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 ت یسا یساز  نهیسئو و به گانیرا یابزارها نیبهتر 
بندی گوگل و سئو در صفحه یک یا صفحه بیست باشد هیچ تفاوتی ندارد.  که سایت شما در رتبهاین

 .تعجب نکنید! چراکه ممکن است در کسری از ثانیه جایگاه سایت شما تغییر پیدا کند

تری را برای صفحه اول بودن برای  های سختکنند و گزینههای گوگل در هرلحظه ارتقا پیدا میسیستم
که ناگهان  ها مطابقت بدهید. بهترین روش برای اینکنند تا بتوانید سایت خود را با آنا ایجاد میشم

غافلگیر نشویم این است که خودمان دائما سیستم سئوی خود را تحت کنترل داشته باشیم تا گوگل 
 .نتواند جنگی ناخواسته را بر سر رتبه سایت با ما آغاز کند

تمامی ابزارهای  صورت کامل با مبحث سئو آشنا شوید و به است اول از همه به برای شروع این کار بهتر
 .راحتی بتوانید کنترل سایت و سئوی خود را در دست بگیریدمورداستفاده آن تسلط پیدا کنید تا به

https://webkima.com/
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رفی  ترین ابزارهای سئو را برای شما معتا از اصلی  17کار گرفتیم تا  در این مطلب ما تمام تالش خود را به
و توضیح دهیم. تا بتوانید کار خود را به خوبی و با تسلط کامل آغاز کنید. الزم به ذکر است که مبحث  

  توانید از دوره سئو و گوگل بسیار وسیع است و اگر شما قصد فراگیری کامل این سیستم را دارید می
 .وبکیما استفاده کنید سئو آموزش

 .کنیم: با ما همراه باشیداکنون بدون توقف شروع به معرفی ابزارها می

 (Google Analytics)   گوگل آنالیتیکس -1
ابزار  بازدیدکنندگان سایGoogle Analytics   کاربرد اصلی  به اطالعات  برای مربوط  ت شما است که 

را الزم دارید. نصب این نرمداشتن یک سئوی عالی تا  افزار به شما کمک می؛ تسلط به این ابزار  کند 
 .های مختلف قرار داده و آنالیز کنیدهای موجود را در گروهبتوانید داده

 کاربرد ابزار گوگل آنالیتیکس چیست؟

 :پردازیمها میه توضیح آنهای مختلفی است که باین ابزار خود شامل بخش

• Real-Time  لحظه به  لحظه  می: بررسی  که  اطالعاتی  جمله  آن  از  به  قسمت  این  در  توانید 
ها، صفحات دسترسی داشته باشید شامل نحوۀ ورود کاربران، تعداد صفحات دیده شده توسط آن

زدیدکنندگان سایت خود  توانید تعداد باباشد. به طور مثال میها و ... میفعلی آن  فعال، مکان
 .را در هر لحظه ببینید و یا بررسی کنید که با کدام قسمت از سایت شما سرگرم هستند

•  Audience های بازدیدکنندگان شما است. اطالعاتی مانند  این بخش شامل ویژگی: هامخاطب
، بانس ریت  هایشان مدت زمان ماندن در سایتمندیها، عالقه تعداد کاربران آنالین، جنسیت آن

 ... و
•  Acquisition کند تا متوجه شوید که بازدیدکنندگان  این قسمت به شما کمک می: نوع جذب

را شناخته از چه طریقی سایت شما  انجام سایت شما  روشی  از چه  ترافیک ورودی شما  و  اند 
 .شودمی

https://webkima.com/
https://webkima.com/seo-tutorials/
https://analytics.google.com/
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•  Behaviorدگان شما در زمانی که  این قسمت به شما اطالعاتی درباره این که بازدید کنن: رفتار
های سایت کنند و یا از کدام بخش ، چه صفحاتی را نگاه میصرف جستجو در سایت شما هستند

 .کنندشما استفاده می
•  Conversionsدهد که چه تعداد از بازدیدکنندگان  این قسمت به شما اطالع می: نرخ تبدیل

های گوگل ترین ویژگیفقط تعدادی از کلی  اند. این عناوینشما تبدیل به مشتریان دائم شما شده
  .ای آشنایی با آنها ضروری استآنالیتیکس هستند که برای شروع یک سئوی حرفه

 مثالی از ابزار گوگل آنالیتیکس 

 های این ابزار ارزشمند آشنا شوید، اجازه دهید یک مثال داشته باشیم، گزینهکه کمی با ویژگیبرای این
Audience   انتخاب گزینهرا  آن  منوهای  زیر  در  و  منوی Technology کرده  کنید،  انتخاب   را 

Technology  زیر منو است که اگر گزینه 2خودش دارای Browser & OS ای  را انتخاب کنید، صفحه
 :مشابه تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد

https://webkima.com/
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 (Google Analytics) بخشی از ابزار گوگل آنالیتیکس

می باال  تصویر  تفسیر  به  بخشحال  که  اطالعاتی  می Technology پردازیم،  ما  نام به  شامل  دهد 
خب اینکه کاربران هر اند.  سایت ما وارد شدهها به وبمرورگرهایی است که کاربران با استفاده از آن

