
 

 سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست؟
سئوی . های فنی سئوی خود را تقویت کنیدنخست باید مهارت ای شویدخواهید یک کارشناس سئو حرفهاگر می

تکنیکال تنها به عوامل فنی سایت وابسته است و هر چقدر افراد بخش فنی و افراد بخش سئو یک سایت به این 
 .رودتر پیش میتر و سریعتر، اصولیسازی سایت بسیار راحتموضوع اهمیت بدهند، بهینه

تمامی ایرادات آن از اهمیت بسیار سازی و رفع سازی یک سایت است که بهینهسئو تکنیکال اولین قدم در شروع بهینه
 .باالیی برخوردار است

های برتر نیاز به یک سایت مناسب دارید. برای گوگل نیز این موضوع بسیار مهم است شما برای رتبه گرفتن در رتبه
مقالۀ سئو U کند. درکه سایت شما یک سایت مناسب باشد و بعد به مواردی مانند محتوا و اعتبار سایت شما توجه می

ل به توضیح ماهیت سئو پرداختم و در این مقاله قصد دارم به سراغ اولین مرحله از مراحل سئو به طور کام چیست
  .یعنی سئوی فنی یا تکنیکال بروم، پس با من همراه باشید

 

 اصول تکنیکی یک سایت چیست؟
ان، بلکه برای فقط برای کاربرکنید، باید مطمئن شوید که نه زمانی که محتوای ارزشمندی برای سایتتان آماده می

ای از کارهایی ، سئو تکنیکال یا سئو فنی مجموعهMOZ درک باشد. طبق تعریف سایت موتورهای جستجو نیز قابل
ایندکس شود. کارهایی  های خزنده موتور جستجو، تر توسط رباتتر و راحتشود سایت شما سریعاست که سبب می

از جمله مواردی هستند که برای هر سایتی باید بررسی شوند  سازی کدها، ساخت نقشۀ سایت و غیرههمچون بهینه
 .و بهبود یابند

 .باشدهمانطور که در مقالۀ قبل نیز اشاره کردم، سئو تکنیکال، زیرمجموعۀ سئو داخلی است و بهبود آن در اولویت می

ها دارد و یک ابزار بسیار قدرتمند برای تحلیل و امتیازدهی به انواع سایت ixGTMetr سایت بد نیست بدانید که
 .توانید با استفاده از آن تا حد زیادی سایت خود را بهبود دهیدشما می

 

 چرا سئو تکنیکال اهمیت دارد؟
عالی و سازی سایت می باشد. شما هر چقدر محتوای های اصلی سئو هنگام بهینهسئو تکنیکال یکی از شریان

 .ایدساختارمندی تولید کنید و نتوانید آن را به خوبی معرفی کنید در واقع هیچ کاری نکرده

کند اما باید بندی میبندی و رتبهاز دید من گوگل یک کتابخانه است که محتواها را بر اساس کیفیت هر کدام دسته
 .تر به خوبی در سایت خزش کند {بخزد}ساده بتواند به راحتی به تمامی مطالب دسترسی داشته باشد و به عبارت

برای این کار سایت شما باید به خوبی طراحی شده باشد و از جانب گوگل به مشکل یا خطایی بر نخورد. هر چند 
توانند مانند یک انسان مفاهیم را درک کنند. اگر به هر کنند اما هنوز نمیتر عمل میروز قویموتورهای جستجو روزبه

کند یا خیر، برایشان درک اینکه محتوای شما در مورد چه موضوعی است و یا اینکه نیاز کاربران را برطرف میدلیلی، 
گیرند. به همین دلیل سئو تکنیکال یکی از مهمترین بخش های سئو است. در سخت شود، محتوایتان را نادیده می

 .پردازمادامه به مواردی که باید بررسی شوند می

https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88-%da%86%db%8c/
https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88-%da%86%db%8c/
https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88-%da%86%db%8c/
https://gtmetrix.com/
https://gtmetrix.com/


