اصطالحات مهم سئو که حتما باید بدانید
اگر میخواهید به عنوان یک سئووار یر یک ببستئ ر مو م موئ وه به ار دئویدل ابکیر ار ایر اسئب اه بر اتئو
وزه ار ی خود آدئئنر بردئئیدل بنربرایر د

باژه هری مهم ب ار بردی د

گر یم تر مهمتریر ب پراس فردهتریر اتو
د ایر چتئه بر اتئو

ر

توضیور

1

دب ه آموزش سئئوو ببکیسر تصئئسیم

وزه سوو ا بر سی انیم.

مهم سئوو آدئنر میدئویدل توتئیه میانیم داقل یک بر بیدیوی ایر چتئه ا تر ات هر

موئئرهده انید ب مو وای ایر چتئئه ا
تئئئفوئه قرا دا دل بئه تئئئو

ر

د

چتئئه دهر

ر

ب

سر مورکنه انیدل هس نیر تتئئ ه  PDFایر مقرکه ا اه د ات هری هسیر

ایوئرن داتچود انیئد ب هر ئر ائه بئر یئک باژه تئرآدئ ئنئر ببرب دئئئدیئد بئه آن مرا نئه انیئد ب

آن باژه ا مورکنه انیدل بنربرایر تر ات هری ایر چته هسراه آاردمی ببکیسر بردید.

آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما

 - SEMبازاریابی موتورهای جستجو
Search Engine Marketingیر برزا یربی موتو هری ت ئ ،ول مفهو  SEMبتئئیر گت ئ ردهتر از  SEOاسئئب ب د
قیقب  SEOیکی از زیر م،سوعههری  SEMاسئبل برزا یربی موتو هری تئ ،و دئرمل تسر
طریم موتو هری تئ ،و میدئود ب یکی از مهمتریر ب شهری آن تبچی ر

اههری ذب م رطب از

اسئبل تو ه دادئ ه بردئید اه منسود د

بوث ذب م رطبرن یک بب سریب اب دا بی  SEOار انید بند از آن سراغ  SEMبربید.

 - SEOبهینه سازی برای موتورهای جستجو
SEOیر  Search Engine Optimizationبه مننری بهینه سئرزی یک بب سئریب برای موتو هری تئ ،و اسئبل اگر
مقرکه سئوو دیتئب از ببکیسر ا ارمل مورکنه ارده بردئید قونر بر مفهو سئوو آدئنریی دا یدل امر به تئو
تسر

خ تئه :به

رآیندهریی اه برای اتئب تبههری برتر یک بب سئریب د موتو هری تئ ،و ات،ر میدئود  SEOیر به ر سئی

سوو می گوییم.

 - Black Hat SEOسئو کاله سیاه
سئوو ا ه سئیرهل هسرن بهینه سئرزی برای موتو هری تئ ،و از اههری غیر قرتوتی اسئبل د تکنیکهری سئوو ا ه سئیره
هیچ تو هی به ت،ربه ار بری تسیدئود ب تئر ر هدک اتئب ریورههری برتر د گوگل اسئبل اکب ه تبههریی اه توسئ
تکنیکهری سئوو ا ه سئیره اتئب میدئوتد به هیچ عنوان پریدا تیتئ ند ب دیر یر زبد بب سئریب خرطی بر ریسههری
سنویر گوگل به قنر ت ریج ت ،و سقوط خواهد ارد.
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آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما

 - White Hat SEOسئو کاله سفید
سئوو ا ه سئفید دقیقر برعکس سئوو ا ه سئیره اسبل ا رادی اه تسر قواتیر گوگل ا برای بهینه سرزی سریب خود عریب
می انند ب هیچ تر ند ا ه سئئیرهی ا برای بهبود تبه سئئریب خود اسئ فرده تسی انندل د باقک سئئوو ا ه سئئفید ات،ر
میدهندل یک سئریب ترزه ترسئیس بر سئوو ا ه سئفیدل ار بتئیر سئ ب ب طرقب رسئریی د پیش دا دل امر د بچند مد
قونر ت ی،ههری قربل تو هی ا اتب خواهد ارد.

