










فصل اول

ست؟یچ تیسا یمحتوا تیفیک اریمع

 ی. ولدارد تیفیمحتوا از نوع با ک دیبه تول یادیتوجه ز گوگل در سالهای اخیر

موضوعات مناسب را  توانیو چگونه م ست؟یمحتوا چ کی تیفیک اریواقعا مع

 انتخاب نمود؟

اجه محتوا مو دیتول یبا مشکل نبود موضوع برا ینترنتیا یها تیاز سا یاریبس

کنند.  دایارائه پ یخود برا یکار نهیرا در زم یدیمطالب مف توانندیهستند و نم

 نهیوجود ندارد که نتواند در زم یتیسا ایشرکت  چیگفت که ه توانیبطور قطع م

اطالعات و  چیاگر واقعا ه رایزکند؛  تیمرتبط با کار خود فعال یمحتوا دیتول

شما  یبرا تواندیندارد چگونه مشما وجود  یکار نهیزم رامونیپ یموضوعات

 داشته باشد؟ ییدرآمدزا

 یو معرف تیکاربران سا تیمحتوا؛ رضا تیفیک یبرا اریمع نیبطور حتم مهمتر

 است. گرانیشما به د
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محتوا دیتول یها روش

موضوع مناسب انتخاب .1

و مطالعات  دیخود داشته باش یکار نهیدر زم یتسلط کاف دیبا زیاز هرچ قبل

که شما در  یزی. همه آن چدیده شیکتاب افزا ای نترنتیود را در سطح اروزانه خ

ارزشمند باشد،  گرانید یبرا تواندیم دیو تجربه کرده ا دیدانیخود م یکار نهیزم

خواهند  زین یمناسب تر نیاطبتر باشند مخ قیتر و دق فینکات ظر نیهرچقدر ا

 داشت.

 یادیاطالعات ز دیداشته باش یکینفروشگاه لوازم الکترو تیمثال اگر شما سا بطور

 دیتول یها تیو سا نترنتیداشت که عموما از ا دیخواه نیارائه به مخاطب یبرا

و  فیفروش ک نهیاگر فروشگاه شما در زم ی. ولدیآ یبدست م یکننده خارج

 دایپ نترنتیا یبر رو یسباطالعات منا دیتوانیم ایکمربند چرم باشد چطور؟ آ

شما  اتیو تجرب یکار نهیاز زم قیشناخت دق یطیشرا نی. در چنریخ د؟یکن

 ،”یاز مصنوع یعیچرم طب صیتشخ“مانند  یارزشمند خواهد بود. مقاالت اریبس

 یمخاطبان محدود ول توانندیم نیا هیشب یموارد ای” چرم دینحوه و پروسه تول“

جذب کنند. اشم تیرا به سا یمرتبط و مناسب

شما سخت تر  یکار نهیمحتوا در زم دیتول هرچقدر کاراین است که،  خبر خوب

 یعموم یداشت. محتوا دیخواه یکمتر یرقبا رایشما بهتر است! ز یباشد برا

آن وجود  افتیدر یبرا یادیبوده و منابع ز یقابل دسترس نترنتیدر ا یبراحت

 و ارزشمند است. یتخصص یارائه محتوا نترنتیتفاوت در ا جادیدارد. راه ا
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با  یمستقل و معنادار بود، ول یواژه ا” مهندس“ شیسال پچند صد  نیهم تا

 یاگر از کس کهییبه آن اضافه شد تا جا یدیجد یگسترش علوم، شاخه ها

و در  رسدیم یمعن یبنظر ب یمهندس دیو بگو ستیتو چ یلیرشته تحص دیبپرس

 یها تیابه س توانیمسئله را م نیهم ؟یچه رشته ا دیپرسیحتما م یسوال بعد

 داد. میتعم ینترنتیا

چه  قایکه دق دانستندیهمه م دیدانلود داشت تیسا کیشما  58تا  58اگر سال 

دانلود دارم حتما در  تیکه من سا دییامروز اگر بگو یول دیدهیانجام م یکار

 تیسا“به ” دانلود تیسا“! به مرور زمان عبارت دیقرار گرفته ا یاشتباه ریمس

 یرقابت در عبارات یشد و امروز حت لیدتب” افزاردانلود نرم  تیسا“ ای ”لمیدانلود ف

دشوار  زین ”لیدانلود نرم افزار موبا تیسا“ ای ”کیکالس لمیدانلود ف تیسا“مانند 

موفق  یشکل ادامه خواهد داشت و در صورت نیروند به هم نیشده است. ا

 .دیباش هیقدم جلوتر از بق کی تیفیبا ک یمحتوا دیبود که در تول دیخواه

ارائه محتوا نحوه .2

از چند خط  شیاندک است و ب اریمورد نظر شما بس یموارد محتوا یاریبس در

 تیجذاب ،یممکن است ارائه آن بصورت متن طیشرا نیساده نخواهد بود. در ا

جستجو قرار  یبا توجه به متن کم مورد توجه موتورها اینداشته باشد و  یادیز

 یمحتوا تیفیک تواندیم یبصر یها تیابدر نحوه ارائه و افزودن جذ ریی. تغردینگ

 دهد. شیشما را افزا
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 کی. میکنیاشاره م نترنتیا یمثال موجود بر رو کیمورد به  نیدرک بهتر ا یبرا

 دیتوانیچطور م نکهیرا در مورد ا یمطلب یپول چرم فیمعتبر فروش ک تیسا

را از  پرسش نیاگر ا دیارائه کرده است. شا دیپول خود را کم حجم تر کن فیک

 ای یاضاف یکارت ها کردنبا چند راهکار ساده مانند خارج  دیداشته باش یهرکس

 تیسا یپول نقد مشکل را حل کند. ول یبجا یکیاستفاده از کارت الکترون

Bellroy آن  نکینام و ل لیدل نیمسئله داشته و به هم نیمتفاوت به ا یکردیرو

 .دیمشاهده کن اینجا نیرا در ا

 

 

http://bellroy.com/slim-your-wallet
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 تیسا یدرست ارائه محتوا روش

 یالمان ها یریصفحه مجزا و با بکارگ کی دئو،یو کیبا ساخت  تیسا نیا

که شما هم  یمسئله ساده را شرح و بسط داده است، به شکل نیا یعال یکیگراف

آن را به  یحت ایرا سرگرم شده و  یا قهیآن چند دق دنیممکن است با د

را ارزش  تیبه سا دکنندهینوع جذب بازد می. اگر بخواهدیکن یدوستانتان معرف

را خواهد داشت و ممکن  یدرصد بازده نیکمتر غاتیاستفاده از تبل م،یکن یگذار

شود. جذب افراد از  لیشما تبد ینفر به مشتر کینفر  0111است از هر 

 0 یبه مشتر دکنندهیبازد لیجستجو ارزشمندتر است و احتمال تبد یموتورها

 انیبه دوستان و آشنا افرادشما توسط  یعدد در معرف نیخواهد بود. ا 011به 

به  ندهینفر در آ کینفر  3خواهد داشت و ممکن است از هر  یریتفاوت چشم گ

 .ونددیشما بپ انیمشتر

محتوا و شانس  تیفیک تواندیم یبصر یها تیدر نحوه ارائه و افزودن جذاب رییتغ

 دهد. شیرا افزا گرانیشما از طرف کاربر به د یعرفم
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 تازه یمحتوا تیاهم .3

تازه موجود  یبه محتوا یا ژهیگوگل توجه و یگذشته موتور جستجو هایسال یط

صفحات  یگوگل برا جیکسب رتبه مناسب در نتا لیها نشان داده و بدل تیدر سا

فراهم  یمیبزرگ و قد یاه تینوپا و کوچک با سا یها تیتازه، امکان رقابت سا

 یرا برا یناسبم طیشرا تیتازه در سا یشده است. توجه گوگل به محتوا

استفاده را از آن  تیگوگل نها مهیکرده تا بدون ترس از جر جادیوبمستران ا

 ببرند.

 تیسا یدیکلمات کل یبرا ژهیهنگام جستجو در گوگل و به و زیحتم شما ن بطور

 یدیکلمه کل یاز آنها برا یکه در گذشته اثر دیوشیمواجه م ییها تیخود با سا

کوتاه در رتبه  یباره و در زمان کیبه  یمورد نظر در صفحه اول گوگل نبوده ول

فرصت نه  نید که استفاده از ایسوم تا دهم قرار گرفته است. در نظر داشته باش

و  قیبلکه مورد تشو شود،یشما اسپم نم تیگوگل نبوده و سا نیتنها برخالف قوان

مانند  یجیرا یها کیبرخالف تکن لیدل نیباشد. به هم یم زیگوگل ن دییتا

 داشت. دینخواه ندهیدر آ تیسا مهیاز جر یترس گرید نکیبک ل دیخر
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قبل  یکرد ول میخواه یبه شما معرف یفرصت سه روش اصل نیاستفاده از ا یبرا

گوگل در  یستجوج جیکه نتا دیباش یعبارت ایاز شروع به کار بدنبال کلمات 

تر  یاتفاق در عبارات طوالن نی. معموال اشودیم یادیز راتییصفحه اول دچار تغ

کلمات پر جستجو و ارزشمند  توانیآنها م انیکه در م شودیمشاهده م شتریب

 .افتی زین یادیز
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 تازه یمحتواراهکارهای تولید 

 تازه بصورت هدفمند یمحتوا دیتول .1

در  یرقابت کم یشما مرتبط هستند ول یکار نهیزم که با یو عبارات کلمات

 رییصفحه اول بطور مرتب تغ جینتا ایآنها وجود دارد و  یصفحه اول گوگل برا

. دیکن هیمتناسب با آن ته دیتازه و مف یمحتوا کیکرده و  ییرا شناسا کنندیم

توسط گوگل خود  صفحه ندکسیاگر در تالش اول و با گذشت دو تا سه روز از ا

تر و ساده  یطوالن یکار را با عبارت نیهم دیصفحه اول مشاهده نکرد جیدر نتا را

روش آشنا  نیبا نحوه استفاده از ا ی. با آزمون و خطا بخوبدیتر امتحان کن

تازه  یمحتوا یدیکه گوگل بعنوان کلمه کل یاوقات عبارت یشد. گاه دیخواه

 دیکنیاست و فکر م در نظر شماست متفاوت هک یزیانتخاب مبکند با چ تیسا

مختلف و  باتیترک یریگ جهی. قبل از نتدیا اوردهیبدست ن یمناسب گاهیکه جا

 نکیممکن است با ل رایز دیقرار ده یعبارات پرکاربرد متن خود را مورد بررس

 .دیباش دهیبه صفحه اول گوگل رس یگریهمان صفحه در عبارت د

 

 یمیمطلب قد یتازه برا یمحتوا .2

دو  ای کیدر  تیاز سا یکه صفحه مشخص میموضوع را داشته ا نیما تجربه ا همه

دوم گوگل را داشته و بعد از  ایاول  جهیمانند نت یمناسب اریرتبه بس یدیکلمه کل

 یموارد استفاده از محتوا نیخود را از دست داده است. در ا گاهیجا یگذشت مدت

رتبه و برگشت به  در بهبود ییبسزا ریتاث تواندیآن صفحه م یتازه و بروزرسان

پاراگراف  کیاست تا در حد  یکاف نکاریا یرا داشته باشد. برا یمکان قبل
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که  دی. البته در نظر داشته باشدیبه متن خود اضافه کن یلیتکم حاتیتوض

مورد نظر  یدیتازه شما مربوط به موضوع صفحه بوده و شامل کلمه کل یمحتوا

در  دیکه قرار گرفتن نظرات جد موارد مشاهده شده است یباشد. در برخ زین

مطلب  یبروزرسان ایتازه  یمحتوا یاز نظر گوگل به معن تواندیصفحه م کی نییپا

از آن و ارسال نظرات هرز توسط خود صاحب  یاستفاده ابزار یشناخته شود ول

 گردد. زیممکن است موجب کاهش رتبه آن ن تیسا

 کیبه  دیجد یمحتوا افزودن ای یممکن است امکان بروزرسان یاز مدت پس

 نیدر هم یدیمطلب جد دیتوانیم طیشرا نیصفحه وجود نداشته باشد، در ا

. در نظر داشته دیکن رکتیدایبه آن ر 310رابا کد  یموضوع نوشته و صفحه قبل

هستند و  فعالدانلود  نهیکه در زم ییها تیسا یکار معموال برا نیکه ا دیباش

 مناسب است. اریبس کنندیم یرا معرف یبلق یاز نرم افزارها یدیجد ینسخه ها

 

 تازه و مستمر یمحتوا .3

و  دهدینشان م یتازه رفتار مناسب یکه به محتوا دیشناسیرا م یشما عبارت اگر

آن در  یصفحه مشخص برا کی دیتوانیاست، م تیشما با اهم یکار نهیزم یبرا

ن را کرده و بصورت مستمر اخبار و اطالعات مربوط به آ جادیخود ا تیسا

 کی جادیا یسینگلآموزش زبان ا تیسا کی ی. بعنوان مثال برادیکن یبروزرسان

 اریبس تواندیو افزودن مطالب مستمر به آن م ”یسیاصطالحات انگل“صفحه با نام 

باشد.  یاز وبالگ ها م یاریبس تیموفق لیروش تنها دل نیموثر باشد. در واقع ا

وبالگ در صفحه اول گوگل  کیس آدر ریدر چند ماه اخ دیاگر دقت کرده باش



 

 9 

خاص  نهیزم کیدر  یمشخص و تخصص طورمگر آنکه ب خوردیبندرت به چشم م

 فعال باشد.

