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 ةَ ٌام درا

 8ضئّ.ةیظ از و ززاب ىحذؽػ و ىغاور ةحخ عیسیً حطیً آكازاٌی ُطحو 

دیسیحال  دیسیحال فػانیث دارم و در ایً ضال ُا ىغاورضال اضث کَ در فضای 

.دیهی دّعحانو ةا ىعانػَ  یس فٍی چٍریً پسوژه ىّفق ةّده امو ىر ىارکحیٍگ

 ر ةِیٍَ ضازی وةطایث دّد ةسداریر.ایً کحاب كسار اضث گاىی ىفیر د

  دوضرارم ضسیع ةسیو ضس اؼم ىعهب+ 

 اؼم ىعهب چیَ؟-

 +ضئّ

 ضئّ ! 99جا  0ا ىً ُيساه ةاعیر از ة

 000؟ چسا  99ایً اضث کَ چسا  َضّانی کَ ىيکٍَ اةحرا ذًُ عيا را درگیس کٍ 

 ٌَ؟ 

دب ةایر ةگو ضئّ یػٍی ٌلغَ راه پیغسفث ضایث ُا در ٌشد گّگم و ایً ٌلغَ 

ُس ىرت زىاٌی کَ ىیگزرد ةسوز ىیغّد و دضحّرانػيم ُایی ةَ ایً ٌلغَ 

 اضافَ ىیگسدد.

 ریو کَ ضئّ یػٍی رغایث دضحّرانػيم ُای گّگم.پص جا ةَ ایٍسا ىحّزَ ع

( ةَ ىػٍی ةِیٍَ ضازی ةسای search engine optimizationضئّ از ىذفف )

 ىّجّر زطحسّ ىی آیر.



4 
 

 

 ُای ىّجّر ةسای را رغایث ایً كّاٌیً ضایححان کَضئّ از كّاٌیٍی پیسوی ىیکٍر 

 ضایث,ایث کٍیوةیغحس ةذّاُیو ایً كّاٌیً را رغ ُسچَ و ىیکٍر ةِیٍَ زطحسّ

 ٌحایر در را ىا ضایث رجتَ و ىیغّد عٍادحَ اُيیث ةا گّگم ٌشد ىا ٌظس ىّرد

 افشایظ پیرا دّاُر کسد. زطحسّیظ

 

 

ةطیاری از کارُای عذؽی ىا دارای انگّریحو ىغذػ و روجیً از پیظ جػییً 

و اگس ةذّاُیو فػانیث روزاٌَ دّدىان را گطحسده جس کٍیو ٌیازىٍر  عره ُطحٍر

ةسٌاىَ ىغذػ ُطحیو جا کارُا را ةَ ؼّرت ىٍظو اٌسام ةرُیو کَ ٌام ایً  یک

ةسٌاىَ را انگّریحو ىی ٌاىیو.اىیروارم جا ةَ ایٍسا ایً واژه را دّب درک کسده 

 ةاعیر.

ان ضایث ُا ةا رغایث در گزعحَ گّگم دارای انگّریحو ُای ضاده ای ةّد و ىریس

 رجتَ دّةی ةسدّردار ىی عرٌر.از ُای ضاده گّگم ةَ راححی کسدن فاکحّر

ونی اىسوزه ةا جّزَ ةَ گطحسش ةازار دیسیحال و افشایظ کارةسان حسفَ 

گّگم دضحّرانػيم ُای ةیغحس و ضذث گیساٌَ جسی ٌطتث ةَ كتم ةَ ىریسان ,ای

 ضایث ُا ارائَ کسده اضث.

 ححيا ضّال ىیکٍیر کَ چسا گّگم ایٍکار را ىیکٍر ؟

ٍر کَ روزاٌَ در حال زطحسّ ُطحٍر و كعػا ةسای ىغحسیان گّگم کارةساٌی ُطح

 رضایث آن ُا جالش ىیکٍر.
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 اُيیث ضئّ

 انگّریحو گّگم ةاز کٍو.,جا ةَ ایٍسا ىیذّاضحو ذًُ عيا را ٌطتث ةَ ضئّ

 ةشاریر ةا یک ىذال عسوع کٍو:

فسض کٍیر عيا جّنیر کٍٍره یک ىحؽّل ارگاٌیک ُطحیر.كعػا عيا ةسای 

ر ةازاریاب ُطحیر کَ ىحؽّل عيا را ةَ ىحلاضیان ةَ فسوش ٌیازىٍر یک یا چٍ

 فسوش ةسضاٌٍر.