توانیم سایت خود را کنند مهم است، چون با این اطالعات میسایتی بیشتر از چه مرورگری استفاده می
تر کاربران را جلب  تر کنیم تا بتوانیم رضایت بیش برای آن مرورگری که بیشترین استفاده را دارد، بهینه

 گوگل آنالیتیکس چیست؟  گوگل آنالیتیکس، مقاله  تر در رابطه با ابزار کنیم. برای کسب اطالعات بیش
 .را مطالعه کنید

را روی سایت خود نصب کردید؛ چند ساعتی را باید به  Google Analytics که ابزار بعد از این :نکته
دست بیاورد؛ بعد از آن هر زمان که به این  عات الزم را بهو اطال  ابزار فرصت بدهید تا بتواند کمی داده

https://webkima.com/
https://webkima.com/what-is-google-analytics/
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وکارتان را متحول تواند کسبابزار سر بزنید، اطالعات بسیار جالبی را برای شما نمایش خواهد داد که می
 .کند

 (Google Search Console) گوگل سرچ کنسول 2-
استفاده   _Google Search Console تعداد بسیار زیادی از وبمسترها از ابزار گوگل سرچ کنسول

ها  کنند! شاید از این جمله تعجب کرده اید! اما باور کنید هنوز هم تعداد بسیاری از مدیران سایتنمی
ای یک بار  در حد همین که شاید هفتهکنند  کنند، یا اگر هم استفاده میاز سرچ کنسول استفاده نمی

یک نگاهی به آن داشته باشند! اما در ادامه خواهید دید که گوگل سرچ کنسول یک ابزار قدرتمند است 
 .که حتما باید یاد بگیرید که از آن به صورت صحیح استفاده کنید

تر است. نام قدیمیگوگل سرچ کنسول یکی دیگر از ابزارهای رایگانی است که توسط گوگل ارائه شده  
این ابزار وبمستر تولز بوده است. کاربرد این ابزار نشان دادن آمار و اطالعات کامل سایت شما به صورت  
کامال منظم و ساده است. در واقع این ابزار مثل دکتری است که میزان سالمت سایت شما را معاینه  

 .دهدکرده و به شما اطالع می

 کنسولمثالی از کاربرد گوگل سرچ 

کنید، همان دقت  زیر  تصویر  که میبه  شما میطور  به  را  مهمی  بسیار  اطالعات  ابزار  این  دهد،  بینید 
ها، جایگاه شما در عبارات کلیدی مختلف و ... با همین ها، تعداد ایمپرشناطالعاتی از قبیل: تعداد کلیک

 .ریددست بیاوتوانید کلی ایده جالب برای تولید محتوا بهاطالعات، می

https://webkima.com/
https://search.google.com/search-console/about
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 (Google Search Console) ابزار گوگل سرچ کنسول

 :ایمدهد را در زیر لیست کردههمچنین برخی از اطالعات مهم که گوگل سرچ کنسول در اختیار ما قرار می

 بررسی دقیق سئو سایت ✓
 های داخلی و خارجی سایت سازیبررسی لینک ✓
 امکان بررسی خطاهای مختلف سایت ✓
 بررسی صفحات دارای مشکل ✓
 های گوگل امکان بررسی جریمه ✓
 ...و کلی امکانات دیگر ✓

های داخلی و خارجی  سازیهای بسیار مهم ابزار گوگل سرچ کنسول، بخش مربوط به لینکیکی از بخش
می قسمت  این  در  است،  صفحهتو سایت  برای  مثال  برای  که  ببینید  -webkima.com/seo انید 

tutorials سایت  چه تعداد لینک داخلی ساخته شده است، و اینکه برای همین صفحه چه تعداد وب
 .اندمختلف به آن لینک داده

ت ها را مورد بررسی قرار ندهید بلکه شما باید صفحاتی از سایدر نظر داشته باشید که تنها تعداد لینک
 .اند مورد بررسی قرار دهیدداده ها را به خود اختصاصرا که بیشترین لینک

https://webkima.com/
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های آن دریافت خواهید کرد.  انگیزتری از قابلیتهرچه بیشتر از این ابزار استفاده کنید؛ اطالعات شگفت 
وزرسانی  ر که اطالعات شما با سرعت باالیی بهاین نکته را حتما در نظر داشته باشید که با توجه به این

شوند. الزم است که طبق یک برنامه زمانی مشخص و دقیق داشبورد سرچ کنسول خود را بررسی  می
 .کنید

Google Keyword Planner -3 
 Google Keyword Plannerبا برای پیدا کردن کلمات کلیدی مرتبط  ابزارها  بهترین  از  حوزه    یکی 

اکانت  باید  آن  از  استفاده  برای  نیست چون  مناسب همه  ابزار  این  از  استفاده  البته  کاری شماست. 
که میگوگل است  شرایط  این  در  تنها  باشید،  داشته  فعال  فوقادز  ابزار  این  اطالعات  از  العاده  توانید 