 

 چیست؟ HTML انواع تگ های
شده در کدنویسی آن است. های استفاده یکی از اقدامات ُپر اهمیت در فرآیند سئو، بررسی ساختار صفحه و المان

سازی شده باشد، برای گوگل نویسی یا سیستم مدیریت محتوایی پیادهفارغ از آنکه سایت شما با چه زبان برنامه
عالوه بر نمایش صحیح اطالعات به کاربر، درک محتوا  HTML ایشود. کدهنمایش داده می HTML همیشه به زبان

های مؤثر در سئو تکنیکال را کنند. در این مقاله برخی از تگتر میهای موتورهای جستجو را نیز آسانبرای ربات
 .کنممعرفی می

 چیست؟ Canonical تگ
های جدی به سئو سایت وارد کنند. توانند آسیبهای کپی و محتوای تکراری میدانید متنطور که میهمان

مثال یک سایت فروشگاهی را در نظر بگیرید که چند رنگ مختلف از یک محصول را برای فروش، عرضه کرده عنوانبه
چنین، برای است و متن توضیح این محصوالت یکسان است اما در ویژگی رنگ متفاوت هستند. در مواردی این

های تکراری و جلوگیری از پنالتی شدن، بهتر است از تگ لینک با عبارت کنونیکال اجتناب از مشکالت ناشی از متن
 :استفاده کنید. به عنوان مثال به کد زیر نگاه کنید

</"/<link rel="canonical" href="https://example.com/samplepage> 

شود به این معناست که لینکی که در این تگ آمده است، نسخه اصلی نوشته می Head کد باال که در قسمت
 .باشد(کنونیکال) این صفحه می

 های هدینگ کدامند؟تگ
کنند. همچنین ها در واقع راهنمای مخاطبین و موتورهای جستجو هستند و ساختار یک متن را تعریف میهدینگ

کنند درک بهتری از محتوا های هدینگ هم در بهبود تجربۀ کاربری مؤثرند و هم به موتورهای جستجو کمک میتگ
 H1 . این نکته دارای اهمیت است که از تگهستند H6 تا H1 های هدینگ به ترتیب اولویت ازبه دست آورند. تگ

باشد های اصلی متن میکننده سرفصلمشخص H2 بار در صفحه و برای عنوان مقاله استفاده کنید. تگفقط باید یک
 .گیرندهای فرعی و زیر تیترها مورداستفاده قرار میعنوان سرفصلنیز به H6 تا H3 هایو تگ

ای که باید به آن هیچ محدودیتی از لحاظ تعداد استفاده وجود ندارد و تنها نکته H6 تا H2 هایبرای استفاده از تگ
مثال اگر از عنوان صورت سلسله مراتبی استفاده شوند و بهها بهتوجه داشت این است که باید دقت کنید این هدینگ

 !هم استفاده کرده باشید H2 کنید، باید پیش از آن از تگاستفاده می H3 تگ

 

 های هدینگ بر سئو سایت چیست؟یر تگتأث
دهد. بسیاری از کاربران شود و یک دید کلی از مقاله ارائه میها باعث بهبود خوانایی متن میاستفاده از سرفصل

خوانند تا متوجه شوند آیا آن مقاله های آن مقاله را میشوند، ابتدا مقدمه و سپس سرفصلوقتی وارد سایتی می
گیرند رعت متنی را بررسی کنند احتماالً تصمیم به ترک سایتتان میسباشد یا خیر. اگر نتوانند بهمیپاسخگوی نیازشان 

های جذاب که توصیف خوبی از محتوای روند. بنابراین انتخاب سرفصلهای دیگر در نتایج جستجو میو سراغ سایت



 
آن مقاله کند و نرخ پرش سایت که میزان تواند کاربران بیشتری را ترغیب به خواندن آن بخش از متن باشد می