 - Gray Hat SEOسئو کاله خاکستری
سئوو ا ه خراتئ ری یک دییی بیر سئوو ا ه سئیره ب ا ه سئفید اسئبل د

قیقب ب واهیم خیچی سئرده سئوو ا ه

خراتئ ری ا توضئید دهیم می تواتیم بووییم :زمرتی اه یک سئووار تسر بب سئری ش ا بر مبنری سئوو ا ه سئفید بهینه
ارده اسبل امر از برخی تکنیکهری سوو ا ه سیره اه هنوز گوگل تواتریی تو یص آنهر ا تدا د د انر سوو ا ه سفید
اسئ فرده میاندل د باقک از تکنیک سئوو ا ه خراتئ ری اسئ فرده ارده اسئبل تکنیکهری سئوو ا ه خراتئ ری بتئیر زیرد
اسب اه سنی میانیم د

چتر

م

چف آموزش سوو ببکیسر آنهر ا بر سی انیم.

 - Local SEOسئو محلی
اگر اتئبب ار این رت ی دئسر به یک موچه خر

بابتئ ه بردئدل برای م ره دئسر یک سئ و ان د منوقه بتک تهران دا یدل

ایر سئ و ان دئسر دا ای یک بب سئریب تیی هتئبل دئسر میتواتید بر سئوو موچی یر  Local SEOموئ ریرتی اه د
تیدیکی دسر تیرز به خدمر ترن دا تد ا ذب انید.
یننی اگر دئ صئی د تیدیکی سئ و ان دئسر د گوگل تئ ،و اند" :تیدیکتریر سئ و ان "یر" سئ و انهری بتک "بب
سریب دسر اگر سوو موچی خوبی داد ه برددل د تفوه ابه ت ریج ت ،و قرا خواهد گر ب.
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آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما

 - Alt Textمتن جایگزین تصویر
م ر ریوییر تصئویر یر به اتوچیتئی Alternative Textل م نی اسئب اه برای توتئیف تصئویر به ار می بدل د سئیتئ م
مئدیریئب مو وای ب دپرز زمئرتی ائه دئئئسئر یئک تصئئئویر ا آپچود میانیئدل میتواتیئد برای آن یئک م ر ئریوییر هم
بنویتئیدل ره اگر ار بر دئسر سئرعب این رت ش پرییر بردئد یر به هر دکیچی دیور تصئربیر کود توئود به ری تصئربیر م ر
ریوییر آنهر تسریش داده میدود.

هس نیر گوگل تصئئربیر ا بر اسئئ فرده از م ر ریوییر آنهر دسئئ هبندی ب اینداس میاند ب به ر اسئئب اه برای هر
تصویری اه د بب سریب اس فرده میانید

سر یک م ر ریوییر منرسب هم قرا دهید.

 - Branded Keywordعبارت کلیدی با نام برند
هر عبر تی اه هسراه بر تر برتد بردئدل Branded Keywordیر به ر سئی عبر
"آموزش سوو" یک عبر
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اچیدی بر تر برتد تر دا د .برای م ره

اچیدی اسب ب "آموزش سوو ببکیسر" یک برتد ایو د اسب.

آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما

 - Content Farmمزرعه محتوا

می عه مو وا دیتب؟

می عه مو وا یکی از تکنیک هری قدیسی سئوو ا ه سئیره اسئب اه د آن مدیر بب سئریب ریچنتئرهری زیردی ا اسئ
میارد تر آن هر مو واهری بتئیر اوتره ب بر ایفیب پریینی ا به تئو

دا

گتئ رده د بب سئریب من وئر انندل سئ س د

ایر مو واهری بیا زش دئئربب به کینک سئئرزیهری م رب میاردل اکب ه گرهی ابقر

ایر ار توسئئ

بر

هم ات،ر

میدئدل هم اانون اگر از تکنیک  Content Farmاسئ فرده انیدل بدبن دئک بر ریسههری سئنویر گوگل ببرب خواهید
دد.
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آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما

 - Content Is Kingمحتوا پادشاه است

اتئو

مو وا پرددئره اسئب منسود د دب ههر ب سئسینر هری آموزش سئوو بتئیر زیرد مو د اسئ فرده قرا میگیرد ب به

ایر مننرسئب اه د دتیری اتئببار این رت ی مو وای عرکی ب د ه یک رک ابه ب آخر ا میزتد ب هر اتئببار ی اه
می خواهد مو م بردئد برید از هسرن اب دای ار یک اسئ رات ی دقیم ب من م برای توکید ب ات وئر مو وای ار برپتئند ب
د ه یک داد ه بردد.

