي سايتهاي مستقل (نه استفاده از سرورهاي مجاني) بهتر ميتوانند رشد كنند.
آيا بدست آوردن جايگاه خوب در جستجو گر ها به شانس و اقبال هم بستگي دارد ؟
در واقع بله .عوامل موثر بر موقعيت يك سايت چنان متنوع هستند كه اگر تصادفا جايي اشتباه كنيد ممكن است موقعيت شما افت كند .اما اين موضوع
بيش از آنكه تصادفي باشد تابع قوانين پيچيده اي است كه هر چه بيشتر شناخته شوند از شانسي بودن آن كاسته مي شود.
آيا موتورهاي جستجو نقطه ضعفي هم دارند ؟ اشكال و ايراد آنها چيست ؟
شعار گوگل اين است  :ساماندهي اطالعات جهان !! خوب اين يعني گستردگي تا بي انتها .اصلي ترين نقطه ضعف موتورهاي جستجو اين است كه هوش آنها
كه بهره گرفته از هوش مصنوعي است گاه دچار خطا مي شود .نميتوان از يك روبات انتظار داشت تمام جستجو گران را دقيقا و بدون خطا به مقصد
راهنمايي كند .آسيب پذيري موتورهاي جستجو هم در حقيقت آسيب پذيري الگوريتم آنهاست .البته با پيشرفت دانش هوش مصنوعي و توسعه موتورهاي
جستجوي اينترنت اين مشكل روز بروز كمرنگ تر مي شود.

تجربیات شخصی نویسنده ی مقاله:
تا به اينجا  ،مطالبي كه خوانديد گردآوري شده از جاها و مقاالت و سايت هاي مختلف بود.اما نكات كليدي و طاليي كه ممكنه جايي به اين وضوح توضيح
نداده باشند و يك كاربر تازه كار مي تواند استفاده كند را در زير توضيح خواهم داد.
-

کلمات کلیدی و عنوان سایت و مطالب:

نكته ي اصلي و مهم در سئو  ،رابطه ي بين كلمات كليدي و عنوان ها مي باشد.شما بايد از كلمات كليدي كه انتخاب ميكنيد  ،در عنوان سايت و در مطالب
استفاده كنيد.با اين كار به گوگل و موتورهاي جستجو ثابت ميكنيد كه كلماتي كه بعنوان كلمه كليدي استفاده كرده ايد جزء كلمات مهم و پر كاربرد مي
باشد.
مثال:
كلمات كليدي  :طراحي  ،گرافيك  ،لوگو  ،بنر
عنوان  :گروه گرافيك محمد | طراحي لوگو  ،بنر
-

طوالنی نبودن عنوان  ،کلمات کلیدی و توضیحات سایت:

بعضي اوقات در پروزه هاي سئوي مختلف كه به بنده داده شده  ،ديده ام عنواني طوالني  ،حدود  11الي  31كلمه كليدي و بيش از يك خط توضيحات
براي سايت نوشته اند.
وقت آن است نكته اي ساده كه شايد خيلي از شما دقت نكرده ايد بگويم.
اگر دقت كرده باشيد وقتي در موتور جستجوي گوگل  ،جستجويي انجام ميدهيد  ،اولين خط براي هر سايت  ،عنوان آن است.ولي شايد ديده باشيد بعضي
عنوان ها را در ادامه از  ...يا غيره استفاده كرده است.دليلش همان طوالني بودن عنوان مي باشد.بجاي استفاده از عنوان و كلمات طوالني و بي نياز  ،از عنوان
و كلمات كوتاه ولي مفهموي و مفيد استفاده كنيد.
-

بک لینک و تبادل لینک :

مهم ترين نكته  ،بك لينك ها مي باشد .سايت هاي زيادي براي بك لينك رايگان وجود دارد  .مي توانيد استفاده كنيد چون ضرري نمي رساند ولي سود
زيادي هم ندارد .اما بهترين چيز براي گرفتن بك لينك  ،تبادل لينك مي باشد .مي توانيد با تبادل لينك باال  ،رتبه هاي بااليي كسب كنيد .
دومين راه آسان براي گرفتن بك لينك  ،لينك هاي داخلي مي باشد.حاال لينك داخلي چيست؟
دقت كرده ايد و ديده ايد در سايت هاي مختلف  ،قسمتي به نام مطالب مرتبط وجود دارد كه زير هر پست يا مطلب  ،اين را مشاهده مي كنيد.اين يك
نمونه از لينك داخلي مي باشد .يا در يك مطلب  ،كلماتي را به صورت بزرگ و لينك دار نوشته است .دليل اين كار كسب بك لينك است.مثال در يك
مطلب كلمه " آشپزي" را بصورت بزرگ و لينك دار گذاشته كه لينك شده به موضوع " آشپزي " كه دليلش همان نكته ي باال مي باشد.
-

چگونه مطالبم سریع وارد موتورها شود (ایندکس شدن) ؟

اول از همه بايد بگويم حتما سايت خودتون را به وبمستر گوگل و ديگر موتورهاي جستجو معرفي كنيد و پس از معرفي سايت  ،سايت مپ را در وبمسترها
ثبت كنيد.حاال شايد بگوييد ثبت كرده ايد ولي مطالبم دير ايندكس ميشود.دليل هاي زيادي مي تواند داشته باشد ولي يكي از آن ها ممكن است خوب
نبودن سايت مپ شما باشد.اما ديگه مهم نيست زيرا:
من يك راهي كه واقعا تجربه كردم و مفيد هست .تا بحال چيزي به نام پينگ مطالب شنيده ايد؟ پينگ مطالب باعث ميشه سريع مطالبتان در صفحه هاي
نخست موتورهاي جستجو ظاهر شوند.در زير تعدادي از سايت هاي رايگان پينگ را درج ميكنم:
pingler.com
pingomatic.com
googleping.com

pingomatic.com
auto-ping.com
-

بهینه سازی اندازه ی صفحه:

براي موتورهاي جستجو  ،حجم بارگذاري صفحه ها خيلي مهم مي باشد.براي اينكه صفحه اي با لود سبك داشته باشيم بايد عكس ها  ،كدها و استايل هاي
بهينه اي داشته باشيم.برا ي بهينه كردن آن ها سايت هايي وجود دارد كه مي توانيد جستجو كنيد و از آن ها استفاده كنيد.