 .شودبندی است و باعث بهبود سئو تکنیکال مییابد. این یک فاکتور مهم در رتبهخروج کاربر است، کاهش می

بینا را نیز جلب توانید حتی رضایت کاربران نابینا یا کمها این است که میتوجه در استفاده از سرفصلدیگر نکتۀ قابل
خوبی ساختار متن تواند بهمی Screen reader گیرند، یکقرار می HTML ها در کدهایکه هدینگنجایی کنید. از آ

ها را برای کاربر بخواند تا متوجه موضوع کلی متن شود. همینجا یک نکتۀ بسیار مهم گفته را تشخیص دهد و سرفصل
 Screenافزارحتوایی برخوردار است، از یک نرمتوانید برای اینکه متوجه شوید متن شما از استاندارد مشد که می

reader استفاده کنید! 

 

 متا تگ چیست؟
شوند و وظیفه دارند اطالعاتی از محتوای سایت درج می HTML  در فایل Head  هایی هستند که درون تگالمان

واند در رتبۀ سایت شما در تها میسازی آنشما را در اختیار موتورهای جستجو و کاربران قرار دهند که قطعًا بهینه
 .گوگل و افزایش نرخ کلیک مؤثر باشد

سازی سایت پردازم که از نظر سئو و بهینههایی میها زیاد است و من در این مقاله تنها به معرفی متا تگتعداد متا تگ
 .برای موتورهای جستجو اهمیت دارند

کنند تا متوجه شوند سایت را برای چه کلمات کلیدی ک میها به موتورهای جستجو کممثال برخی از متا تگعنوان به
 .تر هستندهای سایت مهمبه نمایش بگذارند و کدام قسمت

 

 متا تگ عنوان چیست؟
باشد چرا که اولین بخشی از سایت شما است که کاربران در ها از نظر سئو میترین متا تگتگ عنوان یکی از مهم

شوند. عنوان صفحه باید توصیفی از محتوای صفحه باشد و بهتر است شامل صفحه نتایج جستجو با آن روبرو می
 .کلمه کلیدی نیز باشد

 

 متا تگ توضیحات چیست؟
متا تگ توضیحات همچون تگ عنوان بسیار پراهمیت است چرا که این بخش نیز در نتایج جستجو به کاربران نشان 

 .شودداده می

باشد و شاید نتوان توضیح واضحی از محتوای صفحه در آن اد کاراکتر میاز آنجا که تگ عنوان دارای محدودیت تعد
 .بخش ارائه داد، استفاده از تگ توضیحات بسیار کاربردی و مهم است

پس باید در این بخش توضیحات تکمیلی و جذاب در ارتباط با محتوای صفحه ارائه دهید تا کاربران بیشتری را برای 
 .رغیب کنید. دقت داشته باشید که بهتر است این متن نیز شامل کلمه کلیدی باشدکلیک بر روی لینک سایتتان ت

 



 

 افزایش سرعت سایت چیست؟
 .باشدپردازم، تأثیر سرعت سایت بر سئو میفاکتور دومی که در مبحث سئو تکنیکال به آن می

تری داشته باشد سرعت پايين شود. زیرا هرچه سایتبندی لحاظ میعنوان یک فاکتور در رتبهافزایش سرعت سایت به
 .شوند به آن سایت رجوع کنندکاربران کمتر ترغیب می

عنوان یک ویژگی مهم های موتورهای جستجو نیز برای گردش و خزش درون سایت از سرعت باال بهاز طرفی خزنده
شود که کارها آسان اعث میها با سرعت باالیی سایت شما را بررسی کنند، این ببرند. هر چقدر خزندهو مؤثر بهره می

شوند که طبیعتا باعث افزایش شود و در نتیجه مطالب سایت شما زودتر ایندکس (قرار گرفتن در نتایج جستجو) می
 .شودورودی از گوگل می

 