 - Conversion Rateنرخ تبدیل
بیا ید ترخ تبدیل یر  Conversion Rateا بر یک م ره توضئید دهیمل ر
به تئو
تو

انید یک بب سئریب ربدئورهی دا ید اه

مرهیرته  10هیا برزدید اننده دا دل دئسر بر سئیتئ م برزا یربی ب مر ا ینه اه د سئریب خود پیرده اردهاید به
میرتویر د هر مره از ایر 10هیا برزدید اننده  100ربش ا ثبب میانید.

ره برای مورسبه ترخ تبدیل برید  100ربش ا بر 10هیا برزدید اننده تقتیم انید اه میدود  0.01ره عدد بدسب آمده ا د 100
ضرب می انیم اه

رتل آن میدود عدد 1ل د باقک ترخ تبدیل ایر بب سریب د مره به تو

میرتویر  1د تد اسب .هر ده

ترخ تبدیل یک بب سریب بی گتر بردد آن بب سریب مو متر عسل ارده اسب.
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آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما

 - CTRنرخ کلیک
ترخ اچیک یر  CTRم فف عبر

 Click Through Rateیر د

ر سئئی ترخ اچیک ار بران اسئئبل ر

انید عبر

"آموزش ب دپرز" د هر بز  100بر د گوگل تئ ،و میدئود ب بب سئریب ببکیسر هم د تئفوه ابه ت ریج تئ ،و
قرا دا دل از ایر  100بر ی اه سریب ببکیسر د ت ریج ت ،و دیده ددهل  30بر بی آن اچیک دده اسب .
ره عدد  30ا تقتئیم بر  100برزدید می انیم ب رتئل اه عدد  0.3اسئب ا د  100ضئرب میانیم رتئل عدد  30اسئب
ب ایر یننی اینکه ترخ اچیک سئئریب ببکیسر د عبر

"آموزش ب دپرز"  ٪30اسئئبل بهبود ترخ اچیک یکی از مهمتریر

مبر ث د سوو اسب اه د آموزشهری سوو ببکیسر قونر به آن خواهیم پرداخب.

 - Backlinkبک لینک

هر کینکی ائه از دیور بب سئئئریئبهئر د یئر ئب انیئدل د باقک بئک کینئک د یئر ئب اردهایئدل ب هر کینکی ائه بئه دیور بب
سریبهر بدهیدل د
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قیقب به آن سریبهر بک کینک دادهاید.

آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما

 - Duplicate Contentمحتوای تکراری

مو وای تکرا ی یر  Duplicate Contentدیتب؟

Duplicate Contentیر به ر سئی مو وای ا ی یر تکرا یل به مو واهریی گف ه میدئود اه از دیور بب سئریبهر ا ی
دئده ب د بب سئریب دئسر قرا میگیردل یر میتوان گفب اه هر مو وایی اه د سئود بب بر بیوئ ر از یک  URLدیده
دئودل مو وای تکر ا ی تر دا د .مو وای ا ی ق

ایر تیتئب اه یک مو وا ا از سئریب دیور ا ی انیمل گرهی ابقر

مسکر اسئب د داخل سئریب هم  ۲تئفوه تکرا ی ب ود دادئ ه بردئدل د ایر تئو

هم  Duplicate Contentاتفرق

ا رده اسب ب برید بر تر ندهری سوو ایر موکل ا برطرک ارد.

 - Dwell Timeزمان ماندگاری
دئسر عبر

"آموزش سئوو ببکیسر" ا د گوگل تئ ،و میانید ب بی کینک تئفوه آموزش سئوو ببکیسر اچیک میانیدل از

کو های اه با د بب سئریب میدئوید تر کو های اه م،ددا به تئفوه ت ریج تئ ،و برز میگردید ا زمرن مرتدگر ی یر
Dwell Timeمیگویند .هر دقد ایر زمرن مرتدگر ی بیوئ ر بردئدل گوگل م و ه میدئود اه مییان ضئریب ار بر از آن
تفوه بیو ر بوده ب یکی از مهمتریر را و هری تبه بندی گوگل دقیقر بر هسیر اسرز اسب.
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آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما

 - Evergreen Contentمحتوای همیشه سبز
هسرنطو اه از تر مو وای هسیوئه سئبی پیداسئبل ایر مفهو به مو واهریی ادئر ه میاند اه هسیوئه یر د یک برزه
زمرتی طودتی توسئ

م رطبرن قربل اسئ فرده بردئندل یکی از مهمتریر موا دی اه برید د سئرخب مو وای هسیوئه سئبی

عریب انید ایر اسب اه د مو وای خود از تر یخ اس فرده تکنید.

