
 گـروه انفورمبتیـک آرا

     Ara Informatics Group 
 
 

 

 09152451541:          ّوشاُ 0511 8697940: تلفي 

 Info@arasoft.ir:    پست الکتشًٍیک               www.AraSoft.ir: سبیت 

 پنج اشتببه رايج در سئو

 ٍی ًظش اص کِ ضذ یبدآٍس سا ًکبتی کشد، هٌتطش گَگل اسپن ثخص هسئَل Matt Cutts کِ ٍیذئَیی آخشیي دس

. هیکٌین ثبصگَ ضوب ثشای سا ًکبت ایي ًَضتِ ایي دس. هی ثبضٌذ سبیت سبصی ثْیٌِ ٍ سئَ دس اضتجبّبت ثذتشیي

 .هطکالتٌذ هشسَم تشیي عَض، دس اهب ًیستٌذ سئَ دس اضتجبّبت هخشة تشیي هَاسد ایي کِ گفت هت

ِ اش دس اٍ کِ اضتجبّی هْن تشیي- ۱  ّبی سٍثبت کِ است ٍثسبیتی داضتي یب ٍ ٍثسبیت ًذاضتي گفت، سخي ساثط

 .ثپشداصًذ کٌذٍکبٍ ثِ آى دس ًتَاًٌذ گَگل

 کِ ثَد ایي هت هٌظَس. هی ثبضذ ثضسگ هطکالت اص یکی ًیض ّب ًَضتِ دس هٌبست کلیذی کلوبت ًذاضتي- ۲

 هیتَاًٌذ صَست ایي دس فقط چَى هیکٌٌذ جست ٍ جَ سا آى ّب کبسثشاى کِ ثشگضیٌیذ طَسی ّوبى سا کلیذی کلوبت

 .ثبضٌذ هفیذ ضوب ثشای

 اص ثبیست هی ٍ کشد تَجِ ثبصاسیبثی ٍ هحتَا ثخص ثِ فقط ًجبیذ کِ کشد اضبسُ ًیض ًکتِ ایي ثِ کبتس هت- ۳

 .کشد استفبدُ ًیض هْن هَسد دٍ ایي کٌبس دس ثیلذیٌگ لیٌک

 ّب تیتش! کٌیذ دقت سبیتتبى صفحبت ثشای( Meta Description )تَظیحبت ٍ ّبیتبى پست تیتش اًتخبة دس- ۴

 .دسیبثٌذ ًَضتِ ایي اص سا چیضی چِ هیتَاًٌذ کِ ثفْوبًذ کبسثشاى ثِ ًگبُ اٍلیي دس ٍ ثبضٌذ جزاة هی ثبیست

 هذیشاى ثیي دس اضتجبُ آخشیي سئَ ثب ساثطِ دس ًخَاًذى ٍ ساٌّوبیص ٍ گَگل ٍثوستش تَلض اص ًکشدى استفبدُ- ۵

 .کشد اضبسُ هت کِ ّبست سبیت

 :بیشتر توضیحات و گیری نتیجه

 هَظَع ایي ثِ اٍل ًکتِ دس. کشد پَضی چطن آًْب اص تَاى ًوی کِ است کشدُ اضبسُ هْوی ثسیبس ًکبت ثِ هت

 کٌذٍکبٍ ثِ ساحتی ثِ ٍثسبیت دس ثتَاًٌذ گَگل ّبی سثبت کِ است آى SEO دس ثخص تشیي هْن کِ کشدُ اضبسُ

 استفبدُ آى اص ّوِ تقشیجب کِ است جَ ٍ جست هَتَس تشیي هحجَة گَگل حبل ّش ثِ ثپشداصًذ، جَ ٍ جست ٍ

 .کٌذ هی افت ضذت ثِ SEO دیذگبُ اص ضوب ٍثسبیت ًطَد سعبیت هَسد ایي اگش ٍ کٌٌذ هی
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 هَسد دس ای هقبلِ ضوب کٌین فشض اگش گفتِ، هت کِ ّوبًطَس. داسًذ قشاس اّویت دٍم دسجِ دس کلیذی کلوبت

 ثبیذ ثلکِ کٌیذ، اًتخبة « اٍسست قلِ استفبع » صَست ثِ سا خَد کلیذی کلوبت ًجبیذ ایذ ًَضتِ اٍسست قلِ استفبع

 هَتَسّبی دس دیگشاى کٌیذ هی فکش کِ ضکلی ّوبى ثِ دقیقب یعٌی « است؟ چقذس اٍسست قلِ استفبع » ثٌَیسیذ

 .کٌٌذ هی جَ ٍ جست هَسد ایي دس جَ ٍ جست

 الجتِ. ّستیذ اضتجبُ دس است هتوشکض سبیت ثبصاسیبثی ٍ هحتَا سٍی ضوب توشکض توبم اگش کِ است ایي ثعذی ًکتِ

 لیٌک جض ًیست چیضی دٍ ایي هکول ٍ ًیستٌذ کبفی اهب ّستٌذ الصم اتفبقب ًجبضٌذ، الضاهی هَسد دٍ ایي ایٌکِ ًِ

 .ثیلذیٌگ

 سا هخبطت ثبضٌذ کلیذی ًکبت اص خبلی ٍ کَتبُ کِ ّبیی تیتش. کٌذ هی ایفب هخبطت جزة دس سضایی ثِ ًقص تیتش

 کبس پست تیتش اًتخبة. کٌذ هی دٍس خَد اص سا کبسثش ثبضذ طَالًی خیلی ّن اگش دیگش سَی اص کٌٌذ، ًوی جزة

 کِ جبیی تب کٌیذ سعی. ثبضذ آفشیي هطکل تَاًذ هی ًکٌیذ دقت آى ثِ اگش کِ است هطکلی ٍ حسبس ثسیبس

 کِ طَسی ثِ ثگیشد  ثش دس سا ًکبت تشیي جزاة ٍ تشیي هْن حبل عیي دس ٍ ثبضذ کَتبُ ّب پست تیتش است هوکي

 .ثخَاًذ ّن سا پست خَد کِ ضَد کٌجکبٍ پست خَاًذى هحط ثِ هخبطت

 ثِ هٌبسجی ٍ کبفی اطالعبت آى سسن ٍ ساُ ٍ SEO هَسد دس ثبیذ کِ داسد اضبسُ هَظَع ایي ثِ ًیض هت آخش ًکتِ

 .ثگیشیذ سا تصویوبت ثْتشیي هختلف ضشایط دس گَگل کبسکشد ضیَُ ثب هطبثق ثتَاًیذ تب آٍسیذ دست

 یک SEO صهیٌِ دس ٍ است گَگل اسپن ثخص هسئَل Matt Cutts ضذ، رکش هقبلِ ایي اثتذای دس کِ ّوبًطَس

 چیض ّوِ گشچِ ّستٌذ هْن ٍاقعب کشدُ گَضضد هب ثِ اٍ کِ ًکبتی ثٌبثشایي آیذ، هی حسبة ثِ عیبس توبم هتخصص

 .ضَد ًوی خالصِ ًکتِ ۵ ّویي ثِ


