ده نکته برای بهینه سازی مقاالت اینترنتی
ٔماالت ٔ ٚطاِة تالي ٞای اسػاَ ؿذٔ ٜی تٛا٘ٙذ سٚؽ ٞایی ٔٙاػة تشای ایجاد  ٚافضایؾ تشافیه ٚب ػاای
تاؿٙذ  ٚتاػث تمٛی

ؿٟشت ؿٕا دس صٔی ٝٙواسی تاٖ تاؿٙذ.

ٕٞؼ ٛتا  ٕٝٞوؼة  ٚواسٞای ایٙتش٘تی ،اػتشاتظی ٔٙاػة تخؾ اصّی واس ؿٕاػ  .ؿىؼ
تش٘أ ٝتٕٙضِٞ ٝذس سفتٗ  ٕٝٞتالؽ ٞای ؿٕا تشای سػا٘ذٖ ٔماالت ت ٝدػ
دٞذ و ٝآٖ اػتشاتظی ٘تٛا٘ؼت ٝاػ

دس یه اػتشاتظی ٚ

ٔخاطثاٖ اػ  ،دس ٚالغ ٘ـااٖ ٔای

خٛا٘ٙذٌاٖ ػاللٙٔ ٝذ سا تٔ ٝـتشیا٘ی ٕٞیـٍی تثذیُ وٙذ.

مخاطة خًد را شىاسایی کىیذ
ٕٞیـ ٝدس ر ٗٞداؿت ٝت اؿیذ و ٝتشای یه خٛا٘ٙذٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٜی ٘ٛیؼیذ  ٚتش تاصاس تٕشوض داؿت ٝتاؿیذٔ .ماالت خٛد
سا ٔطاتك تا ػالیك ٘ ٚیاصٞای خٛا٘ٙذٌاٖ ػاصٔاٖ دٞی وٙیذ .آیا ٔی خٛاٞیذ تٛج ٝؿشوایی جذیذ دس طاپٗ سا جّة
وٙیذ؟ یا ٔی خٛاٞیذ تا ٌش ٜٚخاصی اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس ٙٞذ ٌف

 ٌٛ ٚوٙیذ؟

خٛا٘ ٙذٌاٖ ٔٛسد ٘ظش ؿٕا اص ٞش لـشی و ٝتاؿٙذ ت ٝایٗ ٘ىت ٝتٛج ٝداؿت ٝتاؿیذ و ٝچٔ ٝطّثی سا ٔی تٛا٘یذ تاٝ
آٖ ٞا اسائ ٝدٞیذ ؤ ٝـىّی اص آٖ ٞا حُ وٙذ  ٚیا ػثه ص٘ذٌی آٖ ٞا سا استما دٞذ.

لحه مىاسثی داشتٍ تاشیذ
ِحٗ تیاٖ ٔٛضٛع سا تا خٛا٘ٙذٕٞ ٜا ًٙٞوٙیٓ .ایٗ ٔٛضٛع حتی اٌش دس حاَ صحث
تاؿیذ ٘یض صادق اػ  .تا تٕاْ ایٗ تفاػیشٍٙٞ ،اْ صحث
صحث

وشدٖ تا ٝصٔااٖ اٍّ٘یؼای

وشدٖ تا ٔادستضسٌتاٖ دستاس ٜصٙایغ دػتی دس ٔمایؼ ٝتا

وشدٖ تا یه ٟٔٙذع دستاس K-POP ٜاص یه ػثه تیاٖ اػتفاد٘ ٜخٛاٞیذ وشد ،یا اص یه صتاٖ حشف ٝای

اػتفادٔ ٜی وٙیذ یا تا صتا٘ی غشسػٕی صحث ٔی وٙیذ .ت ٝیاد داؿت ٝتاؿیذ ؤ ٝا تیـتش ت ٝؿٙیذٖ صحث ٞای
افشادی ػاللٙٔ ٝذیٓ وٕٞ ٝچ ٖٛخٛدٔاٖ ٞؼتٙذ ،تٙاتشایٗ تغییش ِحٗ صحث

