بسمه تعالی
روند  SEOدر سایت شما:
قبل از اینکه به بررسی روند سئو در سایت شما بپردازم ،چند خطی در مورد اساس سئو و چگونگی برتری در موتورهای جستجو
بحث می کنیم:
سئو ( )SEOچیست؟
گاهی اوقات  ،سئو  ،سئو کپی رایت هم نامیده میشود زیرا اکثر فرایندهای سئوی موتور جستجو مربوط می شود.

سئو مخفف  Search Engine Optimizationمی باشد.

.SEO Stands for Search Engine Optimizationبه همه کارهایی که برای بهینه کردن سایت خود برای موتور جستجو
انجام میدهید ،سئو می گویند.
.SEO is all about optimizing a web site for Search Enginesسئو به فرایندی اطالق میشود که سایت خود را طوری
توسعه میدهید که باب میل موتورهای جستجو باشد تا رنک بهتری کسب کنید.
.SEO is the process of designing and developing a web site to rank well in search engine resultsسئو
به افزایش ترافیک و ورودی سایت از موتورهای جستجو گفته می شود.
.SEO is to improve the volume and quality of traffic to a web site from search enginesسئو یعنی
افزایش فروش شما با استفاده از موتورهای جستجو.
.SEO is a subset of search engine marketingهنر کسب رنک و رتبه در موتورهای جستجو سئو نامیده می شود.
SEO is the art of ranking in the search engines.SEO is marketing by understanding how search
.algorithms work and what human visitors might searchسئو یعنی بفهمید موتورهای جستجو چگونه کار میکنند
و کاربران چه چیزی را جستجو میکنند! تا بتوانید فروش خود را افزایش دهید

اگر طرحی برای اعمال عوامل پایه سئو را داشته باشد  ،باید بدانید که موتورهای جستجو چگونه کار میکنند ،و بدانید که نقاط
حیاتی سئو کدامند

موتورهای جستجو چطوری کار می کنند؟

تا شما نتیجه جستجو یک کلمه ساده مانند yarazmoonرا در گوگل مشاهده کنید؛ این موتور جستجو غول پیکر ؛چندین فرایند
را انجام می دهد.

خزنده ها :که مسئولیت انطباق محتوای سرچ شده با ادرس سایت ها را برعهده دارند این فرایند توسط ربات انجام میشود که
 spiderیا  crawlerهم نامیده میشودایندکس کردن :به فرایندی که خزنده های موتور جستجو  ،پس از بررسی سایت ها انجام
میدهند و محتوای آنها را در دیتابیس خود ثبت میکنند تا در جستجوهای بعدی ؛ قابل دسترسی باشد .به طور خالصه  ،میتوان
ایندکس کردن را به ثبت  keywordهایی که به بهترین حالت محتوای سایت شما را بیان میکند میباشدفرایند:هنگامیکه شما واژه
ای در موتور جستجو وارد کرده اید و اقدام به جستجو میکنید!
محاسبه تناسب :هنگامی که شما کلید واژه های مناسب مطلب خود را ثبت میکنید؛ ربات گوگل این قدرت را دارد که میزان
تناسب کلمات کلیدی شما با مطلب شما را بررسی کند!پس همواره سعی کنید  ۵تگ مرتبط وارد کنید! بجای وارد کردن  ۰۳تگ
نامرتبط مشاهده نتایج :اخرین گامی که یک موتور جستجو برای سرچ یک واژه ساده انجام میدهد  ،مشاهده نتایج است.

یاهو و گوگل همواره الگوریتم تناسب سنجی محتوا با کلمات کلیدی خود را بروزرسانی میکنند تا مانع سودجویی برخی شوند!
که این بروزرسانی ها به چندین مرتبه در یکماه میرسد

اگر چه فرایند اکثر مرورگرها برای مشاهده نتایج  ،یکسان است ؛ تفاوت کوچک در الگوریتم تناسب سنجی محتوا ،با سرچ یک
واژه یکسان ؛ باعث مشاهده نتایج مختلفی خواهید بود!
رتبه موتور جستجو چیست ؟

هنگامی که شما یک واژه ای در موتورهای جستجو سرچ میکنید؛ شاید هزاران صفحه برای آن نمایش داده خواهد شد.رنک یک
صفحه  ،نسبت به مکانی که از صفحه اول نتایج جستجو دارد  ،تعیین میشود به این صورت که اگر در چندین واژه شما در صفحات
اول گوگل باشید ،رتبه سایت شما بهتر خواهد شد.

همانطوری که پیشتر گفتیم  ،سئو به توسعه و طراحی وب سایت منطبق بر دلخواه موتورهای جستجو  ،اطالق میشود.

سئوی  on-pageو  of f -pageچیست؟
عموما  ۲ ،راه برای انجام سئوی سایت های وجو دارد
 :On page seoتهیه محتوای مناسب  ،کلمات کلیدی صحیح ؛ درج کلمات کلیدی در مکان درست و ارائه عنوان کلیک خور
میباشد.
 :Off-page seoکه مربوط به سئوی خارجی سایت شما میشود ،که این بخش با لینک سازی  ،درج سایت در دایرکتوری های
بزرگ و موتورهای جستجو انجام میشود.

حال به این نکته کلیدی می رسیم که سایت ساز چگونه استاندارد های باال را در عمل به اجرا در می آورد؟

مرحله اول :سایت ساز
در نرم افزار سایت ساز ،با رعایت استانداردهای جهانی سئو با استفاده از تگ های  H1& H۲ & H۰در تب ها و  urlمنحصربفرد،
صفحه ای ایجاد می شود که در موتورهای جستجوی گوگل سایت شما در  search resultوجود داشته باشد.

مرحله دوم :ماژول مطلب
ماژول کلیدی و مورد نیاز شما ،ماژول مطلب می باشد که اساسن جهت بهینه سازی سایت شما در گوگل طراحی و برنامه نویسی
شده است.

رعایت دقیق نکات باال ور همچنین درج درست محتوا و یا سپردن درج محتوا به واحد طراحی سایت ساز ،موجب خواهد شد که
سایت شما در زمانی کوتاه به جایگاه قابل قبولی در گوگل دست پیدا کند.
مهرتاش طالبی
مدیر فروش و مشاور مارکتینگ سایت ساز

