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سئً يبالگ برای گًگل
ثطای هؼطفی سئَ ٍثالگ اثتسا ثبیس ثساًین ٍثالگ چیست؟ ٍثالگ یکی اظ
سیستن ّبی تَلیس هحتَا هی ثبضس کِ زض تؼییي جبیگبُ ٍة سبیت ٍ
سئَ ًقص هْوی زاضزٍ .ثالگ ّب زائوب تَسط ایجبز اطالػبت جسیس زض
هَضز هَضَػی ذبظ ثطٍظ ضسبًی هی ضًَس.
جبلت است ثساًیس کِ گَگل ػالقِ ظیبزی ثِ ٍثالگ ّب زاضز ٍ یکی اظ
الوبى ّبی هْن ٍ هَثط زض ضًکیٌگ ذَز قطاض زازُ است .یک ٍثالگ ضبهل
هقبلِ ،ػکس ،آضضیَ لیٌک ّب ،کبهٌت ثبظزیس کٌٌسگبى ٍ هی ثبضس.
چگًوٍ یک يبالگ

داشتٍ ببشیم؟

زض آهَظش سئَ ٍثالگ ثبیس ثساًین سئَ ٍثالگ چیست؟ زضست است کِ
اظ ٍثالگ ّب زض جْت اضتقبء ضتجِ سبیت ٍ جصة هربطجبى استفبزُ هی
ضَز ،اهب ذَز ٍثالگ ّب ًیع ثبیستی زض جْت غحیح هسیطیت ضًَس تب
هَجت افعایص تطافیک ضایگبى ضسُ ٍ ضًکیٌگ سبیت ضا ثْجَز ثرطٌس.
چرا بسیبری از يبالگ وًیسبن مًفق بٍ ارائٍ یک پست اصًلی ي
قببل قبًل ومی شًوذ؟
سئَ ثطای ٍثالگ ثسیبض اّویت زاضز اهب ًَضتي یک پست ،ثِ سبزگی
ثْیٌِ سبظی ٍثالگ ًیست .زض غَضتی کِ پست ّب ٍ هقبالت ٍثالگ ثب
ّسف سئَ ًَضتِ ضًَسّ ،یچ هٌفؼتی ًرَاٌّس زاضت .ذَاًٌسگبًی کِ ثِ
پست ّبی ضوب ضجَع هی کٌٌس ،زض غَضتی کِ آى ّب ضا ثِ اًساظُ کبفی

2

| منبعFastseo.ir :

Fastseoir
Fastseo.ir
سئو و بهینه سازی سایت | تماس09224021232 :

ذَة ٍ اغٌب کٌٌسُ ًیبثٌس ،سبیت ضوب ضا تطک ذَاٌّس کطز ٍ ایي هَجت
ذَاّس ضس.
افعایص ًطخ تطک یب
مسایبی سئً يبالگ
ایجبز پست ّبی جسیس ٍثالگ هَجت افعایص غفحبت ایٌسکس ضسُ
سبیت ضسُ ٍ یک فطغت ثطای کطبًسى تطافیک ثِ ٍة سبیت هی ثبضس.
ٍثالگ ًَیسی کوک هی کٌس تب اظ ططیق ضسبًِ ّبی اجتوبػی کطف
ضَیس .هربطجبى هحتَای ضوب ضا زض ضجکِ ّبی اجتوبػی ذَز ثِ اضتطاک
هی گصاضًس .تَییتط ،لیٌکسیي ،فیس ثَک ٍ پیٌتطست ضوب ضا ثطای
هربطجبى جسیس آضکبض هی سبظًس .ثطای ثبال ثطزى سئَ ٍثالگ ًکبت ظیط ضا
ضػبیت ًوبییس.
سئَ ٍثالگ قجل اظ ًَضتي  :یبفتي کلوبت کلیسی ،کبّص هیبًگیي ظهبى
لَز غفحبت
سئَ ٍثالگ حیي ًَضتي  :اذتػبظ ظهبى ثطای اًتربة ػٌَاى هٌبست،
 ۱۰۰لغت اٍل ذَز ضا تیع ٍ گَیب ثٌَیسیس ،لیٌک ثیلسیٌگ ّب
سئَ ٍثالگ ثؼس اظ ًَضتي  :زضیبفت تطافیک ،ایجبز پیًَس ّبی ٍثالگ،
سبذت ثک لیٌک ّب ،اًتطبض هٌظن پست ٍ ثطٍظ ضسبًی ،چک کطزى
ًتیجِ ّط  ۳الی  ۶هبُ هَجت هی ضَز تب اثط ٍ ًتیجِ کبض ذَز ضا هطبّسُ
کٌیس ٍ اظ سئَ ٍثالگ ضایگبى ثْطُ هٌس ضَیس .اظ جولِ هعایبی سئَ ٍثالگ
ػجبضت است اظ:
پیسا کطزى جبیگبُ کست ٍ کبض ّب
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افعایص تطافیک اضگبًیک ٍ طجیؼی ٍة سبیت
جصة هربطجبى جسیس زض حَظُ ذبظ ٍ هطتجط ثب کست ٍ کبض.
سجت هتقبػس ًوَزى هربطجبى زض هَضَػی ذبظ هی ضًَس.
افعایص هحتَای هٌحػط ثفطز ٍة سبیت هَثط زض سئَ
اضائِ اطالػبت هفیس ٍ هطتجط ثطای ثبظزیس کٌٌسگبى زض ٍة سبیت.
هی تَاى اذجبض هْن ضا ثِ اضتطاک گصاضت.
هَجت ثطٍظ ًگِ زاضتي ٍة سبیت هی ضَز.
ًتبیج آى زض طَالًی هست ثبقی هی هبًس.
وکبت سئً يبالگ
ثِ ایي ًکبت سئَ ٍثالگ تَجِ ًوبییس.
۱

