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 رازَای بُیىٍ سازی مًتًرَای جستجً 

سربيت   هيتَاى گفت ثبال ثسدى زتجِ سبيت دز هَتَزّبي جستجَي پيطسفتِ اي ًظيس گَگل، ثْتسيي كبز ثرساي ٍة 

 ٍة تسافيك دز هَتَزّبي جستجَي ثصزگي ًظيس گَگل كبهالً ّدفوٌرد، هٌبسرت ٍ ثرب كيفيرت اسرت.      يب ٍثالگ ضوبست.

يبفت ضَد، ثْسُ شيبدي هيجسد، ثِ ّويي دليل ثبال ثسدى زًكيٌگ سبيت  جَ ثب كلوبت كليديسبيتي كِ دز اٍليي ًتبيج جست

 . دز هَتَزّبي جستجَ، خصَصبً گَگل ثسيبز حبئص اّويت است

 تعدادی از راَُای اثبات شدٌ برای باال بردن رتبٍ سايت:

هطوئي ضرَيد كرِ ايري    !  هحتَا، هحتَا ٍ ثبشّن هحتَا .1

توسكص اٍليِ، دز توبهي هتَى زػبيت ضردُ ٍ ّونٌريي   

طويٌبى حبصل كٌيد كِ توربهي هحترَاي سربيت    ثبيد ا

ضروب هيتَاًيرد اش هطبلرت    ذاست. اصلي ٍ اثتكربزي ضوب 

ديگس سبيتْب الْبم ثگيسيد اهب ّيچ گبُ آًْب زا ػيٌبً كپري  

ًكٌيد. هطلت اٍزجيٌبل، هتٌبست ٍ ثب ازشش چيصي است 

كِ گَگل ٍ ديگس هَتَزّبي جستجَ هردام دز پري آى   

يتَاًيرد اًجربم دّيرد،    ّستٌد،پس ثْتسيي كبزي كرِ ه 

 پسكسدى سبيتتبى اش ايي دست هطبلت است.

سربيت ٍ يرب ضرسكتْبي     ثيطتس طساحبى حسفرِ اي ٍة  .2

سبيت اش تصبٍيس گسافيكي ٍ اثصازّبيي هثل  طساحي ٍة

ٌد،ايي استفبدُ هي كٌثسيبز جبٍا، جبٍا اسكسيپت يب فلص 

كبز ثبػث كٌد ضردى سربيت هري گرسدد ٍ ًتيجرِ اش      

سربيت   ًْبيت تسافيرك كوترس ٍة   ززًكيٌگ پبييي ٍ د

سبيت خَد زا ترب حرد هوكري سربدُ      طساحي ٍة است.

اًجبم دّيد تب هطتسيبًتبى ثتَاًٌد دز صرفحبت هتتلر    

هَزد ًيبش خرَد زا پيردا    هطبلتثِ زاحتي  حسكت كٌٌد ٍ

سبيت خَد اش قطؼبت طساحي ضدُ  دز طساحي ٍة كٌٌد.

استفبدُ كٌيد ٍ تب آًجب كِ   CSSاستبيل ّبي دزست ٍ 

 تَاًيد كوتس اش جدٍل استفبدُ ًوبييد. هي

( Keywords)تحقيق كٌيد ٍ لغبت/جوالت كليردي   .3

قرساز  دزسرت  دز هكربى ّربي    هترَى زا دز ثتص ّب ٍ 

سبيت ، ػٌَاى صفحِ ٍ سربيت   Header هثل دّيد.

ٍ غيسُ. لغبت كليدي زا جصٍ اٍلريي ٍ   ٍ تگ تَضيحبت

كلوِ اثتداي هرتي ثگٌجبًيرد ٍ    25دٍهيي كلوِ اش ثيي 

سؼي كٌيد اش آى ثطَز پساكٌدُ دز توربم هرتي اسرتفبدُ    

 كٌيد.

صفحبت هْن سبيت خَد زا دز هَتَزّربي جسرتجَي    .4

پسطسفداز، دايسكتَزي ّب، ضرجكِ ّربي اجتوربػي ٍ ...    

ثجت كٌيد. هيتَاًيد ثساي ايي كبز يك دستيبز اسرتتدام  

تي ٍ اثصازّبي كٌيد ٍ يب اش يك سسي ثجت ًبم ّبي دس

ًيوِ اتَهبتيك استفبدُ كٌيرد. اش ثرِ كربزثسدى سيسرتن     
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توبم اتَهبتيك ثجت ًبم دز هَتَزّبي جستجَي هْرن،  

 ثالگْبٍ دايسكتَزيْب خَددازي كٌيد.

هدام تغييسات الگَزيتوي هَتَزّبي جستجَ زا پيگيسي  .5

تغييرس دّيرد ترب    سبيتتبى زا  كٌيد ٍ ثس ّوبى اسبس ٍة

آًْب ثبال ثبقي ثوبًد. ٍضؼيت سبيت زًكيٌگ سبيتتبى دز 

 هٌبثغ ازجبع زا ثب اهكبًبت ٍ اثصاز آًاليي  ثسزسي كٌيد ٍ 

ايٌكِ ثبشديدكٌٌدگبى ثيطرتس   سبيت زا ثيبثيد؛ثِ تسافيك 

    اش چِ طسيق ّستٌد، اگس ثِ ٍسيلِ جستجَ ٍ يب ليٌكْرب 

آهدُ اًد، اش چِ كلوبت كليدي ثِ سربيت زسريدُ اًرد ٍ    

ٌّگبم ثربال ثرسدى زتجرِ سربيت دز     سبيس اطالػبتي كِ 

ثسايتبى هي تَاًٌد هفيرد ثبضرٌد . توربهي ايري     ايٌتسًت 

هَازد زا ثرساي ثربالتس زفرتي زتجرِ تربى دز هَتَزّربي       

 اػوبل كٌيد.جستجَ 

تؼدادي هقبلِ ثب كيفيت ثساي سبيت خَد تْيِ ٍ ثِ ثجت  .6

ثسسبًيد شيسا صردّب سربيت ديگرس هوكري اسرت اش آى      

 فبدُ كٌٌد ثدٍى ايٌكِ ًبهي اش سبيت ضوب ثجسًد.است

دايسكتَزيْبي ٍثالگ ّرب هيبًرِ خرَثي ثرب هَتَزّربي       .7

جستجَ دازًد ٍ تؼداد ثسريبز شيربدي ليٌرك زا دز خرَد     

ثجت ًبم دز آًْب هيتَاًرد كورك ضربيبًي     جبي دادُ اًد.

ثساي ثْجَد زتجِ سبيت ضروب ثبضرد. ضروب هيتَاًيرد ثرِ      

 "دايسكتَزي ّبي ٍثالگ "ػجبزت زاحتي ثب جستجَي 

 . ثجت ًبم دستسسي پيدا كٌيد ًَازّبيدز گَگل ثِ 

كبهٌررت گراضررتي دز ثالگْررب هؼوررَل تررسيي زٍش دز   .8

ثبالثسدى تؼداد ليٌك ّبي قبثرل دستسسري ثرِ سربيت     

ايي زٍش ثسيبز هَثس است. اش قبثل  هحسَة هي ضًَد.

پيگيسي ثَدى  ثالگْبيي كِ دز اًْب كبهٌرت هيگرازيرد   

 ّونٌيي هيتَاًيد دز ديگس ثالگْبيي كِ هطوئي ضَيد.

دز آًْرررب اش ايررري دسرررتَز اسرررتفبدُ ضررردُ اسرررت    

"NOfollow" .ًيص استفبدُ كٌيد 

ثِ ٍاسطِ هطبلت جديرد ٍ  دز ايٌتسًت فضبّبي ػوَهي  .9

تبشُ، تبثيس ثسيبز خَثي ثس ثبال ثسدى زتجِ سبيت دازد. دز 

يرد ٍ اش  ػوَهي پس زفت ٍ آهد پسٍفبيل ثبش كٌ فضبّبي 

الجتِ ضرسكت   ليٌك سبيت ثِ ػٌَاى اهضب استفبدُ كٌيد.

سبيت ضوب ًصديك تسًد هيتَاًد  دز فضبّبيي كِ ثِ ٍة

 ثِ ثْجَد زًكيٌگ سبيتتبى كوك كٌد.

، سبيت (?social bookmarking)گرازيْب ًطبًِ  .10

، فيس ثرَ،، اٍزكربت، دليطرص،    Twitterّبيي ًظيس 

ٍ ..  Linkedin، استبهجل آپري،  Diggهيكس، زديت،

شهبًيكرِ   ٍاى ٍ ّصازّب ثبز تسافيك دازًرد. هحجَثيت فسا

هطلجتبى زا دز ايي ضجكِ ّبي اجتوبػي ًطربًِ گررازي   

ٍ  هيكٌيد، ثِ صَزت خَدكبز ثِ سربيت يرب هقبلرِ ضروب    

 . دّد ليٌك هيّونٌيي دز ّس ًوبيص ػوَهي ، 

ثرب ايري كربز     سبيت خَد زا ثِ طَز هٌظن ثِ زٍش كٌيرد.  .11

ثِ آى ازشش  قجل آى زا ضٌبسبيي كسدُ ٍگَگل ثيص اش 

هيدّد. ّونٌيي ايي كربز هري تَاًرد فسصرت هؼسفري      

هطبلجترربى دز گَگررل زا ثرريص اش پرريص فررساّن كٌررد .  

هيتَاًيد اثصازي ًصت كٌيد كِ ًقطِ سبيت زا ثِ صَزت 

تْيِ ٍ  ٍ .. ask.comخَدكبز دز گَگل، يبَّ، ثيٌگ، 

سبيت يرب   كسدُ ٍ ثِ ًوبيِ سبشي ثْتس اش صفحبتثجت 

 ٍثالگ كوك هيكٌد.
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 زاُ اًرداشي خرَد زا  هطبلرت  سيستن خَاًدى ٍ اضتسا،  .12

ايي كبز ثِ خَاًٌدگبى هطبلت ضوب اجربشُ هيدّرد    كٌيد.

اضرتسا، ثگيسًرد ٍ يرب ايٌكرِ      RSS feedكِ تَسر   

 هيتَاًيد آًْرب زا اش طسيرق سسٍيسرْبي آًاليري هبًٌرد     

feed burner يب سبختي گسٍُ دز تَييتس يرب    گَگل

يس ثَ، هطلغ كٌيد. ايي يك زٍش ثساي ثبال ثرسدى  ف

تؼداد خَاًٌدگبى سبيت است گسچِ ايي كبز ثب ثبال ثسدى 

 كيفيت هطبلت، خَدثتَد اًجبم هي پريسد.

شىیدٌ باشید اما تا  SEOممكه است شما قبالً راجع بٍ برخي از ايه راَكارَا

میتًاود كمك بهٍ   SEOبٍ حال بٍ آن عمل وكردٌ باشید. بٍ كار گیری ايه وًع 

سسايي بٍ باال بردن ترافیك ي ارتقای روكیىگ سايت شما بكىد .

www.startsite.ir 


