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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "جناب آقاي نيما جعفري"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  نویسنده سخن
و در زمینه هاي بهینه سازي براي موتورهاي جستجو و مبارزه با وب اسپم و گوگل ادز  2007سال  از

فعالیت میکنم و عالوه بر گوگل با شرکت ها و سایت هاي انگلیسی زبان در سراسر دنیا آنالیز سایت ها 

که گوگل از  2014همچنین از سال مانند فروشگاه هاي اینترنتی آمازون و والمارت کار کرده ام. 

Google Partners  رونمایی کرد، به عنوان پارتنر رسمی گوگل در زمینه هاي گوگل ادز و گوگل

 با سایت هاي بزرگ فارسی زبان به عنوان مشاور 2015ال ساز کس فعالیت مستمر داشته ام. آنالیتی

SEO   و یا آموزش سئو و گوگل ادز و گوگل آنالیتیکس کار کرده ام. در مدتی که با سایتهاي فارسی

تباه است. بدون زبان ایرانی در ارتباط بوده ام، متوجه شدم که دید بسیاري از افراد در مورد سئو اش

تعارف برداشت من این است که به دلیل ضعف افراد در استفاده از منابع اصلی انگلیسی در مورد علم 

سئو و همچنین متاسفانه بابت علل فرهنگی در مورد برخی افراد، بسیاري از سایت ها به دنبال یافتن 

گوگل پس از مدت کوتاه روش هاي فریب الگوریتم هاي گوگل و ظاهر شدن در صفحه اول نتایج 

هستند و به دنبال یادگیري اصول سئو نمی پردازند. به عنوان نمونه روشهاي خطرناکی در گذشته براي 

باال بردن موقعیت یک سایت در نتایج جستجو وجود داشت که هم اکنون در صورت استفاده از آنها، 

رج شدن از ایندکس گوگل مواجه ممکن است با جریمه الگوریتم هاي گوگل و افت رنک و یا حتی خا

  .شوید

سایت هاي بسیاري هستند که به علت استفاده از روشهاي بهینه سازي تاریخ گذشته و یا روشهایی که 

مبناي آنها تاثیرگذاري بر موتور جستجو بوده و به کاربر توجهی نداشته اند، پس از مدتی با افت رنک 

  .مواجه شده اند

دنبال راه هاي ضربه زدن به سایت هاي رقیب با استفاده از تکنیک هاي همچنین برخی از افراد به 

  .مختلف هستند

به طور حتم هر مالک سایتی عالقه دارد که کاربران بیشتري در اینترنت از سایت وي بازدید کنند ولی 

شه باید به این نکته دقت کرد که تنها باال رفتن بازدید مالك نیست، بلکه جذب ترافیک هدفمند همی
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باید کاربر سایت باشد و نه موتور جستجو. سایت باید مد نظر باشد و طبق توصیه گوگل هدف اصلی 

نکته دیگر این است که به دلیل استفاده موتورهاي جستجو از هوش مصنوعی و یادگیري ماشین، 

انشان موتورهاي جستجو همواره در حال پیشرفت و بهبود نتایج جستجو و ارایه خدمات بهتر به کاربر

هستند، بنابراین دلیلی ندارد که یک روش فریب دهنده الگوریتم موتور جستجو براي همیشه کارامد 

   .باشد

اگر همواره بر اساس روشهاي اصولی و مطابق با راهنماها و استانداردهاي گوگل به انجام کار سئو 

نخواهید بود و در صورت بروز بپردازید، هیچ گاه نگران آپدیت الگوریتم ها و یا هوشمندتر شدن آنها 

  .آسوده تر خواهد بودو برطرف کردن مشکل مشکل احتمالی در رنکینگ سایت، یافتن 

مطالبی را خدمت شما ارایه و اصولی به صورت ریشه اي  SEO در این کتاب تالش کرده ام که در مورد

        پرترافیک صدق دهم. کلیه مطالب نوشته شده در این کتاب براي همه سایت هاي کم ترافیک و

می کند و البته در مورد سایت هاي پر ترافیک باید به موارد دیگر مانند تنظیمات سرور و نکات متعدد 

  .خواهم پرداختبه توضیح آنها کتاب هاي بعدي دیگر در مورد کد نیز پرداخت که در 

ند، عاشقانه ا هیاري کردعزیزم که همیشه در همه مراحل زندگی مرا و همسر پدر و مادر کتاب را به  این

