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 سخن گرداورنده

 

شته و             سنامه نو سط تیم در شی تو ستان عزیز این کتاب آموز شما دو سالم خدمت 

تمامی گرداوری شططده اسططت  یامیر عباس سطط دو شططخ  سططالم نرنامه توسططط تیم 

ستر تولز  ست از   در این کتاب آورده   مباحث و نرم افزار های آنالین گوگل ونم شده ا

  .شما دوستان عزیز خواهشمندیم در صورت انتشار کتاب حتما منبع آن را قید کنید      

 انتشار پیدا کرده است. http://hiprogram.irاین کتاب توسط آدرس اینترنتی 
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 مسترمقدمه و آشنایی با گوگل وب -درس اول 

 

های درسنامه خرسندیم. تصور ما نر این است که ای دیگر از دورهکارآموز گرامی! از ثبت نام شما در دوره درود نر شما

سایت خود را نه سادگی خواهید وباندازی آن( هستید و میسایت و )یا در فکر راهاکنون صاحب یک وب شما هم

 وزید.سایت( را نیام ح امروزی  افزایش ترافیک وبهای افزایش نازدیدکنندگان )نه اصطالمدیریت کنید و همچنین روش

ر یا مست  گوگل وبهاترین آناین است که نا کمک انزارهای موجود در اینترنت  که یکی از مهم کتابهدف اصلی این 

 ( است نتوانید نه این مهم دست یانید.Google WebMasterگوگل ) ی آموزشی مدیر وبنرنامه

ستجو یا سازی موتور جها وجود دارند که نه آن  نهینهسایتالبته یک تکنیک کلی نهبود و افزایش نازدیدکنندگان وب

(Search Engine Optimization( یا نه اختصار سئو )SEOمی ) گویند که نه این تکنیک نیز در این دوره

 خواهیم پرداخت.

هایی که دارای ناالترین مکان و نیشترین تکرار در صفحه نتایج موتورهای جستجو ناشند  سایتکلی وب رنه طو

مهم  ملها نیز یکی از عواسایتآورند. نرای مدیران وبنازدیدکننده نیشتری از طریق موتورهای جستجو نه دست می

 و حیاتی ندست آوردن کارنران جدید از موتورهای جستجو و نخصوص گوگل است.

هاست که امکان دسترسی نه دیدن وض یت ایندکس و مستر نیز یک انزار رایگان گوگل نرای مدیران سایتگوگل وب

جستجوی گوگل م رفی کرد. توان نقشه سایت را نه موتور دهد. توسط این انزار میها را میسایتنمای نهینه شده وب

آخرین نازدید گوگل و آمار کلمات کلیدی و ت یین نحوه نمایش دامنه در نتایج جستجو از دیگر امکانات موجود در این 

 کند.انزار گوگل است. این انزار کمک زیادی نه وب مسترها  نرنامه نویسان و افرادی که نیاز نه خدمات سئو دارند می

آگاه  Style Sheetو  XHTML  HTMLفرض ما نر این است که شما از تکنولوژیهای ساده وب مانند  :نکته مهم

 . کنید شرکتهای مرتبط   در دورهکتاباگر نا این موارد آگاهی ندارید  نهتر از پیش از این  هستید 

هت که دانش شما نه شما کمک اید  از یک مزیت اضافی نرخوردارید ندین جاز این ونسایتی را طراحی کرده اگر پیش

 مستر و سئو را درک کنید.تر مفاهیم گوگل وبکند تا راحتمی

 SEOسازی موتورهای جستجو یا مستر و نخش دوم آن نه نهینهنخش نخست این دوره درسنامه  نه آموزش گوگل وب

 اختصاص خواهد داشت.

  

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

5 
 

 مسترآشنایی با گوگل وب

ها نرای شناخت موضوعاتی است که نر عملکرد ونسایت ترین نرنامهاز نا ارزشمستر گوگل ندون شک یکی انزار وب

 گذارد.شما تاثیر می

سایت کند که وناین سرویس که نه صورت مجانی از سوی گوگل در اختیار همگان قرار گرفته  در واقع نه شما کمک می

 نید.خود را از منظر نتایج جستجوی گوگل نظارت کرده و مشکالت آن را حل ک

در جواب این سئوال ناید از دو موضوع « مستر گوگل استفاده کنید؟چرا ناید از انزار وب»پرسید که اگر از خود می

اساسی سخن گفت. نخستین موضوع  نظارت عملکرد ونسایت شما در نتایج جستجوی گوگل است. این موضوع نه شما 

کنید که نه دلخواه شما در موتور جستجوی گوگل نه نمایش ای تولید کند که محتوای سایت خود را نه گونهکمک می

درآید و همچنین مشکالت ونسایت خود را نا کمترین تغییرات نرطرف کرده تا در عملکرد موتورهای جستجو نتیجه 

 مناسبی نگیرید.

ه گوگل است: چ مستر گوگل  آگاهی از نحوه نررسی ونسایت شما از منظردومین موضوع در اهمیت استفاده از انزار وب

اند؟ هایی نه شما لینک دادهاطالعاتی سبب شده که ونسایت شما در جستجوی گوگل نمایش داده شود؟ چه ونسایت

وگل مستر گکند؟ انزار وبآیا نسخه مونایل ونسایت شما نرای کارنران موتورهای جستجوی مونایل نه خونی عمل می

 کند.در نهینه سازی عملکرد ونسایتتان کمک میدهد و نه شما ها نیز پاسخ مینه این سئوال

است نه پیشنهاد گوگل در این ناره نه مالکان کسب و کار اشاره کنیم. گوگل نه  نرای درک نهتر اهمیت این انزار کافی

دایی انت نا اصول« ناید»کنید نیازی نه استفاده از این انزار ندارید  گوید حتی اگر شما فکر میمالکان کسب و کار می

 این انزار آشنا شوید تا نتوانید نهترین تصمیم را نرای ونسایت تجاری خود نگیرید.

  

 محدوده کاربران ابزارهای مدیریت وبسایت

ها نیست و در واقع تمامی افرادی که نه نهبود ساختاری عملکرد مستر گوگل تنها مت لق نه مدیران ونسایتانزار وب

 توانند نا این انزار آشنا شوند.جوی دیگر عالقمند هستند  میجستجو در گوگل یا موتورهای جست

جو و سازی موتورهای جستتوانند مالکان کسب و کار ناشند یا توس ه دهندگان وب و یا متخصصین نهینهاین افراد می

 نازاریانان این عرصه.

و د که رنک ونسایت خود در نتایج جستجدهمستر گوگل نه افراد مرتبط نا تجارت این توانایی را میآشنایی نا انزار وب

را نهبود نبخشند و فرصت نیشتری نرای دیده شدن توسط خریداران و دیگر افراد عالقمند داشته ناشند. خروجی انزار 

های این شرکت چون مستر گوگل همچنین در انجام تجزیه و تحلیل نازاریانی پیچیده در رانطه نا دیگرنرنامهوب
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Analytics  Google Trends  وAdWords  نیز قانل استفاده است و این موضوع نیز یکی از خصوصیات دیگر

 رود.این انزار نرای افراد مرتبط نه تجارت نه شمار می

مستر گوگل وجود دارد اما ناید توجه داشت که یادگیری این اطالعات در این مبحث  اطالعات زیادی پیرامون انزار وب

ست که شما هر هفته نخشی از زمان خود را نه نازنینی اطالعات و تصحیح مشکالتی که تنها در صورتی نا ارزش ا

 نوجود خواهند آمد  اختصاص دهید.

ونسایتی که نه خونی پیکرنندی شده است  شانس نهتری را نرای قرار گیری در نتایج موتورهای جستجو دارد. همواره 

 ردن موتور جستجو نر اساس کیفیت نتایج است.نیز در خاطرتان نماند که هدف اصلی گوگل  ارائه ک

  

 کند؟موتور جستجوی گوگل چگونه کار می

نرای استفاده از انزار ونمستر گوگل  نهتر است که نه صورت مختصر نا شیوه کار موتورهای جستجوی گوگل و نرخی 

 آمد.های ن دی نه کمک شما خواهد اصطالحات آن آشنا شویم. این آشنایی در فهم نهتر نخش

کن است نینید  ممکنید و در کسری از ثانیه نتایج را میهنگامی که شما عبارتی را در موتور جستجوی گوگل تایپ می

 ها لینک را در پاسخ نه جستجوی شما نرایتاناز سرعت جستجو شگفت زده شوید  گوگل در کمتر از یک ثانیه میلیون

در کسری از ثانیه رخ داده است؟ پاسخ نه این سئوال منفی است چرا آورد اما آیا واق آ این جستجو نه نمایش در می

 دهد.ها را جمع آوری کرده و صرفآ در این زمان آن را نه شما نشان میها قبل این لینککه گوگل از مدت

در واقع موتور جستجوی گوگل از سه نخش مجزا تشکیل شده که ترکیب این سه نخش نه نشان دادن نتایج جستجو 

ها را نایگانی کرده و در انجامد. این موتور پیشتر از درخواست شما نه جمع آوری اطالعات دست زده و سپس آنمی

 آورد.آخر نا تحلیل درخواست شما آن را نرایتان نه نمایش در می

( دو انزار Crawler( و کراولر )Spiderکند. اسپایدر )گوگل نرای انجام این وظایف از انزارهای گوناگونی استفاده می

گوگل در نخش جمع آوری اطالعات هستند. اسپایدر نرای تهیه اطالعات نه صفحات گوناگون وب سر زده و اطالعات 

کند. در واقع اسپایدر رفتاری شبیه نه کارنران اینترنتی دارد نا این تفاوت که اسپایدر ها را جمع آوری میمورد نیاز آن

 کارنران نتیجه حاصل از قرار گرفتن این کدها را. نینید اماصفحات را می HTMLکدهای 

کنند و اگر شما هنگام رفت و آمد اسپایدر نه صفحه ونسایت اسپایدرها نه صورت شفاف نه ونسایت شما رفت و آمد می

 ها در ونسایت خود خواهید شد.های صفحه را مرور کنید متوجه ثبت آمار حضور این رناتخود  آمار نازدیدکننده
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گیرند. در حقیقت کراولرها نرم افزارهایی هستند که لرها البته در جایگاهی ناالتر نسبت نه اسپایدارها قرار میکراو

کنند که چه صفحاتی ناید از سوی اسپایدرها نازدید روند. این نرم افزارها مشخ  میفرمانده اسپایدرها نه شمار می

 شوند.

های مشخصی را در اختیار اسپایدرها ریزی خود  آدرسوانند نر اساس نرنامهتریزی دارند و میکرراولرها امکان نرنامه

 قرار دهند.

پس از پایان همکاری نین کراولرها و اسپایدرها در زمینه یک ونسایت خاص  نونت نه تجزیه و تحلیل اطالعات جمع 

گیرد تا د تحلیل قرار می( مورIndexerرسد. این اطالعات از سوی ایندکسر )آوری شده از سوی اسپایدرها می

 مشخ  شود اطالعات از کدام صفحه اینترنتی و در چه زمانی جمع آوری شده و محتویات صفحه پیرامون چیست.

ایندکسر نرای انجام این کار  صفحه وب نه دست آمده را نه پارامترهای آن صفحه خرد کرده و نه یک مقیاس عددی 

 نندی استفاده شود.در سیستم رتبهکند تا اطالعات نه دست آمده تبدیل می

ها آماده ذخیره شدن شود. این دادهنندی و کد گذاری میهای نه دست آمده از تالش ایندکسر  گروهماحصل داده

 کنند تا فضای کمتری اشغال کنند.ها را فشرده میها آنهستند اما نرای کاهش حجم داده

یی نه کارنران اینترنتی در کسری از ثانیه فراهم است. هنگامی که پس از انجام این مراحل  همه چیز نرای پاسخگو

کنید در واقع تنها عبارت خواسته شده شما تحلیل شده و نتایج نر اساس میزان ارتباط نا شما عبارتی را جستجو می

 شوند.عبارت نشان داده می

گیرد. گوگل نرای نشان دادن صورت مینشان دادن نتایج نر اساس میزان ارتباط نر اساس الگوریتم موتور جستجو 

 کند.استفاده می« مرغ مگسخوار»نتایج نا ارتباط ناال هم اکنون از الگوریتم 

گوید در این روش نه دنبال کاهش نشان دادن صفحات زرد و کپی کار و افزایش ارتباط نین درخواست کارنر گوگل می

 و نتایج نوده است.
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 مسترسایت در گوگل وبثبت وب -درس دوم 

 

( آشنا شدیم و آموختیم که موتور Google Web Masterگوگل ) ی آموزشی مدیر وبدر درس قبل نا نرنامه

پردازیم و نه شما ی صفحه میکند. در این درس نه نرخی مفاهیم دیگر همچون رتبهجستجوی گوگل چگونه کار می

 مستر ثبت کنید.سایت خود را در گوگل وبدهیم که چگونه وبآموزش می

  

 رتبه صفحه

)نه فارسی: رتبه صفحه( نیز یکی از فاکتورهای گوگل نرای رتبه نندی نتایج گوگل است و نه  Pagerankپیج رنک 

ان سایت در میسایت نیشتر ناشد  این وبدلیل نرای ونمسترها اهمیت نسیاری دارد. هر چه پیج رنک یک وبهمین 

 تواند درآمد نهتری از تبلیغات نه دست نیاورد.تر نوده و میکارنران محبوب

یج رنک در پسایت ننا شده است و عدد نزرگتر های ورودی نه یک وبپیج رنک نر اساس نتیجه تجزیه و تحلیل لینک

 اند.سایت مورد نظر لینک دادههای زیادی نه وبنشان دهنده این است که ونسایت

ه هایی مانند لینک دادن نکند نرای ناالنردن پیج رنک خود از شیوهها پیشنهاد میسایتگوگل البته نه مدیران وب

های جدید گوگل  موتورهای جستجوی مهای ج لی خودداری کنند چرا که نر اساس الگوریتسایت خود از ونسایتوب

 کنند.های غیرطبی ی نسیار دقیق عمل میاین شرکت در شناسایی لینک

شود مطلب شما از سوی دیگران خوانده شده داند که سبب میگوگل چاره کار را در نوشتن مطالبی چالش نرانگیز می

 ها را نه لینک دادن یا پاسخ نه مطلب شما وادارد.و آن

 لیهای گوگنمبتی نیز همراه نوده است. انداع شد  البته نا مشکال سرگئی نرینتوسط  ۶۹۹۱  که در سال پیج رنک

وده اند. ها نه دنبال تغییر نتایج جستجوی گوگل نی از نزرگترین مشکالت سیستم پیج رنک نوده که سازندگان نمبیک

 های گذشته کمتر شده است.این مشکالت نا تغییر الگوی گوگل در سال

نتایج  یهای طبقه نندکند و این سیستم یکی از سیستمنا این حال گوگل از سیستم پیج رنک همچنان استفاده می

 رود.جستجوی این موتور جستجو نه شمار می
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http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=-2FhLjVBGaboGgfPUVZ-2Fe-2FyFPsEv1-2BxttDG9b8X9csvO27pJdz0KKlOQgUp2lZAAafdDf7QQzZlI8t295cSeP8Kl-2F3q5Q65DPQdjpocYDCeWj5i51yMM6UHO90GvpZC17aZ073ER2OIaXODhzlUXdw7w-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqoD4XEWVx7SXlzVRwfYlveGpIj-2FFJtTcq4bDFafXZQiX967V-2FRogr008H1hoo-2BGj3gwVeAi35oIwmxFKwDUB6YWyWXlqrjbBLTq45XmMgVmorf-2FuR-2F-2B8lQcXjPtm7ic0mP98kg1Z8vYEiSRhcN5Zem3pbfs5gbo2DcW7l5aGfwgQ-3D-3D


 
www.HiProgram.ir 

9 
 

 

 های اشتباه باالبردن رتبه صفحهمهمترین روش

گوید افرادی که قصد دارند از طریق فریب دادن اسپایدرهای این شرکت نه افزایش پیج رنک خود اقدام گوگل می

فاوتی را نرای تشخی  صفحات نامناسب نه های متکنند  نهتر است این شیوه را از سر خود نیرون کنند چرا که شیوه

 گیرد.کار می

ساخته  هاکنند که تنها نرای این روناتنرخی از سازندگان صفحات وب نرای فریب اسپایدرها از صفحاتی استفاده می

( Clokingها قرار ندارد. گوگل این کار را نخشی از تکنیک کالکینگ )سایتاند و در م رض دید کارنران وبشده

 داند که نر اساس آی پی وارد شده نه صفحات ورودی پایه ریزی شده است.یم

 کنند  صفحاتها مراج ه میسایتدر واقع هنگامی که اسپایدرهای گوگل نا جایگذاری رد پای مشخصشان نه این وب

زایش تنها نرای اف سایت دارد وکنند که محتوای متفاوتی نا محتوای اصلی وبها را نه صفحات دیگری منتقل میوب آن

 پیج رنک طراحی شده است.

( نیز استفاده Doorway Pagesکند که از صفحات چندگانه )گوگل همچنین نه سازندگان صفحات وب توصیه می

های جستجوگر این شرکت در شناخت این روش توانمند هستند. در شیوه صفحات چندگانه  نکنند چرا که رنات

کنند که هر صفحه آن دارای یک کلید واژه خاص نوده و نرای آن نهینه را ایجاد می ها  صفحاتیسایتسازندگان وب

کنند که نه جای داشتن مطلب مفید تنها سایت مشخ  هدایت میها سپس کارنران را نه یک وبشده است. آن

 خستگی کارنران را نه همراه دارد.

  

 سایت در گوگل وبمسترثبت وب

در زمینه عملکرد موتور جستجوی گوگل  اکنون نه نخش اصلی نحث که استفاده از انزار پس از مرور چند مفهوم کلی 

نیاز نه  سایت خود استفاده کنید پردازیم. نرای آنکه نتوانید از این قانلیت مفید گوگل در وبونمستر گوگل است  می

 ع کنید.توانید کار را شرومی Gmailثبت نام خاصی ندارید و تنها نا داشتن یک اکانت 

در میانه سمت چپ صفحه  Sign into Webmaster Tools رنگ آنی لینک نر و نروید آدرس انتدا نه این

 خواهد که ناماید  پس از کلیک نر این لینک  گوگل از شما میرد نشدهکلیک کنید. اگر در اکانت جیمیل خود وا

 کارنری و رمز اکانت جیمیل خود را وارد کنید.

( وارد Dashboardکنید  نه منطقه داشبورد )وقتی که شما نرای نخستین نار نام کارنری و رمز خود را وارد می

کنید. در این قسمت ناید نشانی سایت خود را مشاهده میشوید. در پایین صفحه  شما نخشی نرای افزودن وبمی

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp96u-2FclZe139cl1TuU-2FVP5q_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqoD4XEWVx7SXlzVRwfYlvebKbfPHd0dQGXrwveVKKf0-2FHuMSopqvupNw-2FDHkxMKo7OHIf1gHTgtbs-2BDs10b3rZIMJkuO2-2F-2BYNqTlPyv9Svn9eHhOrIj2ufAjv1TroUmNyrMdEXb4YHUzf-2F5kXCkumhyE-2BTmTMHJoKJVtRs-2BLG0vw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp96u-2FclZe139cl1TuU-2FVP5q_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqoD4XEWVx7SXlzVRwfYlvebKbfPHd0dQGXrwveVKKf0-2FHuMSopqvupNw-2FDHkxMKo7OHIf1gHTgtbs-2BDs10b3rZIMJkuO2-2F-2BYNqTlPyv9Svn9eHhOrIj2ufAjv1TroUmNyrMdEXb4YHUzf-2F5kXCkumhyE-2BTmTMHJoKJVtRs-2BLG0vw-3D-3D
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کلیک نمایید. پس از این مرحله  گوگل از شما  Add a Siteسایت خود را وارد کرده و سپس نر دکمه اینترنتی وب

 سایت را اثبات نمایید.خواهد که مالکیت خود نر این وبمی

  

 چگونه مالکیت خود را اثبات نماییم؟

های پیشنهاد لکیت  چندین راه از سوی گوگل پیشنهاد داده شده است. سه نمونه از مهمترین روشنرای اثبات ما

است.  HTMLو همچنین تایید فایل  Google Analytics  استفاده از اکانت HTML tagگوگل  استفاده از 

استفاده کنید. در این روش    HTMLدهد نرای اثبات مالکیت از روش آخر  تایید فایل گوگل البته نه شما پیشنهاد می

سایت خود ( وبRootرا که توسط گوگل م رفی شده  دانلود کرده و آن را در ریشه ) HTMLشما ناید یک فایل 

آپلود کنید.پس از انجام این مراحل  ناید نه داشبورد گوگل ونمستر خود نازگشته و انجام این مراحل را نا کلیک نر 

 سایت شما در گوگل ونمستر ثبت خواهد شد.انجام این کار  وبتایید کنید. نا  Verifyدکمه 

سایت  ناید نه این تذکر مهم توجه کنید تا زمانی که مایل نه استفاده از انزار ونمستر گوگل پس از ثبت شدن وب

شما سایت سایت خود را حذف کنید چرا که در صورت انجام این کار  وبآپلود شده در وب HTMLهستید نباید فایل 

 شود.خارج می Verifyپس از مدتی از حالت 

 HTMLخطاهای رایج در استفاده از فایل 

 فطططایطططل تطططایطططیطططدیطططه پطططیطططدا نشططططططده یطططا مطططحطططتطططوای اشططططططتطططبطططاه دارد.             -

گوید در غیر این صطططورت   سطططایت خود تالش کنید. گوگل می    لطفا دوناره نرای دانلود آن و آپلود این فایل در وب    

 ت را در این حالت تایید کند.سایتواند مالکیت شما نر وبنمی

 سایتتغییر مسیر در آدرس وب -

سایت دیگری منتقل شده است گوگل نه شما پیشنهاد سایت شما نه وباگر پس از انجام این روش  ترافیک وب

 استفاده کنید. Meta tagکند از روش می

فاده کنید کافی است در این روش  نرای اثبات مالکیت خود است HTML tagاگر مایل هستید از شیوه دیگری چون 

سایت خود قرار دهید. نه نمونه وب <HEAD>کدی که از سوی گوگل نه شما م رفی شده است را در میان کدهای 

 زیر دقت کنید:

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Your Title</TITLE> 

http://hiprogram.ir/
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<meta name="google-site-verification" content="String_we_ask_for"> 

</HEAD> 

<BODY> 

های احتمالی در این روش  کد متا تگ م رفی شده از سوی گوید نهتر است نرای اجتناب از نرخورد نا اشتباهگوگل می

 گوگل را کپی کرده و در جای مناسب نچسبانید.