را ُشیٍَ ُا و ضّدُی ایً ةازاریاةان را در ٌظس ةگیسیر کَ ةَ چَ ىیشان عيا 

 ىیکٍر.درگیس دّد 

ضاغث اضث و یک ةازاریاب حراکذس جایيی کَ ىیحّاٌر ةازاریاةی کٍر  42یک روز 

دغرغَ وزّد دارد کَ ةَ چٍر ٌفس ضاغث در ظّل روز اضث و ةاز ُو ایً  8

 در ظّل ایً ضاغث ةفسوعر؟! ىیحّاٌر

حال ایً ةطحس را در فضای دیسیحال جؽّر کٍیر.اگس عيا ىعاةق ةا دضحّر انػيم 

ةا یک ىححّای ضئّ عسوع ةَ راه اٌرازی وةطایث دّد کٍیر و ىحؽّل دّدجان را 

را ةیً ىیهیّن ُا  كسار دُیر ىیحّاٌیر ایً ىحؽّلزاىع در در ؼفحَ ضایححان 

 کارةس ةازاریاةی کٍیر.

 پص كعػا جفاوت ةطیاری ةیً ایً دٌیا و آن دٌیا وزّد دارد.

 ٌکحَ ای کَ در پاراگساف ةاال ةّد ىحّزَ عریر؟؟

+ وةطایحی ىیحّاٌر ةیً ىیهیّن ُا کارةس ةازاریاةی کٍر کَ ةا دضحّر انػيم ضئّ 

 پیظ رفحَ ةاعر.

 .اؼّل ضئّیک وةطایث ةا  پص از ایً نحظَ ىیپسدازیو ةَ
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 ةَ ضایث ىّضّع ةیاٌگس جیحسضایث.ىیتاعر آن جیحس ضایث یک ضذحار اونیً

 ةا ىٍاضب جیحسی ةایر عيا ةٍاةسایً.ةّد دّاُر زطحسّگس ىّجّرُای و کارةسان

 . کٍیر ایساد ضایححان فػانیث ىّضّع

 ازةایر  ضایححان ؼفحات از مکرا ُس ةسای عياانتحَ در ٌظس داعحَ ةاعیر کَ 

 . ٌياییر اضحفاده یگاٌَ جیسُای

ىیتاعر.ایً كطيث از  <head> <head/>ىیان جگ  <title>جگ 

 .كاةم ىغاُره اضث  header.phpفایم

ةیاٌگس ىّضّع اؼهی ضایث عيا اضث.ضػی کٍیر  عيا ضایث ؼهی ؼفحَ جیحس

 ٌگاه کارةس را زهب کٍر.جیحسی اٌحذاب کٍیر کَ ُو ةسٌرجان را ىػسفی کٍر و ُو 

 

ر ةگیسد از جسسةَ ٌغان داده اضث کَ اگس کهيَ کهیری ُرف ىا در جیحس كسا

 پص ححيا ایً کار را اٌسام دُیر. دّاُیو عرةازدُی دّةی ةسدّردار 

 

 

 

 



7 
 

 ةایر ىٍاضب جیحس اٌحذاب از ةػر کَ ضایث جّضیحات جگ ىِو ةذظ ةَ ىیسضیو

 .ٍیوک اضحفاده دّد ضایث ةسای دّةی جّضیحات از

 

 غتارت یا کهیری کهيَ چٍر عاىم ىیحّاٌر ةذظ ایً ةذظ ُيان ةذغی اضث ایً

 . عّد جغکیم پاراگساف دو جا زيهَ یک از ىیحّاٌر ُيچٍیً و ةاعر

 ُيیً ةذاظس و ىیرُر ٌيایظ دّد کارةسان ةسای را زطحسّ  ىسجتط ؼفحات گّگم

 .  ٌياییر حفادهاض یکحا جّضیحات از ضایححان ؼفحَ ُس ةسای ةایر عيا دنیم

 