 رییتغ یتازه به معن یآن است که محتوا دیدر نظر داشته باش دیکه با یا نکته

 .ستیو انتشار دوباره آن ن تیسا یقبل یمحتوا

 انیب نیب را به چندمطل کیکه  دیافتیفکر ب نیممکن است شما به ا

 !دیخود انتشار ده تیتازه در سا یمختلف نوشته و هربار بعنوان محتوا

 تواندیروش م نیا یتکرار یجدا از تمام مسائل و نکات مربوط به سئو و محتوا

از وبمستران  یاریو کاربران شما شود. بس تیسا دکنندگانیبازد یتیموجب نارضا

 یول دهندیگوگل انجام م قیاز طر دکنندهیجذب بازد یبرا یادیتالش ز

و وفادار انجام  یدائم دکنندگانیبه بازد لیبه حفظ آنها و تبد یتوجه نیکوچکتر

 .دهندینم

 راتییو تغ یمیمطلب قد کی یبروزرسان ایتازه  یمحتوا جادیخود از ا اتیتجرب

 .دیبگذار انیکار را با ما در م نیگوگل بر اثر ا جینتا یشده در رتبه بند جادیا
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 فصل دوم

 شود؟یم نییمتن چگونه تع یدیکلمات کل

 یدر متن به هدف سئو در تناقض با کاربر یدیمعمول استفاده از کلمات کل بطور

 ایکلمه  کیاز حد  شیخواهد بود. استفاده ب میمفاه حیمطلب و انتقال صح

عنوان  چیموجب رنجش کاربران هنگام مطالعه شود. به ه تواندیعبارت در متن م

از جمالت  ایبمباران کرده  یدیکه متن خود را با کلمات کل نمکینم شنهادیپ

 کاربران است. تیرضا تیسا کی یبرا زیچ نیمهمتر رایز دیاستفاده کن یتکرار

مطلب  کیهستند که در هنگام نوشتن  یموثر و مهم یوجود بخش ها نیا با

. دیریآنها بکار بگ خود را در یدیبهتر است به آنها توجه کرده و کلمات کل دیجد

گوگل بعنوان کلمه  یروبات ها یکلمه مورد نظر خود را برا تواندیشما م نکاریبا ا

 .دیکسب کن وگلگ جیدر نتا یمناسب گاهیکرده و جا یمعرف یدیکل

مطلب به موضوع مورد نظر فکر کرده و  کیسئو  ایاز شروع به نوشتن  قبل

مطالعه فصل سوم سپس با  د،یآن را مشخص کن یمناسب برا یدیکلمات کل

کرده و تمرکز خود را هنگام نوشتن بر  ییرا شناسا نهیگز نیبهتر همین کتاب

 .دیآن قرار ده یرو
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 عنوان نوشته .1

و تا حد  دیبار در عنوان صفحه ذکر کن کیمورد نظر خود را حداقل  یدیکلمه کل

 یراجستجو و هم ب یموتورها یآن. عنوان صفحات هم برا یامکان در ابتدا

 است. تیهستند با اهم یکه به دنبال موضوع خاص یکاربران

 

 یک به کاربران عالقه میزان نتایج بندی رتبه برای گوگل فاکتورهای از یکی

 عنوان انتخاب کنار در کلیدی کلمات از صحیح استفاده. است خاص صفحه

 مانز مرور در و برده باال نتایج در را شما صفحه کلیک تعداد میتواند جذاب

 . گردد شما رتبه بهبود موجب

 بدهیم؟ اهمیت صفحه عنوان به باید چرا

 تعریف با میتوانید و داشت خواهد شما سایت سئو بر زیادی تاثیر صفحه عنوان

 دالیل ادامه در. دهید افزایش را گوگل از خود سایت ورودی میزان آن درست

 :یممیکن ذکر را بدهیم اهمیت صفحه عنوان سئو به باید آنکه
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 میدهند نشان را شما صفحه عنوان مرورگرها 

 … و اپرا اکسپلورر، اینترنت کروم، گوگل فایرفاکس، مانند استفاده پر مرورگرهای

 .میگذارند نمایش به خود های پنجره باالی در را صفحه عنوان همگی

 

 

 میدهند نشان نتایج در را صفحه عنوان جستجو موتورهای 

 جستجو را خود نظر مورد کلیدی کلمات جستجو ورهایموت در کاربران زمانیکه

 که است شما صفحه عنوان میشود داده نمایش نتایج در که خطی اولین میکنند

 میشود صفحه عنوان سئو اهمیت موجب امر همین. اید کرده تعریف متا تگ در

 .پرداخت خواهیم آن به مقاله این ادامه در که

 داده نمایش شما صفحه عنوان اجتماعی های شبکه گذاری اشتراک در 

 میشود

 پیش بطور میگذارید اشتراک به اجتماعی های شبکه در ای صفحه شما زمانیکه

 .میشود داده نمایش شده منتشر مطلب در صفحه عنوان فرض

 به آن نمایش نحوه و صفحه عنوان اهمیت همگی باال در شده ذکر دلیل سه

 تعداد در محدودیتی هیچ اینکه با میدهند، نشان را شما سایت بازدیدکنندگان

 بین در آن بخش مهمترین که است بهتر ندارد وجود صفحه عنوان کاراکترهای

 داده نمایش جستجو نتایج در بخش این فقط زیرا باشد اول کاراکتر 01 تا 01

 .میشود
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 صفحه عنوان سئو در اصلی نکته 7

 کلمات با رنگ آبی خط میخورد چشم به که چیزی اولین جستجو نتایج در

 رعایت با باید شما است، داده جای خود در را صفحه عنوان که است تر درشت

 نتایج دیگر میان از را شما سایت تا کنید ترقیب را بازدیدکنندگان سئو نکات

 .کنند انتخاب گوگل پیشنهادی

 دهید قرار صفحه عنوان در را شرکت نام .0

 و باشد داشته خو ابتدای در ار شرکت نام باید شما سایت اصلی صفحه عنوان

 قرار صفحه عنوان انتهای در شرکت نام که است بهتر سایت داخلی صفحات برای

 .دهید قرار آن ابتدای در را مهمتر اطالعات و گیرد

 

 دهید قرار صفحه عنوان ابتدای در را کلیدی کلمات .2

 وانعن ابتدای در را خود اصلی کلیدی کلمات صفحه، سئو وضعیت بهبود برای

 :زیرا. دهید قرار صفحه

 وجود صفحه عنوان ابتدای در کلیدی کلمات که صفحاتی جستجو موتورهای

 .میدهند پیشنهاد کاربران به بیشتر را دارد
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 و میکند جلب کابران از بیشتری توجه صفحه عنوان ابتدای در کلیدی کلمه

 .میدهد افزایش را شما سایت برروی کلیک شانس

 شما نمایش بر کلیک نسبت صفحه عنوان در موجود دیکلی کلمات توجه جلب

 جستجو موتور نتایج در شما آمدن باالتر موجب که میدهد افزایش گوگل در را

 .میشود

 

 صفحه عنوان در عمودی خط از استفاده .3

 جدا یکدیگر از را عبارات صفحه عنوان در( |) کاراکتر از استفاده با میتوانید شما

 سریعتر را آن متن کاربران کار این با بدهید آن به تبمر و تمیز ظاهری و کرده

 .یابد می افزایش آن بر کلیک شانس و میدهند تشخیص

 

 صفحه عنوان در اعداد از استفاده .4

 بطور میکند بیشتر را صفحات کاربرد صفحه عنوان ابتدای در اعداد از استفاده

 بازدید به را ادافر صفحه عنوان سئو در اساسی نکته 01 عنوان با مطلبی مثال

 داشته باید شما صفحه از انتظاری چه که میدانند زیرا میکند ترغیب شما صفحه

 .باشند
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 کنید خودداری تکراری صفحه عنوان از .8

 عنوان که صفحاتی خود وبمستر در گوگل جاییکه تا بوده مهم بسیار امر این

 بسیار شما صفحات تعداد اگر میدهد، تذکر و کرده شناسایی را دارند یکسانی

 ندارد وجود شما برای دستی بصورت صفحه عنوان تعیین امکان و است زیاد

 و کرده مشخص را صفحه عنوان سایت مهم صفحات و اول صفحه برای حداقل

 .دهید قرار مدنظر را سئو نکات

 

 دهید نشان عنوان در را خود برتری .0

 سعی پس نیست راحتی کار کاراکتر 01 در اطالعات از زیادی حجم دادن قرار

 بهترین عبارت مثال بشور. بگنجانید آن در را خود های برتری مهمترین تا کنید

 .کند ترغیب شما سایت از بازدید به را افراد میتواند قیمت کمترین یا پیشنهاد

 

 باشد سایت مطالب با مرتبط صفحه عنوان .0

 با رتباطا در اگر باال جذابیت و سئو نکات تمام رعایت با صفحه عنوان نوشتن

 ای چکیده صفحه عنوان تا دارند انتظار کابران. ندارد ارزشی نباشد صفحه مطلب

 به شوند روبرو غیرمرتبط محتوایی با صورتیکه در و باشد صفحه محتوای از

 در شما رتبه شدن بدتر باعث امر این و کرد خواهند ترک را شما صفحه سرعت

 .شد خواهد جستجو نتایج
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 HTML های تگ .2

 گیری تصمیم بر HTML های تگ همان یا نوشته یک مختلف های بخش عنوان

 . هستند موثر بسیار صفحه یک کلیدی کلمات انتخاب برای جستجو موتور

 در کلیدی نقشی میتواند صفحه h2 و h1 تگ در شما نظر مورد کلمه دادن قرار

 . باشد داشته شما نوشته سئو

 میان زیاد بسیار تفاوت ولی باشد یکسان h1 تگ و صفحه عنوان که ندارد لزومی

 انتخاب در گوگل های روبات سردرگمی یا شدن مشکوک موجب میتواند آنها

 .شود شما نوشته کلیدی کلمات

 

 HTML های تگ سئو

 متمایز برای است مشخص آنها نام از که همانطور عنوان یا HTML های تگ

 یا هدر سرتیتر نام به نهمچنی آنها. میروند بکار متن از نوشته سرتیترهای کردن

h1، h2 های تگ مهمترین. میشوند شناخته  … و HTML، سرتیتر h1 کم و 

 از استفاده ترتیب باید خود سایت کدنویسی در. است  h6 آنها ترین اهمیت

 استفاده h3 از h1 از بعد مثال بطور اگر و کنید رعایت بدرستی را HTML تگهای

 .داشت خواهد یمنف تاثیر شما سایت سئو بر کنید،

 از یکی در HTML های تگ از استفاده و کدنویسی نحوه کاملتر مثال یک بعنوان

 :کنیم می بررسی را چیست سئو نام به وبسیما مطالب
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<h1>چیست؟ سئو</h1> 

            <h2>چیست؟ در سئو اهمیت</h2> 

            <h2>دارند؟ سئو به نیاز جستجو موتورهای چرا</h2> 

                          <h3>سفید کاله و سیاه کاله</h3> 

 هر و دارد باالیی بسیار اهمیت h1 سرتیتر از استفاده که باشید داشته توجه

 . باشد داشته آنها از یکی باید سایت از صفحه

 متن در HTML های تگ از استفاده ترتیب

 HTML های تگ کاربردهای

 و میروند بکار متن یک مختلف های بخش کردن مشخص برای HTML های تگ

 .دارند بسزایی تاثیر نوشته سئو و کاربران نظر از سایت بودن کاربردی بر

 سئو نظر از HTML های تگ کاربرد

 بررسی را متن با تگها میان موضوعی ارتباط جستجو موتورهای: ارتباط 

 .میکنند

 به دیکلی کلمات از استفاده درصد تعیین برای گوگل: کلیدی کلمه تعیین 

 متن در آنها از استفاده میزان با و میدهد باالیی اهمیت عنوان سرتیترهای

 .میکند مقایسه

 تگ اهمیت h1  :تک مهمترین HTML، چشم آن از هرگز نباید و بوده 

 آن در رفته بکار کلمات به ای ویژه اهمیت جستجو موتورهای. نمود پوشی
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 صفحه مورد در مختصری توضحیات حاوی title tag همانند باید و میدهند

 .باشد

 های تگ: بازدیدکنندگان مناسب محتوای HTML درک برای مناسب دید 

 برای باالیی اهمیت گوگل. میدهند بازدیدکنندگان به صفحه محتوای بهتر

 از استفاده اینرو از است، قائل شما سایت در بازدیدکنندگان مناسب تجربه

 .است تاثیرگذار شما صفحه سئو بر HTML های تگ

 

 سایت بودن کابردی نظر از HTML های تگ کاربرد

 سرتیتر h1 خواند خواهند ادامه در که آنچه از مناسبی و مختصر اطالعات 

 .میدهد شما سایت بازدیدکننده به

 های تگ از استفاده HTML به که میدهد کاربر به را امکان این و متنوع 

 .کند پیدا متن در را خود نظر مورد بخش سرعت

 های تگ از تفادهاس HTML و تمیز شده ارائه مطلب تا میشود موجب 

 .برسد نظر به مرتب
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 دهید انجام HTML های تگ با نباید که کارهایی

 کلیدی کلمات حد از بیش استفاده نکنید، بمباران کلیدی کلمات با را آنها 

 .دارد منفی تاثیر شما سایت سئو بر HTML تگهای در

 تگ یک از بیش h1 را گوگل است ممکن اینکار نکنید، استفاده مطلب در 

 تحمیل او به را خود کلیدی کلمات دارید قصد که کند مشکوک شما به

 را مطلب یا و کنید استفاده بعدی HTML های تگ از اینکار بجای کنید،

 .کنید منتشر قسمت چند در

 تگهای HTML که کنید سعی و نکنید استفاده مختلف صفحات در تکراری 

 .باشید داشته متفاوت هدرهای با البمط

 منفی تاثیر شما سئو بر باشد پنهان کاربران دید از صفحه در که متنی هر 

 .است برابر چندیدن HTML های تگ در آن تاثیر و گذاشت خواهد

 سرتیتر h1 نکنید انتخاب یکسان را صفحه عنوان و. 