این کلیک کنید. از یاد نبرید که پاک کردن  Verifyپس از انجام این مرحله نیز ناید نه داشبورد نرگشته و نر دکمه 

 خارج شود. Verifyسایت شما پس از مدتی از حالت کد نیز سبب خواهد شد تا وب

توانید از امکانات این انزار استفاده مستر ثبت شده است و شما میسایت شما در گوگل وبپس از انجام این مراحل وب

 کنید.

تر است در صفحه خانه انزار ونمس اشتید کافیای دیگر را دها قصد تغییر آن نه شیوهاگر پس از انجام هریک از این روش

خواهید تغییر شیوه را در آن ایجاد کنید  انتخاب کرده و سپس نر آیکون تنظیمات آن کلیک کنید. سایتی که می  وب

 Manage siteکلیک کنید و گزینه  Users & Site Ownersدر این قسمت سپس شما ناید نر گزینه 

owners انجام این مراحل ناید نر گزینه  را نرگزینید. پس ازVerify using a different method  کلیک

 سایت را نر اساس شیوه ای دیگر تایید کنید.کرده و وب

 محدودکردن دیگر مدیران

فر سایت نرای چندین نتوانید نه عنوان مالک وبیکی از ویژگی های مثبت انزار ونمستر گوگل این است که شما می

سایت را مدیریت کنید. ی نی در ها نه اطالعات وبنه این انزار را فراهم کنید و همچنین دسترسی آناجازه دسترسی 

 ها نه چه میزانی از اطالعات دسترسی پیدا کنند.واقع ت یین کنید که آن

 دود.حگوگل سه شیوه دسترسی نه این انزار را فراهم کرده که عبارتند از: دسترسی مالک  دسترسی کامل و دسترسی م

تواند تغییرات دلخواه را در آن سایت نه تمامی اطالعات آن در انزار ونمستر گوگل دسترسی دارد و میمالک یک وب

است که کارنر استفاده کننده از این انزار  دسترسی کمتری نسبت  ایجاد کند. دسترسی کامل شیوه دیگری از دسترسی

ن نگاه داشته شده است. کارنر این حالت البته نه مراتب نیشتر از کارنر ها از او پنهانه مالک دارد و نرخی از ویژگی

 حالت محدود نه اطالعات دسترسی دارد.

 چگونه کاربران دیگر را اضافه کنیم؟

 .پردازیممی کارنران دیگر کنیم و سپس نه چگونگی افزودنانتدا نحوه افزودن یک کارنر مالک را نا هم مرور می

http://hiprogram.ir/
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 Add orو سپس لینک  Manageنر مالک  ناید در صفحه انزار ونمستر گوگل نر لینک نرای افزودن یک کار

remove users  کلیک کنید. پس از انجام این کار  لینک دکمهManage site owners  را فشار دهید. در

را انتخاب کرده و سپس ایمیل کارنر مالک را تایپ کرده و  Add an ownerگزینه  Verified ownersنخش 

 را فشار دهید. Continueدکمه 

 Add anنرای حذف کارنر مالک نیز کافی است تمامی مراحل ناال را طی کرده و تنها در آخرین مرحله در نخش 

owner  گزینهUnverify .را نرای کارنر مرنوطه نرگزینید 

مستر ر صفحه خانه انزار وناست د نرای افزودن کارنران دیگر نا سطح دسترسی کمتر نه انزار ونمستر گوگل هم کافی

کون سانت  نر آیخواهید کارنر دیگری را نه آن نیافزایید  کلیک کنید. پس از انتخاب وبسایتی که مینر روی وب

 Add a new userانتخاب کنید. در این قسمت نر لینک  Users & Site Ownersتنظیمات کلیک کرده و 

رده و همچنین سطح دسترسی وی را مشخ  کنید. پس از این مراحل کلیک کرده و ایمیل کارنر مرنوطه را تایپ ک

 .دهید را فشار  Addدکمه 

 

 

 

 Search Appearance بررسی بخش -درس سوم

سایت در این انزار گوگل آشنا شدیم. در این درس نه نررسی ی ثبت وبمستر و شیوههای قبل نا گوگل وبدر درس

و همچنین تنظیمات نرای نمایش دامنه در موتورهای جستجو  Search Appearanceهای داشبورد از جمله گزینه

 خواهیم پرداخت.

  
  

 شروع کار

نرای شروع انتدا اولین گزینه نخش داشبورد را نررسی کنید و نینید که در این قسمت آیا یک آگاه سازی 

(Notificationیا مشکل نحرانی وجود دارد یا خیر. اگر گوگل هرگونه مورد غیر )سایت شما مشاهده عادی در وب

کند. نرای مثال  اگر زمانی یک تغییر کند آن را نه صورت یک آگاه سازی در نخش ناالی داشبورد نه شما گوشزد می

سایت شما نه وجود نیاید  شما یک پیام دریافت خواهید کرد که این موضوع را نه شما اطالع ترافیک شدید در وب

ای ناگهانی  نسیار سودمند است چرا که این اخطارها  شما را متوجه موضوعی غیرعادی در خواهد داد. این نوع اخطاره

توانید م موال نرای دسترسی نه اطالعات سایت خواهد کرد. هنگامی که شما از موضوع اطالع پیدا کردید  میوب

 های دیگر تصمیم گیری کنید.نخش

http://hiprogram.ir/
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 Search Appearanceبررسی بخش 

نگاه کنید  در این نخش شما چندین زیر مجموعه  Search Appearanceطارها  نه قسمت پس از نررسی اخ

 .Structured Data, Data Highlighter, HTML Improvements, and Sitelinksنینید: می

Structured Data های ساخت یافته( یک راه در تامین کردن اطالعات نیشتر نرای موتورهای جستجوگر نه )داده

های دهد. گوگل نه چندین روش از دادهرود که نه موتورهای جستجو امکان درک نهتر محتوای شما را میر میشما

ای از نرچسب دهد تا هر فرد مجموعهکند. در حال حاضر  گوگل ترجیح میهایش استفاده میساخت یافته در گزارش

های ت ریف شده است. نرخی از مثال HTML5در ( را استاندارد کند. این مجموعه Microdata Tagهای خرد )داده

ها  های خرد استفاده کنند عبارتند از کارهای خالقانه  رویدادها  مکانتواند از نرچسب گذاری دادهانواع محتوایی که می

توانید خوانده شدن و سایت خود مستقر کردید  میهای ساخت یافته را در وبها. اگر شما دادهمحصوالت و نررسی

 فهمیدن مناسب آن توسط گوگل را تایید کنید.

  
نینید. این می Search Appearanceاست که شما در زیرمجموعه  دومین نخشی Data Highlighterنخش 

سایت نرای نرچسب گذاری محتوای قسمت یک راه کارنرپسند نرای مدیران در داخل انزارهای مدیریت وب

توانید دهد  میی مثال  اگر یک صفحه از رویدادهایی دارید که در آینده رخ میرود. نراهایشان نه شمار میسایتوب

نرچسب گذاری کنید. این کار شانس دیده شدن رویداد شما را در  Data Highlighterنه راحتی هر رویداد را نا 

 دهد.جستجوهی گوگل افزایش می

  
)متا تگ  HTML Meta Description  شما لیستی از موضوعاتی نا HTML Improvementsدر نخش 

توضیحات  توضیحاتی که در زیر لینک شما در موتور جستجوی گوگل نه عنوان توضیح نیشتر لینک نه نمایش در 

کنید. در این نخش ناید نیشتر توجه کنید! داشتن نرچسب عنوان ( مشاهده میTitle Tagآید( و نرچسب عنوان )می

تور جستجو مناسب نیست. موتورهای جستجو ممکن است نتوانند تفاوت میان دو تکراری نرای نهینه سازی نتایج مو

ها ممکن است ترجیح ندهند یکی از صفحات را های مشانه هستند را تشخی  دهند. آنیا چند صفحه که دارای تگ

رافیک ما تهای تکراری ممکن است شنینید که نا همین اشتباه ساده در داشتن تگاز نتایج جستجو حذف کنند. می

 سایت گوگل از دست ندهید.جستجوی خود را از طریق وب

  
( و تگ توضیحات HTML Title Tag)  ال امتیسایت شما ناید یک تگ عنوان اچای از وبنه طور خالصه  هر صفحه

(Description Tagمتفاوت داشته ناشد و ت داد کاراکترهای این تگ )ر مجاز قرا ها نیز ناید در میان مقدار م ین و

ها را از انزار ونمستر استخراج کرده و نر روی ایجاد توضیحات متا و تگ عنوان منحصر نه نگیرد. شما ناید لیست آدرس

 فرد کار کنید.

  
)پیوندهای سایت( در واقع  Sitelinksاست.  Sitelinks  نخش Search Appearanceدیگر زیرمجموعه 

ند. کنها را مشاهده میشوند و جستجوگران آنزیر نتایج جستجو ساخته میهایی هستند نه صورت خودکار در لینک
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ونه  آید. نه عنوان نمهایی از یک دامنه که نه صورت مجموعه چندتایی در زیر لینک اصلی دامنه نه نمایش در میلینک

 ه صورت دو ستون درسایت اپل  چند لینک نکنید  عالوه نر صفحه اصلی آیپد در وبرا گوگل می Ipodهنگامی که 

های شود که شامل صفحه فروشگاه آیپد  آیپد مینی  ویژگیهای دو تایی در زیر لینک اصلی نشان داده میمجموعه

 سایت اپل است.آیپد  استفاده از آن در آموزش و نظایر آن است که همگی این صفحات مت لق نه وب

  
ایت شما از میان محتوایی که محبونیت نیشتری دارند  انتخاب سها را از صفحه خانگی وبدر حقیقت گوگل این لینک

 کند و نهتر است شما نه جستجوگران اجازه دهید خیلی سریع نه آنچه که نه دنبال آن هستند دسترسی پیدا کنند.می

  ش دهید.ها را حذف کرده یا کاهتوانید آنرا اضافه کنید اما می Sitelinksای را نه توانید صفحهاگرچه شما نمی

  
ای جستجوی ها نرکند که این کار را انجام ندهید مگر اینکه موتور گوگل متوجه شود این لینکگوگل البته پیشنهاد می

سایت شما مطانق میل شما نیست انجام شده چندان مهم نیست. نرای مثال  اگر نتایج جستجوی نشان داده شده از وب

سایت شما وجود دارد  شما مایل ناشید تا پیوندهای سایت را کمتر کرده و های نهتری نرای توضیحات در وبیا لینک

 های دیگر ناز کنید.راه را نرای سایت لینک

  
  

 راهی برای تنظیم بهتر سایت لینک وجود دارد؟

 لتوانید نه موتورهای گوگدهد اما شما میهمانطور که گفته شد گوگل اجازه م رفی پیوندهای سایت را نه شما نمی

 سایتتان کمک کنید.در یافتن پیوندهای نهتر وب

  
سایت نیز نمایش سایتتان طراحی شده و در تمام صفحات وبهای مورد نظر نهتر است در قسمت فوقانی وبلینک

 ها  ورودی زیادتری داشته ناشند.ناشند و نسبت نه سایر لینک Indexها ناید داده شوند. این لینک

  
 نر است و ممکن است تا سه ماه نه طول نیانجامد.در پیوندهای سایت کمی زماننهایی شدن تغییرات 

  
  

 تنظیمات بیشتر برای راحتی کار

گوگل نرای راحتی استفاده در انزار ونمستر خود چندین راه را پیش روی شما گذاشته است. نرای مثال انزار ونمستر 

د. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که شما ممکن است زمانی های مهم را نه ایمیل شما نفرستتواند پیامگوگل می

داده  سایتتان رخنتوانید نه هر دلیلی نه این نرم افزار آنالین مراج ه کنید و در همین وقت نیز اتفاق مهمی نرای وب

 ناشد. از این رو نهتر است که این قانلیت را در این نرم افزار ف ال کنید.

  
 Webmasterاست در صفحه انزار ونمستر گوگل  نر روی آیکون تنظیمات و سپس نر گزینه  نرای این کار کافی

Tools Preferences  کلیک کنید. در نخشForward Messagesکنید را   ایمیلی را که از آن استفاده می

 غییر دهید.کنید را نیز تتوانید در این نخش  زنان ایمیلی را که دریافت میانتخاب کنید. شما همچنین می
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میلی خواهید از ایاند و اگر میدهد که نا اکانت گوگل شما متصل شدههایی را نمایش میگوگل در این نخش تنها ایمیل

استفاده کنید که در این لیست وجود ندارد  ناید انتدا این ایمیل را نه اکانت گوگل خود اضافه کنید و سپس این مراحل 

 را انجام دهید.

 Personalست وارد اکانت گوگل خود شوید. در زیر قسمت ک ایمیل نه اکانت خود نیز کافینرای افزودن ی

Settings در نخش   Email Addresses  نر روی دکمهEdit .کلیک کرده و ایمیل جدید خود را نیفزایید 

  
. ارش ارائه کرده استگوگل همچنین نرای نمایش نهتر اطالعات در صفحه مانیتور شما تنظیمات دیگری را در نرم افز

( کلیک tabها )در راسته تب Displayتوانید نرای انجام این تنظیم در صفحه انزار ونمستر گوگل  نر آیکون شما می

را نرای  Compact Viewتر اطالعات از یکدیگر و گزینه را نرای نمایش نا فاصله Detailed View گزینه کنید و 

مین گوید که این تغییرات تنها در هت روی صفحه نه یکدیگر نرگزینید. گوگل میفشرده کردن و نزدیک کردن اطالعا

 شود و در محصوالت دیگر این شرکت تاثیری ندارد.نرم افزار اعمال می

  
  

 سایت در موتورهای جستجوتنظیمات برای نمایش دامنه وب

توانید این موضوع را شود و شما می یا ندون آن آغاز wwwسایت ما در موتورهای جستجو ممکن است نا لینک وب

 سایت شما را نا آن آدرس نبینند.انتخاب کنید تا کارنران موتورهای جستجو وب

یا  http://example.com( انتخانی )نه طور مثال  Domainنرای این کار تنها کافی ست دامنه )

http://www.example.comکت در نازدیدهای آینده خود از های این شر( را نه گوگل اعالم کنید تا رونات

 http://www.example.comگوید اگر شما دامنه سایت شما از این دامنه استفاده کنند. در واقع گوگل میوب

را نه عنوان دامنه دلخواه خود نه این شرکت م رفی کنید و موتورهای جستجو لینکی را همانند 

http://example.com کنند.از همان دامنه دلخواه شما نه جای آن استفاده میسایت شما نیایند  را در وب 

  
اگر شما دامنه دلخواه خود را نه گوگل م رفی نکنید  موتورهای جستجوی این شرکت ممکن است از هر دو نسخه 

 . و ندون آن( نرای نمایش جداگانه صفحات شما استفاده کنند.wwwلینک )نا 

  
مورد  سایتاست در صفحه انزار ونمستر گوگل نر روی نام وب نه گوگل کافی سایت خودنرای م رفی دامنه دلخواه وب

 Preferredرا نرگزینید و در نخش  Site Settingsنظر کلیک کنید. سپس نا کلیک نر دکمه تنظیمات  نخش 

Domain .نام دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید 

  
ر دامنه مورد نظر اثبات کنید چرا که تنظیمات انجام شده نر ممکن است گوگل از شما نخواهد که مالکیت خود را ن

 گذارد.های جستجوگر این شرکت تاثیر میروی شیوه عملکرد رنات

  
سایت خود از سوی در نرخی موارد ممکن است شما پس از انجام این کار نا پیغامی مبنی نر ایندکس نشدن وب

 http://example.comشما پیغامی دریافت کنید که دامنه  های گوگل مواجه شوید. نرای مثال ممکن استرنات
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را نه  http://www.example.comایندکس نشده است  نرای حل این مشکل تنها کافی ست است که دامنه 

 اکانت خود نیفزایید.

  
  

 تنظیمات برای کاربران محدوده جغرافیایی مشخص

یی یکی از اهداف گوگل است و نه طور کلی نمایش نتیجه های مفید و مرتبط نا محدوده جغرافیاسایتنمایش وب

 جستجوی یک عبارت مشخ  نرای یک کارنر ساکن آلمان نا کارنر دیگر ساکن نلژیک متفاوت است.

کند و نرای منطقه جغرافیایی مشخصی تولید استفاده می orgیا . comسایت شما از یک دامنه عمومی مانند .اگر وب

ست این موضوع را نه گوگل اطالع دهید تا نتایج موتورهای جستجوی خود را نر این هدف نهینه کنید  نهتر امطلب می

گوید این تغییرات تنها تغییراتی مثبت نرای کارنران داخل منطقه شماست و در حالت عمومی سازی کند. گوگل می

که آن کارنر در هنگام جستجو  تاثیری منفی نر نتایج جستجوی کارنران در مناطق جغرافیایی دیگر ندارد جز این

 تنظیمات جستجو را محدود نه منطقه جغرافیایی خاص کند.

  
د. سایت مورد نظر کلیک کنینرای انجام تغییرات در این زمینه کافی است در صفحه انزار ونمستر گوگل  نر روی وب

  تنظیمات Geographic Targetکلیک کرده و در نخش  Site Settingsسپس نا کلیک نر آیکون تنظیمات  نر 

 مورد نظر خود را اعمال کنید.

  
را  Unlistedای مرتبط نشده  گزینه سایت شما نا هیچ منطقه یا ناحیهخواهید اطمینان حاصل کنید که وباگر می

 در پایین لیست انتخاب کنید.

  
ان ی ایران  افغانستان  تاجیکستسایت شما نه زنان فارسی است و از سوی کارنرانی در کشورهاگوید اگر وبگوگل می

شود نهتر است که از تنظیم محدوده جغرافیایی تنها نرای کشور ایران خودداری و دیگر فارسی زنانان دنیا خوانده می

سایت یک رستوران در ایران است که محدوده کنید. گوگل در توضیح این موضوع گفته این تنظیمات مناسب وب

سایتش  نیشتر در صفحه گوگل ظاهر شود ها مشخ  کند و از این طریق لینک وبجغرافیایی خود را در جستجو

سایت خبری که نه زنان مشترک چندین کشور نوشته شده است  نهتر است این تنظیمات را اعمال وگرنه یک وب

 نکند.

  
ورت خودکار نتایج جستجو کند  گوگل نه صاستفاده می irای نا نام عمومی کشورها همچون .سایت شما از دامنهاگر وب

 دهد.را نرای کارنران داخل ایران نیشتر نشان می
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و  Search Traffic بررسی بخش -درس چهارم

 تنظیمات مرتبط با جستجو

 

مستر و همچنین تنظیمات نرای نمایش دامنه در موتورهای سایت در گوگل وبی ثبت وبهای قبل نا شیوهدر درس

 در این درس نه تنظیمات مرتبط نا جستجو و فیلتر کردن نتایج کلمات کلیدی خواهیم پرداخت.جستجو آشنا شدیم. 

  

 Search Trafficبررسی بخش 

های جستجو شده در موتورهای نا مجموعه اطالعات ارزشمندی همچون واژه Search Trafficشما در مجموعه 

سایت شما استفاده کند مکن است علیه وب( که شرکت گوگل مManual Actionهای دستی )جستجو و جریمه

 های دستی نه مرور توضیح خواهیم داد.شوید. درناره جریمهرونرو می

 Search Queries  Links toشوند که عبارتند از:   چهار عنوان دیده میSearch Trafficدر زیر مجموعه 

your Site  Internal Links  وManual Action. 

توانید دهد چرا که شما میها را نه شما میترین گزارشاحتماال یکی از دوست داشتنی Search Trafficنخش 

کنید اند را نبینید. شما در این گزارش همچنین مشاهده میسایت شما وارد شدهدقیقا آنچه را که نازدیدکنندگان نه وب

ا البته نرای جمع آوری نسیار سخت هاید. این نوع گزارشنندی جستجوهای گوگل ایستادهکه در رتبه چندم طبقه

سایت شما در جستجوی هر یک از این ( دارد و جایگاه وبData Centreهستند چرا که گوگل چنیدن مرکز داده )

 ها متفاوت است.مرکز داده

ها   نه آنSearch Queriesپردازیم که شما در اولین زیر نخش این مجموعه  های کلیدی مینخست نه مرور واژه

 کنید:خورد مینر

Queries: اند.سایت شما آمدهها یا عباراتی که کارنران اینترنتی نا جستجوی آنها نه وبعبارت است از واژه 

Query List: سایت شما در موتورهای جستجو نه لیست مشخصی از جستحوهای انجام شده که نواسطه آن  وب

سایت شما در آن جستجو نشان داده شده را عبارت که وب ۰۲۲۲نمایش در آمده است. انزار ونمستر گوگل نه شما تا 

 دهد.نمایش می
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Impressions:  این نخش ازSearch Queries سایت شما چند نار در دهد که وبنه شما نشان می

در این نخش  With Changeجستجوهای انجام شده نرای کارنران اینترنتی نه نمایش در آمده است. عبارت 

 ز افزایش یا کاهش نمایش روزانه نسبت نه مدت مشانه دوره گذشته دارد.همچنین نشان ا

Clicks: رود نشان دهنده ت داد دف ات کلیک کارنران اینترنتی نر روی یک عبارت از نامش پیداست و انتظار می

 در کنار این عنوان نیز نشان دهنده افزایش یا کاهش درصد متوسط With Changeجستجو شده است. عبارت 

 روزانه این شاخ  نسبت نه مدت مشانه دوره گذشته است.

(CTR (Clickthrough Rate:  این ستون در صفحهSearch Queriesدهد   درصد کارنرانی را نشان می

سایت شما مراج ه کنند. در واقع این اند تا نه وبسایت شما در جستجوی آنها تصمیم گرفتهکه پس از نمایش وب

 آید.نه دست می ۶۲۲ضرب در  Impressionsنر ستون  Clicksقسیم ستون عدد این ستون از ت

Average Position: ( شما در ستون مکان متوسطAverage Positionمی )سایت شما در نینید که وب

نیز همان کارنرد پیشین را در  With changeجستجوی عبارت م ین در چه جایگاهی قرار گرفته است. عبارت 

سایت شما در از نهترین حالت نمایش وب Average Positionر دارد. گوگل نرای تهیه آمار ستون های دیگستون

های اول و سایت شما در مکانگیرد. نه طور مثال  اگر در یک جستجوی خاص وبموتورهای جستجویش کمک می

 Averageگل در ستون های دوم و چهارم نمایش داده شود  گوسایت شما در مکانهفتم و در جستجوی دیگر وب

Position کند.منظور می ۶/۵سایت شما در آن جستجو را مکان وب 

روزه تبدیل شده است  ۹۲نه صورت  ۰۲۶۰های سال از میانه Search Queriesنازه نمایش این آمارها در صفحه 

 ۰۲ای ه آمار کنونی را در نازهروز گذشته را مشاهده کنید اما گوگل تنها نه شما اجازه مقایس ۹۲توانید آمار و شما می

 دهد.روزه یا کمتر می

  

 فیلترکردن نتایج کلمات کلیدی

قرار داده  فیلترکردن نتایج کلمات کلیدی نه منظور  Search Queriesیکی از امکاناتی که گوگل در صفحه 

دیو( ع رسانه )عکس یا ویتوانید نتایج را نر اساس نواست. شما در این نخش می دستیانی نه آمار مشخ  یک جستجو

امل توانید جستجوها را نر اساس شیا نوع وسیله ارتباطی )تلفن همراه یا رایانه خانگی( فیلتر کنید. شما همچنین می

 شدن )یا شامل نشدن( عبارتی خاص فیلتر کنید و نتایج آن را نبینید.