واشدٖ تاشای ٕٞاٙٞاً ؿاذٖ تاا

خٛا٘ٙذ ٜت ٝوٕه ٔی وٙذ تا اطٕیٙاٖ ا ٚسا جّة وٙیٓ .ػثه  ٚػطح تیاٖ سػٕی دس تیٗ صتاٖ ٞای آػیایی اص

ا ٕٞی

تؼضایی تشخٛسداس اػ  .ػٙاٚیٗ تجّیّی ،ضٕایش ؿخصی  ٚؿىُ افؼاَ تایذ تا دل

وأاُ ا٘تخااب ؿا٘ٛذ.

حتی تشخٛسدٞای غیشسػٕی ایٙتش٘تی صتاٖ ٘ثایذ اص صتاٖ خیّی غیشسػٕی اػتفاد ٜوٙیذ.
اوتخاب کزدن تزجمٍ حزفٍ ای
صشف ٘ظش اص ایٙى ٝتاصاس ٞذف ؿٕا دس آػیا -الیا٘ٛػی ٝلشاس داسد یا دس ٔٙاطك دیٍش د٘یا ٔحتٛای چٙذ صتا٘ ٝت ٝؿٕا
وٕه ٔی وٙذ تا اص ٔٛا٘غ فشٍٙٞی  ٚتماتُ صتا٘ی جٌّٛیشی وٙیذ .ؿٛستختا٘ ٝخطا دس تشجٕٛٔ ٝا٘غ ٌفت ٝؿاذ ٜسا
تٛجٛد آٚسد ٚ ٜتجاست ؿٕا سا غیشحشف ٝای ٘ـاٖ ٔی دٞذ  ٚایٗ تاػث ػذْ اػتٕاد ٔخاطة ٔی ؿٛد.
ٍٙٞأی و ٝاص صتاٖ اٍّ٘ی ؼی ت ٝصتاٖ دیٍشی ٕٞچ ٖٛوش ٜای یا ٙٞذی یا پاسػی تشجٕٔ ٝی وٙیٓ داْ ٞای صتا٘ی
صیادی تشاتش ٔا لشاس داس٘ذ .یه ٔتشجٓ حشف ٝای ت ٝؿٕا وٕه ٔی وٙذ تا تا ایٗ ٔـىالت سٚتاش٘ ٚـاٛیذ ٕ٘ ٚاای
دسػتی اص واسوشد خٛد تٕ٘ ٝایؾ تٍزاسیذ.

وًشتٍ َا را سادٌ تز کىیذ
ایٗ سٚصٞا ٔٛتٛسٞای جؼتجٛی لذستٕٙذی ٕٞچ ٌٌُٛ ٖٛدس ٞش صفحٔ ٝحتٛای فشػی ٘یض اسائٔ ٝی دٙٞذ .تا ایٗ
ٚجٛد خٛا٘ذٖ اص سٚی صفحٕ٘ ٝایؾ وٛچه تش تّفٗ ٞای ٛٞؿٕٙذ صشف ٘ظش اص صتاٖ یا اِفثا ٔی تٛا٘ذ خٛا٘ٙذ ٜسا
ت ٝصحٕ تیٙذاصد .تا تمؼیٓ تٙذی ٔتٗ ٞا دؿٛاسی ٞای خٛا٘ٙذٌاٖ سا وٓ تش وٙیذ.
ػٛٙاٖ  ٞای فشػی ٛ٘ ٚؿتٞ ٝای تشجؼت ٝؿذٔ ٜی تٛا٘ٙذ ت ٝػٛٙاٖ ػالئٓ سإٙٞای دیاذاسی ػٕاُ وٙٙاذ .تصااٚیش
تشای جذاػاصی صفحات  ٚافضٚدٖ تش ػالل ٝخٛا٘ٙذ ٜتشای خٛا٘ذٖ یه ٔتٗ طٛال٘ی ساٍٞـای خٛتی ٞؼتٙذ.