 - Google Core Updateبهروزرسانی در هسته الگوریتم گوگل

گوگل هسوا ه د

ره بهبود ت ریج موتو

تئ ،وی خود اسئب ب هسیوئه سئنی میاند به ریر ب مرتب تریر ت ریج ا به

ار بران خود تسریش دهدل د هسیر اسئ ر هر سئرکه هتئ ه اتئچی موتو

تئ ،وی خود ا به بز سئرتی میاند اه ایر

به بز سرتیهرل Google Core Updateیر به ر سی به بز سرتی د هت ه اکوو ی م گوگل تر دا د.

 - Indexایندکس
موتو هری تئ ،و ت یر گوگل هرگره بر یک تئفوه دیدی د این رتب ببرب میدئوتد یک تتئ ه از آن ا د دی ربیس
خود ذخیره میانند تر بندا از آن برای تبه بندی آن تئفوه د عبر ا
سرزی تفور

اچیدی مرتب

اسئ فرده انند .به ایر رآیند ذخیره

د دی ربیس موتو هری ت ،و اینداس می گویند.

 - De-indexحذف از ایندکس
تئفورتی اه از ت ریج گوگل ذک میدئوتد د

قیقب  De-indexمیدئوتدل ره ایر  De-indexمسکر اسئب توسئ

خود دسر ات،ر دود یر خود گوگل برخی از تفور
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سریب دسر ا بنر به ددیچی  De-indexاند.

آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما

 - No-indexایندکس نشود
No-indexیک ته اسئئب اه میتوان د تئئفور
اینداس تکندل گرهی ابقر

بب سئئریب از آن اس ئ فرده ارد تر گوگل آن تئئفوه بهخصئئو

مسکر اسئب بنر به ددیچی میخواهیم اه یکی از تئفور

ا

بب سئریبمرن د گوگل اینداس

توود بنربرایر میتواتیم بر اس فرده از ایر ته به سردگی ایر ار ا ات،ر دهیم.

 - Landing Pageصفحه فرود
تئفوه ربد یر کندینه پیج یک تئفوه از بب سئریب اسئب اه برای هد ی موئ ص طرا ی ب سئرخ ه میدئودل برای
م ره د

وئنوا ههری ربش از تئفور

تفوه ربد طرا ی انیم اه م صو
تئفور

کندینه اسئ فرده میدئودل م
ربش موصود

د

وئنوا ه ربش عید تو بز میتواتیم یک

د هسرن عید تو بز خر

اسب.

ربد یک هدک ارم موئ صئی ا دتبره میانندل برای م ره برخی از تئفور

ربد برای سک آب ی اط عر

ار بران طرا ی می دئئوتد فتئئفورتی اه د ازای یک پرداش ایسیل یر دئئسر ه موبریل ار بر ا د یر ب میاند) یر برخی از
تئفور

ربد ق

م صئو

یک وئنوا ه خر

طرا ی میدئوتدل

ی برخی از تبچینر هری اچیکی متئ قیم ار بران

ا به یک تفوه ربد هدایب میانند.

 - Long Tail Keywordsکلمات کلیدی طوالنی
من و از اچسئر

اچیئدی طودتی ایر اسئئئب ائه بئه ئری اینکئه یئک تئئئفوئه ا برای یئک عبئر

ودئر"" سئوو انیمل برای عبر

"آموزش

خیچی اچی م

"آموزش

ودئر" برای داتوئ،ویرن دئ ه گرا یک" سئوو انیمل د ایر رکب تنداد سئر

بتئیر اس ر اسئب امر هسرن تنداد ام اه از طریم ایر عبر

با د سئریب مر میدئوتدل ا

سره اینکه به موئ ری مر تبدیل

دوتد بتیر بیو ر اسب.
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آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما

 - LSIارتباط معنایی پنهان کلمات
LSIم فف عبر

 latent semantic indexingاسئئب ب به ر سئئی ا تبرط مننریی پنهرن اچسر

زمرتی اه گوگل یک تفوه ا اینداس میاند تسر عبر ا
تر ب واتد تسر

باب

ب اچسر

خواتده میدئئودل

اس فرده دده د آن مو وا ا به دقب بر سی میاند

آن مو وا ا د ک اند.