 .استفاده کنید

وکار  ترین کارها برای داشتن یک کسبدانید که انتخاب عبارات کلیدی صحیح، یکی از مهمحتما می
ها، دقت زیادی به خرج بدید و بندی و انتخاب آناینترنتی موفق است. بنابراین، شما باید برای جمع

 .استفاده کنید Google Keyword Planner توانید ازتر شدن انجام این فرآیند میبرای راحت

 (Google Keyword Planner) ورد پلنر گوگلابزار کی

https://webkima.com/
https://ads.google.com/


 

 آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما 
8 

توانید با چشمان بسته به این ابزار اعتماد کنید این است که این ابزار متعلق به یکی از دالیلی که می
بنابرگوگل است و توسط خود گوگل مدیریت می بهاین، دادهشود.  ابزار  این  از طریق  دست  هایی که 

 .آورید بسیار معتبر هستندمی

  Google Keyword Planner  چگونگی استفاده از

برای شروع کار با گوگل پلنر وارد اکانت خود شوید، کلمات مرتبط با کسب و کار خود را انتخاب کنید و 
عبار  کردن  وارد  از  بعد  کنید.  تایپ  شده،  مشخص  قسمت  و  در  جالب  اطالعات  خود،  مشخص  ات 

توانید مشاهده  دست آورید، برخی از این اطالعات را در زیر میتوانید از این ابزار بهارزشمندی را می
 :کنید

 میانگین جستجوی کلمات کلیدی در هر ماه ✓
 رقابت آن کلمه در گوگل  ✓
 روند جستجوی کلمه در بازه زمانی مشخص شده ✓
 ها ی که جستجو کردید و تعداد جستجوهای ماهانه این کلمهاکلمات کلیدی مرتبط با کلمه ✓

Google PageSpeed Insights -4 
فاکتور در سال آغاز کرده بودند، سرعت سایت اصال  را  تازه کارشان  که موتورهای جستجو  اولیه  های 

ز گذشت  کرد. اکنون پس اها نبود و حتی گوگل هم به این مورد توجهی نمیمهمی برای رتبه بندی سایت
های آنالین، گوگل صراحتا اعالم کرده است که سرعت بارگذاری صفحات یکی ها و ارتقای سیستمسال

 .باشدها میبندی سایتهای مهم مورد بررسی، برای رتبهاز گزینه

رود پس باید ابزاری مناسب هم برای بررسی سرعت اگر سرعت یک گزینه مهم در امر سئو به شمار می
 .استGoogle PageSpeed Insights   سایت وجود داشته باشد که آن ابزار ات وببارگذاری صفح

برای استفاده از این ابزار کافی است با وارد کردن آدرس سایت خود در محل مشخص شده به اطالعات  
توانید به عنوان نمونه اطالعات سرعت بارگذاری یکی دست پیدا کنید، در تصویر زیر میمورد نظر خود  

 .را به دست بیاورد  96از صفحات سایت وبکیما را مشاهده کنید که توانسته است امتیاز 

https://webkima.com/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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 Google PageSpeed Insights امتیاز یکی از صفحات سایت وبکیما در ابزار

کنیم که حتما هر سرعت سایت برای دو نسخه موبایل و دسکتاپ متفاوت است؛ بنابراین پیشنهاد می
 .دو گزینه را بررسی و آن را بهبود ببخشید

سایت شما هم همانند آکادمی وبکیما، امتیاز قابل قبولی را در این ابزار تست خواهید وبحال اگر می
وبکیما استفاده کنید، در این   افزایش سرعت سایت  توانید از دوره آموزشی و کاملسرعت بگیرد، می

های صحیح و اصولی برای بهبود سرعت سایت به صورت کامل بررسی شده و تک به تمامی راهدوره  
 .تک موارد آموزش داده شده است

Google Light House -5 
ها را با  سایتبیک ابزار بسیار کاربردی است که و  _Google Light House ابزار گوگل الیت هاوس

کند  هایی که دارای مشکل هستند را لیست میکند، و در نهایت قسمت فاکتور اصلی و مهم بررسی می  ۵

https://webkima.com/
https://webkima.com/academy/site-speed-optimization/
https://web.dev/measure/
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فاکتور را در زیر به صورت   5دهد. این  به سایت مورد نظر می  100تا    0و برای هر بخش یک امتیاز از  
 :ایم خالصه شرح داده

✓  Performance: که در موبایل و دسکتاپ کند، اینها را بررسی میسایتاین فاکتور کارایی وب
 .از سرعت بارگذاری قابل قبولی برخوردارند یا خیر

✓  Accessibility: پذیری چیست خودش یک که دسترسیپذیری است، اینبه معنای دسترسی
ان ای باشد که کاربرسایت به گونهقدر بدانید که باید طراحی وبمبحث کامال جدا دارد، اما همین

 .های مختلف آن دسترسی داشته باشندبه سادگی بتوانند به بخش
✓  Best Practices: کند، برای مثال اینکه سایت دارایاین فاکتور موارد مختلفی را بررسی می 

HTTPS هایی دارای خطا هستند یا نه و هست یا خیر، یا اینکه در زمان لود سایت درخواست
 ... فاکتورهایی از این قبیل