  .تقدیم میکنم

  ، کمال تشکر را دارم.است همچنین از دوست عزیزم آقاي جف والترز که همواره از بنده حمایت کرده

    
 نیما جعفري

 پارتنر رسمی گوگل
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 مقدمه

با پیشرفت سریع تکنولوژي و مخصوصا  و دچار تغییرات زیادي گشته است اینترنت در چند سال اخیر

دستگاه هاي ارتباطات در سالیان اخیر و با افزایش دسترسی مردم به اینترنت و وسایل ارتباطی مانند 

در ارتباطات، کامال منطقی است که از اینترنت به عنوان یک ابزار  فیزیکیهمراه و با کنار رفتن مرزهاي 

شاهد رشد انفجاري  طی چندین سال اخیرشود. استفاده  کار و یا هر هدف دیگری کسب وجهت معرف

تعداد سایت هاي منتشر شده و همچنین افزایش شگفت انگیز تعداد کاربران اینترنت در سراسر دنیا 

  .بودیم

به موتورهاي جستجو به دلیل گستردگی بی حد و مرز اینترنت، جهت استفاده و دسترسی بهتر 

 1995یاهو در سال وتور جستجوي مبه عنوان نمونه اینترنت پا به عرصه گذاشتند.  دراطالعات موجود 

 پا به عرصه گذاشتند. 1996گوگل در سال و موتور جستجوي 

میلیارد صفحه بود و این  1رقم  2008تعداد صفحات ایندکس شده در موتور جستجوي گوگل در سال 

میلیارد صفحه  130به  2016میلیارد و در سال  30به  2013پس از گذشت پنج سال در سال  تعداد

 2017گیگابایت رسیده است. جالب است که بدانید در سال  100،000،000سایز ایندکس بیش از  با

یکی از دالیل محبوبیت  جستجو در ثانیه در گوگل انجام شده است. 95000به طور میانگین بیش از 

، کیفیت جستجوهاي انجام شده از درصد 75حدود در بین موتورهاي جستجو با سهم ي گوگل باال

 و یادگیري ماشین هوش مصنوعی ،استفاده از الگوریتم هاي متعدد باالي نتایج است که این امر با

  است. گشتهمحقق 
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همواره در  زیجستجو ن يشدن در موتورها دهید شتریها، رقابت بر سر ب تیتعداد سا شیبه موازات افزا

ولی است تقاضا براي طراحی سایت بسیار باال بوده  چند سال اخیر در ایراندر  است. شیحال افزا

و مالکان آنها به دنبال راه حلی براي بیشتر دیده ها از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده بسیاري از سایت 

" SEOدوره تقاضاي "به زمان  "حی سایتدوره تقاضاي طرا". با گذر از زمان بودندشدن در اینترنت 

به  SEOکه باز هم متاسفانه بسیاري از افراد به دنبال کار اصولی نرفتند و در بسیاري مواقع رسیدیم 

مالکان از جانب  "اصولی SEOدوره تقاضاي "اصولی انجام نشد و حاال به زمان استاندارد و صورت 

رسیده ایم که قبال در راستاي سئو تالش کرده اند ولی لکان سایتی آن دسته از ماسایت ها و مخصوصا 

  نتیجه مطلوب نگرفته اند.
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با توجه به سهم باالي استفاده کاربران اینترنت از موتور جستجوي گوگل و همچنین پیشرو بودن گوگل 

، کلیه مطالب این کتاب بر اساس راهنماهاي گوگل SEOوضع قوانین و استانداردهاي مرتبط با  در

آموخته  3نرتارپهمچنین مطالبی است که شخصا در دوره هاي گوگل و  2گوگل سرچ کنسولو  1وبمستر

ضمنا به دلیل تغییرات زیاد الگوریتم هاي گوگل و استانداردهاي وب، تالش شده که این  م.آموخته ا

نگاه  کتاب هر بار با تیراژ کم چاپ گردد که بتوانیم با آپدیت آن در هر تیراژ، مطالب کتاب را بروز

  داریم.

به دلیل درك بهتر برخی از مطالب با عکس هاي متعدد رنگی و وجود برخی محدودیت ها در چاپ 

در جهت استفاده عالقه مندان به علم سئو  عکس هاي رنگیکلیه محتواي این کتاب همراه با کتاب، 

 نیز منتشر شده اند. webyooz.comسایت 

هر سئوکاري به آنها نیاز دارد در انتهاي کتاب آورده شده همچنین تعدادي از لینک هاي کاربردي که 

  است.
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