برای م ره اگر دئسر د عبر

"آموزش ب دپرز" تبه ابه بردئیدل د عبر اتی هس ون "طرا ی سئریب بدبن ادتویتئی" یر

"طرا ی سریب بر ب دپرز" هم

سر ریوره خوبی ا اتب خواهید اردل دون گوگل ابوه مننریی پنهرن ایر عبر ا

ا

بر سی میاند.

 - Negative SEOسئو منفی
اگر دئ صئی به غیر از خود دئسر بی سئریبترن عسچیر هری سئوو ا ه سئیره ا طو ی ات،ر دهد اه برعث ارهش تبه
سئریب دئسر د ت ریج گوگل دئودل د باقک بی سئریب دئسر سئوو منفی یر  Negative SEOات،ر دئده اسئبل ق

یردترن

بردئد اه اگر خودترن یک تکنیک سئوو ا ه سئیره ات،ر دهید اه برعث ا ب سئوو سئریبترن دئودل ایر ا سئوو منفی
تسیگوییملزمرتی تر ایر عسل سوو منفی اسب اه توس

ردی به غیر از مدیر سریب ات،ر دود.

 - Rich Snippetریچ اسنیپت
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به دی رهری اضئر های اه برای د ک به ر موتو هری تئ ،و د یک تئفوه از سئریب قرا میگیردل یچ اسئنی ب یر Rich
Snippetمیگوییم .برای م ره ام یرزهری س ر ه ای یک توب یچ اسنی ب می بردد.

 - Search Intentهدف جستجو کاربر
یکی از دیدتریر اتئو

ر

سئوو هسیر اتئو

هدک تئ ،و ار بر یر  Search Intentاسئبل به تئو

خیچی

خ تئئه :هدک ت ئ ،و ار بر یننی اینکه به ری ایر اه برای موتو هری ت ئ ،و مو وا توکید انیمل هدک ب تیرز ار بر
خود ا بتئئن،یم ب بر مبنری آن توکید مو وای خود ا ات،ر دهیمل تو ه دادئئ ه بردئئید اه گوگل د تهریب به هسیر
سسب پیش می بدل یننی گوگل هر دقد هودسندتر میدودل ضریب ار بر بیو ر اهسیب پیدا میاند.

 - SERPصفحه نتایج جستجو
زمرتی اه دئسر د گوگل یک عبر

ا تئ ،و میانیدل گوگل به دئسر کیتئ ی از ت ریج تئ ،و ا تسریش میدهدل دقیقر

به هسرن تفوهای اه ت ریج ت ،و ا مورهده میانیدل تفوه ت ریج ت ،و یر Search Engine Results Page
گف ه میدود.

 - Anchor textانکر تکست
یک کینک دئرمل  ۲ب ش مهم اسئبل ب ش ابه هسرن  URLاسئب ب ب ش دب آنل هسرن عبر تی اسئب اه توسئ
کینک داده دده اسبل دقیقر به هسرن عبر

آن

اتکر تکتب گف ه میدود.

 - NoFollowنوفالو
کینکهریی اه به یک سئئریب داده میدئئود میتواتد رکبهری م

چفی داد ئ ه بردئئد اه یکی از ایر موا د کینکهری

تو رکو اسئئبل د باقک بر اضئئر ه اردن  rel=nofollowبه سئئرخ ر  HTMLکینک به بر هری گوگل میگوییم اه کینک
مو د ت ر ا دتبره تکند ب آن ا تردیده بویرد ب از تفوه مر ک اع بر ی به آن کینک من قل توود .د ب دپرز ا یبتههریی
برای ات،ر ایر ار هتئئ ند اه د مقرکه آموزش تو رکو اردن کینکهر د ب دپرز به آن پرداخ هایم ب دئئسر برای تو رکو
اردن کینکهری خر ی سریبترن میتواتید از آن اس فرده انید.
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 - Meta Tagsمتا تگ
د هر تئفوه  HTMLم ر تههریی برای د ک به ر موتو هری تئ ،و از آن تئفوه قرا میگیرتدل م ر تههر به تئو
><metaتودئ ه میدئوتد ب دئرمل اط عر
دی رهر توس

اضئر های برای د ک به ر موتو هری تئ ،و هتئ ندل تو ه انید اه ایر

ار بران بب سریبهر قربل مورهده تیت ند.