✓  SEO: را بررسی میطور که نامش پیداست، این فاکتور هم سئوی وب خب همان کند،  سایت 
 .های مهم استفاده شده یا خیرکند که از متاتگبرای مثال بررسی می

✓  PWA: ها  گویند که همانند یک اپ روی موبایلهایی میرونده به سایتهای پیشوب اپلیکیشن
 .هاوس مربوط به این فاکتور استقابل نصب هستند، این بخش از ابزار الیت

ها را توضیح کند و اگر بخواهیم تمام آن توجه کنید که این ابزار فاکتورهای بسیار زیادی را بررسی می
را به   دهیم، مثنوی هزار و یک شب خواهد شد! اما در دوره افزایش سرعت سایت وبکیما این ابزار 

 .صورت مفصل مورد بررسی قرار دادیم

 استفاده کنم؟  Lighthouse چگونه از

های ابزار گفتیم، حاال چگونه باید از آن استفاده کنیم؟ اصل ماجرا اینجاست خب حاال این همه از خوبی
 !دیگه درسته؟

را استفاده کنید،  که بتوانید ابزار الیتبرای این روش پیش رو دارید، روش اول بسیار ساده   ۲هاوس 
ابزار را در اختیار دارید، فقط کافیست مرورگر گوگل کروم خود را  است، در واقع شما همین االن هم این 

هاوس آن را بررسی کنید بروید و کلیک راست خواهید پارامترهای الیتای که میباز کنید و به صفحه 

https://webkima.com/
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گزینه و  کنید Inspect کنید  انتخاب  بزنید F12 دکمه یا را  تب را  شده  باز  که  بخشی  از   حال 
Lighthouse اب کنید و صفحه مورد نظر را تست بگیریدرا انتخ. 

 سهاوتست یکی از صفحات وبکیما در گوگل الیت 

توانید از وب استور خود . این افزونه را میروی مرورگر کروم است Lighthouse روش دوم نصب افزونه
لینک   به  افزونه  این  دانلود  برای  یا  کنید،  نصب  و  دانلود  کنید  زیرگوگل   مراجعه 

ExtensionsLighthouse :  

6- Google Mobile Friendly Test 
های مختلف اعالم کرده است که ریسپانسیو بودن گوگل به صورت کامال واضح و روشن، بارها در بخش

هاست، پس بندی سایتهای مختلف یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در رتبهسایت برای دیوایس
کار شوید و این به    تر دستشده است، سریعتان برای موبایل و تبلت ریسپانسیو ن سایتاگر هنوز وب

  .فاکتور مهم را برای گرفتن رتبه بهتر در نتایج جستجو، انجام دهید

https://webkima.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk
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 ی ما در ابزار گوگل موبایل فرندلتست یکی از صفحات وبکی

ای که استفاده از ابزار موبایل فرندلی گوگل بسیار ساده است، برای استفاده از این ابزار، آدرس صفحه
را   TEST URL را بررسی کنید را در فیلد مربوطه وارد کنید و دکمه خواهید موبایل فرندلی بودن آنمی

ابزا  این  صفحه  به  رفتن  برای  کنید،  کنیدکلیک  استفاده  زیر  لینک  از    :ر 
Google Mobile Friendly Test 

7- MozBar 
 Page های قدیم! گوگل با شاخصی به نامسئوکاران قدیمی خیلی خوب یادشون هست که در زمان

Rank های کاری گوگل تغییر کرد و شاخصکرد، اما بعدها برخی از سیاستبندی میها را رتبهسایتوب 
Page Rank برای همیشه از دسترس وبمستران خارج شد، بعد از این اتفاق بود که دو شاخص PA 

گیری اعتبار یک دامنه  برای اندازه (Moz.com) سایت موز)دامین آتوریتی( وب DA آتوریتی( و)پیج  
 .استفاده سئوکاران قرار گرفت و یک صفحه از سایت مورد

https://webkima.com/
https://search.google.com/test/mobile-friendly
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 MozBar ابزار

که سئوکاران و وبمستران بتوانند از این ابزار به سادگی استفاده کنند، یک افزونه  سایت موز برای اینوب
توانید به سادگی پیج آتوریتی و دامین آتوریتی طراحی کرده است که با نصب آن می برای گوگل کروم

کنید مراجعه  زیر  لینک  به  افزونه  این  نصب  برای  کنید،  مشاهده  را  سایتی    :هر 
nsionsMozBar Exte 

8- ahrefs 
 ahrefs کند، ابزار ای قطعا از آن استفاده میترین ابزارهایی که یک سئوکار حرفه یکی دیگر از کاربردی

یکی از قدرتمندترین ابزارها برای بررسی و مانیتورینگ تعداد   ahrefs توان گفت کهاست، در واقع می
را تهیه  این ابزار باید حتما اکانت پرمیوم آن  های سایت است، برای استفاده از تمام امکاناتلینکبک  

های داده  برخی از امکانات خود مثل بررسی اعتبار دامنه و بررسی تعداد بک لینک ahrefs کنید، اما
 .شده به یک دامنه را به صورت رایگان در اختیار سئوکارها قرار داده است

https://webkima.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/mozbar/eakacpaijcpapndcfffdgphdiccmpknp