 

  

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

19 
 

 جزییات جستجوها

ای سایت شما در صفحه جستجوی گوگل و آدرس صفحهمکان وبنرای دیدن اطالعات نیشتر درناره یک جستجو مانند 

سایت شما وارد شده  نر روی کلمات جستجو کلیک کنید. صفحه جزییات جستجو  لیستی که توسط جستجو نه وب

 دهد که در نتایج جستجوی آن عبارت نرای کارنران نه نمایش در آمده است.سایت شما را نشان میاز صفحات وب

  

Links to Your Site 

سایت سایت هایی و نرای چه نه وب  خواهید دید که چه وبSearch Trafficشما در این نخش از زیرمجموعه 

توانید از جستجو در گوگل نیز نهره نگیرید و نیازی نیست که ها میسایتاند. البته نرای دیدن این وبشما لینک داده

است  عبارت  اند کافیهایی که نه شما لینک دادهسایت. نرای یافتن وبحتما از انزار مدیریت این شرکت استفاده کنید

link:www.example.com  را گوگل کنید البته ناید نه جایexample سایت خود را وارد کنید تا ادرس وب

 سایت شما نه نمایش درآید.نتایج نر اساس وب

ت خود سایها نه وبسایتوگل نتوانید لینک دیگر وبمستر گها ممکن است شما در این نخش از انزار وبن ضی وقت

دیگر رخ داده ناشد.  host nameسایت شما نا یک را مشاهده کنید که این ممکن است نه دلیل ایندکس شدن وب

 http://www.example.comسایت شما نا آدرس های داده شده نه وبگوید اگر شما نه دنبال لینکگوگل می

د و سپس اینینید  انتدا ناید مطمئن شوید که این آدرس را نه اکانت خود اضافه کردههستید و آن را در این صفحه نمی

 سایت را چک کنید.های این وبداده

 ها را شما در لیست مشاهده نکنید که این طبی یسایتگوید که مسلما ممکن است نرخی از این وبالبته گوگل می

( و نی ارزش Brokenاند را شکسته )سایت شما لینک دادههایی که نه وبسایتی از لینک وباست و یا نرخ

(Invalidنیاید که از نمایش آن )کند.ها خودداری می 

د. از نتیجه این گزارش آگاه شوی« چه کسی نه شما نیشتر لینک داده است؟»تواند نا نگاه نه گزارش شما همچنین می

سایت شما نیز نه نمایش در آمده است. اگر کمی ها نه وبسایتهای هر یک از این وبلینکدر این گزارش ت داد 

های مهمی سایتی گزارش شگفت زده خواهید شد چرا که ممکن است نام وبشانس نا شما همراهی کند  از نتیجه

 اند.سایت شما لینک دادهرا نبینید که نه وب

اند نیز آشنا شوید. اگر در هنگام اید اما نه شما لینک دادهنامشان را نشنیده هایی کهسایتشما همچنین ناید نا وب

)لیست رد شده(  Disavowها را نه لیست توانید آنها ناراضی شدید میها از کیفیت پایین آنسایتنازدید از این وب

 ت خواهیم کرد.مستر گوگل نیشتر صحبدر نخش امنیتی انزار وب Disavowاضافه کنید. درناره لیست 
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کنید  سایت خود استفاده میها درناره وبنرای جمع آوری داده Google Analyticsاگر شما همچنین از نرم افزار 

ر گوگل مستهای آن را نه صورت مستقیم در انزار وبمستر گوگل  دادهتوانید نا متصل کردن این اکانت نه انزار وبمی

 مشاهده کنید.

 

مستر گوگل شوید که این موضوع و انزار وب Google Analyticsکن است متوجه تفاوت آمار میان البته در انتدا مم

دهد. یکی از این دالیل ممکن است نه دلیل استفاده از کدهای جاوا اسکریپت از سوی نرم نه دالیل مختلفی روی می

ایت شما  قانلیت جاوا اسکریپت خود سناشد چرا که ممکن است کارنر وارد شونده نه وب Google Analyticsافزار 

را غیرف ال کرده و این نرم افزار نتواند ورود آن را ثبت کند یا حتی ممکن است این قانلیت در مرورگر او ف ال ناشد اما 

 سایت شما نه صورت کامل در مرورگر او نارگذاری نشده ناشد.کدهای جاوا اسکریپت وب

 

نسبت نه  Google Analyticsها مرنوط است که در تر دادهنه پردازش اضافهگوید تفاوت دیگر آنطور که گوگل می

 انزار ونمستر گوگل وجود دارد.

 

شود. شما حتی ممکن است در میان کلمات کلیدی جستجو تفاوت این دو نرم افزار تنها نه این دو مورد خالصه نمی

دام از این نرم افزارها کلمات کلیدی جستجو را نه گوید هر کنیز تفاوت را احساس کنید. گوگل در این ناره هم می

نینید که اتصال این دو نرم افزار شما را نه نتایج نهتری در گرفتن نازخورد از کارنرانتان کنند. میشیوه خود ت ریف می

 رساند.می

 

این نرم افزار نر توانید در صفحه اصلی مستر گوگل میدر انزار وب Google Analyticsهای نرای دسترسی نه داده

 Google Analyticsسایت موردنظرتان در این صفحه کلیک کرده و سپس در کنار وب Manage Siteدکمه 

Property خواهید نا آن متصل شوید را انتخاب کنید و این روند را را انتخاب کنید. پس از آن قانلیتی را که می

 ذخیره کنید.

 

و  Search Queries  Links to Your Siteهای در صفحه Google Analyticsتوانید از آمار شما می

Sitelinks سایت استفاده کنید.در نرم افزار مدیر وب 
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 و Internal Links هایبررسی بخش -درس پنجم
Manual Action 

ررسی ندر درس قبل نه تنظیمات مرتبط نا جستجو و فیلتر کردن نتایج کلمات کلیدی پرداختیم. در این درس نه 

 یا جریمه دستی خواهیم پرداخت. Manual Actionو همچنین نخش  Internal Linksنخش 

  

 Internal Linksهای داخلی یا لینک

هایی از های داخلی( است که صفحه)لینک Internal Links  نخش Search Trafficنخش دیگری از منوی 

 اند.سایت شما لینک شدهوب هایدهد که از سوی دیگر صفحهسایت شما را نشان میوب

نویسید نهتر است در آن مطلب نه مطالب دیگر صفحات سایت خود میدر واقع هنگامی که شما مطلبی نرای وب

سایت شما از وجود دیگر های گوگل هنگام ورود نه وبشود که روناتسایت خود اشاره کنید. این کار سبب میوب

 دسترسی پیدا کنند. سایت نیز آگاه شده و نه آنمطالب وب

 سایت شماست.های گوگل در ایندکس شدن وبهای داخلی یک راهکار نرای کمک نه رناتدر حقیقت لینک

ها نه دیگر صفحات شما دسترسی پیدا نکنند یا مدت های داخلی استفاده نکنید ممکن است رناتاگر شما از لینک

 ها نرسند.زمان زیادتری طول نکشد تا نه آن صفحه

سایت نیز موثر است و کارنران را نه مطال ه های داخلی همچنین نرای افزایش میزان نازدید در وبنک دادن نه صفحهلی

 شوند.سایت شما تشویق میهای نیشتری از وبصفحه

فهماند که آن صفحه از مطالبی مهم تشکیل شده های داخلی یک صفحه نیز نه موتورهای جستجو میت داد لینک

مستر گوگل  مشاهده کردید که یک صفحه های داخلی در انزار وبشما در هنگام نررسی آمار صفحه لینکاست. اگر 

های ناالیی از لین لیست قرار گرفته  سایت شما در این لیست وجود ندارد یا یک صفحه نی اهمیت در رتبهمهم وب

 سایترود که صفحات مهم وبقع انتظار میسایت خود تجدید نظر کنید. در واهای داخلی وبناید در ساختار لینک

 ها آگاه شوند.های داخلی نیشتری ناشند تا موتورهای جستجو از اهمیت این صفحهشما دارای لینک

کنید ممکن است نه دلیل تازه ای را در آن مشاهده نمیهای داخلی  هیچ دادهاگر شما در هنگام کلیک نر نخش لینک

آن  ها تاکنون واردهای گوگل قرار نگرفته و این رناتد که هنوز مورد شناسایی رناتسایت شما ناشتاسیس نودن وب

کنید  صفحه ای مشاهده نمیسایت شما نرای مدتی طوالنی ف الیت کرده و در این صفحه دادهاند. اما اگر وبنشده
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Crawl Errors های گوگل در است رونات مستر گوگل را ناید چک کنید چرا که ممکنهای انزار وباز دیگر نخش

 سایت شما نا مشکالتی مواجه شده ناشند.وب

  

 Manual Actionدستی یا  جریمه

 Manualهای آن است  که در واقع آخرین نخش از زیرمجموعه Search Trafficهای یکی دیگر از زیر مجموعه

Action های جستجویل در کنار الگوریتمیا جریمه دستی نام دارد. جریمه دستی یک جریمه انسانی ست که گوگ 

 خود قرار داده است.

ارهایی توان نا راهکهای گوگل نرای نهتر شدن نتایج جستجو  هنوز هم میپس از تغییرات گسترده در ساختار الگوریتم

 بهای ناالی نتایج جستجو رساند که این موضوع سبها را فریب داد و یک نتیجه کم اهمیت را نه ردهاین الگوریتم

 شده گوگل نه فکر ایجاد جریمه دستی نیفتد.

شود و نرای رفع آن نیز م موال ناید چندین های گوگل اعمال میاین جریمه در نرخی از موارد از سوی یکی از متخص 

 سایت شما را پس از طی این مراحل لغو کنند.ها راضی شودند که جریمه دستی وبمرحله را طی کرد تا این متخص 

سایت شما نر اثر جریمه دستی این شرکت تحت تاثیر قرار گرفت  این موضوع در نخش گوید اگر جایگاه وبگوگل می

مستر گوگل نه اطالع شما خواهد رسید تا نرای رفع آن اقدام کنید. این شرکت همچنین از شما بهای انزار وپیام

آید یا عملکرد آن کاهش پیدا کرده نه نمی های جستجو نه نمایش درسایت شما در لینکخواهد هنگامی که وبمی

شما  سایتهای وبنخش جریمه دستی مراج ه کنید چرا که ممکن است این موضوع تاثیری آنچنانی نر نازدیدکننده

 مستر گوگل نه نمایش درآید.های انزار وبنداشته که در نخش پیام

 شوند:نشان داده می Manual Actionنه طور کلی جریمه های دستی نه دو صورت در صفحه 

  نخشSite-wide Matches سایت شما را تحت شوند که کل وبهایی نشان داده میکه در آن جریمه

 دهند.تاثیر قرار می

  نخشPartial Matches سایت هایی خاص از وبآیند که نخشیهایی نه نمایش در میکه در آن جریمه

 اند.شما را هدف گرفته

ند  های خاصی از خود شدههای دستی در نخشهای شناخته شده نیز شامل جریمهسایتخی از وباگر شنیده اید که نر

ها نه عنوان پلترفرمی نرای ف الیت کارنران دیگر در ایجاد سایتنه هیچ عنوان ت جب نکنید چرا که ممکن است این وب

 محتوای اشتراکی ف ال ناشند.
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سایت شما های جریمه شده وبیل جریمه گوگل و تاثیر آن در نخشهر نخش از این موارد نیز شامل دو نخش دل

 ۶۲۲۲سایت شما دچار جریمه دستی شود  تنها مورد آدرس یا نخش از وب ۶۲۲۲گوید اگر نیش از هستند. گوگل می

 مورد نخست آن نرای شما نه نمایش در خواهد آمد.

  

 جریمه های دستی به چه دلیلی اعمال می شوند؟

زیم. پرداهای دستی میهای دستی  نه نخش دیگر آن ی نی دالیل ایجاد جریمهیی کوتاه نا نخش جریمهپس از آشنا

 های دستی عوامل مختلفی دارند از جمله:جریمه

 سایت شماهای دیگر نه وبسایتهای غیرطبی ی از وبلینک 

 سایت هک شده 

 اسپم تولید شده توسط کارنران 

  سایت شمانی ارزش وبمحتوای نی کیفیت و کم ارزش یا 

  استفاده از تکنیکCloaking )ریدایرکت پنهان( 

 سایت شماهای غیرطبی ی در وباستفاده از لینک 

 استفاده از متن یا عبارات کلیدی تنها نرای موتورهای جستجو 

 های اسپماستفاده از تکنیک 

های غیرطبی ی لیستمان شروع کنیم  از لینکپردازیم. از انتدای ها میها و نحوه حل آنخب حاال نه مرور این جریمه

 Unnaturalنه پیغام  Manual Actionسایت شما. هنگامی که شما در صفحه های دیگر نه وبسایتاز وب

links to your site—impacts links  نرخورد کردید  نه این م نی است که گوگل متوجه شده الگویی از

 کند.سایت شما اشاره می  گمراه کننده یا دستکاری شده نه وبهایی نه صورت غیرطبی ی  ساختگیلینک

سایت خود و ناال نردن آن در نتایج جستجوی های جاری نسیاری از افرادی که نه دنبال افزایش پیج رنک وبدر سال

رسند نهای تبادل لینک نه هدف خود ها دیگر یا شرکت در طر حسایتگوگل نودند  س ی کردند نا خرید لینک از وب

 رود.مستر گوگل نه شمار میکه این موضوع نقض دستورال مل وب

ه ها نقشی نداشتها نیست و ممکن است شما نیز در نوجود آمدن این لینکگوگل در صدد راستی آزمایی این لینک

واهد نخ ها را نه حسابناشید  ننانر این نیاز نه عمل خاصی در این مورد نیست. گوگل نه صورت خودکار این لینک

سایت شما حذف شوند و اگر در این کار های ساختگی لینک شده نه وبآورد. ممکن است شما نخواهید که لینک

ها در صورت مشاهده آن در را نرای گوگل ارسال کنید تا آن Reconsideration Requestموفق شدید  گزینه 

 وض یت جریمه دستی شما نازنینی کنند.
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مواجه شوید. گوگل  Unnatural Links to Your Siteگری از این جریمه نا جریمه ممکن است شما در نوع دی

مستر گوگل از قوانین لینک دادن این راهنما آگاه کند نرای رفع این جریمه انتدا نا مطال ه راهنمای وبپیشنهاد می

 تر گوگل دانلود کنید.مسسایت شما داده شده است را از انزار وبهایی که نه وبشوید. سپس لیستی از لینک

 Links to Your Site > Who Linksها از طریق )سایتتوانید این لیست را نر اساس نام وبنرای این کار می

The Most > Download More Sample Links( یا نر اساس ترتیب زمانی از طریق )Links to Your 

Site > Who links the most > Download Latest Linksدست آورید.( ن 

ی کنید. مستر نررسها را نر اساس نقض قوانین لینک دادن گوگل یا دستورال مل وبتمامی آن پس از دانلود این لیست 

های اهاند یا در مهایی شروع کنید که نه شما نیش از دیگران لینک دادهسایتها زیاد است  کار را از وباگر ت داد لینک

 اند.ایت شما پرداختهساخیر نه لینک دادن نه وب

س سایت لینک دهنده تمامستر وبگوید نرای هر لینکی که قوانین این شرکت را نقض کرده  ناید نا وبگوگل می

نگیرید و از او نخواهید که این لینک را حذف کرده یا نا افزودن عباراتی نه لینک  مانع از استفاده از آن نرای افزایش 

 ها شوند.ایج جستجوسایت شما در نتپیج رنک وب

توانید آن را حذف کنید استفاده کنید. درناره نرای رد کردن هر لینکی که نمی Disavow Linksهمچنین از انزار 

 مستر گوگل نیشتر توضیح خواهیم داد.این انزار در نخش امنیت انزار وب

د آپلود گویگوگل ارسال کنید. گوگل میپس از انجام این کارها  ناید درخواست نازنینی در صفحه جریمه دستی را نه 

اید  اید و توضیحاتی نرای هر لینکی که در حذف آن ناموفق نودهها شدههایی که شما موفق نه حذف آنمدارک لینک

 ها در فرایند پاسخ نه درخواست شما کمک خواهد کرد.نه آن

  پس نهتر است کمی صبور ناشید. گوگل نازنینی درخواست شما نرای رفع جریمه دستی ممکن است کمی زمان نبرد

در صورت رسیدن نه نتیجه شما را مطلع خواهد کرد و اگر اقدامات انجام شده مثبت ناشد  جریمه دستی اعمال شده 

 سایت شما لغو خواهد شد.علیه وب
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 مسترهک و امنیت در گوگل وب -درس ششم

 

( انزار Security Issuesیا صفحه مسایل امنیتی )در نخش جریمه دستی  Hacked Siteاگر شما نا عبارت 

 Thirdاست که گوگل متوجه صفحاتی شده که از سوی شخ  سومی ) مستر گوگل مواجه شدید  نه این م نیوب

Party.هک شده است ) 

ه در هد کدهای موجود را تغییر میکند یا فایلهای هک شده آپلود میسایتهایی را در وبنیشتر مواقع یک هکر فایل

شود. در این موضوع  این محتوای مخرب  نه صورت پنهانی در فرایندی که ایندکس گوگل نه عنوان اسپم شناخته می

های ن د جریمه تر در نخششود حضور دارد. درناره شیوه کالکینگ نه صورت کامل( خوانده میCloakingکالکینگ )

 دستی صحبت خواهیم کرد.

ر سایت شما دسایت شما  نرای محافظت از کارنران اینترنتی در کنار نام وبشدن وب گوید در صورت هکگوگل می

نتایج جستجو از عباراتی استفاده خواهد کرد که نه کارنران هشدارهای الزم امنیتی را ندهد یا ممکن است از رنک 

 سایت شما در نتایج جستجو نکاهد و آن را در صفحات نخستین نه نمایش در نیاورد.وب

تان  یک رشته اقدامات را نرای مقانله نا هکر انجام دهید که در سایتدهد در صورت هک شدن وبگوگل پیشنهاد می

سایت خود از ( وبHoster) میزنان کردن آگاه ی نی مسیر انتدای از اقدامات این. است کرده اشاره آن نه این آدرس

 شود.ها را شامل میهای آنتان از هکرها و فایلسایتهک شدن آن تا انتهای مسیر ی نی پاک کردن و ت میر وب

آدرس گفته شده  سایت را که درکند یک ویدیوی کوتاه از موضوع هک شدن وبنرای شروع کار گوگل پیشنهاد می

 خواهد که نا میزنانسایت آشنا شوید. این شرکت سپس از شما میقرار دارد را تماشا کنید تا نا موضوع هک شدن وب

توانند از نه خطر افتادن دیگر ها میسایت شما هک شده است. آنسایت خود تماس نگیرید و نه او نگویید که وبوب

 سایتتان نه شما کمک کنند.ین توانایی آن را دارند که در نازیانی وبهای خود جلوگیری کنند و همچنمشتری

سایتتان نه جستجو و خواندن نیشتر درناره دهد عالوه نر کمک میزنان وبدر مرحله ن د  گوگل نه شما پیشنهاد می

های و نخش فروم آن و همچنین نحث StopBadware.orgسایت سایت نپردازید. گوگل وبمسائل هک شدن وب

 دهد.های هک شده را پیشنهاد میسایتدرناره وب Google Webmaster Centralموجود در فروم 

م های امنیتی قانل اطمینان کمک نگیرید. نرای قدالبته در استفاده از کمک دیگران ناید هوشیار ناشید که از متخص 

 خود را آفالین کنید. سایتکند که وبن دی گول پیشنهاد می

سایت خود انجام دهید و در ضمن نا این کار توانید کارهای ن دی را ندون دخالت و آگاهی هکر وبنا این کار شما می

سایتتان منتقل نخواهد شد. آفالین کردن سایت شما نیز نه کامپیوتر کارنران وبهای اسپم و کدهای مخرب وبفایل

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOhV6Gyjwss3hdD7sk-2B9X2ZDfIEzQNqDHDz1knHBfPHlH_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpkK1ksCz3i-2BAh0dcNDt2yOAhCsvc-2F1dCzfcpoM7BPuW-2FFl4PrKbQiGiTofgXCQT-2Fwt6xAUKs4zcU-2BeWpqBTPsdp7bCAr1n5DlbvDeYjgpJnOXjPivmOO7-2FTqpWMDvUjveoHfiMlHMjwniOcRhijnC8DDKd-2BEumF3FLrY9dJcpsyQ-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=y-2BwvUE9X7g5nJxoetJSQ0oms50llqjjUgvUc-2BpwaZDM-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpkK1ksCz3i-2BAh0dcNDt2yOu-2BcKxfaNjGmjWfWDkxWjM8eDZg5txNZTdvbxS0gCLahjXhLrCO2-2B9qCgrOkqUxtumasB-2FY0cdz5I6FhcRe2X5mpL5XuLrEbtRHYib2MCvLDmJDGIuDgfpqfWvtVipansS62FSy2bacrTHaBrHgMdeg-3D-3D


 
www.HiProgram.ir 

26 
 

د سایت شما نخواهفرایند نازیانی آن نه احتمال فراوان تاثیری نر کاهش میزان رنک وبسایت در مدت زمان کوتاه وب

 داشت و از این نانت نگران نباشید.