 

 نوشته محتوای در کلیدی کلمات .3

 خواهد نوشته محتوای کلیدی کلمات دادن قرار ایبر مکان مهمترین حتم بطور

 کجای هیچ در ولی بنویسید خاصی موضوع مورد در شما است ممکن چگونه. بود

 نبرید؟ بکار را کلمه آن نوشته
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 که نیست الزم نیست، نوشته بمباران معنی به متن در کلیدی کلمه از استفاده

 بکارگیری با میتوانید شما کنید، تکرار را عبارت عین میان در خط یک هر

 کسب مناسبی رتبه گوگل نتایج در هم مختلف های ترکیب یا و مرتبط کلمات

 تشخیص به قادر گوگل. بگذارید احترام خود سایت خوانندگان به هم و کنید

 مثال بعنوان. است عبارت انگلیسی ترجمه همچنین و مرتبط معنی، هم کلمات

 کلمه تعیین در مشابهی تاثیر یتوانندم” Sport“ و ”ورزشی“ ،”ورزش“ کلمه سه

 .باشند داشته گوگل توسط شما صفحه کلیدی

 را آن گوگل میشود موجب متن در عبارت یا کلمه یک حد از بیش بردن بکار

 بشناسد، غیره و ”است“ ،”در“ ،”از“ مانند ربط حرف یا عمومی عبارت یک بعنوان

 .بود نخواهد شما صفحه کلیدی کلمه نتیجه در

 

 صفحات سآدر .4

 موارد سایر نسبت به کمتری تاثیر صفحه آدرس در کلیدی کلمات از استفاده

 از بسیاری در آدرس همین که است آن توجه قابل نکته ولی داشت، خواهد

 بعنوان میکنند کپی مستقیما را شما آدرس کاربران زمانیکه بخصوص و ها سایت

 بر میتواند آن در دیکلی کلمه حضور و میشود شناخته شما لینک تکست انکر

 شما صفحه که شرطی به البته. باشد تاثیرگذار بسیار آینده در صفحه پیشرفت

 .دهند پیشنهاد دیگران به کاربران که باشد جذاب و کارآمد آنقدر
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 مشاهده تصویر در که همانطور

 های بخش از سایت آدرس میکنید،

 کلمه گرفتن قرار برای مختلفی

 در. است شده تشکیل آن در کلیدی

 آدرس مختلف های قسمت میان

 دامنه، زیر اصلی، دامنه شامل سایت

 کلمه که است بهتر صفحه، و دسته

 در را صفحه هر به مربوط کلیدی

 همان مختص و سایت آدرس پایان

 شما ترتیب این به دهید، قرار صفحه

 جذب پتانسیل و داشته مجزایی کلیدی کلمه سایت از صفحه هر برای

 .یابد می افزایش گوگل از بازدیدکننده

 تا نمیکنید استفاده URL در کلیدی کلمات از اگر، سایت آدرس بودن گویا

 این با باشند، صفحه محتوای گویای بخوبی که ببرید کار به کلماتی امکان حد

 میشوند وارد آن به که ای صفحه به نسبت بهتری دید بازدیدکنندگان کار

 .بود خواهد موثر شما سایت سئو بر نهایت در و داشت خواهند

 آن خواندن باشد کوتاهتر سایت آدرس هرچه، سایت آدرس بودن کوتاه

 اینها شبیه و ”برای“ ”با“ ”در“ ”از“ مانند کلماتی از نتیجه در بود خواهد راحتتر

 از را هرکدام ارزش کلمات تعداد بودن کم. نکنید استفاده خود سایت آدرس در

 .کرد خواهد بیشتر جستجو موتورهای نظر
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 در را خود اصلی کلیدی عبارت یا کلمه،  آدرس ابتدای در کلیدی کلمات

 به چندانی اهمیت گوگل روباتهای. دهید قرار سایت آدرس صفحه بخش ابتدای

 .نمیدهند طوالنی های آدرس انتهایی کلمات

 از استفاده مثال بطور کنید، پرهیز کلمات تکرار از، URL در تکراری کلمات

 .نیست درستی کار صفحه و دسته آدرس در مهکل یک

websima.com/blog/blog.php 

 :است باال فرضی آدرس برای مناسبی جایگزین زیر آدرس

websima.com/blog/seoblog.php 

 آدرس در رفته بکار کلمات که ندارد لزومی، صفحه عنوان با نبودن یکسان

 کلمات با را دهی درسآ میتوانید شما باشند، یکسان صفحه عنوان با نوشته

 .دهید انجام دیگری

 در%  و & ،? مانند نامناسب کاراکترهای از امکان حد تا، نامناسب کاراکترهای

 .نکنید استفاده خود سایت آدرس

 تاثیر میتواند URL در کلیدی کلمات حد از بیش استفاده، سئو در روی زیاده

 .باشد داشته شما سئو بر معکوسی

 از اید، کرده مشخص انگلیسی کلمات با را سایت سآدر ، اگربزرگ حروف

 .نکنید استفاده آن در بزرگ حروف
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 جایگزین متن و تصویر نام .5

 موتور در تصویر یک سئو برای فاکتور مهمترین Alt Tag همان یا جایگزین متن

 میتواند بخش این در کلیدی کلمات بکارگیری همچنین. است گوگل جستجوی

 حتی یا سایت از ای صفحه به شما تصاویر اگر. باشد یرگذارتاث نیز نوشته سئو بر

 بسیار نیز alt attribute یا لینک عنوان ارزش باشند شده لینک دیگر سایت یک

 . بود خواهد باال

 

 تصاویر توضیحات سازی بهینه .1

 امکان که دارد وجود HTML کدهای در تصویر یک توضیح برای اصلی روش سه

 که میکند فراهم جستجو موتورهای برای را اویرتص سازی وبهینه شناسایی

 .Alt tag همان یا جایگزین متن و عنوان فایل، نام از عبارتند

 موضوع درک و شناسایی در جستجو موتورهای به زیادی کمک تصاویر فایل نام

 موضوع با متناسب را آنها نام که است بهتر تصاویر سازی بهینه برای. میکند آنها

 .کنید استفاده زیر خط بجای تیره خط از گذاری نام در و دهکر انتخاب عکس

 داده نمایش کاربر به تصویر نشدن لود صورت در ،Alt tag همان یا جایگزین متن

 را خود مروگر در تصویر شدن لود اجازه کاربر میافتد زمانی اتفاق این. میشود

 صحیح نمایش برای زیادی زمان اینترنت پایین سرعت به توجه با یا و باشد نداده

 میدهیم قرار عکس روی بر را موس نشانگر زمانیکه همچنین. باشد نیاز تصاویر

 از استفاده سایت تصاویر سازی بهینه برای. میشود داده نمایش جایگزین متن
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 به ای ویژه توجه گوگل جستجوی موتور زیرا دارد ای ویژه اهمیت جایگزین متن

 .میکند تصاویر شناسایی در آن

 لینک مشخصی صفحه به شما تصویر زمانیکه برای Title tag همان یا عنوان تگ

 تصاویر روی بر موس حرکت با آن تعریف صورت در و میگردد استفاده باشد شده

 سازی بهینه برای. شد خواهد داده نمایش عکس عنوان جایگزین متن بجای

 حاوی و اشدب داشته تفاوت جایگزین متن با که است بهتر عنوان تگ تصاویر،

 تگ این به جستجو موتور توجه. باشد تصویر به شده لینک صفحه از اطالعاتی

 بهتر درک برای کاربران به میتواند آن صحیح تعریف ولی بوده بقیه از کمتر

 .کند کمک تصویر موضوع

 

 مشخص و درست ابعاد از استفاده .2

 است ابعادی با اآنه بارگذاری تصاویر سازی بهینه در فاکتورها مهمترین از یکی

 و تصویر عرض و طول نمودن مشخص. شد خواهند داده نمایش سایت در که

 سایت صفحات سرعت میشود داده نمایش کاربر به که چیزی با آن بودن یکسان

 ابعاد در را شما تصاویر محتوا مدیریت های سیستم اکثر. میدهد افزایش را شما

 کنند استفاده آن از مختلف هایمکان در تا میکنند ذخیره و بازسازی مشخصی

 که میگیرد صورت HTML کدهای توسط اینکار ها سیستم از بعضی در ولی

 است آن انتخاب بهترین شاید. باشد نمی تصاویر سازی بهینه برای مناسبی گزینه

 .کنید بارگذاری و ذخیره سایت در استفاده مورد ابعاد در ابتدا از را تصاویر که
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 مختلف صفحات در محصول تصویر است ممکن اینترنتی های فروشگاه برای

 چند از خود تصاویر سازی بهینه برای شود، داده نمایش متفاوتی ابعاد با سایت

 فراخوانی آن مناسب بخش در را هرکدام و کرده استفاده سایزبندی با عکس

 .کنید

 مناسب پسوند انتخاب با تصاویر سازی بهینه .3

 که دارد وجود تصاویر نمایش و ذخیره ایبر زیادی های فرمت و پسوندها

 تصویر هر برای مناسب پسوند انتخاب. هستند PNG و JPG آنها پرکاربردترین

. باشد داشته مهمی نقش فایل حجم کاهش و تصاویر سازی بهینه در میتواند

 مناسب JPG پسوند بزرگ سایز و باال رنگ تعداد به هایی عکس برای مثال بطور

. میشود توصیه PNG پسوند پایین رنگ تعداد یا کوچکتر ویرتصا برای و بوده

 JPG و PNG پسوند با فایل حجم میتوانید تصاویر سازی بهینه از اطمینان برای

 .ببرید بکار را بود تر مناسب هرکدام و کرده مقایسه را

 

 



 

 26 

 تصاویر حجم کاهش .4

 هنوز فایل پسوند انتخاب از پس

 حجم دیگری روشهای به میتوانید

 سازی بهینه و داده کاهش را آن

 مهمترین. بخشید بهبود را تصاویر

 است تصویر یک ذخیره زمان مرحله

 انتخاب گرافیکی افزارهای نرم که

 قرار شما اختیار در را متنوعی های

 اولیه سایز درصد 51 تا حجم کاهش با معموال تصاویر سازی بهینه برای. میدهند

 کار همین ولی بود نخواهد انسان چشم ایبر تشخیص قابل شده ایجاد تغییر آن
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 افزایش موجب زیادی حد تا میتواند فروشگاهی یا گالری صفحات در بخصوص

 .شود بارگذاری سرعت

 گرفته نظر در” Save for Web Devices“ عنوان با ای گزینه فتوشاپ افزار نرم

 لیهاو تصویر کیفیت همزمان مقایسه و فایل حجم کاهش امکان شما به که است

 میتوانید آن به دسترسی عدم صورت در. میدهد را شده سازی بهینه نمونه با

 همین به و بوده رایگان که RIOT افزار نرم از خود تصاویر سازی بهینه برای

 به مربوط امکانات تمام افزار نرم این. کنید استفاده است شده طراحی منظور

 .دمیده قرار شما اختیار در را تصاویر سازی بهینه

 

 خارجی و داخلی های لینک .6

 قابل سایت دیگر هرجای از کلیک چهار از کمتر با باید شما سایت از صفحه هر

 مرتبط صفحات به خروجی های لینک دارای که است بهتر و بوده دسترسی

 ها لینک این در کلیدی کلمه از استفاده. باشد دیگر های سایت یا خودتان سایت

 و مفهومی ارتباط مقصد صفحه که شرطی به است تاثیرگذار صفحه سئو بر

 عبارت با وبسیما سایت به دهی لینک مثال بطور. باشد داشته کلمه این با معنایی

 .نیست شما نوشته سئو در درستی کار ”خودرو خرید“

 و داده قرار خود سایت در منبع ذکر بدون را مطالب اینترنتی کاربران از بسیاری

 در. باشند نداشته خود سایت از خروجی لینک امکان حد تا میکنند سعی همواره

 و کاربران برای هم مرتبط صفحات یا مرجع به اشاره کمکی، منابع معرفی حالیکه

 .است ارزشمند جستجو موتورهای هم
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 متا توضیحات در کلیدی کلمات .7

 جستجو نتایج بندی رتبه بر تاثیری متا توضیحات بینگ و گوگل اعالم مطابق

 کلمات تشخیص به قادر موتورها این میدانیم که همانطور ولی. داشت نخواهند

 بندی جمله همچنین. هستند Meta Description یا متا توضیحات در کلیدی

 مشوق میتواند آن در صفحه موضوع با مرتبط اطالعات دادن قرار و مناسب

 .باشد شما لینک روی کلیک برای کاربران

 