 

 آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما 
14 

 ahrefs back link checker ابزار

ی خود را با استفاده از این ابزار، تحلیل و بررسی سایت خودتان و هم سایت رقباتوانید هم وبشما می
های سئو خود را تنظیم کنید، برای استفاده  کنید، استراتٰژیکنید و با اطالعاتی که از این ابزار دریافت می

کنید  مراجعه  زیر  لینک  به  ابزار  این   :از 
s back link checkerahref 

9- Similar Web 
عیب و نقص داشته باشید که در میان تمامی رقبای خود متمایز است،  خواهید یک وب سایت بیاگر می

تنها بررسی و کنترل دائمی عملکرد سایت خودتان کافی نیست. چرا که رقبای شما هم مدام در حال 
ز به  تالش برای ارتقای سطح وب سایت خود هستند. پس شما باید بررسی عملکرد رقبای خود را نی 

 .لیست کارهای خود اضافه کنید

ای عالوه بر سایت خودتان سایت رقبا گونه هزینهتوانید بدون پرداخت هیچمی SimilarWeb با ابزار 
رتبه صفحات است؟  رقبا چقدر  ترافیک  مثل:  اطالعاتی  کنید،  بررسی  نیز  چقدر  را  است؟  شان چگونه 

ریزی عالی برای پیدا  کند تا یک برنامهکمک می  اینگیجمنت دارند و اطالعات مفید دیگری که به شما
 .کردن جایگاهی بهتر در میان رقبای خود داشته باشید

https://webkima.com/
https://ahrefs.com/backlink-checker
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 SimilarWeb ابزار

مفیدی را به شما ارائه کند. بنابراین، پیشنهاد ما به شما این است که   تواند اطالعات بسیار این ابزار می
شکل ممکن برای     ها به بهترینتمامی اطالعات نمایش داده شده را با دقت بررسی کنید تا بتوانید از آن

 .بهبود سئوی سایت و بازاریابی استفاده کنید

باگر می را پیدا کنید؛  ترافیک سایت  تغذیه  های مربوط به جستجو اید به قسمت دادهخواهید منبع 
توانید اطالعاتی از قبیل این که ترافیک سایت از طریق تبلیغات گوگل، کلمات  بروید. در این قسمت می

های بیشتر به این نتیجه دست توانید با بررسیکلیدی و.... تامین می شود، دریافت کنید. همچنین می
ات شما روی کدام کلمه کلیدی بهترین بازده را داشته است. برای  پیدا کنید که بیشترین ترافیک و تبلیغ

کنید مراجعه  زیر  لینک  به  ابزار  این  از   :استفاده 
SimilarWeb Tool 

10-  SEO SiteCheckup 

https://webkima.com/
https://www.similarweb.com/
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کردید  تمامی نکاتی که باید رعایت میاید و بیایید تصور کنیم که سئوی سایت خود را کامل انجام داده
دهد. در چنین  را اعمال کردید؛ اما گوگل هنوز توجهی به ارتقای سایت شما و بهبود عملکرد آن نشان نمی

 .موقعیتی است که شما نیاز به یک ابزار عیب یاب دارید

ا مطالعه کنید و از آنجایی که سیستم سئو گوگل بسیار گسترده است، این که بخواهید تمامی مقاالت ر 
ها باشد کمی وقت گیر به نظر دوباره از اول تغییراتی اعمال کنید که حتی مطمئن نیستید اشکال از آن

عنوانمی با  ابزاری  نباشید!  نگران  دقیقا عیب SEO SiteCheckup رسد.  که  دارد  نکات وجود  و  ها 
تا بتوانید  ی سئوی سایت شما را به شما نشان میشدهفراموش ها را بهبود  در کمترین زمان آندهد 
 .ببخشید

 SEO SiteCheckup ابزار

 SEO SiteCheckup برخی از امکانات

های این برنامه شامل موارد  شود. بعضی دیگر از تواناییهای این ابزار به اینجا ختم نمیاما تمام قابلیت 
 :زیر است

 (On Page SEO) نمایش خطاهای سئو داخل صفحه ✓
 های مرتبط با سئوامکان ساخت گزارش ✓
 مانیتورینگ سئو  ✓
 تحلیل سئوی سایت رقبا ✓

https://webkima.com/
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حتی توانید اطالعات نمایش داده شده را به را با وارد کردن آدرس سایت خود در محل مشخص شده می
مشاهده کنید. اگر کار خود را به خوبی انجام داده باشید؛ بنابراین سایت شما نمره خوبی دریافت خواهد  

 .کرد

به تنهایی کافی نیست. این ابزار اشکاالت و ایرادات را به   به خاطر داشته باشید که بررسی عملکرد سئو
 How ا بهبود ببخشید، باید روی گزینهها ر خواهید بدانید که چگونه آندهد اما اگر میشما نشان می

to Fix شود برای رفع ایرادات اقدام کنیدکلیک کنید و با توجه به نکاتی که به شما نمایش داده می. 