سایت خود منع کنید که این کار را ( در وبCrawlingدر این حالت شما ناید موتورهای جستجو را از خزیدن )

 ر ساده و در دو خط تهیه می شود انجام دهید.که نسیا robots.txtتوانید نا استفاده از فایل می

 Disallowکند و نخش ها را ملزم نه استفاده از این دستور میکه رونات User-agentاین دو خط عبارتند از نخش 

 ها نه آن دسترسی نداشته ناشند.خواهید روناتاست که شما می که شامل آدرس اینترنتی نخشی

و یا تنها رونات : * ”User-agent“ ها را نا استفاده از دستور انید تمامی رناتتومی User-agentشما در نخش 

 Disallowاز ف الیت خود آگاه کرده و سپس در نخش  User-Agent :Googlebotگوگل را نا استفاده از دستور 

 robots.txtر واقع فایل سایت خود منع کنید؛ ی نی دها را از خزیدن در وبآن: / “ Disallow“ نا استفاده از دستور 

 سایت شما نه این صورت در خواهد آمد:نرای منع تمامی موتورهای جستجو در تمامی وب

User-agent: * 

Disallow: / 

 نیشتر صحبت خواهیم کرد. crawlو دیگر دستورهای آن در نخش  robots.txtدرناره استفاده از فایل 

سایت های جستجورگر نه وبنرای منع دسترسی رونات robots.txtیل سایت و استفاده از فاپس از آفالین کردن وب

سایت خود را نه صورت کامل انجام دهید. نرای این کار الزم است که نه لیست شما  اکنون ناید وظایف مدیریت وب

د نه ها را چک کنید. ممکن است که هکرها یک کارنر نرای وروسایت خود مراج ه کرده و آنهای وبیوزر اکانت

سایت ایجاد کرده ناشند  که در این صورت الزم است این نام کارنری را یادداشت کرده و سپس این اکانت را نرای وب

جلوگیری از ورود مجدد هکرها حذف کنید. یادداشت نام این اکانت نیز در آینده نرای یافتن این هکرها نه کار شما 

 خواهد آمد.

سایت خود را تغییر دهید. پس از تغییر تمامی رمزها  نه تمامی یوزرها و اکانتهای وبپس از انجام این مرحله ناید رمز 

سایتتان را تایید کنید. پیشتر در همین دروس  نحوه اثبات مالکیت مستر گوگل نازگشته و مالکیت خود نر وبانزار وب

 ( توضیح داده شده نود.Verify Ownership of Your Siteسایت )نر وب

سایت  این نار چک کنید و نبینید که آیا هکرها در تنظیمات انزار نجام مراحل اثبات مالکیت خود نر وبپس از ا

یدا سایت خود را پمستر گوگل  وباند یا خیر. نرای این کار در صفحه اصلی انزار وبمستر گوگل دستکاری کردهوب

 کلیک کنید. Manage siteکرده و نر گزینه 
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ها نه شوید تا از صحت نام تمامی کارنران و شیوه دسترسی آن Add or Remove Usersسپس وارد نخش 

سایت اطمینان حاصل کنید. اگر نام کارنری جدیدی از سوی هکرها نه این فهرست اضافه شده  انتدا نام اطالعات وب

 و ایمیل این کارنر را یادداشت کرده و سپس آن را حذف کنید.

ا هایی انجام شده یمستر گوگل چنین دستکاریهای انزار وبکنید که در دیگر قسمتدر پایان این مراحل  تحقیق 

 < Gear Iconیا  Google Index > Remove URLsهای خیر. نه طور مثال چیزی غیرعادی در نخش

Change of Address ( .نباید وجود داشته ناشدGear Iconمستر   آیکون تنظیمات در صفحه اصلی انزار وب

 است.( گوگل

 پس از طی این مراحل نونت آن است که طبی ت حمله را تشخی  دهید.

ا هتواند نه شما در این مورد کمک کند. نر قسمت پیاممستر گوگل میها در انزار وباطالعات موجود در نخش پیام

ه این حمله کند کمی کلیک کرده تا نبینید که آیا گوگل پیامی در این رانطه نه شما داده یا خیر. پیام گوگل مشخ 

از شیوه صفحات  متن یا لینک اسپم صورت گرفته یا نه صورت حمله فیشینگ نوده و یا از راه نرم افزارهای مخرب 

(Malwareانجام شده است. گوگل پیشنهاد می ) کند اگر حمله از راه شیوه فیشینگ صورت گرفته  از پاک کردن

ه شود کای گفته مییت خود خودداری کنید. )حمله فیشینگ  نه حملهسااین پیام تا انتهای مسیر پاک سازی وب

خواهند که نام کارنری و رمز خود را وارد سایت اصلی از شما میسایت ج لی شبیه نه وبهکرها نا ساختن یک وب

ه دهند. البتیکنید و کارنران اینترنتی ندون اطالع از وجود این حمله  نام کارنری و یوزر خود را نه هکرها تحویل م

 مقانله نا این عملیات در نسیاری از موارد ساده است.(

مستر ( در انزار وبSecurity Issuesسایت خود  نه نخش موضع های امنیتی )پس از مرور شیوه هک شدن وب

 Malwareسایت شما از طریق نرم افزارهای مخرب آلوده شده ناشد  این موضوع و نوع گوگل مراج ه کنید. اگر وب

یا  Modified Server Configurationرسد. نوع نرم افزارهای مخرب ممکن است نه صورت نه اطالع شما می

Error Template Injection ها را نیاموزید.توانید نحوه مقانله نا آنسایت گوگل میکه شما در وب 

 Contentع شیوه هک شدن همچون سایت شما نر اثر حمالت اسپم هک شده ناشد  این موضوع نه همراه نواگر وب

Injection شود.نه شما اطالع داده می 

مستر گوگل مواجه شوید که نرای حل شما همچنین ممکن است نا اخطار عملیات فیشینگ در نخش امنیتی انزار وب

 این مشکل نیز گوگل راهکارهایی را نه شما نشان خواهد داد.

 سایتود را پاکسازی و ت میر و همچنین میزان آسیب پذیری دوناره وبسایت خهای حمله  وبپس از آگاهی از شیوه

 خود را نررسی کنید تا در آینده نا این مشکل مواجه نشوید.
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User-generated Spam 

 هایسایت هک شده در نخش جریمه دستی و نحوه مقانله نا آن دوناره نه نخش دیگری از جریمهپس از نررسی وب

نرخورد کردید  نه این  User-generated Spamهای دستی نا عبارت شما در نخش جریمه دستی نازگردیم. اگر

سایت اسپمی شناخته که این اسپم از سوی کارنرانتان منتشر سایت شما را نه عنوان وبم نی ست که گوگل وب

ها های یادگاری مهمانحههای گفت و گو  صفهایی چون فرومسایتشود. این نوع اسپم از سوی گوگل م موال در وبمی

(Guestbook Pagesو یا در پروفایل کارنران تشخصی داده می ).شود 

سایت شما را شامل جریمه سایت شما یا تمامی وبگوگل نرای مقانله نا این اسپم پراکنی ممکن است نخشی از وب

 Google’sسایت گوگل )دستی کند. نهتر است در هنگام نرخورد نا این موضوع  انتدا راهنمای مدیر وب

Webmaster Guidelinesسایت شما ( را مطال ه کنید و سپس مراحل زیر را نه کار نگیرید تا این جریمه از وب

 نرداشته شود.

ها  نظرات ونالگ یا پروفایل توانند محتوا اضافه کنند مانند فرومسایت خود که کارنران میهایی از وبانتدا قسمت

ارج نحث  های خهای تبلیغاتی  لینکها یا پروفایلها ناید از نظر وجود پستید. سپس این قسمتکارنران را مشخ  کن

ها در تولید محتوا ندون دخالت انسان  و یا حضور رونات Discount Insuranceهای کارنری تبلیغاتی مانند نام

 ل است را حذف کنید.مورد نازنینی قرار گیرد. شما ناید هرگونه محتوایی که مخالف قوانین گوگ

سایت خود را نرای سایت گوگل  درخواست نازنینی وبپس از انجام این مراحل و اطمینان از رعایت قوانین مدیر وب

گوگل ارسال نمایید. همانطور که پیشتر نیز گفتیم  این نازنینی ممکن است کمی طول نکشد و گوگل پس از انجام 

 د.آن  شما را از نتیجه ناخبر خواهد کر

  

 سایت شمامحتوای بی کیفیت و کم ارزش یا بی ارزش وب

در نررسی نخش دیگری از دالیل اعمال جریمه دستی از سوی گوگل  نه جریمه نه دلیل محتوای کم ارزش یا کم 

 Thin Content Withنه عبارت  Manual Actionرسیم. هرگاه شما در نخش سایت شما میاهمیت وب

Little or No Added Value داند سایت شما را کم ارزش میست گوگل محتوای وبنرخورد کردید نه این م نی

-Cookieهای دیگر )سایتکه این ممکن است نه دالیلی چون صفحات کم ارزش وانسته  کپی کردن تمپل وب

Cutter Sites( ایجاد صفحاتی نرای استفاده از اسپم آگهی  )Spamdexing( در جذب کارنر )Doorway 

Pagesهای دیگر رخ داده ناشد.سایتها یا کپی کردن مطالب از وب(  تولید محتوای اتوماتیک توسط رونات 

ل است. مستر گوگکند و نه همین دلیل نرخالف قوانین وبها نه کارنران مطالبی منحصر نه فرد ارائه نمیاین تکنیک

کند که ممکن است این جریمه شامل تمام یا نخشی یها را نا جریمه دستی مواجه مسایتگوگل نر این اساس این وب

 ها شود.سایتاز این وب
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مستر گوگل را مطال ه کرده و سپس نا جستجو نرای رهایی از جریمه دستی در این حالت انتدا نهتر است راهنمای وب

 Thin Content With Little or No Added Valueسایت خود نه دنبال دلیل جریمه در محتوای وب

( Request Reconsiderationناشید. ن د از پیدا کردن دلیل این جریمه  و رفع این مشکل  درخواست نازنینی ) 

 سایت شما نتیجه را نه شما اطالع دهد.را نرای گوگل ارسال کنید تا گوگل پس از نازنینی وب

 

 

 

 Cloaking استفاده از تکنیک -درس هفتم

نرخورد کردید نه این  Cloaking and/or Sneaky Redirectsارت اگر شما در نخش جریمه دستی  نه عب

کند که تنها نرای رونات های گوگل قانل رویت است و کارنران هایی استفاده میسایت شما از صفحهست که وبم نی

گوگل دیده  سوی فرستد که ازهایی متفاوت میاینترنتی توانایی مشاهده آن را ندارند و یا کارنران اینترنتی را نه صفحه

 شوند.نمی

رود و اجرای این راهکارها نرای مستر گوگل نه شمار میهر دوی این موارد نرخالف قوانین منتشر شده در راهنمای وب

 افزایش پیج رنک نه اعمال جریمه دستی از سوی گوگل خواهد انجامید.

شرکت  مستر اینکند انتدا راهنمای وبنهاد مینرای اینکه نتوانید از جریمه دستی در این حالت رها شوید  گوگل پیش

 را مطال ه نمایید. Sneaky Redirectsو  Cloakingهای در زمینه تکنیک

سایت خود های جستجوگر نه وبمستر گوگل نرای آوردن رناتدر انزار وب Fetch as Googleسپس از انزار 

د نیشتر صحبت خواهیم کرد.( سپس محتوای دیده در دروس ن  Fetch as Googleاستفاده کنید. )درناره انزار 

( را نا محتوایی که شما نه عنوان یک کارنر Content Fetched by Googleهای گوگل )شده توسط رونات

 نینید را مقایسه کنید.سایت خود میانسانی از وب

کنید. این مرحله ممکن  سایت را شناسایی کرده و حذفاگر محتواهای مقایسه شده متفاوت نود  نخش متفاوت وب

 سایت شما در سرور داشته ناشد.است نیاز نه تمامی کدهای وب

ند کها منتقل میهایی متفاوت از انتظار آنسایت شما که کارنران را نه صفحههایی از وبهمگام نا این مرحله  آدرس

( را نه IPها )نج مشخصی از آی پیهای گوگل یا یک رهایی ناشید که روناترا چک کنید و همچنین نه دنبال آدرس
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ها کند  این نخشها نرای انتقال کارنران استفاده میسایت شما از این راهکند. اگر وبهایی متفاوت هدایت میصفحه

 سایت را نیز شناسایی کرده و حذف کنید.از وب

سایت شما وب htaccessفایل . شود یا درم موال این نوع انتقال کارنران در دستورهای جاوا اسکریپت نوشته می

موجود است. همچنین شما ممکن است نرای پیدا کردن دلیل این انتقال کارنران مجبور شوید محتوای مدیریت سیستم 

(Management System.و هرگونه پالگین موجود را نیز چک کنید ) 

جه نجام نررسی توسط گوگل و اعالم نتیپس از رفع این مشکالت ناید درخواست نازنینی را نرای گوگل فرستاده و تا ا

 آن نه شما نردنار ناشید.

  

 سایت شمااستفاده از لینک های غیرطبیعی در وب

مواجه شدید  نه این  Unnatural Links From Your Siteهرگاه در نخش جریمه دستی نا عنوان جریمه 

های ساختگی  فریبنده و یا الگوی لینکسایتی شناخته که از یک سایت شما را نه عنوان وبست گوگل وبم نی

پیج  ها نرای ناالنردن رنککند. پیشتر هم گفتیم که خریدن لینک و دستکاری در لینکدستکاری شده استفاده می

 رود و شامل جریمه دستی خواهد شد.مستر این شرکت نه شمار میسایت از دیدگاه گوگل نقض قوانین وبوب

سایت شما را مورد هدف قرار دهد. نرای رفع سایت یا تمامی وبن است نخشی از وبجریمه دستی در این حالت ممک

ه مستر این شرکت در زمینه لینک دادن را مطال کند قوانین وبجریمه دستی در این حالت نیز گوگل انتدا پیشنهاد می

کنید  ها را حذفده و آنها که سبب شکسته شدن قوانین گوگل شده را شناسایی کرکنید و سپس آن دسته از لینک

 سایت شما تاثیر نداشته ناشند.ها نر رنک پیج وبیا راهکاری اعمال کنید که این دسته از لینک

ها نرای ها و یا مسدود ساختن آننه این لینک” rel=”nofollowتوانید نا اضافه کردن دستور نرای مثال  می

 سایت خود جلوگیری کنید.ها در رنک پیج وباز تاثیر آن robots.txtموتورهای جستجو در فایل 

سایت خود و اعالم پس از طی این مراحل نیز الزم است درخواست نازنینی را نرای گوگل فرستاده و تا نررسی وب

 نتیجه از سوی گوگل نه شما  صبر کنید.

  

 استفاده از متن مخفی و یا کلمات کلیدی انباشته بی ربط

مواجه  Hidden Text and/or Keyword Stuffingای نا عنوان تی نا جریمهاگر شما نا در نخش جریمه دس

سایت خود از متن مخفی یا کلمات کلیدی انباشته نی رنط شدید  نه این م نی ست که گوگل م تقد است شما در وب
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ید ایجاد شده  فشود که نا رنگ سفید در پس زمینه ساید. متن مخفی در ت اریف گوگل نه متنی گفته میاستفاده کرده

هایی نا سایز صفر استفاده شده و یا لینکی را تنها در یک کاراکتر خالصه متنی پشت سر یک عکس قرار گرفته  از فونت

 کرده است.

هایی اشاره دارد که از یک لیست کلمات کلیدی یا سایتکلمات کلیدی انباشته نی رنط هم در ت اریف گوگل نه وب

نند تا از این طریق رینک پیج خود را ارتقا سایت ندارد استفاده میی نا متن حاضر در وبمحتوای نی رنط که ارتباط

 دهند.

ند توااین کارها نیز نرخالف راهنمای ونستر گوگل است و شامل جریمه دستی این شرکت خواهد شد. این جریمه می

ن مستر گوگل در اینهتر است راهنمای وب سایت شما را نیز شامل شود. نرای رفع این جریمه نیزاز نخشی تا تمام وب

مستر گوگل نرای نررسی محتواهایی که در در انزار وب Fetch as Googleزمینه را مطال ه کنید و سپس از انزار 

 توانند آن را نبینید  نهره نگیرید.دید رونات های گوگل هستند ولی کارنران نمی

د که رنگی شبیه یا دقیقا مانند پس زمینه خود دارند. نرای انجام این کار هایی نگردیهمگام نا این مرحله نه دنبال متن

در مکینتاش استفاده کنید. نه دنبال هرگونه  Command + Aدر ویندوز و لینوکس یا  Ctrl + Aتوانید از می

ها متن مستر گوگل است. سپس اینسایت خود ناشید که نرخالف راهنمای وبوب CSSمتن پنهان نه کار رفته در 

ل های گوگل نیز قانها را می نینند از سوی رناترا حذف یا دوناره طراحی کنید تا همانگونه که کارنران اینترنتی آن

 رویت ناشد.

پس از انجام این کارها ناید درخواست نازنینی مجدد را نرای گوگل ارسال کنید  پیشتر نیز گفته شد که تا رسیدن نه 

 گوگل ناید صبر کنید و این نررسی ممکن است طوالنی شود. نتیجه و اعالم آن از سوی

  

 های اسپماستفاده از تکنیک

نه  Manual Actionرسیم. هرگاه شما در نخش های دستی نه نخش استفاده از اسپم میدر نخشی دیگر از جریمه

ت که گوگل سنرخورد کردید  نه این م نی Pure Spamو یا  Spammy Structured Markupعبارتی چون 

 مستر خود یافته است.های موجد در راهنمای وبسایت شما را نرخالف تکنیکنخشی از وب

های دیگر نه صورت دستی یا اتومایتک  استفاده از تکنیک سایتها ممکن است شامل انتشار مجدد وباین تکنیک

Cloakingمطالب نامرتبط و گمراه کننده و دیگر های دیگر  انتشار سایت  استفاده از انتشار اتوماتیک مطالب وب

 رفتارهایی از این دست ناشد.
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 مستر گوگل حذف و اصال حها نر اساس راهنمای وبنرای رفع جریمه در این حالت نیز ناید تمامی این مطالب و تکنیک

ا عاری ر سایت شماشده و سپس درخواست نازنینی مجدد نرای گوگل فرستاده شود. اگر گوگل در نازنینی مجدد وب

 سایت را لغو خواهد کرد.از هرگونه از این موارد تشخی  دهد  جریمه دستی اعمال شده نر وب

  

 عدم تطبیق عکس

مواجه شدید نه این م نی ست که نخشی از  Image Mismatchاگر شما در نخش جریمه دستی نا عبارت 

های نه نمایش درآیند که متفاوت از عکس ای در نتایج جستجوی گوگلسایت شما ممکن است نه گونههای وبعکس

 سایت شما را جریمه دستی کرده است.سایت شماست و گوگل نه این دلیل وبموجود در وب

 سایت شما را در نر گیرد.سایت شما زیاد ناشد  این جریمه ممکن است کل وبهای اینگونه در وباگر ت داد این عکس

سایت شما  همانگونه در صفحه نتایج های موجود در وبن پیدا کنید که عکسنرای رفع این جریمه نیز انتدا اطمینا

آیند و سپس درخواست نازیبینی را نرای گوگل ارسال کنید و درخواست شما مورد جستجوی گوگل نه نمایش در می

 نررسی قرار گیرد.

” Anti-Hotlinking“از انزار  سایت شما ممکن است نه دلیل استفادههای وبنمایش اشتباه یا نه گونه دیگر عکس

 سایت شما در سرور نیاز شود.رخ داده ناشد که ممکن است نه نازنینی کد وب

 Searchدر اینجا نررسی نخش جریمه دستی و نحوه رفع این جریمه را نه صورت کامل نا هم نررسی کردیم و نخش 

Traffic مستر گوگل نا عنوان از انزار وبنریم. در درس آینده نه نررسی نخش دیگری را نه پایان میGoogle 

Index .خواهیم پرداخت 
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  Google Index-  درس هشتم

همانطور  Google Indexمستر گوگل نپردازیم. مجموعه در انزار وب Google Indexدر این درس نه مجموعه 

اطالعاتی درناره ایندکس شدن های گذشته نیز کم و نیش نا ان آشنا شدیم قرار است که از نامش پیداست و در درس

 سایت را نه شما ندهد.صفحه وب

 Remove URLsو  Index Status  Content Keywordsهای این مجموعه دارای سه زیر مجموعه نه نام

 است.

  

Index Status 

سایت هایی از وبشما نا اطالعاتی در ناره آدرس Google Indexاز زیر مجموعه  Index Statusدر نخش 

 شوید که گوگل توانایی ایندکس کردن آن را طی سال گذشته داشته است.واجه میم

دهد. یاند را نشان مهایی که در گذشته ایندکس شدهنگاه انتدایی نه این زیر مجموعه نه شما یک جدول نا ت داد صفحه

های پیش از این روناتشود. اگر شما   چند آپشن دیگر نه شما نشان داده میAdvancedنا کلیک نر روی دکمه 

ها را مشاهده کنید. توانید ت داد این صفحهاید  میسایت خود منع کردههای وبگوگل را از حضور در ت دادی از صفحه

ور اند را نبینید و همینطسایت خود که تاکنون تحت کراول قرار گرفتههای وبتوانید ت داد تمامی صفحههمچنین می

هایی هستند که شما های حذف شده  صفحهاند  نیز آگاه شوید. صفحههایی که حذف شدههتوانید از ت داد صفحمی

مستر گوگل شده نودید. درناره این وب Remove URLsها نا ثبت کردن آدرس در انزار پیشتر خواستار حذف آن

 انزار ن دا نیشتر توضیح خواهیم داد.

تواند یک نیشتر دقت کنید چرا که این نمودار می Index Statusهمواره نه نمودار نمایش داده شده در صفحه 

 سایت شما ناشد.هشدار زود هنگام نرای اشتباه یا عدم دسترسی گوگل نه نخشی از وب

سایت شما را نه صورت دسته جم ی نمایش های گوناگون وبهای نسخهگوید در این قسمت  دادهگوگل همچنین می

آدرس صفحه هستید  ۶۲سایت نا تر شود. نرای مثال  فرض کنید شما صاحب یک وبدهد تا کار نرای شما سادهنمی

توانند این صفحات را نبینند و همچنین سایت شما می( وبSign inکه مردم در حالت عادی و ندون ورود نه سیستم )

سایت تنها یک نسخه از وبصفحه دیگر را مشاهده کنند  اگر شما  ۶۲۲توانند سایت شما میها نا ورود نه سیستم وبآن

مستر گوگل م رفی کنید  شما در این نخش تنها آمار همین ( را نه انزار وبhttp://example.com خود )مثال

 کنید.مشاهده میسایت خود را وب SSLورزن ندون پروتکل 
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  ناید این https://example.comکند نا آدرس استفاده می SSLسایت شما از پروتکل اگر نسخه دیگر وب

ای چون ت مشانه  شما همچنین نرای دیدن آمار صفحهمستر گوگل م رفی کنید. نه صورآدرس را نیز نه انزار وب

www.example.com/blog/ مستر خود ناید این زیرشاخه را در انزار وبVerify در  کنید تا آمار ایندکس آن

های نه نمایش در آید. هرچند که آمار دامنه ندون زیرشاخه  نشان دهنده تمام آمار صفحه Index Statusصفحه 

 ایندکس شده نرای آن دامنه است.