  جّضیحات ٌّعحً ةسای ٌکاجی

 ُیسان ایساد کارةس ةسای کَ ٌياییر اضحفاده دّد ٌّعحَ ةسای جّضیحاجی از 

 . ةسود ةاال ىعهب آن دّردن کهیک اىحیاز و کٍر

 و  ٌياییر دّدداری ٌیطث ٌّعحَ ةَ ىسةّط کَ جّضیحاجی ٌّعحً از

 .پسُیشیراضحفاده ةیظ از کهيات کهیری در جّضیحات دّد ة

  ححيا کهيَ کهیری دّد را در جّضیحات ةکار ةتسیر و ُيیٍعّر اضحفاده  از

 ! ُو ىػٍی کهيات کهیری دّد
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 ُو و کارةس ةسای جا دُیر جغیس زیس عکم ةَ را دّد ضایث ىعانب دُی آدرس

 ةاعیر. کسده کيکی زطحسّ ىّجّر ةسای

http://example.com/postname   

 درسآ دو  ىيکٍَ کَ ُطحیر ایً ٌگسان و ةاالضث ضایححان ىعانب جػراد اگس اىا

 ادرس ضادحار در جس دكیق یکو دُی ازادرس ىیحّاٌیر عّد جّنیر ُو ىذم

 .ٌياییر اضحفاده ىعانب دُی

اٌگهیطی اضحفاده  urlاگس از ,دّد کهيَ کهیری دّد را ةکار ةتسیر  urlححيا در 

 ری را كسار دُیر.ىیکٍیر ىػادل کهيَ کهی

 

 ةَ را ضایث ضادحار ایٍکَ از ةػر. ضایث ىِو ُای ةذظ از دیگس یکی ةَ ىیسضیو

 جّنیر ةَ عسوع ضایث آىرن ةاال ةسای ةایر کسدیر ضازی آىاده ةِیٍَ ؼّرت

 ةا ةساححی و ةّد ضاده ةطیار گّگم انگّریحو پیظ ضال چٍریً در.کٍیر ىححّا

 ىیسویو زهّ ةَ رو ُسچَ ونی آىر ىی ةاال ضایث ىححّا در ادهض جکٍیک چٍر

 .  ةّد دّاُر دعّار ایٍکار

 . ىیتاعر کهیری کهيات ُيان یا ةسچطب.جّضیحات.جیحس عاىم ىعهب ُس

 كؽر و ىیکٍیر فػانیث افشار ٌسم زىیٍَ در کَ داریر  ضایحی ىذال غٍّان ةَ

 ىیذّاُیر را ةحخ ایً چعّر.ریدار را فحّعاپ افشار ٌسم ةسای ىححّایی جّنیر

 و ةسجس ُای ضایث ضساغ ةَ ىیسیو  راحث کَ ایٍَ زّاب دب!  ةٍّیطیر؟

  جيام ىیکٍیو کپی رو ىحٍغّن

 ىعانب ٌتایر عسایعی ُیچ جحث غٍّان ُیچ ةَ.اضث ُيیً عيا اعحتاه ةشرگحسیً

 .    ةٍّیطیر دّدجان جيام ؼّرت ةَ ةایر و ةاعر کپی ضایححان عره جّنیر
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ىححّا یکی از ىِو جسیً ةذظ ُای یک وةطایث ىیتاعر چّن ةَ واضعَ جّنیر 

 ىححّا ىیحّاٌیر ضایححان را ةسوزضاٌی و ضئّ کٍیر.

اگس وةطایث عسکحی داریر و یا ةػضا فسوعگاُی داریر کَ ىحؽّنحان کو اضث 

ححيا ةذظ ةالگ ضایححان را راه اٌرازی کٍیر و عسوع کٍیر ةَ ضئّ کسدن 

 ضایححان.

