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 هذیزاى ّة طبیت ُب ثخْاًٌذ

اگز هذیز یک ّة طبیت ایٌتزًتی ُظتیذ احتوبال یکی اس ثشرگتزیي دغذغَ ُبی ػوب افشایغ راًکیٌگ، ثِیٌَ طبسی ّة 

طبیت ثزای هْتْر ُبی جظتجْ ّ در ًِبیت افشایغ تزافیک آى ثبػذ. هظلن اطت کَ ایي کبرُب تجذیل ثَ ػلوی ػذٍ اطت ّ 

ّ گبٍ هججْر خْاُیذ ثْد ُشیٌَ گشافی ثبثت آى ثپزداسیذ لذا در ایي السم اطت اس تجزثَ ّ تخصص افزاد خجزٍ ثِزٍ ثجزیذ 

همبلَ ثز آى ػذم تب یکی اس تجزثیبت خْد را در سهیٌَ ثِیٌَ طبسی طبیت ّ افشایغ راًکیٌگ در اختیبر ػوب لزار دُن کَ 

ثَ رّس رطبًی هطبلت لذیوی هب  ًیبس ثَ ُشیٌَ اضبفی ُن ًذارد اهب کبرایی آى ثظیبر ثبالطت. ایي کبر چیشی ًیظت ثَ غیز اس

 .هْرد اطتفبدٍ لزار دادین ّ ًتیجَ ثظیبر خْثی ُن گزفتین یبدثگیز دات کبمایي في را در 

ثَ ایي  ػبیذ ثگْییذ خْة ایي کَ چیش تبسٍ ای ًیظت ُوَ هی داًٌذ کَ ثبیذ ُز ّة طبیتی ثَ رّس رطبًی ػْد اهب هی خْاُین

هْضْع اس هٌظز ثِیٌَ طبسی طبیت یب ُوبى چیشی کَ اهزّسٍ ثَ آى طئْ هی گْیٌذ ًگبٍ کٌین. هْتْر ُبی جظتجْ ُویؼَ 

ثزای هطبلجی کَ لذیوی هی ػًْذ ّلی توبیل ثَ کلیک ثبالیی دارًذ رتجَ خْثی در ًتبیج جظتجْ اػطب هی کٌٌذ. ّ ثَ ُویي 

الع کوتز ًتیجَ ثِتزی ًظجت ثَ ّة طبیت ُبی ًْپب هی گیزًذ. ثٌبثزایي هی تْاى دلیل اطت کَ ّة طبیت ُبی لذیوی ثب ت

ایي صفحبت لذیوی را هبًٌذ گٌجیٌَ ای ثزای آى ّة طبیت داًظت کَ هی تْاًٌذ اس طزیك هْتْر ُبی جظتجْ تزافیک لبثل 

اى اًجبم داد ّ چزا ثبیذ ثبیذ ایي ثَ تْجِی ثَ آى ّة طبیت ُذایت کٌٌذ. اهب ایٌکَ چَ کبرُبیی در ایي صفحبت لذیوی هی تْ

 .رّس رطبًی ُب اًجبم ػْد در اداهَ ثَ آى هی پزداسین

 افسودن لینک مطالة جدید

ثزای ایٌکَ هطبلت جذیذ اس طزیك گْگل ثزای ػوب ایجبد تزافیک کٌٌذ ثبیذ صجز داػتَ ثبػیذ اهب هی تْاًیذ ثب اضبفَ کزدى 

لذیوی کبرثزاى ّة طبیت خْد را تؼْیك ثَ گذراًذى ّلت ثیؼتز در ّة طبیت لیٌک هطلت جذیذ خْد در صفحبت هزتجط 

خْد ًوبییذ. ّ ُوچٌیي ثَ گْگل اُویت ثیؼتز هطلت جذیذ را فِوبًذٍ ایذ ّ ثَ ایي تزتیت ػبًض افشایغ رتجَ ایي صفحبت را 

هی تْاًیذ ایي کبر را ثَ صْرت پْیب  در ًتبیج جظتجْ ثبال ثزدٍ ایذ. اگز یک ّة طبیت دیٌبهیک داریذ ثب کوی ثزًبهَ ًْیظی

یب دیٌبهیک اًجبم دُیذ ّ السم ًیظت کَ ُز ثبر کَ هطلت جذیذ اضبفَ کزدیذ ثَ طزاؽ هطلت هزتجط ثزّیذ ّ لیٌک ایي صفحَ 

جذیذ را در آى صفحبت اضبفَ کٌیذ ّ ایي کبر ثَ صْرت خْدکبر اًجبم خْاُذ ػذ. الجتَ حتوب تْجَ داػتَ ثبػیذ کَ ثبیذ ثَ 

 .صفحبت هزتجط ثب کلوبت کلیذی هؼبثَ لیٌک دُیذ تب ًتیجَ خْثی ثگیزیذ

 افسایش ارزش محتىا

ُز همبلَ یب هطلجی کَ در ّة طبیت خْد لزار هی دُیذ هوکي اطت لذیوی ػْد هوکي اطت ّلبیؼی درثبرٍ ایي هْضْع رخ 