های کنید و تفاوتی میان آدرس Verifyسایت خود را های وبخواهد که تمامی نسخهگوگل نه همین دالیل از شما می

 یا ندون آن  قائل نشوید.و  wwwشروع شونده نا 

  

 استفاده کنیم؟ Index Statusچگونه از گزارش صفحه 

 سایت شما دسترسی داشتهافزایش پایدار در خطوط نمودار نیانگر آن است که گوگل نه صورت منظم نه محتوای وب

های ایندکس فحهسایت تحت ایندکس موتورهای گوگل قرار دارد. اگر شما یک کاهش ناگهانی در ت داد صو این وب

های گوگل شده یا رونات Overloadیا  Downشده مشاهده کردید  ممکن است نه این م نی ناشد که سرور شما 

 اند.سایت شما نه مشکل نرخوردهدر دسترسی نه محتوای وب

  شدن آنتواند حاکی از دالیلی چون هک سایت نیز مهم است و میهای وبافزایش ناگهانی در ت داد ایندکس صفحه

های اتوماتیک و یا محتواهای تکراری ناشد. در نرخی از این موارد گوگل ممکن است پیامی را نرای آگاه تولید صفحه

سازی شما از مشکالت نفرستد. نه صورت کلی  ناید هرگونه تغییرات ناگهانی در این نخش مورد توجه و نازنینی قرار 

 سایت شما ناشد.نیتی یا مشکالتی در وبنگیرند چرا که ممکن است ناشی از مسائل ام

  

Content Keywords 

است. شما در این صفحه  Content Keywords  زیر مجموعه Google Indexنخش دیگری از مجموعه 

سایت شما های گوگل هنگام کراول در وبها را خواهید دید که روناتلیستی از عبارات کلیدی مهم و انواع دیگر آن

سایت شما  نیشتر متداول است  چیزی شبیه نه انر واژه . در واقع این لیست شامل عباراتی شده که در وباندپیدا کرده

(Word Cloud.) 

 توانید نا کلیک نر روی عبارت اهمیت هر عبارت نازتاب دنده چگونگی پیداشدن آن عبارت در صفحه شماست. شما می

 رفته را مشاهده نمایید.هایی که این عبارت در آن نه کار لیستی از صفحه
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سایت خود نه کار نبرده ای در این لیست مشاهده کردید که انتظار دیدن آن را نداشتید و تاکنون آن را در وباگر واژه

سایت شماست. اگر انتظار داشتید که عباراتی مشخ  را در این نودید  این موضوع نشاندهنده احتمال هک شدن وب

سایت وب هایتواند چند دلیل داشته ناشد از جمله ممکن است گوگل تمامی صفحهد  مینینیلیست نبینید ولی نمی

مستر در انزار وب Crawl Errors Pageکند صفحه شما را کراول یا ایندکس نکرده است و این شرکت پیشنهاد می

 گوگل را نازنینی کرده تا شاید مشکالت احتمالی را در این صفحه مشاهده کنید.

  

Remove URLs 

( Crawl Error Reports( همواره در نخش گزارش اشتباهات کراول )URLنرخی موارد ممکن است یک آدرس )

توانید نا نه نمایش در آید در صورتی که شما مطمئن هستید این آدرس وجود ندارد. شما این آدرس اشتباه را می

 از نین نبرید. Remove URLsاستفاده از درخواست حذف در نخش 

سایت خود را وارد کنید و از وارد کردن آدرس صفحه   آدرس صفحه وبRemove URLsتوجه کنید که در نخش 

سایت خود که مایل نه حذف آن هستید  نتایج جستجوی گوگل خودداری کنید. پس از وارد کردن درست آدرسی از وب

 این کار انجام شود. را انتخاب کنید تا "Webmaster Has Already Blocked The Page"گزینه 

ترین راه ساده Remove URLsتوان استفاده کرد اما استفاده از های دیگری نیز مینرای حذف یک آدرس از شیوه

 انجام آن است.

 است. Crawlرسد و اکنون زمان نررسی نخش نه پایان می Google Indexخب نا این توضیحات  مرور مجموعه 

  

Crawl 
 Crawl Errors  Crawlمستر گوگل شامل شش نخش است که این شش نخش عبارتند از: این نخش از انزار وب

Stats  Fetch as Google  Blocked URLs  Sitemaps  وURL Parameters. 

 نپردازیم. Crawlهای اکنون نهتر است نه م رفی زیر مجموعه

Crawl Errors 

 سایتآن نا اشتباهات رونات اسپایدر گوگل در کراول وبست که شما در نخشی Crawl Errorsاشتباهات کراول یا 

توانند نا رفع اشتباهات و کشاندن مستران نسیار نا اهمیت است چرا که میشوید. این نخش نرای وبشما مواجه می

سایت خود در جستجوهای های وبسایت خود  سبب نیشتر شدن نمایش صفحهرونات اسپایدر گوگل نه درون وب

 شوند. انجام شده
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وند: شهای اشتباه مواجه خواهید شد. این اشتباهات در دو دسته طبقه نندی میشما در این صفحه نا لیستی از آدرس

سایت شما یا در سرور وب DNS( که نه دلیل وجود اشتباهاتی در Site Errorsسایت )دسته نخست  اشتباهات وب

نوده ناشد و دسته دوم  اشتباهات آدرس  robots.textر فایل آن رخ داده و یا ممکن است نه دلیل خطای رخ داده د

(URL Errorکه همان مشکل نوجود آمده در کار رونات )( های اسپایدر گوگل است. این اشتباهاتURL Error )

 شوند.طبقه نندی می Feature Phoneهای هوشمند و در سه مکانیسم مختلف وب  تلفن

های گوگل نهره نگیرید. هر ن نشوید و از آن نرای هموار کردن راه جستجوی روناتاز دیدن این لیست غمگین یا نگرا

توانید نا کلیک نر زنانه گذارد. شما در این صفحه میآدرسی در این صفحه اطالعات مختلفی را در اختیار شما می

Linked Fromرا نیز همانطوری که ها نیان شده را نبینید. محتوای این صفحات   منبع صفحاتی را که آدرس آن

نبینید که نرای حل مشکالت  Fetch as Googleتوانید نه کمک انزار نینند را میهای گوگل آن را میرونات

 CSVتوانید این مشکالت را نا استفاده از دکمه دانلود  نه صورت فایل صفحات شما نسیار مفید است. شما همچنین می

 گوگل دانلود کنید. Spreadsheetیا 

مستر خود س ی کرده تا اشتباهات موجود را نر اساس اهمیت های جدید نرم افزار انزار وبگل هچنین در نسخهگو

سایت تواند نه کمک شما نیاید تا نا حل مشکالت مهم تر نتوانید اشتباهات نیشتری را از وبنشان دهد. این موضوع می

 خود رفع کنید.

 Markتوانید چک ناکس کنار آدرس را انتخاب کرده و دکمه دید  میاگر مشکالت موجود در این صفحه را حل کر

as fixed   را فشار دهید. این آدرس از لیست پاک خواهد شد اما اگر مشکل این صفحه همچنان ناپرجا مانده ناشد

 های گوگل  دوناره آدرس آن نه این لیست افزوده خواهد شد.در کراول ن دی رونات

Crawl stats 

روز گذشته است. این آمار شامل  ۹۲های گوگل در صفحه شما طی حه کراول شامل اطالعاتی از ف الیت روناتآمار صف

 های پی دی اف و حتی عکس است.  جاوا اسکریپت  فلش  فایلCSSسایت شما از قبیل تمامی محتوای وب

های گوگل در ن ف الیت رونات( نر این عقیده هستند که میزاSEOنسیاری از نهینه کنندگان موتورهای جستجو )

سایت ارتباط دارد. نرای مثال  اگر شما ندون افزودن محتوایی ها نه میزان عالقه گوگل نه محتوای آن وبسایتوب

سایت خود مطمئن هستید(  خاص  متوجه افزایش عادی و مثبت در کراول صفحات خود شدید )و از هک نشدن وب

سایت خود از راه موتورهای جستجوی گوگل ناشید و نرعکس این مورد دکنندگان وباحتماال ناید منتظر افزایش نازدی

 نیز صادق است.

صحبت  Fetch as Googleخواهیم پرداخت و از انزار مهم  Crawlهای دیگر مبحث در درس آینده نه نخش

 خواهیم کرد.
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 Fetch as Google ابزار -درس نهم

 

های است که نه شما در کشاندن رونات Fetch as Google  انزار Crawlنخش  یکی از انزارهای مهم و کارنردی

 کند.سایت خود کمک میاسپایدر گوگل نه درون وب

دهد که شما نه دنبال راهکاری نرای نهتر کردن عملکرد ض یف این موضوع زمانی اهمیت خودش را نشان می

 هایتان در نتایج جستجوها هستید.صفحه

های کنید  اگر روناتسایت خود استفاده میهای مدیا در در نمایش محتوای وبامی که شما از فایلنرای مثال  هنگ

گوگل نه خونی محتوای شما را کراول نکنند نه احتمال فراوان محتوای صفحه شما آنگونه که هست در نتایج جستجوها 

استفاده کنید تا دوناره  Fetch as Googleر توانید از انزانه نمایش در نخواهد آمد. نرای رفع این مشکل شما می

 مورد رصد اسپایدرهای گوگل قرار نگیرد.

سایت شما هک شده ناشد. در این هنگام انزار ست که وبهنگامی Fetch as Googleمورد دیگر استفاده از انزار 

Fetch as Google ن فرض کنید که ادمیکند تا صفحات مشکلدار را شناسایی کنید. نرای مثال نه شما کمک می

سایت خود در سایت خود در گوگل است. او از دیدن وبدر حال جستجوی وب www.example.comسایت وب

شود این کلمه در   مخصوصا اینکه او متوجه میشودشگفت زده می Viagraمیان نتایج جستجوی واژه ای چون 

تواند از شده است و او می Verifyسایت او در انزار ونسمتر گوگل ونالگ او اصالً نه کار نرفته است. خوشبختانه وب

 سایت او دیده است.استفاده کند تا دقیقا متوجه شود گوگل چه چیزی در وب Fetch as Googleانزار 

های و دیگر واژه Viagraتواند واژه دهد و او دقیقا میسایت را نه او نشان میو محتوای صفحات وب این انزار جزییات

 سایت خود را مشاهده کند.اسپم در وب

سایت او نفوذ کرده و محتواهایی ناخواستنی و پنهان افتد که یک هکر مخرب نه امنیت وباین موضوع زمانی اتفاق می

دهند چرا که های گوگل تشخی  میاست. این موضوع را نه کارنران عادی نلکه تنها رونات سایت او افزودهرا نه وب

آید اما ( نه صورت عادی نرای کارنران نه نمایش در میSource Code at The Siteسایت )سورس کد وب

نزار یی نه جز استفاده از اهانینند. ناید نگوییم تشخی  این موضوع از راهای دیگر آن را میهای گوگل نه گونهرونات

Fetch as Google .نسیار سخت است 

 HTML  آن را نه همراه انزارهای Fetch as Googleکند نرای استفاده نهتر از انزار گوگل پیشنهاد می

Suggestions  وCrawl Errors  نه کار نبرید. استفاده ازHTML Suggestions شود که شما سبب می

و عناصر دیگری که نر عملکرد  Meta Descriptions  (Title Tagsهای عنوان )بود تگپیشنهادهایی نرای نه
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کند تا هم نه شما کمک می Crawl Errorsگذارد  داشته ناشید. انزار سایت شما در هنگام جستجو تاثیر میوب

 ها دچار مشکل هستند را نبینید.های گوگل نرای کراول کردن در آنهایی که روناتصفحه

مستر گوگل رفته و در در انزار وب Crawlست نه زیرمجموعه کافی Fetch as Googleرای استفاده از انزار ن

خواهید چک شود را وارد کنید. سپس از میان لیست  نوع سایت خود که می  آدرس نخشی از وبText Boxقسمت 

سایت شما را های گوگل وبد روناتهای گوگل را مشخ  کنید. نرای اینکه نبینیو نحوه چک شدن توسط رونات

های هوشمند کراول های گوگل چگونه نرای تلفن  نرای اینکه نبینید روناتWebکنند  گزینه چگونه کراول می

های گوگل در زمینه و در نهایت نرای نحوه چگونگی کار رونات Mobile Smartphoneکنند  گزینه می

Feature Phonesهای   گزینهMobile xHTML سایت های ژاپنی( و یا )نیشتر نرای وبMobile 

XHTML/WML .را انتخاب کنید 

های گوگل آدرس خواسته شده شما را کراول کنند. البته در این نخش را فشار دهید تا رونات Fetchسپس دکمه 

دن در های گوگل عالوه نر کراول کرکلیک کنید تا رونات Fetch and Renderتوانید نر دکمه همچنین می

 سایت شما  نه رندر آن نیز نپردازند.وب

توانید آن صفحه را نرای ایندکس شدن در های گوگل نه صورت موفق کار را نه پایان رساندند  شما میهرگاه رونات

کلیک کنید. شما از انزار  Submit to Google Indexگوگل ارسال نمایید. نرای این کار کافی ست که نر دکمه 

Fetch as Google مرتبه طی یک هفته استفاده کنید. ۵۲۲توانید تا می 

  

Blocked URLs 

سایت را نه شما هایی از وباست که در آن آدرس Blocked URLs  نخش Crawlچهارمین نخش از مجموعه 

ز ا اجازه دسترسی گوگل را نه این صفحات نداده است. در واقع این فایل پیشتر robote.txtدهد که فایل نشان می

 سایت شما منعهای گوگل از رفتن نه نرخی از صفحات وبسوی شما ایجاد شده و شما در آن خواسته نودید که رونات

 ها قرار است محرمانه نماند.شوند. این دستور م موال نه این دلیل صادر شده که محتوای صفحه

های ز خوانده شدن صفحه توسط روناتتوانید مانع انیز می Meta Tagدر نخش  Noindexشما همچنین از دستور 

شوند  یک صفحه اینترنتی مواجه می Meta Tagدر  Noindexهای گوگل نا دستور گوگل شوید. هنگامی که رونات

گذارد. اگر پیشتر این صفحه شامل دستور گوگل این صفحه را نه صورت کامل آن را از نتایج جستجوهای خود کنار می

Noindex ر پس از مدتی نه آن اضافه شد  گوگل پس از متوجه شدن از این موضوع در اولین کراول نبود و این دستو

 گذارد و نرای کارنران جستجوگر نمایش نخواهد داد.خود از صفحه  این صفحه را از نتایج جستجوها کنار می
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 robot.txtتوضیحات بیشتر درباره فایل 

آشنا شده نودید. این فایل همانطور که پیشتر گفته شد  قرار  robot.txtپیشتر نا نرخی از دستورهای داخل فایل 

های نسیاری از موتورهای جستجو سایت شما شود. در واقع روناتها در نرخی از صفحات وباست مانع حضور رونات

ها داده کنند. این اجازه نه همه رونات سایت را دریافت میپیش از حضور در صفحات شما  از شما اجازه حضور در وب

توانید نا استفاده از دستورهای فایل ها را از حضور در نرخی از صفحات منع کنید میشود و اگر شما نخواهید که آنمی

robot.txt ها گوشزد کنید.این موضوع را نه آن 

ناید آدرس  است که در ناالترین سطح دامنه txtهمانطور که از نام فایل پیداست  این فایل  یک فایل متنی نا پسوند 

است  آدرس این فایل ناید  www.example.comسایت شما داده شود. ی نی اگه آدرس وب

www.example.com/robot.txt  نوده و اگر آدرس آنwww.example.com/blog/robot.txt 

 گیرد.ها قرار نمیمورد توجه روناتناشد  

-Userپیشتر نیز گفته شده نود که این فایل از دو خط تشکیل شده که عبارت ست از نخش  robot.txtدرناره فایل 

agent کند و نخش ها را ملزم نه استفاده از دستورها میکه روناتDisallow ست که شامل آدرس اینترنتی نخشی

 ها نه آن را محدود کنید.ی روناتخواهید دسترسکه شما می

: * و یا User-agentهای جستجوگر را نا استفاده از دستور توانید تمامی روناتمی User-agentشما در نخش 

از ف الیت خود آگاه کرده و سپس در  User-Agent: Googlebotهای گوگل را نا استفاده از دستور تنها رونات

سایت خود منع کنید؛ ی نی ها را از خزیدن در کل وبآن: / “ Disallow“ ستور نا استفاده از د Disallowنخش 

سایت شما نه این صورت در نرای تمامی منع تمامی موتورهای جستجو در تمامی وب robots.txtدر واقع فایل 

 خواهد آمد:

User-agent: * 

Disallow: / 

را نه طور مثال  Disallowکنید کافی ست دستور  ها را از حضور در یک آدرس مشخ  منعاگر نخواهید رونات

 اینگونه صادر کنید:

Disallow: /private_file.html 

را  robot.txtاگر نه دنبال آن هستید تا عکس مشخصی را از نتایج جستجوی گوگل حذف کنید کافی ست فایل 

 اینگونه طر ح ریزی کنید:

User-agent: Googlebot-Image 
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Disallow: /images/dogs.jpg 

سایت های وبنه م نی تمام و کل است و اگر نخواهید تمامی عکس Disallowدانید که دستور / در نخش حتما می

 نه صورت زیر در خواهد آمد: robot.txtخود را از نتایج گوگل حذف کنید  دستورات فایل 

User-agent: Googlebot-Image 

Disallow: / 

رفته و نر نخش  Crawlمستر گوگل  نه نخش هم کافی ست در انزار وب robot.txtنرای تست درستی فایل 

Blocked URLs  کلیک کنید. پس از آن نر زنانهTest robots.txt  کلیک کرده و محتوای فایلrobot.txt 

 خود را در آن نچسبانید.

 

 

 سایتنقشه وب -درس دهم

 

سایت شما را های وبست که ساختار لینکسایت( ا)نقشه وب Sitemaps  نخش Crawlنخش دیگری از منوی 

های ها در واقع نمایش ساختار صفحهدهد چرا که هر صفحه یک لینک آدرس دارد و نمایش این لینکنشان می

 سایت شماست.وب

 شود.گفته می XML Sitemapsاست و نه آن  XMLفرمت این فایل نه صورت 

ایت سهای وبهای گوگل یا دیگر موتورهای جستجو درناره صفحهست که نه روناتسایت در حقیقت راهکارینقشه وب

تواند آدرس اینترنتی هر صفحه یا اهمیت آن و یا حتی تاریخ ساخت و آپدیت دهد؛ این اطالعات میشما اطالعاتی می

 آن ناشد.

 سایتی موجود دارد نه صورت زیر است:نه طور کلی اطالعاتی که در هر نقشه وب

 سایت استاندارد  فید ت که نشان دهنده فرمت آن نه صورت نقسه وبسایفرمت نقشه وبRSS فید  Atom  

 است. Sitemap Indexو یا  URLsلیست 

 های م رفی شده و ایندکس شدهت داد آدرس صفحه 

 های همه محتواها از قبیل صفحات اینترنتی  تصویر  ویدیو و خبر که م رفی و ایندکس مجموع ت داد آیتم

 اند.شده
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 سایت نه گوگل و تاریخ پردازش گوگل نر روی آن.اریخ م رفی نقشه وبت 

ها استفاده کنید زیرا شما ناید تا جایی که سایت هستید  ناید از تمامی تگهنگامی که شما در حال ساخت نقشه وب

رد گونی وجود داسایت  انزارهای گوناممکن است اطالعات نیشتری را در این زمینه ارائه کنید. نرای ساخت نقشه وب

های ویدیو  عکس  محتوای مونایل و خبر استفاده می کند  نهتر است نرای هر گونه از سایت شما از نخشو اگر وب

 ۵۲۲۲سایت شما نیش از سایت تهیه کنید. گوگل نیز پیشنهاد کرده اگر وباین محتواها نه صورت جداگانه نقشه وب

سایت سایت نرای وبمگانایت حجم دارد  نهتر است از چند نقشه وب ۶۲ سایت شما نیش ازصفحه داشته یا نقشه وب

 خود استفاده کنید.