 ابزارهای تست سرعت سایت برای بهبود سئو تکنیکال کدامند؟
ت سایت را افزایش دهیم و چه عواملی سبب کاهش حال وقت آن رسیده به این مورد بپردازم که چگونه باید سرع

 شوند؟سرعت می

های مدیریت محتوا همچون ها (پالگین) در سیستمچه ترفندهایی برای افزایش سرعت سایت وجود دارد؟ آیا افزونه
سرعت توانند مؤثر باشند؟ اولین قدم برای پاسخ دادن به این سؤاالت این است که عوامل مؤثر در کاهش وردپرس می

 .را شناسایی کنیم

های مختلف سایت یکی از راهکارها برای شناسایی این فاکتورها استفاده از ابزارهای آنالین است. این ابزارها بخش
زمان بارگذاری آن، تعداد دهند، اطالعاتی در مورد حجم صفحه، مدتو تحلیل قرار میرا مورد بررسی و تجزیه 

 .دهندسازی ارائه میگذارند و در نهایت راهکارهایی برای بهینهاختیارتان میها به سرور و غیره در درخواست

های و تحلیل تمام بخشیکی از بهترین سایتها است که ابزاری برای بررسی تخصصی و تجزیه  GTmetrix سایت
های گوگل و یاهو وجود سازی سرعت در الگوریتمباشد. این سایت بر اساس پارامترهایی که برای بهینهسایت می

انگین این امتیازها، سرعت کلی سایت دهد و در نهایت میها امتیازی میدارد، سایت را آنالیز کرده و به هر یک از آن
 .خواهد بود
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 هاساختار بهینه شده برای ربات
 

گیرند که به سری ربات کمک میسایت شما، از یکگوگل و بقیه موتورهای جستجوگر برای مشاهده صفحات وب
 .شوندشناخته مییا خزنده، عنکبوت و غیره  (crawler) هایی مانند کراولراسم

سایت ندارند. یعنی اینطور نیست که امروز ها توانایی باالیی در بررسی صفحات وبنکته مهم اینجاست که این خزنده
 .تان را پیدا کنندها صفحهیک مقاله بنویسید، آن را به امید خدا ول کنید و منتظر باشید که خزنده

ها کمک کنید، چطور؟ یکی از بهترین راهکارها، در اصل شما باید برای دیده شدن سایتتان و صفحات آن، به ربات
 .ایجاد یک ساختار قابل پیگیری و دنبال کردن در سایت است
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سئو  گیرند. یعنی اگر من اینجا به صفحهها کمک میها برای پیدا کردن صفحات جدید، از لینکاصوالً خزنده

ها به آن صفحه ام تا رباتام، راهی هم ساختهلینک بدهم، عالوه بر اینکه آن صفحه را به شما معرفی کرده چیست
صفحه در پایگاه داده گوگل و نمایش در نتایج دسترسی پیدا کرده و ایندکسش کنند. (منظور از ایندکس ذخیره 

 .است)

های داخلی باشد. اگر بخواهم به صورت با توجه به همین مثال، وب سایت شما باید به طور استاندارد دارای لینک
سایتتان لینک داخلی وجود داشته باشد؛ در غیر اینصورت ممکن است خالصه بگویم، باید برای همه صفحات وب

 .ه صورت ناقص سایت را خزش کنندها بخزنده

 

 robot.txt  فایل
شود حالیشان کرد که ربات عزیز این ها موجودات زبان نفهمی هستند و به راحتی نمیدانم رباتتا جایی که من می

 !صفحه را ایندکس نکن

سایت هاست وب که در robot.txt ها صحبت کرد. فایل متنیشود با آنهای برنامه نویسی میاما خب با بعضی زبان
کند. های موتور جستجو ارتباط برقرار میشود، حاوی یک سری دستور برنامه نویسی است که با رباتشما بارگذاری می

 اما چرا؟

سایتتان، کمی کنترل داشته باشید. مثالً ها در مورد وبکند نسبت به رفتار خزندهدر اصل این فایل به شما کمک می
 ایندکس را سایتتان …ها درخواست کنید که صفحاتی مثل صفحه پرداخت واز آن robot توانید به کمک فایلمی

 Yoast SEOیوئست مثل پالگینهایی از توانیدمی نیستید مسلط بخش این نویسی برنامه زبان به اگر. نکنند
Premium دپرسبرای راحتی کار استفاده کنید، البته در ور! 