 قرار متا توضیحات در کلیدی کلمات اگر نیدمیک مشاهده تصویر در که همانطور

 بیننده توجه جلب موجب که شد خواهند داده نشان Bold بصورت باشند داشته

 افزایش بازدیدکننده جذب برای را شما شانس میتواند ساده تغییر همین. میشود

 .دهد

 

bold کلیدی کلمات کردن 

 آنها از یکی و هستند موثر مطلب یک سئو بر زیادی عوامل میدانید که همانطور

bold که معتقدند سئو کارشناسان بیشتر. باشد می متن در کلیدی کلمات کردن 

 میکنند تعیین را متن کلیدی کلمه که دیگری موارد مقابل در عامل این تاثیر
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 اثر بی را آن که خوانیم می اینترنتی مقاالت بعضی در حتی و است کم بسیار

 مطالب بهتر فهم بر سئو، بر عالوه تکنیک این از حیحص استفاده البته. اند دانسته

 های بخش گذرا نگاه یک با میتواند کاربر زیرا. است موثر نیز خواننده توسط

 .کند درک را آن موضوع و متن اصلی

 

 <strong> و <b> تفاوت

 کردن Bold برای روش دو HTML کدنویسی دستورات به توجه با و میان این در

 کارشناسانی ولی نمیکنند یکدیگر با تفاوتی ظاهر در که اردد وجود نوشته یک

 در دو این میان را تفاوتهایی همواره میدانند موثر متن سئو بر را تکنیک این که

 سوال به پاسخ در و رسمی بطور خود اخیر ویدئو در کاتس مت. میگیرند نظر

 و <b> های تگ میان تفاوتی گوگل های روبات نظر از که گفت کاربران از یکی

<strong> متن کلیدی کلمه تشخیص بر اندازه یک به دو هر و نداشته وجود 

 .گذارند تاثیر

 

 سئو بر متا توضیحات تاثیر

 باالیی اهمیت از( Meta Description) متا توضیحات ها، تگ متا میان در

 ارائه را سایت محتوای از ای چکیده واقع در متا توضیحات تگ. برخوردارند

 موتورهای بهتر فهم برای فقط و است پنهان بازدیدکنندگان چشم از که میدهد

 .میشود استفاده جستجو
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 شما جایگاه بهبود بر عالوه سئو نکات رعایت و متا توضیحات از صحیح استفاده

 از سایت به ورد و کاربران کلیک برای را شما شانس میتواند گوگل بندی رتبه در

 جدید ویدئو با اینترنت در جستجو هنگام .دهد افزایش گوگل جستجوی صفحه

 مقاالت برای“ بود کرده عنوان که شدیم مواجه گوگل ارشد مدیر کاتس مت از

 ”میگذارم خالی را بخش این و نمینویسم متا توضیحات خود وبالگ

 مطالب برای را متا توضیحات بخش است بهتر“ که میگوید ادامه در کاتس مت

. کنید استفاده صفحات در تکراری توضیحات از اینکه تا بگذارید خالی خود

 را خود به مربوط توضیحات صفحه هر که است آن ممکن حالت بهترین مسلما

 شما برای گوگل تا دهید اجازه دهید انجام کار این نمیتوانید اگر و باشد داشته

 .بگیرد تصمیم

 متا توضیحات از صحیح استفاده

! میدهد نشان بیشتر را آن اهمیت متا توضیحات از امت استفاده عدم واقع در

 با نتیجه در. است موثر آن کلیدی کلمه تعیین و صفحه سئو بر متا توضیحات

 جذب برای را خود شانس میتوانید جدید مطلب هر برای آن صحیح تعریف

 از ها سایت صاحبان که میشود ایجاد زمانی مشکل. دهید افزایش بازدیدکننده

 صفحات یا و میکنند استفاده بخش این خودکار تکمیل برای مختلفی های افزونه

 چنین در. است یکسان آنها اول پاراگراف که دارند خود سایت در متعددی

 میگردد مشاهده متفاوت صفحات متای توضیحات در تکراری های متن مواردی

 .نیست پذیرش قابل گوگل های روبات نظر از که
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 نام به مجزا بخشی گوگل وبمستر زاراب در که است جایی تا موضوع این اهمیت

HTML Improvements مشابه توضیحات یا عنوان که صفحاتی تا شده داده قرار 

 .کند معرفی شما به را دارند

 

 کلیدی کلمات متای .8

 از بسیاری در هنوز که Meta keywords بخش در کلیدی کلمات از استفاده

 سئو بر تاثیری هیچ دارد وجود محتوا مدیریت های سیستم و سئو های افزونه

 زمان از و نکرده توجهی بخش این به است بهتر پس. داشت نخواهد شما سایت

 .ببرید بهره امالیی های غلط رفع و متن بازبینی برای خود
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 فصل سوم

 مناسب کلیدی کلمات انتخاب
 

 Keyword Planner ابزار

 است کرده معرفی را Keyword Planner نام به جدیدی سرویس تازگی به گوگل

 ارائه شما به جستجو پر و مناسب کلیدی کلمات انتخاب برای ویژه امکاناتی که

 Keyword به نسبت آن امکانات کاهش و چشمگیر تغییراتی وجود با. میدهد

tools، ارتباط و کلیدی کلمات ترکیبات مانند جدید های قابلیت برخی افزودن 

 .شود آن از کاربران رضایت و ابزار این وفقیتم موجب میتواند ادوردز با مستقیم

 متاسفانه که باشید داشته توجه Keyword Planner ابزار با کار به شروع از قبل

 به رابطه این در پیغامی هیچ گوگل و شده مسدود ایران از ابزار این به دسترسی

 دورو برای. است شده ایرانی کاربران سردرگمی موجب امر این که نمیدهد شما

 نرم از یا داده تغییر را خود پی آی باید ادوردز امکانات از استفاده و آن به

 .کنید استفاده شکن لتریف افزارهای

 ابزار در تبلیغاتی های پلن سفارش و گوگل تبلیغات بخش با ارتباط ایجاد

Keyword Planner که میدهیم آموزش شما به اینجا در و نبوده بحث موضوع 

 گزینه چند بین از و کنید محاسبه را عبارت یک ماهانه جویجست میزان چگونه

 .برگزینید را بهترین احتمالی
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 Keyword Planner در کلمات جستجوی آموزش

 بخش به آن طریق از تا باشید داشته Gmail اکانت یک باید شما هرچیز از قبل

Google Adwords طیمحی با ادوردز صفحه به ورود از پس. کنید پیدا دسترسی 

 Keyword ابزار به دسترسی جهت که شد خواهید روبرو زیر تصویر مشابه

Planner بخش و باال منوی از Tools & Analysis آن به مربوط صفحه به باید 

 .بروید

 

 روبرو شده داده نشان زیر شکل در آنچه مشابه تصویری با شما صفحه این در

 تعیین برای. بود خواهید روبرو اصلی ابزار سه با کار ادامه برای و شد خواهید

 Search for یعنی اول گزینه باید شما ماه در کلمه یک جستجوی تعداد

keyword and ad group ideas ابزار صفحه در اینکار با. کنید انتخاب را 

Keyword Planner کلمات کردن وارد محل که شد خواهد باز جدید بخش 

 .است کلیدی
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 مواجه خود جستجوی کردن سفارشی برای یلدف چند با شما بخش این در

 . شد خواهید

 میتوانید همچنین میکنید، وارد را خود نظر مورد عبارت یا کلمه شما .0

 یکدیگر از کاما با باید که نمایید معرفی بررسی برای را کلمات از گروهی

 .کنید وارد جداگانه خطی در را کدام هر یا و شوند جدا

 وارد. است نظر مورد سایت کل یا و هدف یتسا از ای صفحه معرفی برای .2

 به بلکه کند نمی محدود را شما انتخاب تنها نه سایت یک آدرس کردن

Keyword Planner با متناسب نیز دیگری های ایده تا میکند کمک 

 .کند معرفی شما به نظر مورد سایت محتوای
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 در و باشد می شده ارائه پیشنهادات بهبود و کاری زمینه انتخاب به مربوط .3

 .است نتایج برای فیلترینگ نوعی واقع

 

 زبان میکنند، جستجو که افرادی کشور تعیین برای انتخاب سه با شما  .4

 در ابزار این پیشنهادات بهبود موجب که دارید جستجو موتور نوع و آنها

 این با کلمه جستجوی واقعی تعداد نمایش و شما نظر مورد کلمه مورد

 معرفی Negative Keywords نام به دیگری شبخ. شد خواهد شرایط

 مثال بعنوان. کرد خواهد حذف احتمالی پیشنهادات از را کلماتی که شده

 آموزش“ عبارت دهید، قرار بررسی مورد را ”کلیدی کلمه“ عبارت شما اگر

 ”انگلیسی“ کلمه دادن قرار با و میشود پیشنهاد شما به نیز ”انگلیسی لغات
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 که نتایجی Keyword Planner ابزار Negative Keywords بخش در

 .شد خواهند حذف هستند عبارت این شامل

 کارایی دارند را گوگل و ادوردز در تبلیغات قصد که افرادی برای بیشتر . 8.0.0

 هدف و مشخص گزینه چند میان از کلیدی کلمه یک انتخاب برای و داشته

 دکمه فشردن با و پایان در. داشت نخواهند خاصی کارایی سایت، یک گذاری

Get ideas کنید مشاهده را خود بررسی نتایج میتوانید 5 بخش در. 

 

 صفحه باالی نوار از میتوانید بخواهید زمان هر شما که باشید داشته توجه

Keyword Planner دهید تغییر را هدف سایت یا و خود نظر مورد کلیدی کلمه 

 امکان چپ سمت سایدبار همچنین. نیست قبلی مراحل کردن طی به نیازی و

 .است کرده فراهم شما برای را نتایج کردن محدود
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 تا کنید کلیک Keyword Ideas بخش روی بر تا میکنیم پیشنهاد صفحه این در

 تعداد و اول بخش در خود نظر مورد کلمات جستجوی تعداد از مناسب نمایشی

. باشید داشته مدو بخش در Keyword Planner پیشنهادی کلمات جستجوی

 هر برای Exact Match به مربوط نتایج تنها حاضر حال در که باشید داشته توجه

 Phrase و Broad های حالت انتخاب امکان اینکه با. میشود داده نشان عبارت

 در است ممکن. نمیشود اعمال نتایج در تغییری ولی شده ایجاد کاربران برای نیز

 در که کند آزاد کاربران برای نیز را ها شبخ این به دسترسی گوگل آینده

 Keyword Tool به نسبت بهتری بسیار ابزار Keyword Planner اینصورت

 .بود خواهد

 

 مناسب کلیدی کلمات انتخاب فرمول

 کلمات تعداد کنید، آماده نظرتان مورد کلیدی کلمات از کاملی لیست ابتدا در

 مختلف منابع از توانید می که ییجا تا. ندارد محدودیتی لیست این در کلیدی

 بهره کلیدی کلمات برای مناسب های ایده یافتن در رقیب های سایت مانند

 چهار و سه دو، های عبارت و کنید لحاظ را احتمالی امالیی های غلط بگیرید،

 همان یا سایت سازی بهینه در. بگنجانید خود کلیدی کلمات در نیز را ای کلمه

 زمان پس کنند می ایفا را بسزایی نقش مناسب کلیدی کلمات انتخاب،  سئو

 در تواند می شما کلیدی کلمات اولیه لیست. کنید صرف کار این برای کافی

 تواند می کاران تازه برای که شود شامل را عبارت و کلمه 411 یا 311 حدود
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 کوتاه امکان حد در را لیست این هم درکنار که دهید اجازه ولی باشد مناسب

 .کنیم انتخاب آنها میان از را مناسب کلیدی کلمات و هکرد

 کلیدی کلمات نهایی لیست ساخت

 KEI شاخص محاسبه

 :KEI) کلیدی کلمات بازدهی شاخص یعنی سئو جادویی چوب از استفاده با

Keyword Efficiency Index )انتظار عبارت یا کلمه هر از که شود می مشخص 

 شاخص این هرچقدر. باشید داشته باید را تجوجس موتورهای از ورودی تعداد چه

 .هستند تر مناسب کلیدی کلمات باشد باالتر

 

 :است زیر شرح به کلیدی کلمات کیفیت در موثر عوامل

 شما کلیدی کلمات ارتباط میزان همان واقع در (R: Relevance) ارتباط .0

 .ستا دهید می ارائه کاربران به که چیزی آن و صفحه در موجود مطالب با

 و کنیم می تقسیم دسته سه به فاکتور این به توجه با را کلیدی کلمات ما

 کنیم می منظور برایشان 3 یا و 2 ،1 ی نمره سایت با آنها ارتباط میزان براساس

 می یادداشت کلیدی کلمه هر  مقابل در اکسل فایل در جدا ستون یک در و

 .کنیم

 1  زیاد ارتباط برای 

 2 متوسط ارتباط برای 
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 3 کم ارتباط برای 

 جستجوی دفعات تعداد نشانگر که (Sv: Search Volume) جستجو تعداد .2

 .باشد می ماه یک طول در کاربران توسط نظر مورد کلیدی کلمات

 موجود کار این برای گوناگونی مناسب ابزارهای

 و Wordtracker از استفاده با مثال برای است

( free ecard مثال برای) نظر مورد کلمه جستجوی

 دهد می نمایش شما به زیر عکس به شبیه نتایجی

 مورد کلمه برای ماهانه جستجوی تعداد آن در که

 کلیدی کلمات همچنین و کاربران توسظ نظر

 مثال برای. است مشاهده قابل دیگری پیشنهادی

 و بار 00354 روز هر در free ecard کلیدی کلمه

 .شود می هداد نمایش ماه در بار 340210 در نتیجه

 

