
  سئو چیست؟

یا بھینھ سازی موتور  SEO است کھ کلمات معادلی چون Search Engine Optimization سئو برگرفتھ از عبارت
 :کھ ھمگی آنھا بھ یک معنی می باشند و می توان آن را بصورت زیر تعریف نمود جستجو دارد

ھا  ھاي غیر اخالقي نیست. آن با روش ھاي جستجو سازي موتور جستجو) بھ معناي فریب و یا دستکاري موتور سئو (بھینھ
بندي باال، ایجاد  یدن بھ رتبھدر نتایج جستجوي طبیعي با ھدف رس ھا براي کمک کردن بھ بھبود رویت و ارتباط وب سایت

  .اند شده

دانست. این فرآیند بھ بیان مھمترین عوامل  ھا ھا براي تغییر استراتژیک وب سایت اي از روش توان مجموعھ سئو را مي
  .پردازد نتایج جستجو، مي مرتبط صفحھ و افزایش اھمیت آن در صفحھ

اي و صبر است.  ود زیرا نیازمند دانش زیاد، علم پیش زمینھش سازي اي نیست کھ بھ راحتي پیاده سئو فرآیند ساده
سئو  بیني ھستند؛ بنابراین وظیفھ مھندسین بندي خود غیر قابل پیش ھاي رتبھ مداوم الگوریتم ھاي جستجو با تغییر موتور

  .بروز نگھ داشتن اطالعات خود در این زمینھ است

  .انجام می شود سئوکار یکی از فعالیت ھایی است کھ توسط بھینھ سازی سایت یا سئو سایت

بایست  سایت است. از این رو مھندسین سئو مي بندي یک معیار جھت رتبھ ٢٠٠گوگل داراي بیش از  بندي الگوریتم رتبھ
  .سازي موفق سئو بدانند پیاده ھا را جھت ترین این معیار مھم

 

 اوایل شروع سئو

 Infoseek،Alta ھا آن ترین جستجو کار خود را آغاز کردند؛ بعضي از محبوب ھاي اولین موتور ١٩٩٠در اوایل سال 

Vista و Yahoo کردند کھ ھمانند شده نگاه مي آن زمان مردم موتورھاي جستجو را بھ دید یک لیست فھرست بودند.در 
در باالي این لیست  AAA در این لیست صفحاتي ھمچون .شد صفحھ زرد، سئو اولیھ بر اساس حروف الفبا انجام مي

  .وجود داشتند



استفاده  تري بندي پیچیده ھاي رتبھ کھ از الگوریتم شدند تري ظاھر مي جدید موتورھاي جستجوي با رشد مداوم اینترنت
کلیدي یا یک عبارت در یک صفحھ  تراکم کلمھ کلیدي ( تعداد دفعاتي کھ یک کلمھ ھا با معیار کردند. این الگوریتم مي

 ھا استفاده براي فھم محتویات وب سایت key-words ھاي شبیھ برچسب شده تقسیم بر تعداد کل کلمات صفحھ) و استفاده

صفحات  بندي شروع کرد. با توسعھ رتبھ ھا فعالیت خود را کردند. بھ دنبال این رشد سئوبراي بیشتر دیده شدن سایت مي
ا موتورھا چھ ب ھایي جھت تاثیرپذیري در رتبھ بندي این راه دنبال پیدا کردن ھاي جستجو، مھندسین سئو بھ توسط موتور

  .ھایاخالقي و چھ غیر اخالقي روي آوردند استفاده از روش

دھندگان وب صحبت کرد کھ براي قرار  راجع بھ توسعھ چاپ شد ١٩٩٦یک مقالھ کھ توسط نیویورک تایمز در نوامبر سال 
ھد کھ چگونھ د مي کردند. این مقالھ توضیح ھاي غیر اخالقي سئو استفاده مي جستجو از روش گرفتن در باالي صفحھ نتایج

کھ معموال در پشت گرافیک سایت پنھان شده  دھندگان وب بھ راحتي یک سایت را بھ ھمراه کلمات کلیدي ویژه توسعھ
موتورھاي جستجو این کلمات کلیدي را شمارش کرده و رتبھ بندي سایت را افزایش  کنند کھ در نتیجھ است، بارگذاري مي