تُیىٍ ساسی ًَشمىذ تزای مًتًرَای جستجً
أشٚص ٜتا ٚجٛد ٔٛتٛسٞای جؼتجٛی ٛٞؿٕٙذ تایذ دل

وافی داؿت ٝتاؿیذ .واسوشد خٛد سا تاسٞا تاصدیذ وٙیذ .اٌش

ایٗ واس سا ا٘جاْ ٘ذٞیذ ستثٔ ٝماِ ٝؿٕا استما پیذا ٘خٛاٞذ ؿذ .تطٛس طثیؼی وّٕات وّیذی تا ٔتٗ ٕٞاٙٞاً ٔای
ؿ٘ٛذ .ا٘تخاب ٌضیٞ ٝٙای تٟتش ت ٝجای اػتفاد ٜچٙذتاس ٜاص ٘ٛؿتٞ ٝای تىاشاسی  ٚحتای اػاتفاد ٜاص اصاطالحات
طٛال٘ی دس صٔا٘ی و ٝسلات

دس ِغات اصّی تاال اػ

ٔی تٛا٘ذ ت ٝافضایؾ ستثٚ ٝب ػای

ؿٕا وٕه وٙذ.

کیفیت مُم است
واستشاٖ ایٙتش٘تی حٛصّ ٝتحُٕ ٔطاِة تیٟٛد ٜسا ٘ذاس٘ذٛٔ .تٛسٞای جؼتجٕٞ ٛچٙیٗ دس ؿٙاخ
تٟتش ؿذ ٜا٘ذ  ٚایٔ ٍٝ٘ٛٙطاِة سا ػشیغ ت ٝا٘تٟای صفحات یاف

ایٔ ٍٝ٘ٛٙطاِة

ؿذٔ ٜی فشػتٙذ .اٌش ٔماالت ؿإا تاا ٘یاصٞاای

اػاػی یا اٞذاف خٛا٘ٙذٕٞ ٜا٘ ًٙٞثاؿٙذ دس خطش افتادٖ دس ایٗ طثم ٝلشاس داس٘ذ .ایاٗ اتفااق تاشای ٚاطٞ ٜاای
وّیذی دیٍشی و ٝتثّیغاتی ٞؼتٙذ ٘یض سخ ٔی دٞذ.

ستًن خثزی متفايت داشتٍ تاشیذ
ٍٙٞأی و ٝیه ِیٙه ت ٝصفح ٝاصّی یا صفحٔ ٝحص َٛخٛد ایجاد ٔی وٙیذِ ،یٙه سا وأال ٔؼٙی داس تؼاصیذ .تا
اسائ ٝوّٕات وّیذی ٔشتثط تا ٔٛضٛع تٛٔ ٝتٛسٞای جؼتج ٛوٕه وٙیذٔ ،ثال ِیٙىای تاشای ٔٛضاٛع «اطالػاات
تٛسیؼتی ایشاٖ» تؼیاس ٔٛثشتش اص «اطالػات» اػ  ،تا ایٗ ٚجٛد ٕٞیـٔ ٝتٗ یىؼاٖ اسائ٘ ٝىٙیذٔ .طاِة ٌ٘ٛاٌٖٛ
اسائ ٝوٙیذ تا ٔٛتٛسٞای جؼتج ٛسا خٛؿحاَ وٙیذ.

لیىک َای مزتثط تا مًضًع ارائٍ کىیذ
ِیٙه ٞا ٔ ٚشاجغ ٔی تٛا٘ٙذ ت ٝصح
ٔشتثط  ٚتا ویفی

 ٚاػتثاس یه ٔماِ ٝوٕه وٙٙذ ،ایٗ واس صٔا٘ی ا٘جاْ ٔی ؿاٛد واٙٔ ٝااتغ

ٔؼشفی ٌشد٘ذ .اص اسائِ ٝیٙه ٞای دٚػتاٖ یا ٚب ػای ٞایی و ٝت ٝؿٟشت ؿٕا ٕ٘ی افضایٙاذ

خٛدداسی وٙیذ .ت ٝطٛس وّی ٞذف یه ٔماِ ٝوؼة تشافیه تاالتش تشای ٚب ػای

ؿٕاػ تٙااتشایٗ تاا پیٛػا

ِیٙه ٞای ٘أشتثط خٛا٘ٙذ ٜسا ٌیج ٘ىٙیذ.