 - Title Tagتگ عنوان
د تئفوه ت ریج تئ ،و م نی اه از هسه بی گتر اسئب ته عنوان ترمیده میدئودل ایر ته د بب سئریب دئسر توسئ
ا یبتههری سئوو قربل مدیریب اسئب .ق
ایر  2د تئفور

بداتید اه ته عنوان بر ته  H1ارم م فرب

یکی هتئ ند اه اکب ه ایراد خرتئی هم تدا دل امر به عنوان یک سئووار

برای ا یایش ترخ  CTRاس فرده انید د

اسئبل بکی د  90د تئد ابقر
ر های میتواتید از ته عنوان

رکیه ته  H1ایر قربیچب ا تدا د.

 - Keyword Densityچگالی کلمه کلیدی
بئه تنئداد عبئر

اچیئدی اسئ ئ فئرده دئئئده د یئک مو وا تتئ ئبئب بئه تنئداد اچسئر

اچی مو وا دوئرکی اچسئه اچیئدی یئر بئه

اتوچیتئی  Keyword Densityمی گویندل برای م ره اگر یک مو وا بر  2هیا اچسه دا ید اه  30بر عبر

اچیدی هدک

خود ا د آن بهار بردهایدل دورکی اچسه اچیدی دسر د آن مو وا میدود=> 100 × (30/2000) = 1.5

 - keyword stuffingتکرار کلمه کلیدی
keyword stuffingیکی از تکنیکهری ا ه سئیره منقیئی دئده برای اتئب ریوره برتر گوگل بر اسئ فرده بیش از د
از عبر

اچیدی د یک مو وا اسئبل برای م ره دئسر یک مقرکه ا میخواهید برای عبر

"آموزش

ودئر"" سئوو انید ب

میخواهید از تکنیک تکرا اچسه اچیدی اسئ فرده انیدل بنربرایر د یک مقرکه  2هیا اچسه ای بیوئ ر از  300بر از عبر
اچیدی خود اسئئ فرده میانید! ره ایر اسئئ فرده میتواتد به هر دئئکچی بردئئدل م

د م ر ریوییر تصئئربیر یر د

عنوانهر ب...
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د

ره رضئر اگر د یک مو وا بیش از د از تکنیک تکرا اچسه اچیدی اسئ فرده انیدل بدبن دئک مو وای دئسر ته تنهر

تبه خوبی ت واهد گر بل بچکه

ی مسکر اسب بر ریسههری گوگل هم ببرب دوید.

Robots.txt
Robots.txtهسرنطو اه تر آن پیداسئب یک ریل  TXTاسئب اه د ب
میتوان تووه اینداس اردن تئفور

م

اتئچی سئریب قرا دا د ب بر اسئ فرده از آن

چف ا به موتو هری تئ ،و ا مدیریب اردل د

ریل میتواتیم خیچی سرده به گوگل بووییم اه

قیقب بر اسئ فرده از ایر

ن تفوه از سریب ا ات اینداس تکند.

 - Canonical Tagتگ کنونیکال
ته انوتیکره یک ته  HTMLاز توب  linkاسئب اه بر اسئ فرده از آن میتواتیم به گوگل بفهسرتیم اه از بیر  10تئفوه
سریب مر اه موربه یکدیور هت ند ادا یک تفوه اتچی اسب.

تسوته ای از ته انوتیکره

برای م ره د برخی از بب سئئریبهر د یک مقرکه بیوئئ ر از  500ت ر ثبب دئئده اسئئب ب مدیر بب سئئریب برای آناه
سئرعب سئریب بر موئکل موا ه توئود م،بو اسئب اه دیدگرههر ا تئفوهبندی اندل بنربراتیر مسکر اسئب گرهی یک
مقرکه بیشتر از  10تفوه ای،رد اند.
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بنربرایر بر ته انوتیکره به گوگل می گوییم اه مقرکه اتئئچی ادا اسئئب تر بوث مو وای تکرا ی د سئئریب به ب ود
تیریدل سئیتئ م مدیریب مو وای ب دپرز به تئو

پیوئفر

خودش ایر موا د ا مدیریب میاند ب تیرزی به دخرکب

از سسب مدیر سریب تدا د.