 کلمات ابزار این که است آن کنید توجه آن به باید بخش این در که ای نکته

 کلیدی کلمات یافتن برای که است بهتر و کند نمی پشتیبانی را فارسی کلیدی

خودمان   Keyword planner رایگان سرویس از بخش این در فارسی مناسب

 کلیدی کلمات و کند می پشتیبانی بخوبی را فارسی زبان که کنید استفاده

 .دهد می پیشنهاد شما به نیز را دیگری
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 برای را بخش این نتایج و کنیم می اضافه اکسل فایل به دیگری ستون پایان در

 .میدهیم قرار آن در کلیدی کلمه هر

 (C: Competition) رقابت .3

 کلمات این برای را خود صفحه رقیبان از تعداد چه که دهد می نشان شما به

 شما به مشابه کلیدی کلمات که سایتهایی تمام واقع در. اند کرده سئو یدیکل

 که کلیدی کلمات نتیجتا. هستند کاربران جذب در شما آنالین رقبای دارند

 برای و داشت خواهند باالتری شاخص دارند همراه به شما برای کمتری رقبای

 .هستند تری مناسب کلیدی کلمات شما

 کلمات گوگل جستجوی موتور در. دارد ای ساده راه رقابت میزان تشخیص

 بدست را معیار این زیر تصویر به توجه با و کنید جستجو را نظرتان مورد کلیدی

 . آورد خواهید

 

 

 

 



 

 41 

 کلمه هر برای را بخش این نتایج کردید تهیه که اکسلی فایل از دیگری ستون در

 .دهید قرار آن مقابل در کلیدی

 داشت خواهید زیر شکل به جدولی نهایت در

 

 کلمات برای را شما شاخص کمتر رقبای و بیشتر جستجوی تعداد بیشتر، ارتباط

 .دهد می افزایش کلیدی
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 KEI محاسبه شاخص هر کلمه کلیدی یا

 .ندارد نقشی ارتباط میزان است زیر شکل به که کالسیک فرمول در

 

 نیز را محتوا با ارتباط نقش نیدتوا می زیر شکل به جدید فرمول از استفاده با ولی

 .آورید بدست تری مناسب تخمین و کنید لحاظ فرمول در

 

 گذاری فرمول از استفاده با و کنیم می اضافه اکسل فایل به دیگری ستون حاال

 کلیدی کلمات بازدهی شاخص محاسبه به ایم داده نمایش شکل در که اکسل در

 .میپردازیم
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 دیکلی کلمات بهترین انتخاب

 که همانطور کنید، مرتب بازدهی شاخص اساس بر را کلیدی کلمات تمام ابتدا در

 .است تر مناسب کلیدی کلمه نشانگر بازدهی شاخص بودن باال کردیم اشاره قبال

 کلیدی کلمات به نیاز جستجو موتورهای از سایتتان بازدید افزایش برای شما

 دهید سبز رنگ انها به و کنید انتخاب را برتر کلیدی کلمه 8. ندارید زیادی

 مشخص زرد رنگ با و کرده انتخاب را بعدی مناسب کلیدی کلمه 31 سپس

 .کنید متمایز قرمز رنگ با مکمل بعنوان را بعدی کلیدی کلمه 08 و کنید

 

 اولین بعنوان را سبز رنگ که دارید کلیدی کلمات از مناسبی لیست پایان در

 بکار خاص موارد در تنها را قرمز رنگ و بعدی نهگزی بعنوان را آبی رنگ انتخاب،

 .بگیرید
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 فصل چهارم

 تولید کنیمبهینه  ییک محتوا ،گامبه  گام
 

 تهیه محتوا .1

در گام اول برای یک کلمه یا عبارت کلیدی مناسب یک محتوای با کیفیت تولید 

ا کلمه باشد و مستقیما ب 811الی  381می کنیم. این مطلب یا محتوا باید شامل 

بهترین ابزار شما برای بهینه سازی  عبارت کلیدی مورد نظر مطابقت داشته باشد.

می باشد. اما وبسایت هایی که از سیستم  excelو  wordمطالب نرم افزار های 

استفاده می کنند می توانند از افزونه شرکت  wordpressمدیریت محتوای 

yoast  با نامwordpress seo ا لطفا به چراغ های سبز و هم استفاده کنند. ام

زرد و قرمز خیلی توجه نکنید، زیرا فرآیند بهینه سازی مطالب نیازمند خالقیت و 

 هوش است چیزی که هنوز کامپیوتر ها و نرم افزارها از آن بی نصیبند.

 

استفاده کنید.  wordبرای کنترل تعداد کلمات می توانید از نوار زیرین نرم افزار 

کلمه باشد، اما  381کنید که محتوای مربوطه نباید کمتر از به این نکته دقت 

کلمه ای در موتور جستجوی گوگل  481الی  411طبق تجربه شخصی متون 

 محبوب تر هستند.
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 برای مثال من محتوای نمونه زیر را انتخاب کردم.

 

 

 

بهتر است با توجه به آموزش های پیشین ، کلمه کلیدی مورد نظر را از بین 

کلیدی بررسی شده انتخاب کنیم تا آموزش سئو محتوای مورد نظر کلمات 

را به  ”روبات تلگرام“کاربردی تر و واقعی تر باشد. برای این منظور من عبارت 

 عنوان عبارت کلیدی مورد نظرم انتخاب می کنم.
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 چگالی کلمه کلیدی .2

ور چگالی کلمه کلیدی یکی از مباحث پیچیده در سئو محتواست. به همین منظ

من در این قسمت به طور کامل روش محاسبه و بهترین حالت چگال کلمه 

 کلیدی را برای شما شرح می دهم.

 

 جستجو موتور سازی بهینه در که است معیارهایی از یکی کلیدی کلمات چگالی

. شود می استفاده است چیزی چه به راجع نظر موررد صفحه اینکه بررسی جهت

 باقی به و یا عبارات کلیدی کلمات نسبت ه،صفح یک کلیدی کلمات چگالی

 .شود می تعریف وب صفحه یک در کلمات

 عامل مهمترین عنوان به کلیدی کلمات چگالی اولیه، جستجوی موتورهای در

 این حاضر حال در ولی .شد می استفاده صفحه یک رتبه کردن مشخص جهت

 کلیدی کلمات دزیا چگالی داشتن زیرا است برخوردار کمتری اهمیت از معیار

 سایت و شد خواهد گوگل مخصوصا جستجو موتورهای توسط شدن جریمه باعث

 .شود می معرفی اسپمر عنوان به
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 کلیدی کلمات چگالی محاسبه نحوه

 موتور سازی بهینه جهت صفحه یک در کلیدی کلمات چگالی محاسبه فرمول

 :از است عبارت جستجو

Nkr / Tkn ) x 100) 

Nkr :کلیدی کلمه یک کرارت دفعات تعداد 

Tkn :نظر مورد صفحه در کلمات کل تعداد 

 مثال برای. نماید می محاسبه را کلیدی کلمات چگالی باال فرمول خروجی

 بکار است کلمه 011 حاوی که ای صفحه در مرتبه 8 کلیدی کلمه یک چنانچه

 ،باشد پایین بسیار کلمه یک چگالی چنانچه. باشد می% 8 کلمه این چگالی رود،

 باال خیلی چگالی اگر و داد نخواهند آن به زیادی اهمیت جستجو موتورهای

 نظر در اسپمر عنوان به را شما سایت است ممکن جستجو موتورهای باشد،

 جریمه را نظر مورد صفحه جستجو موتورهای اتفاق، این وقوع صورت در. بگیرند

در  .دهندمی اهشک شدت به جستجو موتورهای نزد در صفحه آن جایگاه و نموده

صورتی که کلمه کلیدی تکرار متناسبی با متن مورد نظر نداشته باشد منتظر 

 شناسایی کلمات غیرکلیدی مانند ) از، به ، را ، می و ...( باشید.
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 کلیدی عبارت چگالی محاسبه نحوه

 موتور سازی بهینه جهت صفحه یک در کلیدی عبارت چگالی محاسبه فرمولی

 :از است جستجوعبارت

Nkr x Nwp / Tkn ) x 100) 

Nkr :کلیدی کلمه یک تکرار دفعات تعداد 

Nwp :عبارت در کلمات تعداد 

Tkn :نظر مورد صفحه در کلمات کل تعداد 

 مثال عنوان به. نماید می مشخص را کلیدی عبارت چگالی باال فرمول خروجی

 تکرار دفعه 4 کلمه سه این و باشد شده تشکیل کلیدی کلمه 3 از عبارت یک اگر

 است برابر کلیدی عبارت چگالی باشد عدد 411 کلمات کل مجموع و باشد شده

 .درصد 3 با

 

 کلیدی کلمات چگالی بهترین

 صفحه هر در درصد 3 تا 0 بین ما کلیدی کلمات چگالی برای بهینه درصد

 کلمات چگالی که است این نمایید توجه آن به بایست می که ای نکته.  است

 نمودن مشخص جهت جستجو موتورهای که است معیارهایی از یکی اتنه کلیدی

 .نمایند می استفاده صفحه یک جایگاه
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اما  ،تا اینجا مطالب عمومی را بازگو کردیم با استناد به منابع داخلی و خارجی

 سراغ تجربیات شخصی.برویم 

برای زبان وبسیما فرمول بهینه شده چگالی کلمات یا عبارات کلیدی 

 فارسی

 

Nkr x Nwp/ ( Tkn + Nlt2) ) x 100) 

Nkr :کلیدی کلمه یک تکرار دفعات تعداد 

Nwp :عبارت در کلمات تعداد 

Tkn :نظر مورد صفحه در کلمات کل تعداد 

Nlt2متن اصلی5% الی 8معموال   : تعداد کلمات دو حرفی در صفحه مورد نظر % 

 

 کلیدی کلمات چگالی بهترین

 در درصد 4.0الی  2.0در این تکنیک  کلیدی اتکلم چگالی برای بهینه درصد

نکته مهم در این چگالی این است که چگالی کلمات دو حرفی .  می باشد صفحه

 بر روی درصد ها محاسبه شده است و نیازی به محاسبه دوباره نیست.
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 محاسبه کنیم؟عبارت کلیدی را چگونه چگالی 

تقیم به شاخص رقابت یا درصد بستگی مس 4.0الی  2.0انتخاب چگالی بین 

Competition  سخت تر باشد، میانه رو تر باشید و هرچه دارد. هر چه رقابت

 نزدیک شوید. 4.0رقابت آسان تر بود بیشتر به عدد 

را در نظر  4چگالی  ”روبات تلگرام“من برای عبارت کلیدی مورد نظر خودمان 

ریق فرمول زیر تعداد کلمه است از ط 440گرفته ام. از آنجایی که متن دارای 

 عبارت کلیدی را محاسبه می کنیم.

 

0.04 x ( Tkn / Nwp ) = Nkr 

0.04 x ( 441 / 2 ) = 8.82 

 

 کلیدی کلمات گیری قرار محل

 باشد، نزدیکتر صفحه یک متن اوایل به شما سایت کلیدی عبارت یا کلمه چه هر

 صفحه یک که کنید فرض. گیرد می قرار جستجو موتورهای بیشتر توجه مورد

 از بتوانید صورتیکه در حال است، کاراکتر 0111 با متنی دارای که دارید وب

 نمایید استفاده متن اولیه کاراکتر 311 در خود کلیدی کلمات از بیشتری تعداد

 .نمایید استفاده متن اواخر در که بود خواهد این از تر سودمند بسیار
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 کلمات کلیدی را کجا استفاده کنیم؟

از اشتباهات رایج در سئو این است که اکثر مدیران سایت ها فکر می کنند یکی 

که روبات های گوگل همان تصویری را در سایت می بینند که کاربران سایت 

مالحظه می کنند. اما اینطور نیست. برای اینکه ببینیم که روبات گوگل بعد از 

توانید صفحه را در  مراجعه به صفحه مورد نظر با چه چیزی روبرو می شود، می

، مشاهدات روبات را بررسی  view sourceمرورگر خود باز کنید و از طریق 

 کنید.

با توجه به این نکته مهم، گوگل چگالی کلمه کلیدی را تنها در فضای متن 

منتشر شده در سایت بررسی نمی کند. تمامی اطالعات موجود در صفحه در 

 شود. فرایند تشخیص کلمه کلیدی بررسی می 

کلمه باید در  8.82به زبان ساده تر، در مثال مورد بررسی کلمه کلیدی به تعداد 

کل صفحه در نظر گرفته شود و استفاده از این تعداد کلمه فقط در متن منتشر 

 اشتباه خواهد بود و ممکن است گوگل شما را جریمه کند.