توانید مشکالت سئوی سایت خود را بهبود بدهید، یادتان باشد که تمامی خطاهایی  با کمک این ابزار می
 80ری نیست که حتما برطرف کنید، اما اگر بتوانید امتیاز باالی  دهد، نیاز ضروکه این ابزار نمایش می

ها را در موتورهای جستجو توانید یکی از بهترین رتبهاز این ابزار بگیرید، امتیاز قابل قبولی دارید و می
کنید  استفاده  زیر  لینک  از  ابزار  این  از  استفاده  برای  باشید،   :داشته 

SEO SiteCheckup Tool 

11- SpyFu 
توانید رقبای خود را با ابزارهای مختلف تجزیه  این است که می وکار اینترنتیکسب  یکی از مزایای داشتن

توانید رقبای خود با استفاده از آن به سادگی می یکی از ابزارهایی است که SpyFu و تحلیل کنید، ابزار 
 .را بررسی کنید

های خود در  شما باید متوجه این باشید که در این بازار رقابت؛ هم مسیران شما برای سئو و بازاریابی
توانید این کار را به روش سنتی و قدیمی با صرف  هایی هستند. شما میحال اقدام یا انجام چه فعالیت

استفاده   SpyFu توانید از ابزار یار زیاد و بررسی تک تک رقبای خود انجام دهید یا این که میزمان بس
های رقبای خود کنید و در کمال آرامش، زمانی که در حال نوشیدن چای یا قهوه! هستید، تمامی فعالیت

و در قسمت مشخص  را بررسی کنید. برای انجام این کار تنها کافی است به صفحه اصلی این ابزار بروید  
 .شده آدرس سایت رقبای خود را تک به تک وارد کنید

https://webkima.com/
https://seositecheckup.com/
https://webkima.com/internet-business/
https://webkima.com/internet-business/
https://webkima.com/internet-business/
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 ا برای تحلیل رقب spyfu ابزار

 spyfu برخی از امکانات ابزار 

 :ایم را در زیر لیست کرده spyfu های ابزار برخی از قابلیت 

 های مشابه سایت ✓
 های کلیدی اشتراکی با رقبای اصلیعبارت ✓
 PPC های اشتراکی در تبلیغاتعبارت ✓
 هاهای دریافتی از دیگر سایتنمایش لینک ✓
 پربازدیدترین صفحات در سایت  ✓
 ...و کلی اطالعات جالب توجه دیگر ✓

کند؟ چرا  خب، حاال ممکن است از خود بپرسید که بررسی سایت رقبا چه کمکی به بهبود سایت من می
صاص ندهم؟ باید این  خواهم صرف تحلیل رقبا کنم را برای ارتقای سایت خودم اخت همان زمانی که می

تونید از جزئیات بازار کار  های رقبای خود را بررسی نکنید، نمینکته را در نظر بگیرید، تا زمانی که فعالیت
قابلیت خود سر در بیارید! و در نهایت نمی  SpyFu های ابزار توانید به موفقیت دست پیدا کنید. از 

 :توان به موارد زیر اشاره کرد می

https://webkima.com/
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 برای تولید محتوا بر اساس محتوای رقباایدهای جدید  ✓
 تان با توجه ضعف رقبا بهبود سایت ✓
 کسب اطالعات مختلف از کلمات کلیدی مهم رقبا  ✓
 ... و کلی قابلیت دیگر ✓

کنید مراجعه  زیر  لینک  به  ابزار  این  از  استفاده   :برای 
SpyFu Tool 

ها را همیشه سعی کنید زمانی را برای تحلیل و بررسی رقبا اختصاص دهید، نقاط ضعف آن :نکته مهم
 !ها برای ارتقای خود استفاده کنید، فقط حواستان باشد در این کار زیاده روی نکنیدپیدا کنید و از آن

12- ClicData 
داده پیگیری  زمانبرای  به صرف  نیازی  خود  هزینههای  و  زیاد  گزافهای  شما   های  که  چرا  نیست. 

 .انجام دهید ClicData توانید این کار را به صورت رایگان با ابزار می

 ن ی بازاریابی آنالیهاحل جامع برای آنالیز دیتای تمام سیستمیک راه ClicData ابزار

https://webkima.com/
https://www.spyfu.com/
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های ابزارهای تاکنون معرفی شده را دارد، یک گزینه منحصر به که بیشتر قابلیتاین ابزار عالوه بر این
های اجتماعی های ادغامی شبکهفرد دیگر نیز در خود جای داده است و آن یکی از بزرگترین کتابخانه

می که  اپلیکیشناست  به  اینستاگراتواند  بوک،  فیس  آنالیتیکس، ،گوگلHubSpot ،Shopifyم،های 
 .توییتر، یوتیوب و... متصل شود

یک بار هم که شده استفاده کنید، قطعا بعد از استفاده از این   ClicData کنیم حتما از ابزار توصیه می
 .دهد، شگفت زده خواهید شدابزار از اطالعاتی که در اختیار شما قرار می

 ستههای شکابزارهای تست لینک - 13

 ههای شکستابزارهای تست لینک

ای های شکستهها گذشته باشد، به احتمال زیاد دارای لینکهایی که چند سالی از تاسیس آنسایت
هایی هستند  های شکسته لینکها تاثیر منفی خواهد داشت. در واقع لینکه سئوی آن هستند که در رتب