است. این ابزار یکی از  Yoast SEO Premium گیری عالی بودن سئوی داخلییکی از بهترین ابزارها برای اندازه
توانید با کمک این پالگین، محتوای صفحات سایت خود را ارزیابی و ممیزی های عالی وردپرس است و میپالگین

 .کنید

30Tخرید پالگین یوئست از طریق سایت ژاکت 

ها نتوانند سایت گذارند تا رباتهای وردپرسی یک خط کد در داخل فایل روبوت میدر حالت پیش فرض سایت
 .پروژه، این کد را از آن حذف کندناقص را بررسی کنند و این وظیفه طراح سایت است که بعد از کامل شدن 

البته حذف کردن یا قرار دادنش هم کار سختی نیست؛ کافی است به بخش تنظیمات وردپرس بروید، سراغ 
 :بینید را حذف کنیدای که در پايين میرفته و تیک گزینه خواندن گزینه

 
بروید و اطالعات بیشتری  آن PDF مقاله کنم برای آشنایی بیشتر سراغپیشنهاد می robot.txt در مورد خود فایلاما 

 .به دست بیاورید

 

 

https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://yoast.com/
https://yoast.com/
https://yoast.com/
https://yoast.com/
https://zhaket.com/?affid=AF-613312b556eaf
https://zhaket.com/?affid=AF-613312b556eaf
https://alisalahi.ir/wp-content/uploads/2022/03/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-Robots.txt-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.pdf
https://alisalahi.ir/wp-content/uploads/2022/03/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-Robots.txt-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.pdf


 

 های شکستهو لینک ۴۰۴صفحات 
اگر همین حاال دچار یک خوددرگیری مزمن بشوم و تصمیم بگیرم مقاله آموزش سئو تکنیکال که در حال خواندنش 

 .روبرو خواهید شد ۴۰۴گر به این صفحه وارد شوید، با یک صفحه هستید را حذف کنم؛ زمانی که بخواهید بار دی

 .است صفحاتی هستند که محتوای آن به طور کامل حذف شده ۴۰۴صفحات  در اصل

 سایت خودتان (یا دیگران) داده شود؛ یک لینک شکسته است. خب؟ ۴۰۴سایت شما به صفحات هر لینکی که از وب

متنفرند و وجودشان در  ۴۰۴های گوگل از این صفحات ها برای این بود که بگویم رباتچینیدر اصل تمامی این مقدمه
 .شودسایت شما باعث کاهش قدرت سئو تکنیکالتان می

ها و کاربرانی که توانید رباتاست. به کمک این ریدایرکت شما می ۳۰۱ریدایرکت  راهکار چیست؟ راهکار استفاده از
 .شوند را به صفحات مرتبط (اغلب صفحه اصلی سایت) هدایت کنیدوارد این صفحات حذف شده می

 چیست و چه کاربردی دارد؟ ۳۰۱ریدایرکت 

 

 جلوگیری از وجود صفحات تکراری
شوند. مثالً فروشگاهی که در های اینترنتی با آن روبرو میمشکل محتواهای تکراری اغلب مشکلی است که فروشگاه

صفحه یک  ۵دارد و تنها تفاوت آنها در رنگشان است. در اصل تمامی این  k8 مدل LG تلفن همراه ۵محصوالتش، 
 .محتوا و توضیحات محصول یکسان و جزئیات مشابه دارند

دهد اعتبار سئوتان را کاهش گیگیرد و ترجیح میر مقابل محتواهای تکراری درون وب سایت شما ساکت نمیگوگل د