میت سایت برای آنکه کلمه کلیدی را به صورت متناسب در بخش های با اه

 تقسیم کنیم بهتر است از روش زیر استفاده کنیم.

url -  آدرس صفحه 

 یک بار استفاده از کلمه کلیدی 

 : مثال

  http://websima.com/ تلگرام-روبات  
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Title – تیتر صفحه 

 یک بار استفاده از کلمه کلیدی 

  حرف باشد 01الی  01باید 

یک یا چند کلمه به صورت توجه کنید که در برخی سیستم های مدیریت محتوا 

 چگونه روبات تلگرام بسازیم؟( |وبسیما اتوماتیک به تیتر صفحه افزوده می شود )

 : مثال

 بسازیم؟ روبات تلگرامچگونه 

 

Meta Description – توضیحات صفحه 

  کلیدی کلمه از استفاده و حداکثر دوبار بار یکحداقل 

 باشد حرف 001 الی 01 باید  

 ا احتساب کارکتر فاصلهحرف ب 011 مثال :

 

که  یاد میگیریم، در این آموزش روبات تلگرامآموزش بهترین روش ایجاد 

 طور یک روبات برای تلگرام بسازیم...چ
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H1 – سرتیتر 

 کلیدی کلمه از استفاده بار یک 

 از تگ سر تیتر فقط یکبار در صفحه استفاده کنید 

 اده کنیدسعی کنید از کلمه کلیدی در ابتدای سرتیتر استف 

 : مثال

 چیست و چه استفاده ای دارد؟ روبات تلگرام

 

 

H2 -  تیتر دوم 

 کلیدی کلمه از استفاده بار یک 

 تیتر دوم  تگ از– H2 کنید استفاده صفحه در حداکثر دو بار 

 کنید استفاده سرتیتر ابتدای در کلیدی کلمه از کنید سعی 

 مثال :

 م؟از کجا شروع کنی روبات تلگرامبرای ایجاد 
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Content –  متن 

اصلی مطلب می رسیم باید به این نکته توجه کنیم که چه تعداد از وقتی به متن 

کلمات کلیدی مجاز را در قسمت های قبلی استفاده کرده ایم. کلمات باقی مانده 

را می توانیم در متن اصلی بگنجانیم. اما به این نکته توجه کنید که استفاده از 

ر هم تعدادی از کلمات کلیدی شما را استفاده خواهد کرد، برای تصاوی Altتگ 

پس با توجه به این نکته برای تصاویر هم به تعداد آنها کلمه کلیدی در نظر 

 بگیرید.

استفاده از کلمه کلیدی هدف به میزانی بیش از حد تعیین شده توسط فرمول 

فصل قبل، ممکن است موجب جریمه شدن صفحه شما شود. پس وسوسه 

 وید. دقت کنید که به استانداردها وفادار باشید.نش

با رعایت این استانداردها شما می توانید به ایندکس شدن سریع مطالب خود بر 

اینکه چه جایگاهی برای مطالب اساس کلمه کلیدی مورد نظر مطمئن باشید، اما 

ن شما در نظر گرفته شود به فاکتور های بسیاری وابسته خواهد بود و رعایت ای

 اصول نمی تواند تضمینی برای دستیابی به جایگاه ایده آل شما باشد.
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 پنجمفصل 

 اصول برچسب گذاری صحیح در سایت

 

 چیست؟ برچسب

 یا سایت مطالب ارائه در را خود کاربردهای هردو گذاری برچسب و بندی دسته

 سایت، مطالب به کاربران بهتر دسترسی و سادگی حفظ برای. هستند دارا وبالگ

 برای کاربران. ندهید قرار عدد پنج از بیشتر را ها دسته تعداد که میشود پیشنهاد

 زیاد و میکنند استفاده ها دسته از شما سایت در مشخصی موضوع به دسترسی

 آن بودن محدود همچنین شود، آنها سردردگمی موجب میتواند آن تعداد بودن

 انتخاب براحتی را خود بعدی مقاله موضوع تا میدهد را امکان این نویسنده به

 هدفی با نیز گذاری برچسب. کند تعیین را آن صحیح نمایش محل و کرده

 در کاربران برای مناسبی راهنمای میتواند دو این ترکیب و میرود کار به مشابه

 . باشد شما سایت در نظرشان مورد مطالب یافتن

 انجام شما سایت مطالب برای را تر کوچک و خاص های بندی دسته ها برچسب

 بندی دسته حالیکه در داشت خواهند بستگی نوشته هر محتوای به و میدهند
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 دسته در مطالب بین ارتباط ایجاد برای. میگیرد انجام نوشته موضوع براساس

 .کنید استفاده گذاری برچسب از باید مختلف های

 

 کارگردانی به ”گذشته“ فیلم مورد در مطلبی شما که کنید فرض مثال برای

 نقد“ مانند چیزی مطلب این بندی دسته حتم بطور اید، نوشته ”فرهادی اصغر“

 دسته بعنوان ”فرهادی اصغر“ عبارت انتخاب و بود خواهد ”فیلم معرفی“ یا ”فیلم

 مطلبی شما ”سینما اخبار“ دسته در حال این با. باشد مناسبی انتخاب نمیتواند

 .اید کرده منتشر فرهادی غراص به اسکار جایزه تقدیم مورد در

 

 فیلم به مربوط مطلب خواندن حال در شما سایت کاربر که کنید فرض حال

 داشته آن کارگردان مورد در بیشتری اطالعات که دارد تمایل و بوده ”گذشته“

 کرده تعریف را ”فرهادی اصغر“ برچسب شده ذکر مطلب هردو در شما اگر. باشد

 با نوعی به که مطالبی تمام آن روی بر کلیک با و براحتی میتواند کاربر باشید

 .کند مشاهده را است ارتباط در ”فرهادی اصغر“

 

 در. ببرید بکار دیگری موضوع یا کاری زمینه هر مورد در میتوانید را مثال همین

 اشتباه کلیدی کلمات با) هستند شما متن در مهم کلمات ها برچسب واقع

 (.نگیرید
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 راهنمایی سایت مطالب برای برچسب انتخاب در را شما باال مثال اینکه به امید با

 ادامه در را دارند ویژه اهمیت گذاری برچسب در که اساسی نکته 4 باشد، کرده

 :کرد خواهیم بیان

 

 باشد کوتاه باید برچسب .1

 زبان در و باشند کوتاه باید که است آن گذاری چسب بر در کلی قانون یک

 عبارات از استفاده. کنید استفاده کلمه سه از کثرحدا که است بهتر فارسی

 تمام کوتاه عبارت چند در باید شما. نیست درستی روش جمله یا طوالنی

 برگردیم باال مثال به اگر. کنید تعیین را میشوند مربوط نوشته به که موضوعاتی

 و ”فرهادی اصغر“ مانند هایی برچسب ”گذشته“ فیلم نقد مورد در مطلبی برای

 .بود خواهند مناسب ”گذشته یلمف“

 

 

 

 یک از Tag هر برای است فروشگاهی سایت یک یه مربوط که باال تصویر در

 از که شده موجب مدیریت بخش در آنها نادرست تعریف ولی شده استفاده کلمه

 !شوند شناخته طوالنی عبارت یک بعنوان و نباشند جدا یکدیگر
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 باشد کم نوشته یک های برچسب تعداد .2

. میگیرد انجام مرتبط مطالب یافتن در کاربران راهنمایی هدف به Tag از ستفادها

 حد از بیش شدن زیاد کاربران، سردرگمی موجب آنها تعداد کردن زیاد با

 در. شد خواهید نامناسب و استفاده کم هایی بندی دسته ایجاد و سایت صفحات

 ایندکس و بررسی برای روز در را مشخصی زمان گوگل که باشید داشته نظر

 گرفته نادیده موجب استفاده بی صفحات بودن زیاد میدهد، اختصاص شما سایت

 .شد خواهد گوگل های روبات کردن گمراه و سایت اصلی صفحات شدن

 

 

 فروشگاهی های سایت در گذاری برچسب اشتباه نمونه یک

 

 کنید استفاده قبلی های Tag از .3

 بعنوان را ها همان و کنید شناسایی را سایت کاربران عالقه مورد موضوعات

 باشید داشته برچسب شده تعیین پیش از و مشخص تعدادی. ببرید بکار برچسب

 خیلی Tag تعریف. کنید استفاده آنها از آن محتوای با متناسب نوشته هر در و

 هیچ دیگر است ممکن زیرا است اشتباهی کار مطلب هر برای غیرعمومی و خاص

 کاربران نیاز و توجه مورد Tag آن یا و باشید نداشته آن با مرتبط ای نوشته
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 به برچسب بعنوان فروشگاهی محصول یک نام انتخاب مثال بطور. نباشد سایت

 نخواهید نام همان با دیگری محصول هرگز شما زیرا نیست مناسب عنوان هیچ

 .داشت

 

 کنید دقت دسته با آنها تفاوت به .4

 بندی دسته. نکنید استفاده مطالب برچسب نوانبع را سایت های بندی دسته نام

 دادن قرار. داد خواهند نشان کاربران به را خود به مربوط مطالب تنهایی به ها

 جز ای نتیجه یکسان محتوای با جدید ای صفحه در نمایش و Tag بعنوان آنها

 کمک مطالب یافتن در را شما کاربران و داشت نخواهد سایت سئو بر منفی تاثیر

 .کند ینم

 به و داشت نخواهند شما سایت سئو بر چندانی تاثیر حاضر حال در ها برچسب

 مورد کلیدی کلمات دادن قرار. میشوند استفاده سایت کارایی افزایش هدف

 در شما رتبه بهبود بر تاثیری آنها از حد از بیش استفاده و Tag بعنوان نظرتان

 داشته بهمراه جریمه شما یبرا است ممکن حتی و داشت نخواهد گوگل نتایج

 تعداد مطلب پایین در که میشویم مواجه صفحاتی با اینترنت در امروزه. باشد

 در نیز مناسبی رتبه آنها از برخی و میبرند بکار را مشابه برچسب زیادی بسیار

 به شده کسب رتبه که ممیده اطمینان شما به من. اند آورده بدست گوگل نتایج

 دیگری دالیل به احتماال و نبوده مشابه و زیاد های چسببر از استفاده دلیل

 به که میکنم پیشنهاد. هستند جایگاه این در رقبا سایر بودن ضعیف مانند
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 های تکنیک فدای را سایت کارایی و بگذارید احترام خود سایت خوانندگان

 .نکنید سئو نادرست
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 فصل ششم

 سئو بر SCHEMA تاثیر

 

 سئو در Schema Markup کاربرد

 ذهن، کند های ماشین برای را خود سایت Schema Markup بکارگیری با

 .کنید ساده

 وجود آن نظیر های دستورالعمل و schema گذاری نشانه که است سالها اگرچه

 و اند داده خود به را آن از استفاده زحمت ها سایت از کمی تعداد اما است داشته

 گذاری نشانه کد که دانستند نمی اصال هم کیاند خیلی تعداد البته خوب

schema نیازی اصال اما. کنند می استفاده آن از چه برای اصال یا و چیست 

 درباره شما سواالت تک تک به تا اینجا هستم من باشید، زده خجالت که نیست

schema به سایت سئو استراتژی در باید چرا که بگویم شما به و دهم پاسخ 

 .شود استفاده ناپذیر جدایی ءجز یک عنوان
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SCHEMA چیست؟ 

Schema پیش از و مشخص بیانی که است کوچک اطالعات از ای مجموعه 

 و تجزیه کار، گذاری نشانه از روش این. میگیرند قرار سایت در شده تعیین

 کرده تر موثر و تر ساده خیلی جستجو موتورهای برای را سایت اطالعات تحلیل

 شده جستجو سوال با مرتبط که را نتایجی بود خواهند قادر تجوجس های موتور و

 .بگذارند نمایش به باشد کاربر

 

SCHEMA.ORG چیست؟ 

Schema.org فعالیت 2100 سال در 

 موتورهای تجاری همکار بعنوان را خود

 و یاهو گوگل، شامل اصلی جستجوی

 وظیفه  و کرده آغاز بینگ

 و گذاری نشانه زبان استانداردسازی

 برای سایت این در موجود های دستورالعمل. دارد برعهده را آن سازی یکپارچه

 آن در بسیاری کاربردی های مثال و بوده فهم قابل جستجو موتورهای بیشتر

  .میشود یافت

 

 گذاری نشانه زبان اندازی راه از هدف مهمترین بدانید است جالب

Schema است بوده کلین ارزش کاهش و لینک بک با آن جایگزینی. 
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 کنیم؟ استفاده SCHEMA گذاری نشانه از چگونه

schema می قرار صفحه محتوای در دیگر گذاری نشانه کدهای همانند نیز 

 گردش از جلوگیری منظور به آن، با مرتبط های صفت و schema عناصر. گیرد

 قرار ،HTML کد در مستقیما صفحه، اضافی اطالعات در جستجو های موتور

 .میگیرند
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 مثال عنوانه ب

 برای مناسبی راهکارهای میکند، فعالیت فیلم معرفی زمینه در شما سایت اگر

 گذاری نشانه از استفاده با. دارد وجود شما سایت از گوگل های روبات بهتر درک

Schema فیلم یک مورد در که بفهمانید گوگل به مستقیما میتوانید شما 

 فیلم به مربوط مشخص استانداردهای از ستکافی کار این برای! میکنید صحبت

 نام شامل جانبی اطالعات مثال این در. کنید استفاده schema.org سایت در

 گوگل های روبات برای کارگردان نام حتی و فیلم آنونس آدرس فیلم، ژانر فیلم،

 .است شده مشخص

 

 

 :کنم جلب دیگری مثال به را شما توجه دهید اجازه

 به ها این همه است، مشکلی کار جستجو موتورهای برای مانز و تاریخ تشخیص

 به مربوط شده جستجو مورد آیا که هاست تاریخ فرمت درچگونگی تفاوت علت

 های موتور که است این واقعیت. آینده برای زمانبندی یا است گذشته حوادث

 کند قبیل این از مواردی دادن تشخیص در ها کامپیوتر همه همانند جستجو

 کند می مشخص Event item type  صفت کردن وارد مثال این در. هستند ذهن

 همان) است افتاده اتفاق مشخص زمان یک در که است ماجرایی موضوع، این که

 انجام کار این datet time و  start Date صفت از استفاده با بینید می که طور
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 به شده تجوجس موضوع با مرتبط نتایج در که شود می باعث و( است شده

 .شود گذاشته نمایش

 