  .دھند مي

کلیدي خاص در اوایل کار خیلي راحتي نسبت بھ امروز  بندي باال براي کلمات وردن رتبھھمان طور کھ گفتھ شد بدست آ
 .غیر اخالقي در آن زمان قرار گرفتن در باالي لیست نتایج جستجو تضمین شده بود ھاي بوده است. با بکار گیري روش

سازي بتوانند موتورھاي  بھینھ ھندسیناند و خیلي سخت است کھ م تر شده ھاي موتورھاي جستجو پیچیده امروزه الگوریتم
مھندسین سئو و موتورھاي جستجو امروزه نیز وجود دارد و  جستجو را دستکاري کنند، البتھ این بازي موش و گربھ بین

  .ادامھ پیدا خواھد کرد

  اھداف سئو چیست ؟

زایش ارتباط بین صفحات و جستجوي طبیعي و اف ھا در بدست آوردن محل باال در نتایج ھدف سئو کمک بھ وب سایت
جوي جستجوي وارد شده  و نمایش دادن بیشترین صفحات مرتبط با پرس .کلمات کلیدي وارد شده توسط کاربران است

جستجو شده را  ھم براي کاربر و ھم براي موتور جستجو است کھ در آن کاربر بیشترین نتایج مرتبط داراي مزایاي زیادي
  .دھد صفحات مرتبط را نشان مي شود چرا کھ الگوریتم آن بیشترین قابل اعتماد ميکند و موتور جستجو  پیدا مي

ھا در نتایج جستجوي طبیعي کار خود را شروع کرد، این فرآیند نیازمند دانش  سایت بندي بعد از اینکھ سئوبراي بھبود رتبھ
 ولیھ براي بھینھ شدن سایت و یا یکگذاري ا ترین سرمایھ ھاي خود شد. زمان، بزرگ روش سازي و زمان براي پیاده

  .صفحھ است

کشد  ھا طول مي ھا یا ماه گیرند، سئو ھفتھ استفاده قرار مي بستھ بھ اینکھ چگونھ کلمات کلیدي رقابتي در بھینھ سازي مورد
سئو دراز مدت مزایاي  سازي جستجو بھ سرعت دیده نشود ولي در بھ نتیجھ برسد. اگر چھ ممکن است نتایج بھینھ تا

نتایج  ھا خیلي مھم است کھ در صفحھ اول است. براي وب سایت بندي سایت و افزایش بازدیدکنندگان باعث افزایش رتبھ
  .شود، قرار گیرند را شامل مي ھا درصد کلیک ٥٨.٤جستجو گوگل بھ خصوص جزو سھ تا نتیجھ طبیعي اول کھ 

رتبھ یک نتایج  رسانند بر سر رسیدن بھ بفروش مي کھھا با محصوالت و خدماتي  تعجب نیست کھ وب سایت این جاي
جستجوي گوگل را در ماه بھ خود  میلیون ١.٥کلمھ کلیدي رقابتي "بیمھ خودکار"  جستجو رقابت کنند. بھ عنوان مثال

درصد  36.4 درصد بازدیدکنندگان و خود جایگاه اول ٥٨.٤جایگاه اول  ٣بدین معني است کھ  دھد، این اختصاص مي
قرار  ھا سودمند است کھ در باالي نتایج جستجو سایت دھد. این مسئلھ براي خیلي از یدکنندگان را بھ خود اختصاص ميبازد

 .شود سایت بھ تعداد مشتریانشان اضافھ مي گیرند بھ خصوص آنھایي کھ با افزایش ترافیک

جستجو کلیک کنند؛ این  دھد جستجو کنندگان خیلي دوست دارند روي پیوندھاي طبیعي نتایج مطالعھ دیگر نشان مي یک
درصد  ٢٧.٣کنند و تنھا  جستجو کلیک مي درصد کاربران گوگل روي پیوندھاي طبیعي نتایج ٧٢.٣کند  مطالعھ مشخص مي

سئو را  ھا تاثیر این یکي دیگر از دالیلي است کھ شرکت کنند. شده کلیک مي کاربران روي پیوندھاي لیستھاي پرداخت
 .دانستھ و حاضر ھستند براي آن زمان و ھزینھ صرف کنند