روی آن با صفحه  ها کلیک میکه زمانی که  رو می  404کنید  به  برای پیدا کردن لینکرو  های  شوید. 
 .ایم استفاده کنیدتوانید از ابزارهای رایگانی که در زیر معرفی کردهشکسته سایت خود می

• Dead Link Checker 
• Broken Link Checker 
• Dr Link Check 

https://webkima.com/
https://www.deadlinkchecker.com/
https://www.brokenlinkcheck.com/
https://www.drlinkcheck.com/
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14- GTmetrix 
انگلیسی  تیجی به  یا  معروف  GTmetrix متریکس  از  لود  یکی  سرعت  سنجش  برای  ابزارها  ترین 

توانید سرعت بارگذاری صفحات مختلف سایت خود را  صفحات سایت است، با استفاده از این ابزار می
 .بسنجید

ای به سایت دهد و با توجه به معیار عملکرد صحیح، نمرهاین ابزار موارد مختلفی را مورد بررسی قرار می
هایی برای رفع ایراداتی که  تان و توصیهدهد و در کنار این نمره نکات ضعف و قدرت سایتشما می

خواهید بهترین  دهد. همچنین اگر میشود را به شما نمایش میموجب پایین آمدن سرعت سایت می
را از دست   ابزار برتر و رایگان تست سرعت سایت ۲۰  ابزارهای تست سرعت سایت را بشناسید مقاله

 .ندهید

 GTmetrix امتیاز یکی از صفحات سایت وبکیما در ابزار

https://webkima.com/
https://webkima.com/best-speed-test-tools/


 

 آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما 
22 

سازی سایت در گوگل، سرعت سایت است و هر روز سرعت ترین فاکتورهای بهینهیکی از مهم :توجه کنید
 مشاهده کنید! کند، امتیاز سایت وبکیما را تصویر باال تری پیدا میها از گوگل اهمیت بیش سایتلود وب

ای دارد  دست نیامده است! افزایش و بهبود سرعت سایت ترفندهای پیشرفتهسادگی بهاین امتیاز به
آن به صورت کامل پرداخته به  افزایش سرعت سایت  دوره  اگر شماایم، پیشنهاد میکه در  هم    کنیم 

ه کاربردی را از دست  تان همانند سایت وبکیما مثل موشک باشد! این دور خواهید سرعت سایتمی
 ...ندهید

15- Alexa 
ها در دنیا است، الکسا با توجه به بازدید  سایتبندی وبترین ابزارهای رتبهابزار الکسا یکی از معروف

تر باشد، یعنی که سایت بهتری بوده  دهد که هر چقدر عدد این رتبه کوچکها رتبه میها به آنسایت
اگر همین االن تولبار الکسا، روی مرورگرتان نصب نیست، یعنی    است،تری برخوردار  و از ترافیک بیش

 !که تازه وارد حوزه دیجیتال مارکتینگ شدیداین

 مشاهده رتبه الکسای سایت

تر و بهتر  حل جامعراه دارید، من در این بخش راه 2تان را مشاهده کنید برای اینکه رتبه الکسای سایت
 .مطالعه کنید آموزش بهبود رتبه در الکسا  <=قالهحل دوم را در مگم و راهرو می

تان باید تولبار الکسا را روی مرورگرتان نصب  خب حاال برای مشاهده رتبه الکسای سایت خود و رقبای
Install Alexa Browser Extension   مراجعه کنید و روی دکمه این لینک  کار به  کنید، برای این

خواهید رتبه الکسای آن کلیک کنید تا پالگین الکسا روی مرورگر شما نصب شود، حال به سایتی که می
ای ن کار پنجرهرا مشاهده کنید رفته و از نوار باالی مرورگر روی پالگین الکسا کلیک کنید، بعد از انجام ای

 :مشابه زیر مشاهده خواهید کرد

https://webkima.com/
https://webkima.com/alexa-ranking/
https://www.alexa.com/toolbar
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 ل رتبه الکسای گوگ

،  کنید ما رتبه الکسای گوگل را در تصویر باال می توانیم مشاهده کنیمطور که مشاهده میخب حال همان
سایت  توانید چک کنید. توجه کنید که برای بهبود رتبه الکسای وبها را به همین طریق میتمام سایت
از وبکیما که لینک آن را در باال واستون گذاشتیم،   روز 30مقاله بهبود رتبه الکسای سایت در   خود حتما

 .مطالعه کنید

16- KeywordTool 
ادز فعال داشته باشید  ی استفاده از آن باید حتما یک اکانت گوگلورد پلنر گفتیم که برا در بخش ابزار کی

تا بتوانید از آمار دقیق این ابزار استفاده کنید، سئوکاران قدیمی خیلی خوب یادشون هست که این ابزار  
رایگان بودن را از این ابزار  قبال به صورت رایگان در دسترس بود تا این که گوگل طی بیانیه ای گزینه 

  .گرفت

حاال وبمسترها به یک ابزار رایگان و کامل نیاز دارند تا بتوانند برای پیدا کردن کلمات کلیدی مرتبط با 
کسب و کار خود از آن کمک بگیرند. متاسفانه باید ناامیدتان کنم! هیچ ابزار رایگانی برای این کار وجود 