 باشد، می مفید بسیار رویداد یک نمایش برای Event گذاری نشانه از استفاده

 ارائه جز هدفی و کرده اندازی راه خوانندگان برای را روش این ابتدا در گوگل

 تصویر. است نداشته خوانندگان بعدی آلبوم انتشار یا و بعدی های کنسرت زمان

 .باشد می گوگل نتایج در رویداد یک نمایش از ای نمونه زیر

 

 schema گذاری نشانه با رویداد نمایش
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 شود؟ سئو بهبود باعث تواند می SCHEMA گذاری نشانه آیا 

 جستجو های موتور شود، می schema های داده ریز شامل شما html کد وقتی

 به موضوع این راینبناب و کنند تفسیر را شما مطالب محتوای توانند می تر راحت

 کلیدی کلمه تشخیص و شما سایت شدن دیده قابلیت افزایش باعث خود ی نوبه

 .شود می گوگل توسط اصلی

 های فرمت ویا schema گذاری نشانه کد از استفاده که بدانید است الزم

 گیری بکار عوض در باشد، نمی سئو در هک معنی به html کد در دیگر

schema موتورهای به کردن کمک برای روشی نوانع به را سایت در 

 گوگل نتایج نمایش صفحه در تان سایت گذاشتن نمایش به برای جستجو

 .بدانید

 

 می جستجو نتایج در رتبه افزایش موجب SCHEMA کارگیری به آیا

 شود؟

 از استفاده که است کرده ادعا گوگل است، نبوده اینگونه که زمان این تا خیر،

 هرچند باشد، نمی شما سایت رتبه افزایش برای فاکتوری schema گذاری نشانه

 موتور جستجوی نتیجه نمایش در شما محتوای rich snippets تقویت باعث که

 .شود می گوگل جستجوی

 خواهد متفاوت رقبا سایر با شما سایت به مربوط نتایج نمایش نحوه روش این با

 شدن کلیک شانس( امتیازدهی های ستاره نمایش مثال)  ساده تغییر همین و بود
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 در را سوم جایگاه شما است ممکن بطوریکه. میدهد افزایش را شما سایت روی بر

 را دوم جایگاه که کسی از شما ورودی تعداد ولی باشید کرده کسب گوگل نتایج

 .باشد بیشتر دارد عبارت همان در

 دارای شما سایت اگر مخصوصا است دشوار کاری سایت صفحات گذاری نشانه

 برای دستی صورت به باید گذاری نشانه. باشد صفحه هزاران هم شاید و صدها

 های سایت برای بیشتر کار عالمه یک با شود وارد سایت صفحات همه

 صحیح ریزی طرح با و محتوا مدیریت های سیستم از بسیاری در البته.بزرگتر

 تمامی برای یکباره صورت به را گذاری نشانه این میتوان صفحات ساختار

 .داد انجام سایت صفحات و محصوالت

 نشانه توانید می دارید کوچکی سایت یا و هستید کار شروع در تازه اگر اما

 کارهای شما که هنگامی. دهید انجام زحمتی هیچ بدون را schema گذاری

 گوگل در Structured Data Testing Tool ابزار از دادید انجام را گذاری نشانه

 استفاده کنند، می عمل درستی به ها دستورالعمل همه اینکه کردن چک جهت

 .کنید

 

 کنیم؟ سازی بهینه SCHEMA با را خود سایت اطالعات همه باید آیا

 بهینه schema گذاری نشانه کد از استفاده با را بیشتری اطالعات هرچه اما خیر،

 واضح تجوجس های موتور برای شما سایت محتوای طبیعت و هدف کنید، سازی

 را schema گذاری نشانه است بهتر که باشید داشته یاد به همچنین. شود می تر

 rich snippet اینکه از قبل گوگل تا کنید ایجاد ها ویژگی از خاصی تعداد برای
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 برای. کند استفاده شما اطالعات ریز این از بتواند باشد، ساخته را شما سایت

 می استخراج اطالعاتی چه شده انجام های اریگذ نشانه از که شوید متوجه اینکه

 .کنید استفاده گوگل Structure Data Testing Tool ابزار از توانید می شود

 به schema.org سایت در موجود ساختارهای این از هریک که کنید توجه

 نامناسب جایی در آنها از استفاده و است شده طراحی مشخص کاربردی و منظور

 سیستم از استفاده مثال بعنوان. داشت نخواهد همراه به شما برای ای نتیجه

 نیست مناسبی روش وبالگ یک نظرات بخش در خدمات و محصوالت امتیازدهی

 در را شما بندی رتبه گوگل زیرا داشت نخواهد همراه به ای نتیجه شما زحمات و

 .داد نخواهد نمایش خود نتایج

 

OPEN GRAPH و بوک فیس در TWITTER CARDS در توییتر 

 همه open graph تگ از استفاده که کنند می تصور اشتباه به بازاریابان از برخی

 کد که صورتی در است، نیاز آنها محتوای شدن دیده برای که است چیزی آن

 همزمان اجتماعی های رسانه های تگ با همراه تواند می schema گذاری نشانه

 رای ب.شود استفاده تر، جزئی اطالعات به جستجو موتورهای دستیابی منظور به

 نشانه کد از خود محتوای شدن دیده شانس افزایش و خود سایت سازی بهینه

 .کنید استفاده open graph های تگ با همزمان schema گذاری

open graph گذاری نشانه فیسبوک توسط بهتر فهم برای را شما سایت صفحات 

 گذاشته اشتراک به فیسبوک در شما صفحات که هنگامی مسئله این میکند،

 مهم بسیار میکند استفاده فیسبوک وب جستجوی سیستم از کاربر یا و میشود
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 و توییتر اجتماعی شبکه برای Twitter Cards سیستم همچنین. بود خواهد

 دو این. میگیرد قرار استفاده مورد آن در مناسب اطالعات گذاری اشتراک

 قرار استفاده مورد میتوانند همزمان و Schema از مستقل بصورت سیستم

 .گیرند

 مستران وب از بسیاری کرد، مطرح را Schema. Org ی پروژه گوگل که زمانی

 گذاری نشانه دیگری های فرمت با که شان اطالعات نوع که شدند این نگران

 مستران وب به گوگل ندارد، سازگاری Schema گذاری نشانه کد با بودند شده

 .دارد سازگاری دیگر های فرمت و RDF فرمت با schema امروزه و هداشت توجه

 ،Microdata گذاری نشانه روش سه هر از که کرده اعالم گوگل جستجوی موتور

RDF و Microformat میان یکپارچگی حفظ برای ولی میکند پشتیبانی 

 روش بکارگیری آنها اول پیشنهاد اینترنت در گذاری نشانه و وبمستران

Microdata است. 
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 فصل هفتم

 چگونه تعداد دیدگاه در مقاالت خود را افزایش دهیم؟

 Content همان یا ارزش با محتوای ایجاد اساس بر بازاریابی اخیر سالهای در

Marketing ها وبالگ و است کرده ایفا دیجیتالی بازاریابی در را مهمی نقش 

 برای زیادی موارد. دارند ازاریابیب از نوع این ارتقای به درکمک اساسی نقشی

 و آوری جمع جستجو، مراحل که این از بعد اما دارد، وجود وبالگ یک موفقیت

 می ارزیابی را خود موفقیت روند چگونه کردید سپری را خود مقاله ساماندهی

 میزان سایت، آمارگیر ابزارهای از استفاده با توانید می شما البته کنید؟

 موفقیت میزان درباره درست بینی پیش اما کنید گیری اندازه را بازدیدکنندگان

 نهفته شما وبالگ کاربران فعالیت میزان در درحقیقت و دیدگاه بخش در شما

 .است
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 است؟ چقدر سایت در کاربران فعالیت اهمیت

 

 گفتگو برای فضایی

 افزایش وباعث شکند می را مخاطب و مولف بین سد سایت، در نظرات بخش

 می محتوا درگیر مستقیم طور به را مخاطب همچنین گردد، می کاربر یتفعال

 دید از. دهد می ترویج را مثمرثمر و سالم مذاکره یک برپایی کار این.کند

 و نظراتشان گذاری اشتراک به اجازه آنها به دیدگاه بخش مطالب، خوانندگان

 با رابطه در را خود سواالت توانند می آنها و دهد می را وبالگ در فعالیت

 .کنند مطرح اند، نرسیده نتیجه به گوگل در جستجو با که موضوعاتی

 نویس وبالگ نفره تک صحبت وبالگ، در کاربران فعالیت اینکه، خالصه

 افزایش باعث نتیجه در و کند می تبدیل نفره چند مذاکره یک به را

 .شود می کاربران فعالیت

 

 سئو بر دیدگاه تعداد تاثیر

 وجود سئو روند بهبود در کاربران فعالیت تاثیر با رابطه در سندی ضرحا حال در

 را سایت در کاربران سالم فعالیت گوگل که رسد می نظر به اینطور هرچند. ندارد

. دارد شما سایت سئو بهبود در کوچکی تاثیر دیدگاه ارسال و گیرد می نظر در

 که است افرادی فطر از دیدگاه زیادی تعداد دارای وبالگ یک که هنگامی

 محکمی دلیل خود این است، شده تصدیق اجتماعی های شبکه در آنها پروفایل
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 بندی رتبه در باال ای رتبه کسب سزاوار و دارد ارزشی با محتوای وبالگ، که است

 یک موجب شما صفحه در جدید دیدگاه هر ارسال آن بر عالوه. است گوگل

 دید از شما مطالب طراوت و تازگی هک میگردد محتوا در بروزرسانی یا آپدیت

 .میکند تضمین را گوگل

 

 کلیدی کلمات چگالی افزایش

 آن در را شما رتبه توانند می ها دیدگاه در رفته کار به کلیدی عبارات و کلمات

 متن خود در کلیدی عبارت آن اگر حتی دهد، افزایش رفته کار به کلیدی کلمات

 :کنید وجهت زیر مثال به. باشد نرفته کار به

 

 

 اصال و رفته کار به ها دیدگاه در که کلیدی کلمات دلیل به سایت از صفحه این

 کلیدی کلمه نشانگر شده پررنگ بخش است، گرفته رتبه نبوده متن خود در

 .است ها دیدگاه بخش در شده ایجاد
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 نویسنده و سایت اعتبار افزایش

 رونق واقع در و شود می شما با اآنه تعامل افزایش باعث سایت در کاربران فعالیت

 هوش با صمیمی، شما که شود می باعث شما وبالگ در گذاری دیدگاه یافتن

 به ترغیب را دیگران کاربران، فعالیت وافزایش شوید داده نشان احترام وقابل

 .کند می شما گروه به شدن ملحق

 شما موفقیت درون بهبود باعث کاربران فعالیت افزایش چرا که دانید می شما حال

 فعالیت افزایش باعث چگونه که موضوع این به دهید اجازه بنابراین شود، می

 .بپردازیم شویم کاربران
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 نظرات بخش در کاربران فعالیت افزایش برای  توصیه 10

 دهید بهبود را سایت سئو وضعیت .1

 وبالگ تا باشند قادر باید کاربران ابتدا سایت وب در کاربران فعالیت منظور به

 و است گرفته قرار گوگل ایندکس در شما مطالب که شوید مطمئن. بیابند را شما

 باره در بیشتر فراگیری منظور به. اید کرده رعایت را گیری رتبه های فاکتور تمام

 مطالب سئو آموزش بخش در موجود های مقاله وبالگ، رتبه بهبود های روش ی

 .فرمایید مطالعه بدقت را وبسیما

 

 ارتقاء نیز اجتماعی های شبکه در را خود وبالگ بایست می شما آن بر وهعال

 می درک خوبی به را اجتماعی های شبکه شما مخاطبان حتم طور به زیرا دهید

 تا شود می باعث تان موضوع با مرتبط افراد به شما محصوالت معرفی. کنند

 .کنید دریافت زیادی مثمرثمر های دیدگاه

 

 کنید بررسی را خود وبالگ اهدیدگ بخش تنظیمات .2

 شوید مطمئن کنید می استفاده دیگری cms هر ویا بالگر وردپرس، از شما اگر

 از ای نمونه زیر تصویر. دهد می دیدگاه ارسال اجازه کاربران به شما تنظیمات که

 .دهد می نمایش را پرس ورد در نظرات بخش تنظیمات
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 وردپرس در دیدگاه ارسال تنظیمات

 می دیدگاه ارسال اجازه سایت کاربران به تنظیمات انجام با ما باال ویرتص در

 فعال به احتیاجی اما کنیم، می ساده افراد برای را گفتگو در شرکت و دهیم

. باشد نمی کردن این الگ و کردن رجیستر بر مبنی هایی گزینه کردن

 موجب دیدگاه ارسال هنگام کاربران از شخصی و اضافی اطالعات درخواست

 .شد خواهد سایت در ارسالی نظرات تعداد کاهش

 

 کاربر اینکه تصدیق برای CAPTCHA ابزار از بالگسیما همچون ها وبالگ بعضی

 توصیه همیشه کار این که هرچند کنند، می استفاده ماشین نه و است انسان

 و اعداد کردن وارد برای کافی صبر و حوصله کاربر است ممکن که چرا شود نمی

 این از تصدیقی ابزار و CAPTCHA بنابراین باشد، نداشته را مشخص نا وفحر
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 اصرار روش این از استفاده به اگر. کند دور را واقعی خوانندگان است ممکن قبیل

 .کنید استفاده عدد دو ضرب یا جمع مانند تر ساده های نمونه از حتما دارید

 