  :بطور کلی اھداف سئو را می توان بصورت زیر خالصھ نمود



 .در بازدید وب سایت تاثیر بسزایی دارد •

 .باعث ایجاد برند می شود •

 .باعث افزایش ترافیک سایت خواھد شد •

  .شده وب سایت در صفحھ نتایج موتور جستجو از رتبھ بھتری برخوردار شد باعث •

 .باعث افزایش فروش محصوالت خواھد شد •

 .بھترین ابزار برای تبلیغات است •

 

  (On Page SEO) سئو درون صفحھ چیست ؟

شود؛ بھ  شما اعم از متن، تصویر، پیوند و ... مرتبط مي سئو درون صفحھ بھ کنترل مستقیم کدھا و یا محتویات وب سایت
روش پایھ تمام  شود. این مي SEO On Page کنید مربوط بھ خود بارگذاري مي طور کلي ھر چیزي کھ در سایت

آن دارید. ھر گونھ تغییري را کھ شما در  کنترل را رويسازي است زیرا جایي است کھ شما بیشترین  ھاي بھینھ تالش
 SEO On جستجو تاثیر گذار خواھد بود بنابراین خیلي مھم است کھ روش نمایید در نتایج محتویات سایت خود ایجاد مي

Page روش بدرستي قبل از SEO Off Page انجام شود.  

  (Off Page SEO) سئو بیرون صفحھ چیست ؟

شد، روش بھینھ سازی بیرون  انجام مي کھ توسعھ وب سایت با کنترل مستقیم باالیي SEO On Page بر خالف روش
تواند  شود؛ این شامل تمام چیزھایي است کھ مي سایت شما انجام مي صفحھ شامل تمام ارتقاھایي است کھ در خارج از وب

رجھ اول در بدست آوردن پیوند دھندگان در د SEO Off Page .باالي سایت شما کمک کند بندي در بدست آوردن رتبھ
ھایي کھ در  روش شود سپس با استفاده از کنند) متمرکز مي ھاي دیگر بھ سایت شما اشاره مي کھ از سایت (پیوندھایي

  .پردازد سازي موتور جستجو مي شود بھ بھینھ خارج از وب سایت انجام مي

SEO Off Page شود اداره مي ین سئو در جھت بدست آوردن پیوند دھندگان،است کھ توسط مھندس یک فرآیند نامحدود.  



  (White Hat) سفید چیست ؟ -سئو کاله 

ھاي کھ از قوانین و  ھا و استراتژي ھا، روش مجموعھ تکنیک سفید بھ –در اصطالحات فني این حوزه، سئو کاله 
و یا  ھاي جستجو عني فریب یا دستکاري موتورکنند، اشاره دارد. کھ این بھ م جستجو تبعیت مي ھاي موتورھاي راھنمایي

شود زیرا دلیل آن این است کھ یا اجراي بلند مدت  مي کاربران بھ ھیچ وجھ نیست. این ھمچنین بھ سئو اخالقي نیز یاد
ھاي جستجو استفاده  ھاي باال در نتایج موتور ھاي صحیح جھت بدست آوردن رتبھ سیاست ھا و داشتھ و یا از دستورالعمل

  .کند يم

  (Black Hat) سیاه چیست ؟ -سئو کاله 

دستورات دارد کھ بھ منظور فریب، بازي و دستکاري  اي از سیاه اشاره بھ مجموعھ –بھ عبارتي دیگر اصطالح سئو کاله 
ھا  روش  رود. این مھم است کھ بدانید این بندي باال، بکار مي ھدف بدست آوردن رتبھ ھاي موتورھاي جستجو با الگوریتم

خارج شدن از فھرست  ھا خطر شود و بکارگیري این روش اخالقي بوده و توسط ھیچ موتور جستجویي تایید نمي غیر
  .پایگاه داده را براي ھمیشھ در بر دارد

تواند منجر  ممکن است کھ باعث افزایش رشد ناگھاني در نتایج جستجو شود ولي مي سیاه –ھاي سئو کاله  انجام تاکتیک
  .جریمھ و یا حذف کامل از فھرست پایگاه داده موتور جستجو شود پرداخت بھ

  مقاالت در زمینھ بھینھ سازی موتور جستجو

  :در زیر بھ برخی از مقاالت در زمینھ بھینھ سازی موتور جستجو اشاره شده است

  پژوھشی در استراتژی ھای بھینھ سازی موتور جستجو برای توسعھ وب سایت ھای بزرگ

پیاده سازی وب سایت بھ پایان می رسد مشکلی کھ خیلی از شرکت ھا با  ژوھش محقق معتقد است کھ ھنگامی کھدر این پ
معرفی نماید کھ بھترین روش  ھستند این مسئلھ است کھ نمی دانند کھ چگونھ وب سایت خود را در اینترنت آن مواجھ

معیاری کھ از منابع مختلف و  ٧٧یق بر اساس در این تحق .برای معرفی وب سایت بھنیھ سازی موتور جستجو است
  :معرفی می نماید بررسی نموده است استراتژھای بھینھ سازی برای توسعھ وب سایت را بصورت زیر موتورھای جستجو

 بھبود ساختار سایت •

 استراتژی کلمات کلیدی •

 URL استراتژی •

 بھینھ سازی کد •

 پردازش کردن متن •

 بھینھ سازی لینک ھای ورودی •

 تژی نام دامنھ و ھاستاسترا •

  آنالیز تکنیک ھای بھینھ سازی موتور جستجو

مایکروسافت را بررسی و توضیح داده است و موردی کھ جھت  این پژوھش استراتژی بھینھ سازی شرکت ھای گوگل و
معیارھا برای بھینھ سازی  قرار داده است، استراتژی ھای مربوط بھ شرکت مایکروسافت است. مھمترین مطالعھ و آنالیز

  :موتور جستجو از نظر محقق عبارتند از

 بھ نقشھ سایت DisAllow یا Allow اضافھ کردن •

 بھ نقشھ سایت URL اضافھ کردن •



 robots.txt اضافھ کردن نقشھ سایت بھ •

 crawl استفاده از ابزارھای آنالیز جھت •

  بھینھ سازی موتور جستجو جھت افزایش بھبود رویت وب سایت

  :سھ بخش تقسیم بندی می کنند ٣در این تحقیق محققین عواملی کھ در افزایش رتبھ سایت تاثیر دارند را بھ 

جستجوکنندگان در صفحات موتورھای جستجو یک پرس و جو را اجرا می  :شرکت ھای دارنده موتور جستجو •
 .نتیجھ آن در صفحھ نتایج موتور جستجو نمایش داده می شود کنند سپس

جستجو: شرکت ھایی کھ با استفاده از یکسری ابزار و مھارت ھا  ترھا و شرکت ھای بھینھ سازی موتوروب مس •
 رتبھ وب سایت ھا را در صفحھ نتایج موتور جستجو افزایش دھند تالش می کنند

جستجو کنندگان در موتورھای جستجو: افرادی ھستند کھ در موتورھای جستجو بدنبال یافتن اطالعات مورد  •
 .شان ھستندنظر

سازی را انجام می دھند می بایست از آخرین تغییرات الگوریتم ھا ی  محققین معتقد ھستند افرادی کھ فعالیت بھینھ
را بخوبی بشناسند و ھمچنین  جستجو مطلع باشند و عواملی کھ باعث می شود ترافیک سایت افزایش پیدا نماید موتورھای

باشند و بعبارتی دیگر می بایست اطالعات خود را در سھ  نیز آگاھی داشتھ ن می گردنداز کلماتی کھ کاربران نھایی بدنبال آ
  .بندی باال ھمیشھ بروز نگھ دارند دستھ

  بھینھ سازی موتور جستجو: مفاھیم آنالیز فنی

رده شده راھنمایی ھا برخی از مفاھیم بھینھ سازی موتور جستجو آو در این تحقیق بر اساس یکسری مقاالت، مطالعات و
تکنیک ھای زیادی  معتقد ھستند بھینھ سازی موتور جستجو فرآیندی است کھ ھیچ وقت تمام نمی شود و است. محقیق

  : .آنھا مشکل است برای بھتر کردن رتبھ سایت وجود دارد ولی پیاده سازی ھمھ

 :تکنیک ھایی کھ در این تحقیق برای بھینھ سازی عنوان شده است عبارتند از

 لینک ھای خارجیافزایش  •

 تغییر اسم فایل ھا •

 لینک یک طرفھ •

 کلمات کلیدی •

 Meta Tag استفاده از •

 استفاده صحیح از عنوان •

 robots.txt استفاده از •

 بھینھ سازی محتوا •

  

 

 