  دهد

تواند محصوالت مشابه را هم در وب سایتش داشته اما خب راه حل این مشکل چیست؟ چطور یک فروشگاه می
 باشد؟

توانید است. با کمک این تگ شما می تگ کنونیکال راه حلی که خود گوگل برای این مشکل تعیین کرده، استفاده از
م یکی نسخه اصلی است و کدام را در نتایج ایندکس به گوگل بفهمانید که از میان صفحات تکراری در سایتتان، کدا

 .نکند

 تگ کنونیکال چیست و چه کاربردی در سئو سایت دارد

 !امنیت سایت
 .های سطح وب به شدت حساس استگوگل نسبت به امنیت وب سایت

ستجو متوجه شوند یک جوجه هکر به سایت شما نفوذ کرده تا آبرو و های این موتور جیعنی کافی است ربات
 !تان را ببرندحیثیت

 .های آن باشیدسایت شما هک شود و گوگل آن را بفهمد، باید در مدت زمان کوتاهی منتظر کاهش رتبهدر اصل اگر وب

https://mizbanfa.net/blog/seo/what-is-301-redirect/
https://alisalahi.ir/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AA%DA%AF-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.pdf


 
یتتان را برای کاربران سطح وب ساها، گوگل در نتایج هک شدن وبچون در این حالت عالوه بر کاهش خودکار رتبه

گیرد. بنابراین پیشنهاد کند تا آنها وارد سایتتان نشده و عمالً یک برندسازی منفی برایتان شکل میهم بازگو می
 !کنم حتمًا به فکر افزایش امنیت سایت خودتان باشیدمی

 با من تماس بگیرید توانیدبرای بررسی این موضوع اگر سایتتان وردپرسی است می

 

 سایت مپ
 .ها با هم فرق دارداست؛ اما کارکرد آن xml مپ سایت هم مثل فایل روبوت، یک فایل متنی با فرمتسایت

؛ از صفحات مقاالت گرفته تا گیردسایتتان درون آن قرار میبمپ فایلی است که لینک همه صفحات ودر اصل سایت
 ها و غیره. اما چرا؟برگه

ها با بررسی کنند. آنمپ سایت شما را بررسی میهای موتور جستجو به صورت خودکار همیشه سایتچون ربات
ها را بررسی کنند. بنابراین با ساخت سایت توانند صفحات را پیدا کرده و آنتر میهای درون این صفحه، راحتلینک
 .کنیدتر میها روی سایتتان را راحتروند خزش ربات مپ

توانید از نمونه لینک زیر استفاده کنید، کافیست انتهای نشانی صفحۀ اصلی سایتتان برای دیدن سایت مپ سایتتان می
 :بنویسید

Sitemap.xml مثال  

alisalahi.ir/sitemap_index.xml 

 استراکچر دیتاها
دهد که محتوای سری الگوریتم و فاکتورهای از پیش تعریف شده تشخیص میبه طور عادی، گوگل به کمک یک

 .سایت شما چقدر باکیفیت استوب

فهمد که صفحه شما چقدر مثالً با بررسی چگالی کلمه کلیدی، وجود کلمات مرتبط، تصاویر و غیره در متن محتوا می
 .اما به طور کلی توانایی تشخیص محتوای خود صفحه را ندارد ارد؛برای بودن در نتایج اول لیاقت د

توانند در شناخت خود محتوای گویند؛ میها استراکچر دیتا مینویسی که به آندر ادامه یک سری کدهای برنامه
 .صفحه هم به گوگل کمک کنند

گوگل محتوایتان را بهتر درک کرده و در  سایتتان کمک بگیرید،نویسی وباگر شما از کدهای استراکچر دیتا در برنامه
دهد. مثال به تصویر کشید؛ عالوه بر افزایش اعتبارتان، نحوه نمایش سایتتان در نتایج را هم تغییر میازای زحمتی که می