 - Moz Barابزار موز

تسوته ابیا موز Moz Bar

بب سئئریب  Moz.comیک ابیا برای دادن ام یرز به بب سئئریبهر طرا ی ارده اسئئب اه تر آن ابیا موز یر موز بر
اسئبل اسئ فرده از ایر ابیا به تئو

خیچی مودبد ایورن اسئب امر تتئ ه پریسیو آن اط عر

بر بب سریبهر د اخ یر مر قرا میدهد اه میتواتیم از ایر اط عر

بتئیر ار بردی د ابوه

برای سوو بب سریب خودمرن اس فرده انیم.

 - Search Consoleسرچ کنسول
سئر
اط عر

انتئوه یر تر قدیسیتر آن ببستئ ر توکی یکی از مهمتریر ابیا هر برای ببستئ رهرسئب اه بر اسئ فرده از آن تسر
مو د تیرز برای بهینه سئرزی ب سئوو سئریب ا د اخ یر دئسر قرا میدهدل ایر ابیا م نچم به دراب گوگل اسب ب

هر بب سری ی برید
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 - Google Analyticsگوگل آنالیتیکس
گوگل آترکی یکس هم یکی دیور از به ریر ابیا هر برای مدیریب ب بااربی اط عر
هم توسئ

گوگل توسئنه داده دئده ب به تئو

اط عرتی اه به مر میدهد ب واتیم تقرط قو

بب سئئریبهر بهار می بدل ایر ابیا

ایورن برای اسئ فرده مدیران بب سئریبهر قرا داده دئده اسئب تر بر

ب ضنف سریب خود ا دنرسریی انیم ب برای بهبود سریب خود برترمه ییی

انیم.

 - ADSتبلیغات گوگل

تسوته ای از تبچی ر

تبچی ر
د موتو

گوگل

گوگل یر گوگل ادب دز یر گوگل ادزل سئیتئ م تبچی رتی دئراب گوگل اسئب اه یکی از منربکتریر توب آن تبچی ر
تئ ،وی گوگل اسئبل به ایر تئو

میانید ب ات

رب می انید اه د

اسئب اه دئسر د سئیتئ م ادب دز گوگل اچسر

تئئ ،وی ادا عبر ا ل تبچی ر

وزه ار ی خود ا با د

دئئسر تسریش داده دئئودل ب به ازای هر اچیک بی

تبچی ر ترن برید مبچ ی مو ص ا به گوگل پرداخب انید.
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 - Google Penaltyجریمه گوگل
گوگل پنرک ی یر ریسههری گوگلل م،رزا
موتو

گوگل برای بب سئریبهری خرطی اسئبل د باقک هر بب سئری ی اه ب واهد

تئ ،وی گوگل ا دب بیتد ب از تکنیکهری سئوو ا ه سئیره اسئ فرده اندل اگر گوگل م و ه دئودل قونر آن بب

سریب ا ریسه خواهد ارد.
قب

ریسه گوگل دئرمل ال یک بب سئریب میدئدل یننی اگر یک سئریب خور میارد ال بب سئریب ریسه میدئد ب از

ت ریج گوگل ذک می دئدل امر امربزه ریسه دئرمل یک تئفوه یر یک عبر
اچیدی خر

گوگل ا دب بیتید ق

د هسرن عبر

اچیدی اسئبل یننی اگر دئسر د یک عبر

پنرک ی میدوید.

 - PBNلینک سازی شبکهای

PBNدیتب؟

به م،سوعه بب سئئریبهریی اه از طریم کینکسئئرزی به هم مرتب

میدئئوتد ب د تهریب برای بردبردن تبه یک بب

سئئریب مو ئ ص د گوگل به آن کینک میدهندل کینک سئئرزی دئئبکهای یر  PBNمیگویندل PBNیکی از منربکتریر
تکنیکهری سوو ا ه سیره اسب اه گوگل مو صر اس فرده از آن ا منک ارده اسب.
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 - Link Buildingلینک سازی
به تسرمی ار هریی اه برای گر ر بک کینک برای یک تئئفوه از یک بب سئئریب ات،ر میدئئودل کینک سئئرزی یر به
اتوچیتئی  Link Buildingفکینک بیچدینه) میگویند .کینک سئرزی یکی از مهمتریر عسچیر هری سئوو خر ی موتئوب
میدود.

AMP
AMPیر  Accelerated Moblie Pagesیک تکنوکوژی برای بهبود سئرعب کود تئفور

بب سئریب د تتئ ه موبریل

اسئب اه از و یه  2016یب یکی از را و هری تبهبندی بب سئریبهر قرا گر ب .بر اسئ فرده از  AMPمیتواتید سئرعب
کود تفور

سریبترن ا د موبریل به تو

دومگیری ا یایش دهید.