مستر گوگل آن را تست کرده تا در انزار وب Sitemapsتوانید از طریق صفحه سایت خود  میپس از تهیه نقشه وب

یت خود را وارد کرده و ساآدرس نقشه وب Optimizationاز عملکرد آن مطمئن شوید. نرای این کار در نخش 

سایت توانید در صورت خواستن  نقشه وبرا فشار دهید. شما در این ناکس همچنین می Test Sitemapدکمه 

سایت نه گوگل نیست و عالوه نر آن  نا قرار دادن خود را نه گوگل نیز م رفی کنید. این راه تنها راه م رفی نقشه وب

های گوگل م رفی کرد. نرای مثال کد سایت را نه روناتتوان نقشه وبیز مین robot.txtیک کد یک خطی در فایل 

 ذکر شده این چنین است:

Sitemap: http://example.com/sitemap.xml 

آید  نه نمایش در نمی Sitemapsسایت خود را نه گوگل م رفی کردید ولی این نقشه در صفحه اگر شما نقشه وب

 وست:احتماال نا مشکالت زیر رونر

 دامنه مقدم -

تفاوت دارد و این  http://www.example.comنا دامنه  http://example.comنرای گوگل دامنه 

نیز وجود دارد. ممکن است  https://example.comو  http://example.comهای تفاوت در میان دامنه

ورد در صفحه انزار را نه گوگل م رفی کرده ناشید که این م http://www.example.comسایت شما نقشه وب

های شود. در این مورد  انتدا مطمئن شوید که تمامی نسخهدیده نمی http://example.comسایت مستر وبوب

سایت شما کدام است. پیشتر این ل نگویید  دامنه مقدم و اصلی وباید و سپس نه گوگسایت خود را اضافه کردهوب

 ایم.موضوع را نا هم مرور کرده

 سایت شما را برا گوگل فرستاده است؟آیا نفر دیگری نقشه وب -

آید. نه نمایش در می Sitemapsدر صفحه  By Meاید در زنانه سایتی که شما نرای گوگل فرستادههای وبنقشه

 کلیک کنید. Allسایتی که نه دنبالش هستید و قبالً توسط فرد دیگری ثبت شده  نر روی زنانه وباگر نقشه 
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 اید؟به گوگل شناسانده robot.txtی فایل  Pingسایت خود را با استفاده از آیا نقشه وب -

وند در شانده میسایتی که از طریق انزار ونسمتر گوگل نه موتورهای جستجوی این شرکت شناسهای وبتنها نقشه

سایت شما در این صفحه نه نمایش در نیاید  آیند. نرای اینکه نقشه وباین انزار نه نمایش در می Sitemapsصفحه 

سایت خود را نرای نخستین نار از طریق این انزار نه گوگل م رفی کرده و سپس از نهترین کار این است که نقشه وب

 ت آن استفاده کنید.نرای آپدی robot.txtپینگ یا فایل 

  

URL parameters 

نام دارد. پیش از هر چیز نیایید درناره پارامترهای  URL Parameters  نخش Crawlآخرین نخش از منوی 

قت ها دسایتها دقیقا چه چیزی هستند؟ شما حتما هنگامی که نه آدرس نرخی وبآدرس صحبت کنیم و نبینیم آن

هایی اضافه هستند  نه طور مثال ها و واژهعالوه نر نام دامنه و زیرگروه آن شامل نشانه هانینید این آدرسکنید  میمی

کند که کارنر از مشخ  می http://example.com/permalink?utm_source=facebookآدرس 

 کند.تر میسایتی وارد صفحه شما شده است و این موضوع کار را نرای آنالیز کارنران ورودی آسانچه وب

 هایی نا یک محتوا سببهای آدرس نرای صفحهگوید استفاده از پارامترمستر گوگل نرگردیم  گوگل مینه انزار وب

ها دقت تری را در جستجوها از آن خود کند. نرای مثال نه این آدرسای پایینسایت شما رنک صفحهشود که وبمی

 کنید:

http://www.example.com/products/women/dresses/green.htm 

http://www.example.com/products/women?category=dresses&color=green 

http://example.com/shop/index.php?product_id=32&highlight=green+dress&cat_id
=1&sessionid=123&affid=431 

های زنانه سبز رنگ را ای از لباسای از یک فروشگاه نا یک محتواست که مجموعهها  آدرس صفحهتمامی این آدرس

صورت نرخورد نا این گوید در دهد اما نرای گوگل این موضوع نه این صورت قانل درک نیست. گوگل مینشان می

ه گیرید که آدرس این دستکند و سپس شما تصمیم میهای شبیه نه هم نا یک محتوا را گروه نندی میموضوع  آدرس

ها نهتر است نه محتوای صفحه نزدیک ناشند تا جستجوی گوگل را نهبود نخشند. نه چه صورتی انتخاب شود. آدرس

س آنالیز ها نر اسانرای حل این مشکل و نامگذاری این دسته کمک نگیرید و آن های گوگل نیزتوانید از روناتالبته می

 کنند.خود از محتوای صفحه  پارامترهای آدرس را انتخاب می
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Security Issues 

مستر خود افزوده تا اطالعاتی کامل و رسا درناره ست که گوگل نه انزار وب  نخش جدیدیSecurity Issuesنخش 

قرار  Malwareسایت را نه شما اطالع دهد. این نوع از اطالعات پیشتر در نخش زار یافت شده در وبهر نوع نداف

های خود را نیشتر داشت اما گوگل نه تازگی این اطالعات را در نخش جدید خود قرار داد و اطالعات حاضر در گزارش

در این نخش قادر خواهید نود اطالعاتی را درناره تری از ندافزار یافت شده را من کس کند. شما کرد تا آمارهای کامل

سایت شماست را مشاهده کرده و آن را رفع کنید و همچنین از این توانایی مشکالتی امنیتی که گریبانگیر وب

سایت خود را ارائه کنید تا زمانی که تایید کنید مشکالت شما حل نرخوردارید که درخواست چک شدن مجدد وب

 شده است.

کنند که نیاز نه استفاده می CMSمسترها از انزاری مانند وردپرس یا سیستم های دیگر ایی که نسیاری از وباز آنج

لم کند تا از وض یت ساها کمک مینهره هستند  این خاصیت نه آنها نیز از آن نیمهارت ناالیی تکنیکی ندارند و آن

 سایت خود آگاهی یانند.وب

ود  شسایت شما توسط هکرها نه دلیل آسیب پذیری امنیتی هک میست؟ هنگامی که وبچی Malwareاما ندافزار یا 

سایت شما اضافه کنند که حمالت فیشینگ هایی نه وبسایت را تغییر دهند و یا صفحهها ممکن است محتوای وبآن

سایت انجام شود که وبتواند نه صورت اضافه شدن کدهای مخرب نه محتوای دهد. این تغییرها همچنین میانجام می

 سایت شما خواهد شد.سبب آلودگی رایانه کارنران وب

  

 سایت ما آلوده شده است؟از کجا متوجه شویم که وب

ها شما را در جریان قرار خواهد داد و یا نه سایت  از طریق نخش پیامگوگل در صورت مشاهده این وض یت در وب

ها فرستد تا شما را از این رویداد آگاه کند. این ایمیل حاوی نرخی راهنماییمیایمیل م رفی شده از سوی شما  پیامی را 

 نرای مقانله نا این وض یت است.

سایت و نحوه مقانله نا هکرها را مرور کرده نودیم و دیگر نیازی نه این پیش از این و در دروس قبل  هک شدن وب

 Otherرا همینجا نه پایان می رسانیم و نه نخش نیست که در این نخش نه آن اشاره کنیم. نخش امنیتی 

Resources .می پردازیم 

  

Other Resources 

 Other Resourcesرود  نخش های دیگر انزار ونسمتر گوگل که البته کمی مبهم نیز نه شمار مییکی از نخش

اشد. سایت شما نیز نیاز وباست. شما در این نخش نه انزارهایی تخصصی دسترسی دارید که البته ممکن است مورد ن
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سایت توس ه است که نخش مهمی از وب PageSpeed Insightsیکی از مهمترین انزارهای این نخش  انزار 

مسترها ناید نه ست. وبرود و انزاری مفید و همه گیر( نه شمار میGoogle Developer’s Siteدهنده گوگل )

سایت خود استفاده کنند تا این انزار پیشنهادهایی نرای رس منتخب وبطور متناوب از این انزار نرای تست چندین آد

ها ارائه کند. این انزار توانایی دادن پیشنهاد در رانطه نا مرورگرهای ( صفحه نه آنLoad Timesنهبود زمان لودشدن )

 مونایل را نیز داراست.

  

Labs 
است. این نخش م موال هنگامی تغییر  Labsی نه نام های گفته شده دارای نخشمستر گوگل عالوه نر نخشانزار وب

 Author Stats  نخش Labsکند که گوگل نخواهد یک ویژگی جدید را آزمایش کند. تنها زیرمجموعه نخش می

and Instant Previews  .استAuthor Stats دهد تا عملکرد هر کدام از نویسندگان نه شما اجازه می

ی اینکه از این گزارش نتوانید استفاده کنید  نویسندگان شما ناید از طریق پروفایل گوگل سایت خود را نبینید. نراوب

تا  دهدتواند نخش مهمی ناشد چرا که نه شما این امکان را میپالس خودشان ت ریف شده ناشند. این نخش ساده می

ند روی لینکی کلیک کنند که نام از این طریق کارنران ونسایت خود را افزایش دهید. کارنران جستجوگر دوست دار

 ها جذاب است.نویسنده و عکس آن در صفحه جستجو نه نمایش در آمده ناشد و این موضوع نرای آن

 

سایت خود را از نگاه کسی مشاهده کنید که دهد تا نمای وبنیز نه شما اجازه می Instant Previewsنخش 

وارد شدن نه آن  نرگزیده است. از این موضوع نه راحتی عبور سایت شما را پیش از نمایش سریع یک صفحه از وب

 د.تواند در جذب کارنران نیشتر نقشی کلیدی ایفا کنسایت شما نسیار مهم است و مینکنید! نمایش سریع صفحات وب

 

آشنایی  یناید  اها نه صورت نسبتا کاملی آشنا شدهمستر گوگل نه پایان رسید و شما نا این نخشهای انزار وبنخش

تر نه صورت گذری و سطحی نوده است. البته این دروس مسلما تمامی نکات های کم اهمیتالبته در ن ضی از نخش

مستر را در خود ندارد اما ندون شک کمک حال شما در جذب مخاطب نیشتر و یا حل مشکالت احتمالی انزار وب

 ( خواهیم پرداخت.SEOرهای جستجو )سازی موتوهای ن دی نه نررسی نهینهخواهد نود. در درس
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 (SEO) سازی موتورهای جستجوبهینه -درس یازدهم

و سازی موتورهای جستجو نهینه« مسترگوگل وب»ی درسنامه نه دو نخش تر گفته نودیم  این دورههمانطور که پیش

(SEO تقسیم شده است. در )هایتکنیک از این درس نه ن د مستر گوگل آشنا شدیم. درس نخست  نا انزار وب ۶۲ 

 سازی موتورهای جستجو یا سئو را خواهیم آموخت.کلی نهینه

 سایت شمااهمیت جستجو در اینترنت برای رسیدن به وب 

ی کنند. موتورهاها نفر در سراسر جهان از موتورهای جستجو نرای یافتن محتوا در اینترنت استفاده میروزانه میلیون

کنند تا آنچه نه یی نر پایه وب هستند که وب را نمایه سازی/ایندکس کرده و نه مردم کمک میهاجستجو نرنامه

اغلب نه صن تی اشاره دارد که در اطراف « نازاریانی نر اساس جستجو»یا « جستجو»دنبالش هستند را پیدا کنند. 

 شود.موتور جستجو ایجاد می

جستجوی م روف هستند. گوگل نزرگترین موتور جستجو در موتورهای « مایکروسافت نینگ»و « یاهو»  «گوگل»

اش نسبت نه هر منطقه متفاوت نوده و اکنون موتورهای جستجوی دیگر نیز آن را تهدید جهان است اگرچه سلطه

 درصد از نازار جستجو در سطح جهانی را داراست. ۵۵کنند. نر اساس آخرین اطالعات ندست آمده  گوگل نیش از می

 گوییم  نه دو نوع مختلف از نتایج اشاره داریم:ما در مورد جستجو سخن میزمانی که 

 جستجوی طبیعی -۱

نتایج جستجوی طبی ی محصوالت اولیه یک موتور جستجو هستند. این نتایج در یک لیست و م موال در سمت چپ 

های مالی قرار ر پرداختصفحه نتایج موتور جستجو قرار دارند )صفحات نتایج موتورهای جستجو( آنها تحت تاثی

گویند. این نتایج ناید همیشه قانل اعتماد ناشند گیرند و نه همین دلیل نه آنها نتایج جستجوی ارگانیک/طبی ی مینمی

تواند نه طور مستقیم نه تا کارنران را جذب )و حفظ( کنند. رشد و موفقیت گوگل نه عنوان یک موتور جستجو می

ها کند  لینک شود. نه روشهایی که شرکتتایج جستجوی طبی ی و نسیار مرتبط تولید میالگوریتم جستجوی آن  که ن

نندی ناال نیاورند های خود را در این ردهسایتنرند تا وبنه کار می Search Engine Optimization گویند.می   

 جستجوی پولی -۲

های مرتبط نا ویند  شامل نشان دادن لینکگیا پرداخت نه ازای هر کلیک نیز می PPCجستجوی پولی  که نه آن 

غ کنندگان شود. تبلیکنندگان قرار داده میها توسط تبلیغشود که این لینکموضوع جستجو در کنار نتایج طبی ی می

کنند. ای نرگزار و زمانی که کارنران روی آگهی آنها کلیک کردند  نه موتور جستجو پول پرداخت مینرای آن فضا مزایده

ند. شوهای پرداخت نه ازای کلیک م موال در ناال و سمت راست صفحات نتایج موتورهای جستجو نمایش داده مییآگه
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کنند اما عمده درآمدشان از طریق جستجوهای موتورهای جستجو کارنران را از طریق نتایج طبی ی جذب و حفظ می

 پولی است.

ن درآمد خود را از این راه نه دست میاورد. هزاران شرکت در گوگل نه عنوان نزرگترین موتور جستجوگر دنیا نیشتری

های مرتبط نا کلمات مورد جستجوی کارنران نا هم رقانت میکنند و میلیونها دالر سراسر دنیا نرای نشان دادن آگهی

 کنند.نرای این کار هزینه می

نندی از طریق جستجوی طبی ی تمرکز های ناال نردن ردهما در این دوره درسنامه  نر روی نخش اول  ی نی روش

یانی آنالین ی نازارکنیم در دورههای آن نیشتر ندانید  پیشنهاد میی جستجوی پولی و شیوهکنیم. اگر مایلید درنارهمی

 در درسنامه ثبت نام کنید.

  

 سئو چیست؟

 ست که نرای نهبود دید یکشود عملیاتی اسازی موتور جستجو که گاهی در فارسی نه آن سئو نیز گفته مینهینه

تواند طبی ی و یا الگوریتمی ناشد. این یکی از سایت یا یک صفحه وب در صفحه نتایج موتورهای جستجو  که میوب

هایی که دارای ناالترین مکان و نیشترین تکرار در گاههای نازاریانی موتور جستجو است. نه صورت کلی وبروش

 .آورندمی دست نه جستجو موتورهای طریق از نیشتری نازدیدکننده شند نا جستجو موتورهای نتایج ٔ  صفحه

و نرنامه نویسی مرتبط  HTMLسایت  کدهای سایت ممکن است شامل ویرایش محتوای آن وبنهینه سازی یک وب

نه  رودیهای وها  و یا لینکنه هر دوی این موارد ناشد. تالش نرای م رفی یک سایت نرای افزایش ت داد لینک دهنده

 است. SEOهای سئو سایت مورد نظر  یکی دیگر از تاکتیک

  

 کنند؟موتورهای جستجو چگونه کار می

کنند و چه مواردی در سئو سایتتان  الزم است که ندانید موتورهای جستجو چگونه کار میسازی وبپیش از نهینه

 پردازیم.نندی صفحات میو رتبه ی کار کردن موتورهای جستجوحائز اهمیت است. در این نخش نه شیوه

 توان نه چهار نخش کلی تقسیم کرد:الگوریتم موتورهای جستجو را می

گویند. این فرآیند دستیانی نه محتوای صفحات را خزیدن می یا جمع آوری کننده اطالعات: خزیدن در وب -۱

افزار محتوای گیرد. این نرمرت می( صوSpider( و یا عنکبوت )Crawlerافزاری نه نام خزنده )عمل توسط نزم

 دهد.کند و در اختیار سایر نخش های موتور جستجو قرار میخواند  اطالعات مورد نیاز را جمع آوری میها را میسایت
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نندی فرآیندی است که نه ایجاد فهرست نرای شاخ  (:Indexerها )بندی و بایگانی کننده دادهشاخص -۲

کند تا درصورت لزوم آنها را پردازد و همه آنها را در پایگاه دادهای وسیع ذخیره میمی دسترسی نه همه صفحات وب

ن صفحه کند که نه نهترین شکل این دا نازیانی کند. در حقیقت فرآیند شاخصبندی  کلمات و عباراتی را شناسایی می

 دهد.را توصیف کرده و کلید واژه های خاصی را نه این صفحه تخصی  می

سایت در موتور جستجو و  ی یکفرایند درج رتبه (:Algorithm Ranking Formulaبه بندی )رت -۳

 گویند.ها را رتبه نندی میدادن آن اولویت نمایش

زمانی که نیاز نه جستجو و تحقیق ناشد  موتور (: Query Processorپردازش یا تحلیلگر درخواست ) -۴

ها که موتور جستجو  رشته جستجو را نا و صفحات شاخصدار در پایگاه داده کند. ندین م ناجستجو آن را پردازش می

 کند.مقایسه می

 

 Page Rank بندی صفحات یارتبه -درس دوازدهم

 SEO در

« اهمیت»شود. این سیستم  روش گوگل نرای اندازه گیری نامیده می Page Rankسیستم رتبه نندی گوگل 

 صفحات است.

رای صفحات نه این صورت است که تمام صفحات مرتبط نا عبارت جستجو شده در نایگانی دهی گوگل نسیستم رتبه

ها کند  سپس وزننندی میکند  صفحات پیدا شده را نا توجه نه پارامترهای موجود در خود صفحه  ردهخود را پیدا می

 را نا توجه نه فرمول محاسبه پیچکند و در نهایت نتایج جستجو های ورودی صفحه محاسبه میرا در متن پیوند لینک

ی و فرمول گوگل نرای محاسبه Page rankی دقیق محاسبه از مند نه مطال ه شیوهکند. اگر عالقهرنک مرتب می

 را کلیک کنید. نجاایآن هستید  

کنند. زمانی که موتورهای جستجویی نظیر گوگل و یاهو هر ماه چندین و چند نار الگوریتمشان را نه روز رسانی می

نینید این امر در نتیجه تغییر الگوریتم و یا چیز دیگری است که خارج از کنترل سایت خود می تغییراتی را در رتبه

 شما نوده است.

نجر های ارتباط  مترین تفاوت نین الگوریتمولیه عملکرد همه موتورهای جستجو یکسان است اما کوچکاگر چه اصول ا

 شود.نه تغییرات فاحشی در ارتباط می
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 SEOنسخه برداری 

های خاص نه روش نوشتن متن قانل نمایش در صفحه وب نطوریکه نرای کارنرها قانل فهم ناشد و همچنین واژه

کسب رتبه ناال  SEOنرداری گویند. در حقیقت هدف نسخهمی SEOجه قرار دهد  نسخه نرداری جستجو را مورد تو

 های هدفدار جستجو است.هدر موتورهای جستجو نرای واژ

های هدفدار جستجو نهینه سازی نرداری سئو عالوه نر متن قانل نمایش  م موال عناصر پویای دیگر را نرای واژه نسخه

ها یا ها  سرفصلهای کلید واژهو نرچسب Description  توصیف یا Titleر شامل عنوان یا کند. این عناصمی

Heading .و متن است 

نسخه نرداری سئو نر این ناور است که موتورهای جستجو  صفحات اصل محتوا )صفحات درگاه( را نیاز دارند و نه 

 ی نه رتبه ناال در موتورهای جستجو ایجاد شده است.صفحات اضافی نیاز ندارند. این صفحات تنها نه منظور دستیان

  

 رتبه موتور جستجو

کنید هزاران نتایج نه دست آمده را در پایگاه ای را جستجو میزمانی که نا استفاده از یک موتور جستجو کلید واژه

جستجو نمایش داده  دهد. رتبه هر صفحه از طریق جایگاه صفحات وب که در صفحه نتایج موتورهایش نمایش میداده

گردد. اگر موتور جستجو  صفحه وب شما را در جایگاه اول قرار دهد در اینصورت صفحه وب شما شده است ارزیانی می

 عنوان رتبه ناال در نظر گرفته خواهد شد.رتبه یک را کسب کرده و نه

 تبه ناالیی را کسب کند.سایت است تا در صفحه نتایج موتور جستجو رسئو  فرآیند طراحی و گسترش یک وب

  

 سئو صفحه پویا و صفحه ایستا

 سازی صفحات وب نرای موتور جستجو وجود دارد؛نه طور منطقی دو روش نرای نهینه

 ها در های مناسب  قرار دادن کلید واژهسئو صفحه پویا؛ شامل فراهم کردن متن خوب  انتخاب کلید واژه

 نرای هر صفحه.های صحیح و انتخاب عنوان مناسب جایگاه

 وسیله ارائه آن در فهرست آزاد  موتورهای سئو صفحه ایستا؛ شامل ساختار لینک  افزایش شهرت لینک نه

 جستجو  تبادل لینک و...
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 های سئوها و روشتاکتیک

 شوند؛نندی میهای سئو )نهینه سازی صفحات وب نرای موتور جستجو( نه دو گروه عمده تقسیمتکنیک

 ها سئویکنند. نه این روشهای جستجو نه عنوان نخشی از یک طراحی مناسب پیشنهاد میکه موتور هاییروش –۶

ترین نوع نهینه سازی نرای موتورهای گویند. سئوی کاله سفید  پراستفاده( می White Hat SEOکاله سفید یا )

گردد زیرا استفاده از این نوع توصیه می شود. نهینه سازی سایت ناها استفاده میجستجو است که توسط مدیران سایت

استفاده از این روش نه تنها نه سایت شما ضرنه نمیزد نلکه یک روش کامال درست و استاندارد نرای موتورهای جستجو 

 کنند.است و موتورهای جستجو این روش را تاکید می

ها سئو تاثیر آنها هستند. نه این روش کند و در صدد کاهشهایی که موتورهای جستجو آنها را تایید نمیروش –۰

گویند. در واقع سئوی کاله سیاه نوعی از نهینه سازی سایت نرای موتورهای ( میBlack Hat SEOکاله سیاه یا )

جستجو است که نا نیرنگ دادن و تخطی از قوانین آنها و سایتی که نرای کارنران مفید نیست نه صورت کاذب نا 

 کنند و نازدید نیشتری از آنها دریافت کنند.موتورهای جستجو دوست 

 سئو کاله سفید 

ت شوند که موارد زیر را رعایسفید در نظر گرفته می های سئو زمانی نه عنوان سئوی کاله  استراتژی و روشتاکتیک

 کنند؛

 های موتور جستجو پیروی کند.در صورتیکه از دستورال مل 

 .تقلب و دروغ در کارش نباشد 

  دهد  همان گذاری کرده و در نتیجه نه آن رتبه میخاطر ندهد که متنی را که موتور جستجو شاخ اطمینان

 متنی خواهد نود که کارنران مشاهده خواهند کرد.

  تضمین کند که متن صفحه وب کارنران وب را نیز مورد توجه قرار داده است و صرفا نرای موتورهای جستجو

 ایجاد نشده است.

 ت وب را تضمین کند.کیفیت خوب صفحا 

 .تضمین کند که محتوای مفیدی در صفحات وب قانل دسترسی هستند 

های مرنوط نه سئو کاله سفید را رعایت کنید و هیچگاه س ی نکنید نازدیدکنندگان سایت خود را فریب همواره روش

 دهید. صادق ناشید! نی شک نهترین نتیجه را دریافت خواهید کرد.
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 سئو کاله سیاه 

 شوند که موارد زیر را دنبال کنند:های سئو  زمانی نه عنوان کاله سیاه تلقی مییک  استراتژی و یا روشتاکت

 هایی که مورد تایید موتورهای جستجو نیستند رتبه سایت را نهبود دهد کند تا از روشاین نوع سئو تالش می

 و یا موتورهای جستجو را فریب دهد.

 ناشد.ای که کارنر پسندتر مینرای موتورهای جستجو ساخته شده و نر صفحهای که هدایت کارنران از صفحه 

 کند.نندی کرده است هدایت میای که موتور جستجو رتبهای متفاوت از صفحهکارنران را نه صفحه 

 ها و نسخه دیگر را در اختیار یک نسخه از صفحه را نرای خزشگرهای موتور جستجو و یا عنکبوت

 نامند.( میCloaking SEOیا )« لفافه پیچیدن»دهد. این تاکتیک سئو را در رار مینازدیدکنندگان ق

 زمینه است را استفاده کرده و یا های آن همرنگ پسمتون مخفی و یا غیرقانل مشاهده و یا متونی که نوشته

نصورت هیچ کرده و در ای HTMLنا استفاده از فونت سایز نسیار ریز  س ی در مخفی کردن آنها در کدهای 

 شود.ای دریافت نمینسته داده

 هایی که ارتباطی نا محتوای سایت ندارند استفاده ها در نرچسب متاها تکرار شده و کلید واژهکلید واژه

 شود.( نامیده میMeta tag stuffingشوند. این روش جاسازی نرچسب متا )می

 ها  تنوع وهل نه منظور افزایش ت داد کلید واژها در یک صفحه قبال مشخ  شده  که این عمجای کلید واژه 

( Key word Stuffingها یا )دشواری صفحه صورت گرفته است که نه این تکنیک جاسازی کلید واژه

 گویند.می

 شوند که محتوای خیلی کمی هم دارند اما در عوض این صفحات وب نا کیفیت خیلی پایین ساخته می

 Doorاند. این صفحات را صفحات دروازه یا درگاه )های نسیار مشانه پر شدهصفحات نا کلمات کلیدی و واژه

way or Gateway pagesنامند.( می 

  های مت ددی هستند که در واقع همان محتوا را نا ساختار نشانی سایتمشانه که میزنان وب هایسایتوب

 دهند.( ارائه میURLهای متفاوت)وب

 افزار خزشگر سایت اصلی نه نرمهای مشهور که محتوای مشانهی را مانند وبتسایایجاد یک کپی هرز از وب

رنایی یا کند این روش را صفحهسایت نامرتبط و مخرب هدایت میدهد اما کارنر را نه یک وبوب نشان می

(Page Hijackingمی ).نامند 

یش رتبه سایتتان  خودداری کنید. موتورهای ( نرای افزاBlack Hatهای سئو کاله سیاه )همواره از نه کارگیری روش

های ناال را در سایت شما شناسایی کنند و نهایتا چیزی عاید جستجو نه اندازه کافی هوشمند هستند که تمام ویژگی

 شود.شما نمی
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 گذارینامسایت سئو ومحتوای یک وب -سیزدهمدرس 

 هافایل

 

 

کند انتخاب نام نرای محتوای زی کنید  اولین چیزی که نه ذهنتان خطور میانداسایت را راهخواهید یک وبزمانیکه می

 سایتتان است. قبل از انتخاب نام نرای سایتتان  ناید نه موارد زیر توجه کنید:

 نازدیدکنندگان مورد نظر سایت شما چه کسانی هستند؟ 

 خواهید چه چیزی ست  میریسایت تجاسایت شما یک وبها ندهید؟ اگر وبقصد دارید چه سرویسی نه آن

 نه آنها نفروشید؟

 هایشان در حال حاضر سایتچه عاملی ناعث متفاوت و منحصر نه فرد شدن فکر شما از افکار دیگری که وب

 شود؟در اینتنرت است می

ند توانیها تنها در صورتی مها در محیط وب مهم است. کلید واژهکنند که داشتن کلید واژهنسیاری از افراد فکر می

 نقش مهمی را در نام محیط وب نازی کنند که نامی کوتاه  نه خاطر سپردنی و ندون هیچگونه عالمتی داشته ناشند.

ر نام ها ددهد. استفاده از کلید واژهای را در نرانر رقیبانتان میها در نام نه شما امتیاز رقانتی ویژهاستفاده کلید واژه

دار افزایش داده و موجب های هزینهردن را در فهرست موتور جستجو و آگهیسایتتان سرعت کلیک کمحیط وب

 شود.های توصیفی پرناری میدریافت لینک

اده سایتشان نا استفاز نکار نردن اسامی طوالنی و مبهم خودداری کنید. نسیاری از افراد کلمات را در اسامی محیط وب

گذشته نام محیط نه خودی خود عاملی مهم نرای میزان رتبه صفحه وب  کنند. در( جدا می-از خط تیره و یا هایفنی )

 شود.نود اما امروزه نا پیشرفت موتورهای جستجو دیگر عامل مهم محسوب نمی

سایتتان از دو یا سه کلمه استفاده کنید چون نیشتر نه خاطر خواهد ماند. نرخی از نه نهتر است نرای نام محیط وب

کیپدیا  نی  یاهو  ویتوان اییها میسایتایتها نامگذاری خود را نه نهترین نحو انجام دادند از این وبسترین وبیاد ماندنی

 گوگل و ... نام نرد.

سایتتان را یکبار پشت تلفن نگویید و دیگران از پشت تلفن ناید ندانند که چگونه آن را شما ناید نتوانید نام محیط وب

 دهید.سایتتان انجام میانند حدس نزنند که شما چه چیزی عملیاتی در وبنه راحتی ننویسند و ناید نتو
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هایی که نه موتورهای جستجو سایت شما و استفاده از کلیدواژهگذاری وبهایی که ممکن است نه نامنرخی از پرسش

 کند در زیر گردآوری شده است:کمک می

های دیگر  چرا دیگران ناید از سایت شما استفاده کنند؟ تسایتتان چیست؟ در مقایسه نا سایهدف شما از ساخت وب -

 شود؟چه عاملی ناعث تفاوت شما از دیگران می

 ها ندهید؟نازدیدکنندگان مورد نظر سایت شما چه کسانی هستند و قصد دارید چه خدماتی نه آن -

ید چرا کنر فهرست وارد کنید. فکر میای هستند را دال ادهسایتهای فوقکنید وبسایتی که فکر میوب ۶۲تا  ۵نام  -

 ال اده هستند؟ها فوقآن

ا نه دار ناشد. اسامی رسایتتان انتخاب کنید. تالش کنید که حداقل یکی از این اسامی خندهنام مختلف نرای وب ۵ -

سند ا را خوب نشناماند. اگر این افراد شمچند نفر نگویید و نبینید که کدامیک از این اسامی نهتر در خاطر افراد می

 تری را دریافت خواهید کرد.نازخورد صادقانه

سایتتان نگذارید که دلچسب و گیرا ناشد  نشود راحت نه خاطر در پایان ناید گفت که نهتر است نامی نرای محیط وب

 سپرد و در ارتباط نا کارتان ناشد.

  

 ها در سئونامگذاری مرتبط فایل

سازی صفحات وب نرای موتور جستجو  نررسی روشی است که توسط آن هبود نهینهها در نترین روشیکی از ساده

کنید. شما ناید فکر کنید که چه چیزی قرار است در صفحه وب نه نمایش نگذارید و سپس فایلتان را نامگذاری می

 نامی مرتبط نرای فایل این صفحه انتخاب کنید.

ت هایی را نا فونرائه دهید تا موتور جستجو طبق آن اسامی  فایلس ی کنید در موتور جستجوی گوگل کلیدواژه را ا

 دهد که نام فایل شما ناید کلید واژه مناسبی داشته ناشد.درشت ارائه دهد. ننانراین این موضوع نشان می

  

 گذاری فایلشیوه نام

نام فایل و در عنوان صفحه روشی های مشانه در نام فایل ترجیحاً ناید کوتاه و توصیفی ناشد. استفاده از کلید واژه

 مناسب است.

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

53 
 

دهد. در این صورت نهتر است که ست که خدماتی همچون ت میر رایانه ارائه میسایتیسایت شما وبفرض کنید وب

ها را در نام فایل خودتان نه شکل اسامی استفاده نکنید. نلکه آن job.htmو یا  Serviceها را نه صورت اسامی فایل

 اق ی استفاده کنید خدماتی و

 

 Computer–repairing.htmمانند؛ 

 

( نه جای آندرسکور )طط( استفاده -کلمه استفاده نکنید و از عالمت هایفن ) ۴تا  ۰در نامگذاری فایلتان نیشتر از 

 .کنید استفاده کلیدواژه دو از کنید س ی دارد امکان اگر کنید.

  

 هایی برای نام فایلمثال

 نندی شده است.د فایل ذکر شده که توسط سئو و دیدگاه کارنران اولویتدر زیر اسامی چن

Slazenger-brand-balls.html 

Wimbledon-brand-balls.html 

Wilson-brand-balls-html 

 پسوندهای فایل

و پسوندهای دیگر هیچ کاری نرای نازدید کنندگان انجام  Php, htm, htmlناید توجه داشت که پسوندهایی نظیر 

شما نرای  Web Serverرسان وب دهند. در حقیقت آنها انزارهایی هستند که نرای طراحی خدماتنمی

خواهید تا نحوه چگونگی ساخت این صفحه را نرای ها میشوند. در حقیقت شما از آننازدیدکنندگان استفاده می

Web Server .شما توضیح دهند 

 فایلتان نکات زیر را نه خاطر نسپارید: کنیم که قبل از نامگذاریدر آخر پیشنهاد می

 سایتتان را ساده  کوتاه  توصیفی و مرتبط نا محتوای صفحه انتخاب کنید.نام فایل صفحه وب 

  کلید واژه را در نام فایلتان استفاده کنید و این کلید واژه ۴تا  ۰س ی کنید حداکثر( ها ناید در عنوانTitle )

 .صفحه وب شما نیز نشان داده شود
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 ( نه جای آندراسکور )طط( استفاده -( از هم جدا کنید و از عالمت هایفن ) -ها را نا هایفن ) همه کلید واژه

  کنید.

 .نام فهرست فرعی را تا حد امکان کوتاه انتخاب کنید 

  این  کیلونایت ناشد گوگل ۶۲۶کیلونایت ناشد در صورتیکه اندازه فایل نیشتر از  ۶۲۶اندازه فایل ناید کمتر از

 کند.های کوچکتر خرد میفایل را در اندازه

 

 

 

 آرایی سئوطراحی و صفحه -درس چهاردهم

 

زی و های فانتگذارد. سایتسایت اولین تأثیر را در مورد سایتتان نر روی نازدیدکنندگان میطر ح و صفحه آرایی وب

 شوند.ها خارج مییچ کلیکی از این سایتکنند ندون هها را ناز میتمام عیاری وجود دارند که وقتی کارنران آن

افزارند و محتوای مورد عالقه ها انسان نیستند و فقط نرمموتورهای جستجو خیلی ناهوش هستند اما در هر حال آن

حتوای تواند مکنند. اگر شما سایتتان را خیلی پیچیده و دشوار کنید آنگاه موتور جستجو نمیها را نررسی میانسان

( کارآمد نخواهد نود و منجر نه Indexingگذاری یا )ا نه شکل دقیقی تجزیه کنید و در نتیجه در شاخ سایتتان ر

 شود.سایت میکسب رتبه پایین در وب

کلمه ناشد.  ۰۲۲درصد و ت داد کلمات در صفحه حدود  ۶۲ها در محتوای واق ی صفحه ناید حدود حجم کلیدواژه

ها کافی درصد از صفحه نرای کلیدواژه ۵ینه وجود دارد. نرخی نر این ناورند که نظرات مختلفی و متفاوتی در این زم

درصد  ۶۲ها اختصاص داد اما نه طور میانگین  درصد از صفحه را ناید نرای کلیدواژه ۰۲است  نرخی دیگر میگویند که 

 نخش خواهد نود.ها نتیجهصفحه نرای کلیدواژه

 های زیر را مورد توجه قرار دهید:نید دستورال ملکهنگامیکه یک صفحه وب را طراحی می

 HTMLاز جاوا اسکریپت استفاده نکنید. اگر نه این زنان نرنامه نویسی نیاز دارید جای کپی کردن این کد در فایل  -

ا را هکند و عنکبوتها را حذف میآن را از فایل خارجی تهیه کنید. زنان نرنامه نویسی جاوا اسکریپت  فهرست انتخاب

کنید ناید مطمئن شوید ها را استفاده میدارد. اگر آن( ناز میHome Pageاز خزیدن در خارج از صفحه خانگی )

 گیرند.های متن را در پایین این صفحه درنر میکه لینک
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جاوا  یها از زنان نرنامه نویسدر صورت امکان هیچ آگهی تبلیغاتی را در صفحه وب استفاده نکنید. چون نیشتر آگهی

 شود.کنند و نه کارگیری آن نرای سئو توصیه نمی( استفاده میJava Scriptاسکریپت )

ای ناشد که موجب شک در موضوع صفحه وب ناید نا متن صفحه هماهنگ ناشد. موضوع صفحه وب نباید نه گونه -

 ذهن کارنران و یا در موتور جستجو شود.

هایتان را نزدیک نه ریشه حفظ داری کنید. تا جایی که امکان دارد فایلهای غیرضروری خودکارگیری فهرستاز نه -

 کنید.

ها خودداری کنید مگر دار مانند فلش  تصاویر متحرک )انیمیشن( و چرخانندههای زرق و نرقکارگیری نرنامهاز نه -

 ها الزم ناشد.اینکه استفاده آن

  

 های بهینه سئوژهکلیدوا

گویند که فرد آن را در موتور جستجو وارد می« کلیدواژه»ای ه شد  در اصطالحات وب نه واژههمانطور که پیشتر اشار

کنند. این کلمه تشکیل شده  وارد می ۵تا  ۰کرده تا اطالعات مورد نظر را نیاند. نیشتر افراد عبارت جستجو را که از 

ای ههای پرسش و یا فقط کلیدواژه ناشند. عبارتهای کلیدواژه  عبارتهای جستجو  عبارتتوانند عبارتها میعبارت

 کلیدواژه خوب  ناید توصیفی و خاص ناشند.

 کند.ها در صفحات وب کمک میسازی کلیدواژهها هستند نه نهینهمفاهیم زیر که مرتبط نا کلیدواژه

  

 فراوانی کلیدواژه

شود. شما توصیف یا عنوان یک سایت یافت می کند که یک کلیدواژه هر چندوقت یکبار درفراوانی کلیدواژه نررسی می

ها زیاده روی کنید چون اگر یک کلمه را در ن ضی از موتورها زیاد تکرار کنید  نرای ارسال هرز نباید در تکرار کلیدواژه

 و جاسازی کلیدواژه تنبیه خواهید شد.

نار تکرار  ۷تا  ۰ر نکنید و در نرچسبهای متا توانید کلیدواژه هایتان را در این پوشته تکراطور کلی تا جایی که مینه

 کنید.
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 تعداد کلیدواژه

 ضی شوند. نست که در مقایسه نا ت داد کلمات کل صفحه  در صفحه وب ظاهر میهاییدر اینجا منظور  ت داد کلیدواژه

سایت شما رتبه وب ای خاص  نهها در حین جستجوی کلیدواژهاز موتورهای جستجو نا در نظرگرفتن ت داد کلیدواژه

 دهند.می

تر در حد یک پاراگراف است که نر روی کلیدواژه دهد ایجاد صفحات کوچکهایی که خوب جواب مییکی از روش

شتری هایی که تأکید نیواژهکند. نا نه حداقل رساندن شمار کلی کلمات  خواهید توانست ت داد کلیدخاصی تأکید می

 هاست را افزایش دهید.روی آن

  

 هانزدیکی کلیدواژه

ر ها اشاره دارد که دنزدیکی کلیدواژه ها نه ت یین جا نرای هر کلیدواژه در یک صفحه وب نسبت نه نقیه کلیدواژه

 پردازد.ن ضی موارد نه ت یین جا کلیدواژه ها نسبت نه کلمات دیگر نا م نی مشانه نیز می

دهند  عبارت نه هم وصل شده ها رتبه میها نه همخوانی آنوسیله نزدیکی کلیدواژهدر موتورهای جستجویی که نه

نرتری دارد چون این فرضیه در نظرگرفته شده است که شما تنها « وام مسکن داخلی»نسبت نه عبارت « وام داخلی»

 در حال جستجو هستید.« وام داخلی»نرای عبارت 

  

 اهمیت کلیدواژه

پردازد. نهترین روش این است که نیشتر در مدت زمان کم میهای مقیاسی است که نه نررسی یافتن کلیدواژه

 کلمه اول( نکار نرد. ۰۲ها را در اولین سرفصل و یا اولین پاراگراف صفحه )کلیدواژه

  

 تعیین جا برای کلیدواژه

و تجعنوان مثال در نیشتر موتورهای جس شوند خیلی مهم است. نهها در یک صفحه قرار داده میجایی که کلیدواژه

( همخوانی نیشتری را نه Headingهای سرفصل )( و یا در نرچسبTitleها در عنوان صفحه )ت یین جای کلیدواژه

تواند همخوانی نیشتری را نه آن کلمات ها در متن پیوند میآن خواهد داد. در ن ضی از موتورها  جاگذاری کلیدواژه

 ندهد.
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 قرار داد ها راتوان کلیدواژهبهترین جاهایی که می

 نینید:های اصلی را استفاده کرد میتوان کلیدواژهدر زیر فهرستی از جاهایی که می

 هایی که در نرچسبهای عنوان کلیدواژه<Title> روند.نکار می 

 روند.نکار می "<توصیف "نام متا=>هایی که در کلیدواژه 

 روند.نکار می "<کلیدواژه "نام متا = >هایی که در کلیدواژه 

 هایی که در کلیدواژه<h₁> روند.های دیگر عناوین خبری نکار میو یا در نرچسب 

 روند مانند:های پیوند نکار میهایی که در نرچسبکلیدواژه 

< a href = " http: // your company. com " > keywords < / a > 

 روند.هایی که در کپی متن نکار میکلیدواژه 

 سبهایی که در نرچکلیدواژه( های آلتaltنکار می ).روند 

 نظراتتان را در این قسمت درج کنید...>روند مانند های درج نظرات نکار میهایی که در نرچسبکلیدواژه> 

 هایی که در ساختار نشانی وب کلیدواژهURL اند مانند:ها استفاده شدهو یا آدرس سایت 

http: // www. keyword. com / keyword key word. htm. 

 هایافتن کلیدواژه

 اند از:سایتتان وجود دارد. نرخی از پیشنهادهای مفید عبارتهای زیادی نرای یافتن کلیدواژه نرای وبروش

 .کلماتی که افراد استفاده کرده تا محصوالت و خدمات شما را جستجو و نیانند 

 ل کنند.های احتمالی س ی دارند نا محصوالت و خدمات شما حمشکالتی که مشتری 

 های رقیب.سایتهای کلیدواژه در وبنرچسب 

 سایتهای رقیب.کپی صفحه قانل مشاهده در وب 

 پیشنهادی مرتبط نا جستجو در نهترین موتورهای جستجو 

  انزار آنالین مانندGoogle Keyword Tool .را استفاده کنید 

 نرای آن نیانید.سایتتان را نه دقت تجزیه و تحلیل کنید و کلیدواژه های مناسبی وب 

 ویژه اینکه ریشه کلمه چیست و گوگل حین نهینه سازی صفحه ها نه ریشه یانی کلیدواژه ها توجه کنید  نه

 گیرد.طی زمان چه م ادل همخوانی را نرای این کلمه در نظر می

 توانید نرای ت یین کلیدواژه صحیح نرای سایتتان تبادل نظر کنید.شما می 
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 های متابرچسب -درس پانزدهم

 

ن شوند. ممکنندی میهای متای توصیفی و متای کلید واژه تقسیمدو دسته نرچسب متا وجود دارد که نه نرچسب

عنوان نخشی از نتایج جستجو نمایش ( را نهMeta Descriptionاست ن ضی از موتورهای جستجو متای توصیفی )

 شوند.و نمایش داده نمیهای متای کلید واژه در نتایج جستجدهند اما نرچسب

نتیجه هستند. نا وجود این  نسیاری از های متا نیدر میان متخصصان سئو  توافق عموم نر این امر است که نرچسب

 کنند.سایتشان استفاده میهای متا در وبهمین متخصصان از این نرچسب

ویت صفحات نتایج موتور جستجو ( در گوگل نه تقDescription Meta Tagاضافه کردن نرچسب متای توصیفی )

(SERPSنمی )های صفحات نتایج موتور جستجوی شما انجامد اما ممکن است این توصیفات نرای توصیف فهرست

ها حین رتبه دهی نه یک صفحه از نرچسب متای کلید دهد که آن( استفاده شود. یاهو نشان میSERPدر گوگل )

ها اهو و یا هر یک از موتورهای جستجوی کوچک دیگر که همچنان این نرچسبکنند. ننانراین نرای یواژه استفاده می

 ها منطقی است.کنند اضافه کردن یکی از آنرا استفاده می

  

 ( چه شکلی هستند؟Meta Tagsهای متا )برچسب

 سایت اضافه کنید:توانید موارد زیر را در نخش سرفصل وبشما می

< meta name = " keywords " 

Content = " kEYWORD 1 KEYWORD 2 KEYPHRASE 1 etc . 
  

About 30 to 40 unique words " > 
  

< meta name = " description " 
  

Content = " An accurate , keywored – rich description 
  

About 150 characters " > 
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 نکاتی در مورد برچسب متای توصیفی

 ای متای توصیفی خوب وجود دارد:هچند نکته مهم در مورد نرچسب

 ها استفاده کنید.در نرچسب متای توصیفی از کلیدواژه 

 هایتان استفاده کنیدس ی کنید کلمات را نیش از اندازه تکرار نکنید و از ساختارهای چندگانه کلید واژه. 

  کاراکتر استفاده شود. ۶۵۲در توصیف نرچسب متای یک صفحه وب نباید نیش از 

 فحه از نرچسب متای توصیفی متفاوتی استفاده کنید چون زمانیکه صفحات متفاوت هستند و نرای هر ص

شود شانس نیشتری نرای یافتن حین جستجو خواهند عنوان و توصیف مناسبی روی آن صفحات گذاشته می

 داشت.

  

 هانکاتی در مورد برچسب متای کلید واژه

 های خوب وجود دارد:ههای متای کلیدواژچند نکته مهم در مورد نرچسب

 ها را استفاده کنید.مترادف 

 های منحصر نه فرد را استفاده کنید.کلید واژه 

 .نیاز نیست که هر عبارت خاص را تکرار کنید 

 توانید نه میزان نامحدود آن کلمه را تکرار هر زمانی که یک کلمه نخشی از یک عبارت متفاوت است شما می

 کنید.