 :رىساحهی را ةگزراٌیةایر  ر ىححّای ةِیٍَ جّنیر کٍیر ای ایٍکَ ةحّاٌیةس

 

  0ىسحهَ 

 ضّال پاضخ دُیر ضَعيا اةحرا ةایر ةَ 

 ؟ چسا ةایر ىححّا جّنیر کٍو 

 ىذاظب ىححّای ىً کیطث ؟ 

 ىححّای جّنیر عره ىً چَ ٌیازی را ةسظسف ىیکٍر؟ 

نیر ىححّا ةَ دّدجان ضّاالجی ىیتاعر کَ ةایر كتم از عسوع جّ,ایً ضّاالت

 پاضخ دُیر و ضپص ةَ ىساحم دیگس ةپسدازیر.

 

 

 4ىسحهَ 

در ایً ىسحهَ کَ یکی از ىساحم ىِو ةسای عيا ةَ حطاب ىی آیر ایً اضث کَ 

ةایر جػییً کٍیر کَ ىححّای ىً كسار اضث ةا چَ کهيات کهیری در ٌحایر گّگم 

 كسار گیسٌر.
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 پص ةایر کهيَ کهیری دّد را اٌحذاب کٍیر

 

  LSIاةشارُای زیادی ةسای جػییً کهيَ کهیری وزّد دارٌر یکی از اةشارُا ُيان

 ُایی ُطحٍر کَ دّد گّگم در اٌحِای ٌحایر گّگم ٌيایظ ىیرُر.

غٍّان ىلانَ و ُيچٍیً در دّد ىححّای عيا ىیحّاٌیر از ایً کهيات کهیری در 

 ةکار ةتسیر. دّد
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 3ىسحهَ 

ر کٍیر.ظتق آىارُا ىعانتی از ةازدیر ةاالیی ىححّای زاىع و ادحؽاؼی جّنی

کهيَ دارٌر.پص ضػی کٍیر ىححّای زاىػی  4800ةسدّردار ُطحٍر کَ ةیظ از 

 را ةَ ىذاظب ٌغان دُیر.

 کهيَ اضث. 300حراكم جسیً کهيَ ای کَ ىیحّاٌیر ةسای ىححّای دّد ةٍّیطیر 

 

ضث ةَ ایً دنیم غٍّان یکی از ىِيحسیً ةذظ ُای جّنیر ىححّای عيا ا :0ٌکحَ 

کَ کارةس در ٌحایر گّگم غٍّان عيا را ىیتیٍر کَ کهیک ىیکٍر پص ةایر غٍّاٌی 

ایً ٌکات را ةذاظس ةطپاریر و  .کارةس را جسغیب ةَ کهیک کٍیر ةٍّیطیر کَ

دّدجّن در گّگم کهياجی را ضسچ کٍیر و ةتیٍیر ىریسان ضایث ُای ركیتحان از 

چَ ایره ای داریر ةسای ززاةیث ةِحس غٍّاٌحان چَ غٍّاٌی اضحفاده ىیکٍٍر و عيا 

 ٌطتث ةَ ركیتاٌحان؟!

: پارگساف اول ىححّای عيا ىِيحسیً ةذظ ىححّای عيا اضث.ضػی کٍیر  4ٌکحَ 

ةا کهيَ کهیری  ىسجتطو کهيات کهیری کهيَ کهیری اؼهی در پارگساف اول از 

 اؼهی ةکار ةتسیر.

 

ایحان ةکار ىیتسیر ححيا جّزَ کٍیر کَ جؽاویس کَ عيا در ضایححان و ىححّ

ادحؽاؼی دّدجان ةاعر.گّگم ةَ راححی ىیفِير کَ جؽاویس عيا کپی عره اضث 

 یا دیس.

  altئش اُيیث اضث ایً اضث کَ ححيا از دؽّؼیث جگ حاٌکحَ ای دیگس کَ 

 اضحفاه کٍیر و ةَ گّگم ةفِياٌیر کَ جؽّیس عيا ىسةّط ةَ چَ ىّضّغی اضث.
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ویس دّد را ادحؽاص دُیر و ةَ کهيات کهیری ىححّایحان و کهيات جؽا  altىحً 

 کهیری ىسجتط ةا ىححّایحان.

 

 

Robots.txt  ٌام فایهی ىیتاعر کَ در روت ضایث عيا ةایر آپهّد عّد.ةسای

 ؼحث وزّد ایً فایم ظتق دضحّر انػيم زیس اضحفاده کٍیر.

http://exmaple.com/robots.txt 

آدرس ضایث دّد را وارد کٍیر.اگس ایً فایم وزّد   example.comةسای 

را دریافث کسدیر ححيا ةایر ایً فایم ىحٍی را ةطازیر و در  202ٌراعث و دعای 

 روت ُاضث دّد آپهّد کٍیر.