 :پايين نگاه کنید

https://alisalahi.ir/contact-with-ali-salahi/
https://alisalahi.ir/contact-with-ali-salahi/


 

 

نمایش قیمت، ستاره، پرسش و پاسخ و غیره در نتایج گوگل یکی از مزایای استفاده از کدهای استراکچر دیتا است. 
 .نجام شودسازی این کدها در سایت بهتر است به کمک یک متخصص سئوکار اپیاده

 

 ها را ساختارمند کنیدصفحه آدرس
هاست. در واقع گوگل به زیبایی و کوتاه بودن آدرس صفحات  URL یکی دیگر از فاکتورهای سئو تکنیکال، موضوع

 .دهدسایت شما هم اهمیت می

تر سبت به قبل بهینهتوانید با توجه به آن، سایتتان را نالبته نه آنقدر زیاد ولی در هر حال این موضوعی است که می
 :صفحات به این موارد دقت داشته باشید URL کنید. برای ساخت

 معنی استفاده نکنیداز حروف بی URL در •
 استفاده کنید URL از کلمه کلیدی به فارسی یا انگلیسی در •
 ترجیحا آدرس صفحاتتان کوتاه باشد •

 های بردکرامبلینک
هستند که در باال یا پايين صفحات وب سایت، به کاربر نمایش  ها یا مسیریهای بردکرامب همان لینکلینک

دهند دقیقًا االن در کدام نقطه سایت قرار گرفته. به عنوان نمونه به تصویر پايين نگاه کنید تا بهتر متوجه منظورم می
 :بشوید

 
ه ایجاد یک ساختار لینک بینید، بردکرامب از چند لینک داخلی ساخته شده. پس در مرحله اول بهمانطور که می

 .شودکند و در مرحله دوم باعث بهینه سازی تجربه کاربران از کار با سایت شما میسازی در سایتتان کمک می

 

 

 



 

 قالب ریسپانسیو و متناسب با موبایل
 .دهدقالب ریسپانسیو سایت در اصل قالبی است که نسبت به اندازه صفحه نمایش کاربر واکنش نشان می

بینید که با تلفن همراه یا تبلت وارد نی که شما با رایانه به سایت من سر بزنید، سایت را متفاوت از زمانی میمثالً زما
شود آن شوید. این به خاطر ریسپانسیو بودن سایت است که نسبت به اندازه صفحه نمایش شما کوچک و بزرگ می

 .یدتا بتوانید به بهترین شکل ممکن همه اجزای آن را مشاهده کن

دهد. بنابراین اگر های شما حساسیت خیلی زیادی نشان میسایتدر حال حاضر گوگل نسبت به ریسپانسیو بودن وب
 .کنید که با صفحه نمایش کاربر تناسب ندارند؛ حتمًا فکری به حال سایتتان کنیدهای قدیمی استفاده میهنوز از قالب

  

 کالم آخر
خب؛ باالخره به انتهای مقاله آموزش سئو تکنیکال رسیدیم. تمام سعیم را کردم تا در زمان نوشتن این مقاله، نکات 

 .تخصصی و شاید کمی سخت را به زبان ساده به شما عزیزان آموزش بدهم

وی سایتتان پیاده کنید؛ کنم اگر قصد دارید در دنیای سئو فعالیت کرده یا اصالً آن را ربه عنوان کالم آخر پیشنهاد می
های گوگل هر روز در حال به روز شدن همیشه علمتان در این زمینه را به روز نگاه دارید. با توجه به اینکه الگوریتم

هستند، دانش سئو قبلی شما همیشه در معرض منقضی شدن است. اگر به دنبال یک منبع به روز برای آپدیت کردن 
 .کمک بگیرید وبالگ من التدانشتان هستید، حتمًا از مقا

 

https://alisalahi.ir/tag/%d8%b3%d8%a6%d9%88/
https://alisalahi.ir/tag/%d8%b3%d8%a6%d9%88/
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