تواند  درحالت رایگان هم می Keywordtool ندارد. اما یک خبر خوب هم هست آن هم این است که
 :اطالعاتی مفید و کاربردی به شما بدهد. به تصویر زیر نگاه کنید

https://webkima.com/
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 ی برای تحقیق کلمات کلید  Keywordtool ابزار

این ابزار، تعداد زیادی کلمه کلیدی مشابه  در   آموزش وردپرس  بینید، با جستجو کلمههمانطور که می
دهد. در نسخه غیر رایگان، اطالعات بیشتری مثل تعداد که توسط مخاطبان جستجو شود را نمایش می

توانید با  شود. اما شما میطور تعداد کلمات بدون محدودیت، نمایش داده میجستجو کلمات و همین
 .نیازهای خود را برطرف کنید همین مقدار از اطالعات هم تا حد زیادی از

17- xml-sitemaps 
مپ مپ یا همان نقشه سایت را تعریف کنیم، سایتدر ابتدا اجازه بدید به صورت خیلی ساده سایت

سایت است که تمام صفحات دیگر سایت در آن لیست شده است، حال این صفحات یک صفحه از وب
نمونهها، برگهتواند صفحات نوشتهمی ای که در  رها و حتی محصوالت باشد، خالصه هر صفحهکاها، 

شود، نقشه سایت برای این است که گوگل بتواند به  سایت وجود داشته باشد در نقشه سایت ثبت می
تر تر و سادهای جدید در سایت منتشر شد، سریعسادگی ساختار سایت را بشناسد و هر زمان صفحه 

 .را ایندکس کندآن

مپ را به سایت خود  توانید به سادگی با نصب یک افزونه سایترسی است که میتان وردپاگر سایت
از  اگر  اما  کنید،  استفاده میCMS اضافه  اختصاصی  برای ساخت سایت مپ میهای  از  کنید  توانید 

 .مپ بسازیداستفاده کنید و خیلی سریع و ساده برای سایت خود یک سایت xml-sitemaps سرویس

https://webkima.com/
https://webkima.com/wordpress-tutorials/
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 xml-sitemaps ساخت نقشه سایت با ابزار

ساخت نقشه سایت با این ابزار بسیار ساده است، تنها کافیست آدرس سایت خود را در قسمت مشخص  
چند ثانیه صبر کنید تا فایل مپ سایت شما ساخته شود. اکنون    را بزنید. start شده وارد کنید و کلید 

تایپ و منتشر کنید و سپس آدرس   example.ir/sitemap.xml فایل ساخته شده را در آدرسی مثل
 .مپ را از طریق سرچ کنسول به گوگل معرفی کنیددقیق صفحه سایت

18- KWFinder 

 KWFinder ابزار تحقیق کلمات کلیدی 

معروف از  محبوبیکی  و  کلیدیترین  کلمات  تحقیق  ابزار  وبمسترها،  برای  سئو  ابزارهای   ترین 
KWFinder د حساب کاربری ایجاد است. فقط به یاد داشته باشید برای استفاده از این ابزار آنالین بای

توانید به راحتی کلمات کلیدی حوزه کاری خود را بررسی کنید، برای  کنید؛ به کمک این ابزار شما می
 :دست بیاوریدتوانید برای هر عبارت به مثال اطالعات زیر را می

 

https://webkima.com/
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 تعداد جستجو در ماه  ✓
 کلمات مترادف آن ✓
 های برتری که در آن عبارت رتبه دارند نمایش سایت ✓
 های رقبا در آن عبارت کلیدی الیز سایتآن  ✓
 ... و کلی امکانات دیگر ✓

 گیری نتیجه 

ها و سئو وجود دارد که بسیاری  سازی سایتطور که دیدید ابزارهای بسیار زیادی برای بهینهخب همان
توانیم سئوی  ها میدهند که با استفاده از آنها امکانات رایگان قابل قبولی را در اختیار ما قرار میاز آن

را بهبود دهیم. در این مقاله ما سعی کردیم که بهترین و   کاربردی ترین ابزارهای سئو و سایت خود 
 .ها استفاده کنیدسازی سایت را معرفی کنیم، در ابتدا پیشنهاد می کنیم که حتما از این ابزار بهینه

خواهیم از شما همراهان عزیز آکادمی وبکیما دعوت کنیم که اگر از هر کدام از ابزارهایی  در قدم بعدی می
اید، تجربه استفاده خود را در پایین همین صفحه و در ه کردهایم استفادکه در این مقاله معرفی کرده

ها با ما و دیگر کاربران وبکیما به اشتراک بزارید، همچنین اگر شما هم ابزاری را برای بهبود  بخش دیدگاه
شناسید برای ما کامنت کنید تا بتونیم از تجربیات هم استفاده کنیم. ممنون از شما که  سئوی سایت می

 . های این مقاله همراه ما بودیدتا انت 

 آکادمی دیجیتال مارکتینگ وبکیما منبع: 

https://webkima.com/
https://webkima.com/free-seo-tools/