  

 (Robotsبرچسب متای روبات )

 Robots Meta Tagنرچسب متای مهمی که ممکن است گاهی اوقات نیاز داشته ناشید نرچسب متای رونات 

 است که شبیه کادر زیر است:

Meta name = " robots " content = " no index . no follow " 

ده را از صفحات شاخصگذاری ش توانید نه عنکبوت یا رونات نگویید که ن ضینا استفاده از نرچسب متا ناال شما می

 خواهید و یا نه ن ضی از پیوندهای مت اقب نیازی ندارید.نمی
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 سازی عنوان سئوبهینه

که در نرچسب سرفصل قرار داده شده است  HTML Title Tagام ال یا  امیدواریم که م نی نرچسب عنوان اچ تی

شود و نباید آن را نا سرفصل تجوگر نمایش داده میرا درک کرده ناشید. عنوان صفحه در نوار عنوان پنجره جس

(Headingیک صفحه اشتباه نگیرید همچنین زمانیکه یک صفحه را عالمت )کنید و یا آن را نه آرشیو گذاری می

 شود.کنید عنوان صفحه نمایش داده میشخصی جستجوگر اضافه می

نوان ها در عجود داشته ناشند. استفاده صحیح از کلیدواژههایتان ناید در صفحه وب واین همانجایی است که کلید واژه

تان سازی سایتسایتتان نرای گوگل مخصوصا نرای صفحه خانگی اهمیت زیادی دارد. اگر نرای نهینههر صفحه از وب

 ها درست استفاده کنید.کنید  نخاطر داشته ناشید که از کلید واژهکاری نمی

اند نباید هایی که درست از همان اول در عنوان نه کار رفتهشته ناشد و یا کلیدواژهکلمه دا ۹عنوان نباید نیشتر از 

خواند. این ندان م نا است های جستجو را میهای همخوان  واژهکاراکتر داشته ناشند. گوگل از کلیدواژه ۱۲نیشتر از 

ر خیلی مشهور ناشد. استفاده نادرست و غیکه شما نباید نام شرکتتان را درعنوان وارد کنید مگر اینکه نام شرکت شما 

سایتتان از کسب رتبه ناال در گوگل خارج شود و این نه دلیل کارنردی از عناوین در صفحات وب موجب میشود که وب

های دیگر مورد سایتعدم محتوای مرتبط در یک صفحه و یا عدم کیفیت پیوندهاست که سایت شما را از سوی وب

 دهد.هدف قرار می

 (Titlesها برای ایجاد عناوین )بهترین روش

 ها را دنبال کنید:پردازیم که نرای ایجاد عناوین در صفحات ناید این روالدر اینجا نه ذکر چند روش مناسب می

 .هرصفحه ناید عنوان منحصر نه فردی داشته ناشد 

 ه اگر عملی است.س ی کنید عبارت کلید واژه اصلی را در عنوان هر صفحه استفاده کنید البت 

 های های کلید واژهها نا نهترین عبارتعنوان صفحه خانگی را نا عبارت کلید واژه اصلی آغاز کنید. این عنوان

 شوند.فرعی دنبال می

 تری را در مورد عبارت س ی کنید در خصوص محصوالت  خدمات ویژه و یا محتوای صفحات  تغییرات خاص

 واژه اصلی اعمال کنید. کلید

 خواهید نام شرکتتان را در نخش عنوان ذکر کنید  آن را در انتهای عنوان قرار دهید.گر میا 

 ها را طبق در خصوص جمع یا مفرد نودن  نهتر است شکل کلیدواژهWord Tracker .استفاده کنید 

 نار تکرار  ۰یا  ۰هایتان را در نخش عنوان نیش از هایتان را استفاده نکنید. کلید واژهنیش از حد کلید واژه

 نکنید.

  مطمئن شوید که نرچسب عنوان<Title> ( اولین نخش در سرفصلHeadصفحه ) تان است چون این امر

 تر آن را نیاند.شود که گوگل راحتموجب می
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 و اهمیت آن در سئو Anchor تگ -درس شانزدهم

 

های است که نرای لینک کردن آدرس <a>و یا)لنگر(  Anchorهای مهم در اچ تی ام ال از نظر سئو  تگ یکی از تگ

توانند ها میشوند. این لینکها توسط این تگ ساخته میگیرند. لینکاینترنتی در صفحه وب مورد استفاده قرار می

رتبه صفحه  <a> تگ در شده استفاده متن. ناشند سایتوب از خارج – خروجی هم و سایتوب داخل–هم ورودی 

د کند .توجه داشته ناشیو موضوع اصلی یک سند وب را از نظر رونات موتورهای جستجو ت ریف میسایت را ت یین وب

های دیگر نه سادگی رتبه خونی در موتورهای جستجو ندست سایتسایت شما نا گرفتن لینک از نسیاری از وبکه وب

 کلیدی خاص است. آورد. کیفیت متن لنگر یک عامل مهم در رتبه نندی صفحات شما نرای کلماتنمی

 تان از متن لنگر توصیفی استفاده کنید. در کادر زیر مثالی از لنگر ذکر شده است:نرای پیوندهای متنی

< a herf = " other page . htm " title = " Anchor title " > Anchor text < /a > 

 ه قرار داد:( ناید مورد توجAnchorsنکات زیر موارد مهمی هستند که در مورد لنگرها )

 ( عنوان لنگرAnchor Titleنقش نسیار مهمی را نازی می ) کند و نسیاری از موتورهای جستجو آن را

کنند. ننانراین عنوان لنگر صفحه شما ناید کلیدواژه مناسبی داشته ناشد. عنوان لنگر ناید نه نررسی می

 نازدیدکنندگان در استفاده از نمایش متن نوشتاری کمک کند.

  لنگر نخش مهم دیگری است که ناید نه دقت انتخاب شود. چون این متن نه تنها نرای موتورهای جستجو متن

 گیرد. شما ناید س ی کنید در متن لنگرتانشود نلکه نرای اهداف هدایت نیز مورد استفاده قرار میاستفاده می

 ها استفاده کنید.از نهترین کلید واژه

 است:کادر زیر مثال دیگری از لنگر 

< a href = " other page . htm " title = " Anchor title " > 

< img src = " image . gif " alt = " keywords " / > 
  

< / a > 

 

در این مورد  متن لنگر جایگزین یک تصویر شده است. ننانراین زمانی که میخواهید یک تصویر را جایگزین متن لنگر 

های تصویر ناید کلید واژه Alt( دقیقاً قرار داده شده است. نرچسب Altسب آلت )کنید ناید نررسی شود که نرچ

 مناسبی داشته ناشد.
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 <a>چند نکته درباره تگ 

 د را ایای که شما نه آن لینک شدههای موتور جستجو صفحهخواهید روناتنویس هستید و میاگر شما نرنامه

های نرنامه نویسی قرار ندهید چرا که   فلش و یا سایر زنانها را در کد جاوا اسکریپتایندکس کنند  لینک

 تر کند.این کار  وظیفه موتور جستجو را سخت

 کنید  نا طرا ح صحبت کرده و از او نخواهید نا کمک اگر تصاویری حاوی کلمات کلیدی مهم مشاهده میCss 

 آن را نه یک متن خال  تبدیل کند.

 ناید منسجم ناشند. تا زمانی که  سایت شماهای داخلی صفحات وبلینکURL های نسبی شما قانل پیگیری

 های نسبی و مطلق خود ناشید.URLناشند  نیازی نیست که نگران 

 های جستجو و خوانندگان مهم است.متن لنگر نرای موتور 

  شما ناید نین خالقیت وSEO .ت ادل نرقرار کنید 

 استفاده نکنید« کلیک کنید» نرای لینک کردن صفحات از اصطالحات کلی مانند 

 ها را در صورت امکان در آغاز متن لنگر قرار دهید.ترین کلمات کلیدی لینکمهم 

 ها از کلمات کلیدی یکسان استفاده نکنید.در کپی خود  نرای لینک 

  کلمه تکرار نکنید  نه جای آن از کلمه مترادف استفاده کنید. ۶۲۲نار در هر  ۰یک متن لنگر را نیش از 

  

 بهینه شده <a>های یک تگ ویژگی

اید شود. ننانراین نعنوان لنگر نقش نسیار مهمی در سئو خواهد داشت و توسط نسیاری از موتورهای جستجو دیده می

 از کلمات کلیدی مناسبی تشکیل شده ناشد.

otherpage.htm ناشد. اما در های خارجی تواند مرنوط نه سایتلینک نه صفحه وب دیگر است. این لینک می

اینجا ناید مراقبت ناشید که این صفحه وب وجود داشته ناشد  در غیر این صورت یک لینک شکسته خواهد نود و تاثیر 

 ندی نر روی نازدید کنندگان سایت و موتورهای جستجو می گذارد.

  

 ترین بخش صفحهمحتوا، کلیدی

نینید مانند متن  گرافیک و حتی پیوندهای دنیای محتوا در حقیقت همان چیزهایی است که شما در یک سایت می

 خارجی.
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زرگتری کنید  ترافیک نهرچه محتوای صفحه شما از کیفیت ناالتری نرخوردار ناشد در نتیجه رتبه ناالتری را کسب می

ت هایی نا کیفیسایتتان نیشتر خواهد شد. موتورهای جستجو سایتاز نازدیدکنندگان را خواهید داشت و شهرت وب

 خوب را در شاخصگذاری صفحه نتایجشان ترجیح میدهند.

وجود محتوایی مرتبط  جدید و نه جا در جذب و حفظ نازدیدکنندگان صفحات وب شما مهم است. در واقع این امر نه 

شما در جذب ترافیک از سوی موتورهای جستجو کمک کرده و ناعث وفاداری نازدیدکنندگان از صفحات وب شما 

 گردد.می

  

 محتوای منحصر به فرد با کیفیت باال

کنند  درحقیقت آنها خواستار چرخش منحصر نه فرد شما سایت دیدار میزمانیکه افراد نرای کسب اطالعات از یک وب

 شود؟در یک موضوع هستند. چگونه محتوا و اطالعات شما منحصر نه فرد می

ان یافت و فهمید؟ نازدیدکنندگان محتوای منحصر نه فرد توان آن را آسآیا این منحصر نه فرد نودن واضح است و می

خواهند. نه تنها صفحه خانگی نلکه تمام صفحات پیوند شده ناید دارای محتوای نا کیفیت ناال را نرای سایتشان می

 مفیدی ناشند و نه راحتی درک شوند.

درک کنند ننانراین زمانیکه نه یک  های کامل راتوانند عبارتامروزه موتورهای جستجو خیلی ناهوش هستند و می

شود که چگونه محتوای پرناری در یک صفحه قانل دهید این موضوع مطر ح میصفحه در نرانر صفحات دیگر رتبه می

 دسترس خواهد نود.

ای مشترک و یا نا محتوای آزاد از سوی موتورهای جستجو عالمتی نه شکل پرچم قرمز را دریافت های دو نسخهسایت

 د کرد.خواهن

  

 برداری(نوشتن محتوای سئو )نسخه

های ها و عبارتنرداری سئو هم م روف است شامل فرآیند ترکیب کلید واژهنوشتن محتوای سئو که همچنین نه نسخه

 سازد.سایتتان را میاطالعاتی است که محتوای واق ی وب

 در حفظ نهتر آن نه شما کمک کنند. توانندنویسید نکات زیر میسایتتان را میزمانیکه محتوای صفحه وب

 .محتوا ناید نرای نازدیدکنندگان مورد نظر هدایت شده ناشد 

 ها نرای هر دستورال مل موتور جستجو کامال رعایت شده ناشد.تراکم کلید واژه 
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  عناوین ناید همیشه چشمگیر و جذاب ناشند و نازدیدکنندگانتان را ترغیب کنند تا مطالبی را که ناید در

 ها را از شما درخواست کنند.سایتتان ارائه دهید را نخوانند و آنبو

 تان از استفاده زنان پیچیده و ضد و نقیض خودداری کنید. از جمالت کوتاه استفاده کنید تا محتوای صفحه

 را قانل فهمتر کند.

 کنید.سایتتان کوتاه ناشد و از قرار دادن همه محتوا در یک صفحه خودداری مطالب صفحه وب 

 های کوتاه تقسیم کنید.سایتتان را نه پاراگرافمحتوای صفحه وب 

 رسد:سازی سایت شما  جدای از مبحث سئو ضروری نه نظر میدانستن نکات زیر نیز در نهینه

  اگر سایت شما مطالب واق ا منحصرنه فردی داشته ناشد در نتیجه نازدیدکنندگان آن را نه دوستانشان

 د.پیشنهاد خواهند کر

 زنند.مدیران سایت دیگر نه ایجاد پیوندی از سایت شما در سایت خودشان دست می 

 کنند و منتظر محتوای ن دی خواهند نود و همچنان نه نازدید نازدیدکنندگان صفحه نه سایت شما اعتماد می

 سایت شما ادامه خواهند داد.

 ا در نظر داشته ناشید که کارنران شبکه کنیم که سایت شما خارج از فهرست موتور جستجو ناشد امفرض می

 تر نه نظر نرسد.کنند که خالصه محتوا منحصرنه فردتر و جالبتنها روی صفحاتی کلیک می
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و  (W3C) کنسرسیوم شبکه جهانی وب -درس هفدهم

 معرفی برخی ابزارها و پیوندهای مفید

ها و ( انجمنی است که شرکتWorld Wide Web Consortium – W3Cکنسرسیوم شبکه جهانی وب )

استانداردهای عملی  W3Cپردازند. های وب میهای عضو آن نه نحث و گفتگو نر روی استانداردها و فناوریسازمان

های وب شود. اعضا و کارشناسان دعوت شده در این دهد تا منجر نه نهبود قانلیت محصوالت و فناوریرا توس ه می

کنند را هایی که نرم افزارهای وب تولید مینمایند. پس از آن موافقت سازمانا مطر ح میهای خود رانجمن  نظریه

شوند تا فرستاده می W3Cها نه اعضای کنند. سپس این پیش نویسهایی را ایجاد مینمایند و پیش نویسکسب می

 جمن هستند.شرکت و سازمان عضو این ان ۴۵۲مورد تصویب رسمی قرار نگیرند. در حال حاضر حدود 

ها در تمامی مرورگرهای سراسر دنیا سایتها است تا وبسایتایجاد استاندارهایی نرای وب W3Cنه طور کلی هدف 

سازگار ناشند. استانداردها تنها یک چهارچوب نیشتر نیستند ولی طراحان ماهر سایت و نرنامه نویسان نه آنچه این 

هایی که تقاضای استخدام نرنامه نویسان و حقیقت نسیاری از شرکت کنند. درگوید نه خونی توجه میسازمان می

کنند که کدهای نوشته شده در ساخت سایت توسط طراحان ناید از لحاظ طراحان وب را دارند  این نکته را عنوان می

W3C  م تبر سازی شده ناشد. اگرچه نرایXHTML  وHTML  این موضوع خیلی مرسوم است ولی اهمیت نیشتر

  استفاده کند. CSSن موضوع وقتی خواهد نود که سایت نطور کامل از ای

 W3Cقوانین تأیید 

 سایتتان ناید قوانین زیر را نه خاطر دشته ناشید:هنگام نوشتن صفحه وب

  نرای شروع هر صفحهXHTML . از اصطالحات خبری استفاده کنید 

< ! DOCTYPE html PUBLIC 

" - / / W3C / / DTD XHTML 1.0 Strict // EN " : DTD / xhtml 1 – strict . dtd "> 

 ها ناید نسته ناشند .همه نرچسب 

 ها در اینجا ضروری هستند.های متن و سرفصلنرچسب 

 های خالی  ممیز خاتمه را دریافت خواهند کرد. نرچسب خالی نرچسبی است که نه نرچسب خاتمه نرچسب

 است. <ht>  ,<br>نیازی ندارد و شامل 

< BR > is now < br / > . 
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< HR > is now < hr / > . 
  

< IMG SRC = " - - " > is now < img src = " - - " / > 

 شود. نه عنوان ها اعمال نمیها ناید نا حروف کوچک نوشته شوند. این قانون فقط نرای نرچسبهمه نرچسب

 قانل قبول هستند. XHTMLDTDها تحت نرنامه مثال هر دوی این فرمت

< Font color = " # f f f f c c " > is invalid 

< font color = " # f f f f c c " > is valid 
  

< font color = " # f f f f c c " > is also valid 

 نار نوشته شوند. ۰ها ناید های این خصیصههمه ارزش 

 ها ممکن است تو در تو نباشند.نرچسب 

< b > < i > Text < / b > < / i > This is invalid 

< b > < i > Text < / b > < / i > This is valid 

  نرچسب<pre>  نباید شاملimg  نوعی پسوند فایل(  شی  نزرگ و کوچک  پیشوند(sub  نه م نای زیر

 نه م نای قبال شود. supو پیشوند

 دیگر قرار داد. <form>توان داخل نرچسب را نمی <form>یک نرچسب · 

 نوشته شود. ;amp &است  این عالمت ناید نه صورت  &شما شامل عالمت اختصاری اگر کد · 

   ناید از حروف کوچک استفاده شود.Cssدرصورت نکارگیری فایل · 

 SEOساخت لینک 

های نیرونی وب نرای سایت شما است تا هم ارجاعات هایی از سایتدر کسب لینک SEOساخت لینک یک ف الیت 

نندی موتور جستجو را نهبود نخشد. ساخت لینک در ها( را و هم رتبهکردن افراد نر روی لینک مستقیم )ی نی کلیک

 مجموع مرنوط نه افزایش شهرت و محبونیت لینک سایت شما است.

انید نا توی موتور جستجوی آن ناال است. شما میسایت چندین نار نه سایتی خواهد رفت که رتبهی وبگردش کننده

ی ناال این مسئله را مورد نررسی قرار دهید. اگر سایت شما نر روی یک ایت خود نر روی یک سایت نا رتبهقرار دادن س

ساعت در فهرست  ۰۴شانس این را دارید که سایت شما در مدت  ۹۹ی ناال قرار دارد ننانراین %سایت دارای رتبهوب

 قرار گیرد.
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 چگونه محبوبیت لینک را باال ببرید؟

تی راحی مهم را که نهسایت شما وجود دارد. در اینجا چند نکتهگونی نرای افزایش محبونیت لینک وبهای گوناروش

 کنیم:نرای شما امکانپذیر است نرایتان فهرست می

صورت دستی نه موتورهای جستجوی م روف ارائه دهید و نه صورت خودکار و اتوماتیک اینکار را سایت خود را نه· 

 نکنید.

قرار دهید که در هیچ جای  dmgog.org, yahoo.comهای راهنمای ناز مثل را در فهرست پروژه سایت خود· 

 توانند پیدا کنند.دیگر نمی

ن ها قرار دهید. نا ایهای آنروانط شخصی خود را نا دیگر مسئوالن وب ناال نبرید. لینک سایت خود را نر روی سایت· 

 آیند.حساب میفه نههای دوطرها اغلب نیش از لینککار لینک

 دهند و نرایی لینک حضور یانید. نیست سایت عالی را پیدا کنید که همین کار را انجام میی مبادلهدر نرنامه· 

های نامرنوط ممکن است نر روی رتبه نندی ی لینک نین سایتها ارتباط نرقرار کنید. مبادلههای دوطرفه نا آنلینک

 أثیر گذار ناشند.سایتها در موتور جستجو توب

نوان عی نظرات مورد تأیید قرار گرفتید و آن نخش محدودیتی در حفظ لینک سایت شما نهاگر در یک نخش ارائه· 

 تواند کمکی نه ناال رفتن محبونیت سایت شما ناشد.امضاء ندارد ندین ترتیب می

دهید. پیش از اینکار لطفا نه مقررات و غیره قرار  Slashdot, DIGGهای مکانیاب مثل سایت خود را در سایت· 

 ها دقت کنید.اسپام آن

 های خود دهید.ها قرار دهید و ارجاعات کمی در آن مقاالت نه لینکمقاالت خونی در سایت· 

ی اطالعات خوب و مفید نه نازدیدکنندگان خود را ادامه دهید. س ی کنید که همیشه در سایت شما گردش ارائه· 

 کنند.

 سایتتان قرار دهید.های خبری  نالگها و غیره را در وبی نظرات  نامهشما امکان دارد نخشهای ارائهاگر نرای 

 ها هزینه کنید. نه عنوان نمونه:های دیگری نیز وجود دارند که البته پولی هستند و ناید نرای آنروش

 ک خود را قرار دهید.ی ناال خریداری کرده و در آنجا لینسایت دارای رتبهقسمتی نر روی وب· 

 گوگل را تأیید کنید تا نازدید از سایت خود را ناال نبرید. Ad Wordsی نرنامه· 
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یت های روی سایت خود را ناال نبرید که ناعث محبونتوانید یک قسمت تبلیغاتی دیگر قرار دهید تا ت داد کلیکشما می· 

 لینک سایت شما خواهد شد.

  

 SEOابزارهای مهم برای 

توانید این انزارها ها میدرج شده است که نا کلیک نر روی آن SEOزیر لیست نرخی از انزارهای کارنردی مرتبط نا در 

 را دریافت و استفاده کنید.

 Search Engine Spider Simulator های : نررسی اینکه چگونه سایت شما توسط خزشگر وب موتور

 جستجو خزش می شود.

 Keyword Density Checkerسایت نا استفاده از این انزار مناسب : چگالی کلمات کلیدی صفحات وب

 نررسی کنید.

 Keyword Selector Toolود سایت ختوانید کلمات کلیدی مناسبی نرای وب: نا استفاده از این انزار می

 انتخاب نمایید.

 Keyword Suggestion Toolتوانید کلمات کلیدی پیشنهادی گوگل را : نا استفاده از این انزار می

 هنگامی که در حال تایپ هستید  مشاهده نمایید.

 /XHTML ValidatorHTMLسایت شما توانید نررسی کنید که آیا وب: نا استفاده از این انزار می

  را رعایت کرده است یا خیر. W3Cهای استاندارد

  SEOپیوندهای مفید در زمینه 

ل ه و ها را مطاتوانید آنها میدرج شده است که نا کلیک نر روی آن SEOدر زیر نرخی پیوندهای کارنردی مرتبط نا 

 دانش خود را در زمینه سئو نیشتر کنید.

 Google Webmaster Guidelinesیی که نه شما کمک خواهد کرد سایت خود : لیست رهنمودها

 آماده کنید. googlebotرا نرای خزشگر 

 SEO Article from Wikipedia: لی در زمینه یک مقاله عاSEO های خوب در ویکی پدیا  لینک

 دیگری نیز قانل مشاهده است.

 SEO Professionalsیک سازمان غیر انتفاعی در زمینه سئو : 

 Wiki Page for SEO related Concepts یک صفحه ویکی نرای یافتن نسیاری از مفاهیم مرتبط :

 )سئو( SEOنا 

 SEO Resource Directory:  لیستی از منانع مفید در زمینهSEO 
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