دشش و ایً فایم ةَ گّگم دضحّر ىیرُر کَ چَ آدرس ُایی از ضایث عيا را 

 ایٍرکص کٍر و چَ آدرس ُایی را ایٍرکص ٌکٍر.

 

 ةَ ظّر ىػيّل اگس ةذّاُیو یک ٌيٌَّ را ىذال ةشٌیو ایً ظّر ىیغّد :

 

User-agent: * 

Disallow: /wp-admin/ 

Allow: /wp-admin/admin-ajax.php 

 

 ال ةسای یک ضایث وردپسضی ىیتاعر. ایً کر ةا

 ُا را عاىم عّد.کَ جياىی رةات ىیگّییو دط اول  در

http://exmaple.com/robots.txt
http://exmaple.com/robots.txt
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 كطيث ىریسیث ضایث را ایٍرکص ٌکً. در دط دوم ةَ ایً اعاره ىیکٍیو کَ

 wp-adminم ةَ ایً اعاره ىیکٍیو کَ كطيث  پّعَ ىّرد ٌظس کَ در در دط ضّ

 ایٍرکص کً. اضث را  

 ىیتیٍیر کَ ةَ راححی ةا رةات ُای گّگم ةَ واضعَ ایً فایم در ارجتاط ُطحیو.

 

 

، یک فایم پیکسةٍری وب ضسور آپاچی اضث کَ ىیحّاٌر  htaccess. مفای

. ایً فایم ىی جّاٌر ٌيایردضحسضی ةَ ضایث یا ٌحّه غيهکسد آن را کٍحسل 

ةَ راححی  htaccess. فایم. یک دُرجٍظیيات پیظ فسض ضسور آپاچی را جغییس 

آپهّد  FTP ایساد عّد و ضپص از ظسیق text / HTML ىی جّاٌر ةا ویسایغگس

.ةَ غٍّان ىذال ةا اضحفاده از ایً فایم ىیحّاٌیر ةحخ ریرایسکث ُا را عّد

ىطرود ضازی آیپی ُای داص و... کَ در ٌِایث زِث غيهکسد ضایث ,اٌسام دُیر

 عيا ىّرد اضحفاده كسار ىیگیسد.

 

 

َ عيا ةَ واضعَ ضایث ىپ)ٌلغَ ضایث( ةَ ىّجّر ُای زطحسّ ىیگّییر ک

عيا را ىغاُره کٍٍر و ؼفحات ضایث دّد را ىّجّر ُای زطحسّ  چگٌَّ ضایث

 نیطث ىیکٍیر.
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عيا یکتار ضایث ىپ دّد را ىیطازیر و ةػر از جّنیر ؼفحات ضایث عيا ةَ 

 ؼّرت دّدکار ضایث ىپ عيا ةسوز ىیغّد.

کٍیر: پص از ایٍکَ ضایث ىپ دّد را ضادحیر ةایر ٌکحَ ای کَ ةایر ةَ آن جّزَ 

ا ةَ اةشار ضسچ کٍطّل گّگم ىػسفی و دتث ٌياییر.)ظتق جؽّیس ضایث ىپ دّد ر

 زیس(

 

 

 .(Google webmaster toolsدر اداىَ ةَ ایً اةشار گّگم ىیپسدازیو)

 

ىکاٌیطو ارجتاط ةیً عيا و گّگم اضث.ةا ,ایً اةشار کَ جّضط گّگم ىػسفی عره

ر از غيهکسد ضایث دّد در ٌشد گّگم اضحفاده از ایً اةشار رایگان ىیحّاٌی

ححيا ةَ ظّر ىراوم وةطایث دّد را در ایً اةشار ةسرضی کٍیر جا ىغکهی ةتیٍیر.