قجل اظ ًَضتي فکط کٌیس.

قػس زاضیس ثِ هربطجبى ذَز چِ ثگَییس؟ ّسف هتي ضوب چیست ٍ زض
پبیبى کبض اظ هربطجبى چِ هی ذَاّیس؟ توبهی ایي سَاالت ضا قجل اظ
ضطٍع ثِ ًَضتي پبسد زّیس.
۲

سبذتبض پست ٍثالگ ذَز ضا تؼییي کٌیس.

پست ذَز ضا ثب یک استطاکچط ٍ سبذتبض ٍاضح ضطٍع کٌیس.
ًَػی هقسهِ (هؼطفی هَضَع ذَز)
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ثسًِ (هتي ٍ پیبم اغلی)
ًتیجِ گیطی (ضبهل هْوتطیي ًکبت ٍ ایسُ ّب ٍ استٌجبط ایسُ ّبی
جسیس)
۳

اظ پبضاگطاف ثٌسی استفبزُ کٌیس.

اظ پبضاگطاف ثٌسی زض ظهبى هٌبست استفبزُ ًوبییس .ثطای ایجبز ّط
پبضاگطف ثبیس زلیلی ٍجَز زاضتِ ثبضسّ .ط پبضاگطاف ثبیستی ضبهل ایسُ یب
هَضَػی هْن ثبضس.
۴

اظ ػجبضات ّطساضی استفبزُ ًوبییس.

سئَ زض ٍثالگ ًیبظ ثِ کلوبت کلیسی ٍ هْن زاضز .ایي ثِ هربطجبى کوک
هی کٌس تب زض هیبى هتي ثِ زضک ایسُ ٍ هفَْم اغلی ثطسٌس .اظ کلوبت
کلیسی هبًٌس ،اٍل اظ ّوِ ،ثبًیب ٍ زض ًْبیت استفبزُ کٌیسّ .وچٌیي
کلوبتی هبًٌس ،ثب ایي ٍجَز ،قطؼب ،زض ٍاقغ ،یک اذطبض آضکبض ثِ
ذَاًٌسگبى هی زّس ٍ ثِ سبذتبض هتي ضوب ثسیبض کوک هی کٌٌس.
۵

اظ افطاز زیگط ثرَاّیس پست ّبیتبى ضا ثرَاًٌس.

قجل اظ اًتطبض پست ذَز ،اجبظُ زّیس فطز زیگطی پست ضوب ضا ثرَاًس .اظ
اٍ سَال کٌیس کِ آیب هتَجِ پیبم اغلی هتي ضس یب ذیط.
۶

طَل هقبلِ ذَز ضا ثْیٌِ سبظی کٌیس.
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طَل هقبلِ ثبیستی حساقل  ٍ ۳۰۰حساکثط  ۷۰۰کلوِ ثبضس .گَگل
هقبالت طَالًی ضا زٍست زاضز اهب اگط هقبلِ ضوب ذیلی طَالًی ثبضس،
هَجت فطاض کبضثطاى هی ضَز.
۷

ثِ طَض هٌظن هحتَا ثیبفعاییس.