 کنید مدیریت را خود وبالگ نظرات بخش .3

 های لینک با ها اسپم اینصورت غیر در شوند مدیریت ها دیدگاه که است مهم

 مدیریت بدون ها دیدگاه اینگونه اگر و گیرند می قرار شما وبالگ در نامرتبط

 ای نمونه زیر دیدگاه. کنند آزرده را شما واقعی مخاطبان است ممکن بمانند باقی

 اما برسد نظر به واقعی دیدگاه یک است ممکن اول دید در که است اسپم یک از

 هیچ و است نداشته نظر مورد موضوع با ربطی ارسالی دیدگاه که است اینجا نکته

 .کنیم می پاک را آن فورا بنابراین داشت، نخواهد مقاله خوانندگان برای ارزشی

 

 

 نمونه دیدگاه نامناسب

 

 هیانهما یا هفته به هفته را ها دیدگاه خود، سایت بازدیدکنندگان میزان به بسته

 را مرتبط نا های لینک و اسپم های دیدگاه که شوید مطمئن و کنید بررسی

 .اید کرده پاک خود وبالگ صفحه از تاخیری هیچ بدون
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 بدهید را واقعی های لینک انتشار اجازه .4

 قرار شما سایت در مرتبط لینکی حقیقی گذاران دیدگاه است ممکن اوقات گاهی

 می آیا بله، دارد؟ تاثیری هم شما سایت اعتبار بر ها لینک گونه این آیا دهند،

 بله بدهیم؟ خود وبالگ در را ها لینک اینگونه انتشار اجازه بایست

 

 روی بر کوچکی تاثیر شما خوانندگان برای مفید و شما موضوع با مرتبط لینکی

 خود، وبالگ صفحه روی از ها لینک اینگونه برداشتن با دارد، شما سایت اعتبار

 داشتن نگه برثابت اگر. کنید می دلسرد مجدد های گذاری دیدگاه از ار کاربر

 شما سایت در که هایی لینک توانید می هستید حساس خیلی خود سایت اعتبار

 و نوفالو معرفی مقاله به بیشتر اطالعات کسب برای. کنید نوفالو را گیرد می قرار

 .کنید مراجعه آن از استفاده دالیل

 نخورده دست را آن ما که است موضوع با مرتبط لینک با هدیدگا یک زیر مثال

 .ایم داشته نگه

 

 

 دیدگاه در لینک دادن قرار
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 کنند بیان را خود نظرات کنید درخواست خود مخاطبان از .5

 آنها از مستقیما اینکه واز کنند ارسال را خود دیدگاه تا بخواهید کاربران از

 شرمنده و مضطرب کنند، ارسال شما یبرا را بازخوردشان و نظرات که بخواهید

 .نباشید

 کاربران باید شما اما است افراد های دانسته گذاری اشتراک به برای مکانی وبالگ

 فردی خود شما است ممکن. کنید هایشان دانسته گذاری اشتراک به تشویق را

 و شدن نزدیک قابل را شما کاربران تا کنید رفتار گشاده روی با اما باشید خبره

 فعالیت افزایش برای روش ده بر مبنی متنی شما مثال برای. ببینند دستیافتنی

 افزایش برای که را ای توصیه هر شما است ممکن نویسید، می سایت در کاربران

 بخواهید آنان از و باشید فروتن اما باشید کرده ارائه را است الزم کاربران فعالیت

 در شما با رسد می شان ذهن به بیشتری مطالب اگر همچنین و تجربیاتشان

 .بگذارند میان

 

 

 نمونه درخواست ارسال نظرات از کاربران

 

 دیدگاه جهت وبسیما سایت کاربران از را ما درخواست نحوه توانید می شما

 چند به اینجا در همچنین کنید، مشاهده دارد وجود مقاله هر آخر در که گذاری

 :است شده اشاره انکاربر فعالیت از درخواست برای توصیه
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 بر مقاله یک دیدگاه عداد شما نظر به) کنید شروع سوال با توانید می 

 (است؟ تاثیرگذار آن سئوی

 باشد متواضع و دوستانه بیانتان لحن 

 آن، متن کردن ضخیم با و دهید قرار پست هر آخر در را خود درخواست 

 .دهید قرار چشم در را تان نوشته

 کنید طراحی آن خوانندگان و مقاله موضوع اساس بر را خود سواالت. 

 باشد مختصر و ساده تان سواالت. 

 دهید پاسخ شده ارسال ی ها دیدگاه به 

 

 به شما که زمانی. دارد قرار ها دیدگاه مدیریت مبحث ادامه در بخش این

 سواالت نظرات، به گویی پاسخ برای هم را زمانی پردازید، می ها دیدگاه مدیریت

 پاسخ که بدانند شما مخاطبان اگر. دهید اختصاص مخاطبانتان بازخوردهای و

 در افکارشان انتشار به کرد خواهند دریافت کنند می ارسال که را هایی دیدگاه

 .دهند می ادامه شما وبالگ

 

 اگر دهید، پاسخ سواالت به که است شما وظیفه این متخصص، یک عنوان به

 بین را آن لینک دارد قرار شما های پست از دیگر یکی در سوال پاسخ
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 ها بحث در تا دهند می اجازه شما به ها دیدگاه. بگذارید اشتراک به مخاطبانتان

 پاسخ کنید سعی. بگذارید مخاطبانتان اختیار در بیشتری اطالعات و کنید شرکت

 و کوتاه های پاسخ از و باشد کاربران سواالت گوی پاسخ کامل بطور شما های

 تصویر. هستید مسئول خود ارسالی مطالب مقابل در شما کنید، پرهیز سطحی

 .است شده ارسال های دیدگاه به پاسخ از ای نمونه زیر

 

 خود مخاطب از کنید می دریافت خود مخاطب از مثبت بازخورد یک که زمانی

 ارسال دیدگاه شما برای و کرده صرف را زمانی او که کنید فرض کنید، قدردانی

 این بگذرید، آن از و بخوانید را آن که بخواهید فقط اسخپ در شما و است کرده

 تشکر او از دیدگاهش بخاطر و بدهید را کاربر پاسخ پس نیست منصفانه کار

 .کنید

 

 

 کاربران مثبت نظرات به گویی پاسخ
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 انتقاد به پاسخ در و کنید قضیه وارد نمک کمی منفی بازخوردهای مورد در

 یا و کنایه و نیش با را آنها پاسخ و کنید ادهاستف طبعی شوخ حس از کاربران

 ایراد کسی اگر و بگوید را خود نظر دارد اجازه فردی هر که چرا ،ندهید گستاخانه

 اشتباه که کاربری از و کنید چک را آن دوباره کرد زد گوش شما به را تان مقاله

 .کنید تشکر توجهش خاطر به کرده یادآوری شما به را شما

 گذار تاثیر کنند می پیدا شما به که حسی در کاربرانتان به شما وییگ پاسخ نحوه

 سایت به هم باز آنان آیا که کند می مشخص شما گویی پاسخ نحوه حتی و است

 .خیر یا کنند می مراجعه شما

 

 کنید آغاز کاربران تیفعال افزایش منظور به مکالمه یک .6

 که خواهید می اگر اما ند،دار گویی پاسخ دو حداکثر یا و یک ها دیدگاه اغلب

 یک و کنید آغاز آنها با را مکالمه یک شوند گذاری دیدگاه به تشویق مخاطبانتان

 .بیندازید راه به هایتان دیدگاه در موضوع

 

 وبالگ نظرات در بحث کردن داغ
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 ی ها دیدگاه به گویی پاسخ در پردازید، می تعامل به دوستانتان با که همانطور

 پایان در دهید، می را خود کاربر پاسخ که زمانی. کنید رفتار نیز تان ارسالی

 احتمال به تا بپرسید خود بحث مورد موضوع با مرتبط سوالی او از خود، پاسخ

 و باشید داشته شانسی که دارد امکان همچنین. شود افزوده کاربر فعالیت ادامه

 شرکت شما حثب در و باشند داشته شما سواالت برای پاسخی هم دیگر کاربران

 .کنند

 

 کنید اهدا جوایزی ماه در فعال کاربران به .7

 خود کاربران به ندارید، رضایت خود وبالگ در ارسالی های دیدگاه تعداد از اگر

 بیشترین که کاربرانی نویسان وبالگ از برخی. دهید انگیزه گذاری دیدگاه جهت

 دانی قدر برای جوایزی آنها برای و کنند می انتخاب را کنند می ارسال را دیدگاه

 گیرند می نظر در

 یا و سایت در آنها از تشکر بایک توانید می ندارید، را دادن هدیه امکان شما اگر

 هم شما کنند، می استفاده توییتر از آنها اگر. کنید حمایت تان اجتماعی شبکه

 یدان قدر. کنید استفاده آنها از تشکر برای اجتماعی شبکه همان از توانید می

 بیشتر های دیدگاه ارسال به ترغیب را آنها منظم، طور به سایت کاربران از کردن

 .کند می
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 کنید دیدگاه ارسال درگیر نیز را همکارنتان و دوستان .8

 است ممکن شما مقاله خواننده است، کار بخش ترین سخت دیدگاه اولین گرفتن

 آن گذاری اشتراک به ایبر زیادی نظرات دارد امکان و باشد برده لذت آن از واقعا

 نظر مورد مقاله برای دیدگاهی کسی هنوز اینکه دلیل به اما باشد داشته شما با

 چراکه! دارد نگه دست خود دیدگاه ارسال برای است ممکن است نکرده ارسال

 .باشد نفر اولین خواهد نمی کس هیچ که است همگانی ی عارضه یک این که

 را شما پست که بخواهید خود همکاران یا و دوستان از مشکل این رفع برای

 دارند تمایل که خوانندگانی یخ تا کنند ارسال موضوع با مرتبط نظری و بخوانند

 .شود آب باشند داشته صحبتی موضوع با رابطه در

 

 دهید قرار خبرنامه در عضویت عنوان با ای گزینه .9

 

 مکانی در را آن و دکنی اضافه نامه خبر در عضویت عنوان با ای گزینه آخر در و

 .دهید قرار دید قابل و برجسته

 نکرده ارسال دیدگاهی شما مقاالت برای حال به تا که کسانی حتی اینصورت در

 است ممکن و خوانند می را آنها و شوند می باخبر شما جدید مقاالت از اند،

 و باشید داشته خود جدید مقاالت در افراد اینگونه گذاری دیدگاه برای شانسی

 در انگیزه ایجاد برای. شود می شما سایت کاربران فعالیت افزایش باعث خود این

 های ویدئو مانند امکاناتی آنها به توانید می شما نامه خبر در عضویت برای افراد
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 یاد به بدهید؛ را خبرنامه در شان عضویت از پس الکترونیکی کتاب و آموزشی

 .است گرفتن اطالعات و دادن عاتاطال برای مکانی وبالگ که باشید داشته

 

 معنی به سایت در کاربران فعالیت عدم که باشید داشته خاطر به که است مهم

 را شما ی مقاله اصال یا و اند نبوده شما زحمات قدردان آنان که نیست این

 برای بودن پذیرا ی آماده را خود سایت که دارید نیاز فقط شما. اند نخوانده

 کننده کمک ابزار چند ذکر به زیر در که کنید تعامل در احتیر و خود کاربران

 .است شده پرداخته سایت در کاربران فعالیت افزایش برای

 

 وبالگ یا درسایت دیدگاه ارسال ابزارهای .10

 

 :هستند سایت در کاربران فعالیت افزایش برای مکملی زیر هایابزار

 

 با دیدگاه ارسال CommentLuv 

CommentLuv لینک امکان که است وردپرس ی هافزون یک dofollow به را 

 لینک زمانی چه براینکه مبنی تنظیماتی توانید می شما. دهد می کاربر

dofollow یک از دیدگاه ارسال پنجمین از بعد مثال برای دهید، شودانجام 
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: باشد کرده نصب خود دروبالگ را CommentLuv کاربر اگر آن بر عالوه.شخص

 خود نوبه به این که خودش سایت در مقاله آخرین به شود می لینک او دیدگاه

 دیدگاه هر از بعد دانند می چراکه شود می کاربران گذاری دیدگاه برای ای انگیزه

 کردن فیلتر جهت افزونه این. کرد خواهند بازدید را او سایت کاربرن از گذاری

 افزونه نرایگ نسخه حاضر حال در. دارد کاربرد نیز اسپم های دیدگاه

CommentLuv است موجود وردپرس مخزن در. 

 

 با دیدگاه ارسال Disqus 

Disqus ی اجازه آن تنظیمات و کند می کار ها سایت وب انواع اغلب بروی 

 امکان Disqus همچنین. دهد می را یکپارچه سیستم یک به ها دیدگاه انتقال

 کرده ارسال گاهیدید شما برای کاربری که صورتی در شما برای ایمیل ارسال

 از را ابزارشما این و کند می فراهم نیز را باشد داده را شما دیدگاه پاسخ یا و باشد

 رسانه به مستقیم دسترسی امکان شما به Disqus. سازد می باخبر ایمیل طریق

 ترین معروف که دارد وجود زیادی گذاری دیدگاه ابزارهای.دهد می را اجتماعی

 می Facebook’s Comment Plugin و Livefyre, IntenseDebate شامل آنها

 .باشند

 

 را خود سایت در کاربران فعالیت افزایش شک بدون شما مرحله، 01 این انجام با

 خود تجربیات اساس بر شما که مدار اطمینان من  هرچند کنید، می مشاهده
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 هک شود می ام خوشحالی باعث و دهید پیشنهاد را بیشتری های راه است ممکن

 . شوم خبر با شما پیشنهادهای از
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