کافیطث در گّگم وةيطحس جّنش دتث ٌام پیظ ٌیایر.ةسای اضحفاده از ایً اةشار 

 ٌياییر و از آن نزت ةتسیر.
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SSL ی ةسكساری یک پیٌّر رىشگزاری عره ةیً یک فٍاوری اىٍیحی اضحاٌرارد ةسا

یک پسوجکم اىٍیحی  Ssl  یا ةَ غتارجی دیگس  ىیتاعریک ضسور و یک ىسورگس 

عيا و وةطایث ىّرد ٌظس یک الیَ اىٍیحی جغکیم ىیرُر ىیتاعر کَ ةیً ةسوزر 

و اظالغات کر گزاری ىیغّد.در چٍر ضال پیظ زىاٌی کَ پسوجکم را فػال ضازی 

يا ةا ضسغث پاییً جسی نّد ىیغر.اىا در حال حاضس ایً ىغکم ىیکسدیر ضایث ع

ىّضّع فػال ,ةسظسف عره اضث و گّگم ةذاظس رضایث ىٍری ةیغحس کارةساٌظ 

م را ةَ ىریسان ضایث گّش زد کسده اضث.پص در اونیً فسؼث ضازی پسوجک

 ٌطتث ةَ فػال ضازی آن اكرام ٌياییر.

 

 

سایٍر ىطحيسی در زِث ةِیٍَ ضازی ضایث در ىّجّر ُای زطحسّ  ضئّ ةَ ف

ىیگّیٍر اىا در گّگم ادوردز کَ یکی ضیطحو ُای گّگم ىیتاعر وةطایث عيا 

ةَ ازای پسدادحی کَ ةَ ایً ضیطحو کسده ایر ضایث عيا در ىرت زىان جػییً 

عره و در کهيَ کهیری ُرفحان در ىّجّر زطحسّ گّگم ةَ ؼّرت جتهیغاجی 

 غان ىیرُر.ٌ

ةِحسیً ٌّع اضحساجژی اضحفاده از ُس دو ٌّع ةَ ؼّرت ُيشىان ىیتاعر.ونی اگس 

 فلط ضیطحو جتهیغاجی را پیظ ةگیسیر ةَ ضسرجان جيام دّاُر عر.
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عتکَ ُای ُای ازحياغی یکی از ىحسکَ ُای ةطیار غانی ةسای رعر وةطایث عيا 

 . ُطحٍر

SMO  یث ةسای عتکَ ُای زش یکی از فسایٍر ُای ضئّ ةَ ىػٍای ةِیٍَ ضازی ضا

 .ازحياغی ىیتاعر

ل ضیگٍال ُای عيا ٌطتث ةَ ضال ُای كتم ةیغحس جّزَ گّگم ةَ ضّعیا

 ىیکٍر.

ةَ ایً ؼّرت کَ کاىال پطث ُای عيا را زیس ٌظس ىیگیسد جا ةتیٍر ةَ چَ ىیشان 

اعحساک گزاری ؼّرت ىیگیسد و ةَ چَ ىیشان در ىّرد پطث ُای عيا ؼحتث 

 ىیکٍٍر؟!

عر و ةایر پص ؼسفا گزاعحً نیٍک پطث در عتکَ ُای ازحياغی کارضاز ٌيیتا

 ةَ ؼّرت ُرفيٍر دادم عتکات ازحياغی فػانیث داعحَ ةاعیر.

SMO  ىذففSearch engine optimization  .اضث 
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اىیروارم ةػر از دّاٌرن ایً کحاب ةحّاٌیر ,دب رضیریو ةَ پایان ایً کحاب 

 كرم ىحکيی در افشایظ ةِیٍَ ضازی ضایث دّد ةسداریر.

ىّاردی کَ در ایً کحاب ذکس عر ىّارد ةطیار کهیری در پیغسفث ضایث عيا 

 ُطحٍر.

 اىیروارم پایتٍر ةَ اؼّل ةاعیر و ؼتّر.

در ضایث دکحس آکادىی ةا در كطيث ٌظسات   ةا ىسازػَ ةَ ةذظ جياس ةا ىا

ىیحّاٌیر ضّاالت دّدجان را ةپسضیر جا در کيحسیً زىان ىيکً پاضذگّ عيا 

 دوضث غشیش ةاعو.

 آكازاٌیحطیً  –ةا اححسام 

DrAcademy.ir 

 

 