س کزدٍ ثبػٌذ حتی هوکي اطت ػلن جذیذ یبفتَ دادٍ ثبػذ فٌبّری ُبی جذیذ ّ رػذ ػلْم افك ُبی رّػٌی را در ایي سهیٌَ ثب

ُبی لجلی را ًمض کٌٌذ کَ در ایي هْرد اخیز ثظیبر هِن اطت کَ حتوب اصالحبت السم را در هطبلت خْد اًجبم دُیذ. ثَ 

ج هزّر ُوگبى ثَ ّة طبیت ػوب ثَ ػٌْاى یک هٌجغ ارسػوٌذ ّ هؼتجز ًگبٍ هی کٌٌذ ّ ّلتی کَ ًبم ّة طبیت ػوب را در ًتبی
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جظتجْ هؼبُذٍ هی کٌٌذ ثزای کلیک کزدى رّی آى ثَ خْد ُیچ ػکی راٍ ًوی دٌُذ. یکی اس کبر ُبیی کَ ٌُگبم اصالح ّ 

 ثزّسرطبًی هطبلت خْد هی تْاًیذ اًجبم دُیذ اطالع رطبًی ثَ هْتْر ُبی جظتجْ اطت کَ الجتَ خْد ثِتز هی داًیذ ثبیذ اس

sitemap ص صفحبتی را کَ ثَ رّس رطبًی کزدٍ ایذ در ایي فبیل هتٌی یبّة طبیت خْد اطتفبدٍ کٌیذ ّ آدر XML  َهزثْط

 .ثیفشاییذ

 غلط گیری و ویرایش

غلط ُبی اهالیی ّ جوالت ًبهفِْم یب غلط ُبی ًگبرػی آفت اػتجبر یک ّة طبیت اطت ّ ُز چَ لذر ُن کَ ثزای 

ّجْد خْاُذ داػت ػبیذ فکز کٌیذ اػتجبر ّة طبیت  جلْگیزی اس آى تالع کزدٍ ثبػیذ ثبس ُن چٌیي هؼکالتی در هطبلت ػوب

چَ تبثیزی رّی رتجَ آى در هْتْر ُبی جظتجْ هی تْاًذ داػتَ ثبػذ! ثلَ حك ثب ػوبطت تبثیز هظتمین ًذارد اهب سهبًی کَ 

یي اػتجبر ّة طبیت ػوب هخذّع هی ػْد توبیل افزاد ثَ کلیک رّی لیٌک ػوب در هْتْر ُبی جظتجْ کبُغ هی یبثذ ّ ا

یکی اس فبکتْر ُبیی اطت کَ گْگل در دّرٍ ُبی هختلف سهبًی ثب ػذت کن یب سیبد ثزای رتجَ یک صفحَ در ًتبیج جظتجْ 

 .در ًظز هی گزفتَ اطت. ثٌبثزایي ًجبیذ ثَ ایي گشیٌَ ثی اػتٌب ثبػیذ

 تهینه سازی تیتر ها و متا تگ ها

هِوتزیي ّ حیبتی تزیي لظوت ُب در ثِیٌَ طبسی یک طبیت  یکی اس HTML ػجبراتی کَ ثَ ػٌْاى تیتز صفحَ در کذ ُبی

اطت ّ ثبیذ در اًتخبة ایي تیتز ُب ثظیبر دلت کٌیذ ّ ُوچٌیي هتب تگ ُب ثزای هْتْر ُبی جظتجْ ثظیبر هِن ُظتٌذ ّ ُویؼَ 

ٍ تز اس یک طبل تْصیَ الجتَ اػوبل تغییزات در تیتز ّ هتب تگ ُب دّرٍ ُبی سهبًی کْتب .ثبیذ آًِب را هذ ًظز داػتَ ثبػیذ

ًوی ػْد چْى تغییزات هذاّم در ایي کذ ُب طجت پبییي آهذى رتجَ آى صفحَ خْاُذ ػذ. گْگل تْصیَ کزدٍ تب حذ اهکبى 

 .کوتزیي تغییز را در ایي کذ ُب ایجبد کٌیذ تب هؼوْل جزیوَ ًؼْیذ

هحتْای ارسػوٌذی ًذاػتَ ثبػیذ در ًِبیت  فزاهْع ًکٌیذ ُز چمذر ُن کَ رّی ثِیٌَ طبسی ّة طبیت خْد ُشیٌَ کٌیذ اگز

هْفمیت ثشرگی ثذطت ًخْاُیذ آّرد. ثَ ارسع صفحبت خْد ثیفشاییذ تب ثَ ارسع ّة طبیت خْد ثیفشاییذ ّ ثیؼتزیي ثِزٍ 

ّری را اس ّة طبیت خْد داػتَ ثبػیذ. هطبلت ّ هحتْای ّة طبیت ػوب جْاُزات آى ّة طبیت ُظتٌذ پض ثب ثَ رّس 

 .ی خْد ثزق ایي جْاُزات را ثَ رخ ثکؼیذرطبًی هحتْا
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