سئَ ٍثالگ ٍ هحتَای کبضثطزی ثِ گَگل هی فْوبًس کِ ٍة سبیت ضوب
ظًسُ است .زض غَضتی کِ ٍثسبیت ضوب فؼبل ًجبضس ،گَگل کوتط ثِ آى
هی ذعز ٍ ایي ثط ضٍی ضًکیٌگ ضوب تبثیط هٌفی ذَاّس زاضت.
تبثیر سئً يبالگ در روکیىگ سبیت
ٍثالگ ًَیسی یکی اظ سبزُ تطیي ٍ هقطٍى ثػطفِ تطیي ضاُ ثطای اضتقبء
ضتجِ سبیت است .توبم هَتَض ّبی جستجَگط ضبهل گَگل ،ثیٌگ ٍ یبَّ
اظ الگَضیتن ّبیی استفبزُ هی کٌٌس تب هحتَای هٌبست کبضثطاى ذَز ضا
ثیبثٌس .تبثیط سئَ ٍثالگ زض ضًکیٌگ سبیت ثؼلت ٍیژگی ّبی ظیط هی
ثبضس.
۱

ٍسیلِ فطاّن کطزى هحتَای تبظُ ٍ هٌبست ّستٌس.

یک ٍثسبیت ًجبیس ایجبز ٍ ضّب ضًَسٍ .ة سبیت ّب هبًٌس هَجَزات ظًسُ
ّستٌس ،آى ّب ثِ طَض هساٍم زض حبل ضضس ٍ تغییط ثَزُ ٍ ًیبظ ثِ تغصیِ
زاضًسٍ .ثالگ ّب هَجت ضضس سبیت ثب فطاّن کطزى هطبلت هی ضًَس.
ثٌبثطایي سئَ ٍ ثْیٌِ سبظی ٍثالگ ثسیبض اّویت زاضز.
۲

هَجت جصة لیٌک ّبی زاذلی ٍ ذبضجی هی ضَز.
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تؼساز سبیت ّبی ذبضجی کِ ثِ سبیت ضوب لیٌک زازُ اًس ثطای هَتَض
جستجَگط اّویت زاضز .لیٌک ّبی ذبضجی سبیت ضوب ضا اثجبت هی
کٌٌسٍ .ثالگ ّب زض لیٌک ّبی زاذلی ًیع هَثطًس .اتػبل غفحبت هرتلف
سبیت ضوب ثطای هَتَض ّبی جستجَگط هْن است.
۳

ضوب ضا قبزض ثِ گستطش ٍ تَسؼِ کلوبت کلیسی هی کٌٌس.

یکی اظ ضاُ ّبی ضًکیٌگ ٍة سبیت ثط پبیِ کلوبت کلیسی سبیت است.
سبیتی کِ حبٍی کلوبت کلیسی ثیطتطی ثبضس ،ضًک ثبالتطی ًسجت ثِ
سبیت ّبی هطبثِ زاضز .ایي یؼٌی ٍة سبیت هطبلت هطتجط ثب هَضَع
زاضز .سبیت ّب ثب ثطٍظ ضسبًی ّبی هساٍم ٍ سئَ ٍثالگ ،ثسٍى ضک
کلوبت کلیسی ثیطتط زض هَضز غٌؼت ذَز ًسجت ثِ سبیت ّبی ثسٍى
ثالگ زاضًس.
اهب غجط کٌیس:
ًِ تٌْب ٍثالگ ّب ًقص کلیسی زض ثْجَز ضًکیٌگ سبیت زاضًس ،ثلکِ یک
ضاُ ػبلی ثطای افعایص تؼبهل ثب هطتطیبى ّستٌس .اغلت کبضثطاى اظ ضطکت
ّب اًتظبض زاضًس کِ ٍثالگ هفیس ٍ هطتجط زاضتِ ثبضٌس.
سئً يبالگ يردپرس
سئَ ٍثالگ ٍضزپطس ططفساضاى ٍ هربطجبى ظیبزی زاضز .گفتِ هی ضَز
“هحتَا پبزضبُ است” اهب زض تفسیط غحیح ثبیس ثساًیس کِ هحتَای ذَة
پبزضبُ است .هحتَا ثبیس هٌحػط ثفطز ثَزُ ٍ ثطای ذَاًٌسگبى سبزُ ٍ
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ثسٍى اضتجبُ زستَضی ثبضس ٍ ثطای ذَة ًَضتي ثبیستی یک استطاتژی
غحیح ٍ ذَة زاضت.
وحًٌ وًشته پست َبی جبلب برای يبالگ
تَجِ کٌیس زضغَضتی کِ پست ٍثالگتبى ثی اضظش ثبضس ،ثْیٌِ سبظی آى
ّیچ ضًک ثبالیی زض ًتبیج جستجَ ایجبز ًرَاّس کطز .زض هَضز هَضَع
ذَز ذَة فکط کٌیس ٍ قجل اظ ًَضتي ،پست ذَز ضا ثب سبذتبض ٍ ططاحی
غحیح ثٌَیسیس تب زض سئَ سبظی ٍثالگ هَثط ثبضس.
۱

اثتسا تحقیق کٌیس ،ثؼس ثٌَیسیس.

حتی زض غَضتی کِ هَضَع ذَز ضا ثرَثی هی زاًیس ،پست ّبی زیگط ضا
ّن ثرَاًیس .ایي کبض هَجت ایسُ ّبی جسیس زض شّي ضوب ضسُ ٍ قطؼب زض
ًَضتي یک پست جصاة کوک ذَاّس کطز ٍ هی تَاًیس ًکبت هٌحػط
ثفطزی ضا شکط کٌیس کِ زیگطاى ثِ آى اضبضُ ًکطزُ اًس.
۲

آسبى ٍ سجک ثٌَیسیس.

ّط ظهبى کِ قػس ًَضتي زاضیس ،ثطای ضرع ػبهی ٍ غیط ٍاضز ثٌَیسیس.
هَضَع ذَز ضا ثب جعئیبت تَضیح زازُ ٍ اظ جوالت پیچیسُ ٍ کلوبت
سٌگیي پطّیع کٌیس.
۳

ظهبى ثگصاضیس.
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ّوِ چیع ضا زض یک لحظِ ًٌَیسیس .سبیت ضوب ًیبظ ثِ سطػت زاضز ًِ
ضوب .زٍ الی سِ ضٍظ ثطای اًتطبض پست ذَز ظهبى ثگصاضیس یک پست
ثبکیفیت ٍ ػبلی ذیلی ثْتط اظ  ۵پست ذستِ کٌٌسُ ٍ ثی اضظش است.
۴

ًکبت هْن ضا ثطجستِ کٌیس.

اظ ػٌَاى گصاضی ثطای ًکبت هْن ٍ ثطجستِ استفبزُ کٌیس .ایي ػول
هَجت ذَاًبیی ثْتط ضسُ ٍ ٍضؼیت سئَ ضا ثْجَز هی ثرطس.
۵

استفبزُ کٌیس.

اظ تػبٍیطٍ ،یسئَ ٍ فبیل ّبی

ثطای افعایص سئَ ٍثالگ اض تػبٍیط استفبزُ کٌیس .حتی گبّی ثسیبض هفیس
تط اظ ّعاض کلوِ ٍحطتٌبک ّستٌس .اظ تػبٍیط ثطای تفسیط ًکبت ذَز ثْطُ
ثجطیس ٍ ّویطِ اظ تػبٍیط هطتجط استفبزُ کٌیس.
۶

اظ زٍست ذَز یرَاّیس تب پست ضوب ضا ثرَاًس.

ایي هَجت یبفتي اضتجبّبت ضوب هی ضَز .قجل اظ اًتطبض ،اظ زٍستبى ذَز
سَال کٌیس کِ آیب هفَْم اغلی ضا زضیبفتٌس یب ذیط؟ ٍ سپس اضتجبّبت
ذَز ضا اغالح کٌیس.
سخه آخر
هجوَػب ثب ثِ کبضگیطی ایي ًکبت  ،پبیِ ی اغلی ضا جْت ثْیٌِ سبظی ٍ
سئَ سبیت ذَز ایجبز کطزُ ایس.حبل ثب اًتطبض هحتَای ثْیٌِ  ،زض کست
ضتجِ ثْتط ٍ اضتقبی سئَ ذَز ثکَضیس.
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برای دریبفت مشبيرٌ رایگبن ،سئً ي بُیىٍ سبزی سبیت
بب پبیگبٌ سئً (فست سئً) تمبس حبصل ومبییذ
09224021232
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