رتثٍ تزگشتی (  )Bounce Rateخًد را حفظ کىیذ
آٔاسٞایی ایٙتش٘تی اطالػات ٔفیذی ت ٝؿٕا ٔی آٔٛص٘ذ ،ایٗ آٔاسٞا چ ٝاص سا ٜاتضاسٞای تحیّای ٔشٚسٌشٞاا تذػا
آٔذ ٜتاؿٙذ یا اص ػشٚیغ ٞای ٔؼتمّی ٕٞچ ٌٌُٛ ٖٛآ٘االیتیىض  Stats Counter ٚاطالػات تاذسدتخٛسی اص
ٚضؼی

تشافیىی ٔٛجٛد  ٚس٘ٚذ سؿذ ٚب ػای

ؿٕا اسائٔ ٝی وٙٙاذ .آٔاسٞاای تحیّای ٘ا ٝتٟٙاا ِغاات وّیاذی

( )Keywordsجؼتجٛؿذ ٜتشای سػیذٖ تٚ ٝب ػای

ؿإا سا ٘ـااٖ ٔای دٙٞاذ تّىأ ٝاذت صٔااٖ ح اٛس

تاصدیذوٙٙذٌاٖ دس صفحات یا تؼذاد وّیه ٞای ٔٛجٛد سٚی ِیٙه ٞای داد ٜؿذ ٜتٚ ٝب ػای
٘ؼث

ت٘ ٝتایج جؼتج٘ ٛـاٖ ٔی دٙٞذ .تاال تٛدٖ ستث ٝتشٌـتی تیاٍ٘ش آٖ اػ

 ٚدسصذ آٖ ٞا سا

و ٝخٛا٘ٙذٌاٖ آٖ چ ٝسا وا ٝدس

جؼتجٛی آٖ ٞؼتٙذ سا دس ٔماِ ٝؿٕا پیذا ٕ٘ی وٙٙذ.

مطالة قاتل اعتماد تٍ اشتزاک گذاشتٍ می شًوذ
تٟتشیٗ سا ٜتشای تثّیغ ٔماالت ؿٕا آٖ اػ

و ٝتٍزاسیذ دیٍشاٖ ایٗ واس سا تاشای ا٘جااْ دٙٞاذ .یاه تشسػای دس

سٚص٘أ٘ ٝیٛیٛسن تایٕض تا ٘اْ «سٚا٘ـٙاػی ت ٝاؿتشان ٌزاسی» ٘ـاٖ داد ٜاػ
ٔی ٌزاس٘ذ و ٝفىش ٔی وٙٙذ تشای دیٍشاٖ ٔفیذ اػ

ؤ ٝشدْ اطالػاتی سا ت ٝاؿاتشان

 ٚت ٝآٖ ٞا وٕه ٔی وٙذ و ٝتا دیٍشاٖ دس استثاط تاؿاٙذ.

تا ایٗ ٚجٛد ،اتتذا تایذ تٔ ٝحتٛای اسائ ٝؿذ ٜاػتٕاد وٙٙذ .تٙاتشایٗ اِٛٚی

خٛد سا اػتٕادػاصی لشاس دٞیذ تا تشای

خٛد ؿٟشت وؼة وٙیذ.

پرداخت
اسائ ٝدٙٞذ ٜساٞىاسٞای تجاست اِىتش٘ٚیه
تشای ٔـاٚس ٜسایٍاٖ ٕٞ ٚىاسی تا پشداخ تٕاع حاصُ ٕ٘ائیذ