 - Bounce Rateنرخ پرش
Bounce Rateیر ترخ خربج یر ترخ پرش یکی از مهمتریر مفرهیم د سئوو اسئبل ترخ پرش د دئرای
م

بسئریبهری

چف می تواتد مننری م فربتی دادئئ ه بردئئدل امر به طو اچی تتئئبب تنداد ا رادی اه با د یک تئئفوه از سئئریب

میدوتدل به ا رادی اه بدبن هیچ اچیک یر گذ اتدن زمرتی منرسبی سریب ا ترک انندل برتس یب می گویند.

 - Impressionsایمپرشن
هر بئر ائه یکی از کینئک هئری یئک بب سئئئریئب توسئ ئ

ائر بری د تئئئفوئه ت ئریج گوگئل دیئده دئئئود د

impressionبرای آن سئریب ثبب دئده اسئبل برای م ره اگر دئسر هم اانون عبر

قیقئب یئک

"طرا ی کوگو ایورن" ا د گوگل

ت ،و انیدل برای  10بب سری ی اه د تفوه ابه گوگل هت ند یک ایس ردر ثبب اردهاید.

 - TIME ON SITEزمان ماندن در سایت
زمرن مرتدن د سئئریب یکی دیور از مهمتریر را و هری سئئوو اسئئب ب من و ایر اسئئب اه یک ار بر از کو ه ب بد به
سئریب دئسر ده مقدا زمرن ا د سئریب دئسر تئرک میاندل رقی تسی اند اه ار بر د ادا یک از تئفور
هس نیر  TIME ON SITEبر  Dwell Timeارم م فرب
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 - Redirectریدایرکت
گرهی ابقر

مسکر اسئب اه مدیر بب سئریب م،بو به ذک یک یر دندتر از تئفور

د گوگل اینداس دئدهاتد ب ار بران از طریم ایر تئفور

سئریب دئودل ره ایر تئفور

با د بب سئریب میدئوتدل د

رکب عردی اگر ایر تئفور

ذک دئودل ار بر بند از اچیک بی ت ی،ه بب سئریب د گوگل با د تئفوهای بر خوری  404میدئود ب هسیر موضئوب
برعث تر ضری ی ار بر ب برزگوب سریک آن به گوگل ب ثبب ام یرز منفی برای آن سریب اسبل ره از اهکر یدایراب یر
Redirectاسئ فرده میدئود تر تئفورتی اه به هر دئکچی ذک دئدهاتد ا به تئفور

ریوییر هدایب انیمل تر ار بران

بر خوری  404موا ه تووتد.

 - Breadcrumbخرده نان

به کینکهری اهنسریی اه د بردی برخی تئئفور

قرا دا تد  Breadcrumbیر خرده ترن یر متئئیر اهنسر می گویندل

منسود Breadcrumbهر برعث بهبود ت،ربه ار بری میدوتدل بنربرایر به بهبود سووی سریب اسک میانند.
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 - Broken Linkلینک شکسته
هر کینکی اه تئفوه آن پر ک دئده یر به هر تووی د دسئ رز تبردئدل ب ار بر بر خورهریی م ل 404ل 403ل  500ب ...
ببرب دئودل کینک دئکتئ ه ترمیده میدئود .کینکهری دئکتئ ه برعث ا ب سئووی بب سئریبهر میدئوتد ب برید هر ده
سریکتر بر کینکهری سرکم ریوییر دوتد.
جمع بندی
تو ه انید اه اتئو

ر

سئوو بتئیر زیرد هتئ ند ب مر د ایر مقرکه سئنی اردیم مهمتریر ب ار بردیتریر باژههری سئوو

ا بر سئی انیمل بنربرایر از دسر دعو
آن ت رداخ یمل دئسر د ب ش ت را

میانیم اگر اتو

ی ا میدنرسید اه مهم ب ار بردی اسب ب مر د ایر مقرکه به

برای مر ب دیور ار بران ببکیسر آن ا بنویتئید ب یک دند خ

هم برای آن توضئید

بدهید.
امیدبا یم اه ایر مقرکه مو د پتئند دئسر قرا گر ه بردئدل ب د آخر مسنون از دئسر اه م ل هسیوئه تر ات هری مقرکه هسراه
مر بودید.
منبک:

https://webkima.com/seo-expressions/

20

آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما

