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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.

 " جناب آقاي مهدي كوهستاني و سركار خانم فائزه خانلرزاده"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات 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 



  مقدمه مولف 

 ضروریات از) خوب نمیگویم( عالی سایت وب یک داشتن شده، اطالعات فناوري به وابسته شدت به که امروز کار و کسب دنیاي در
   کند؟ پیدا را شما سایت وب اول دهد، انجام خریدي میخواهد اینترنت در شخصی وقتی ندارید دوست شما. است

 اما. میشوند شناخته دنیا تمام در بالفاصه میکنند فکر و اندازي راه را سایتی وب زمان، و هزینه صرف با کارها و کسب صاحبان از برخی
 شود، داده نمایش جستجو موتورهاي نتایج اول صفحه در که زمانی تا میشود، منتشر سایت وب یک که زمانی از. نیست چنین این

 کار نیز کردید کسب جستجو موتورهاي نتایج در مناسبی جایگاه زمان مرور به اینکه از پس. شماست روي پیش دشوار و طوالنی مسیري
  .داشت خواهد ادامه ابد تا مبارزه این وبجنگید سرسخت رقباي با خود جایگاه حفظ براي باید شما لحظه این از. است نشده تمام

 نکته این به. میشود انجام تجربه با و زیاد بسیار فنی دانش با متخصص هاي تیم توسط جستجو موتورهاي براي سایت سازي بهینه
 موتورهاي براي سایت سازي بهینه کار نمیتواند است، سایت وب دهنده توسعه و طراح که شخص هر الزاما که باشید داشته توجه

 استفاده ءسو جستجو موتورهاي ضعف نقاط از میکنند سعی که دارند وجود هم غیرمتعارفی روشهاي بین این در. دهد انجام را جستجو
 در روشها این از برخی. میشود گفته "سیاه کاله سئو" روشها این به. دهند نمایش جستجو نتایج در باالتري رتبه در را سایت وب و کرده
 را نتایجی مدت کوتاه در چون. نمیکنم توصیه شما به را روشها این از استفاده عنوان هیچ به من اما. است گرفته قرار بررسی مورد کتاب
 شما سایت وب براي سختی جریمه است ممکن شود روشها این از استفاده متوجه جستجو موتور اگر اما آورد خواهند ارمغان به شما براي

  ! ندهد؟ نشان جستجو نتایج بین را شما سایت وقت هیچ جستجو موتور دارید دوست. بگیرد نظر در

 بسیار رقابت میان این در. دهند نشان خود مخاطبان به را نتایج بهترین میکنند سعی و میشوند هوشمندتر روز به روز جستجو موتورهاي
 نتایج اول صفحه در سایت وب یک اگر میگویم جرات به. شوند دیده باالتري رتبه در بتوانند که آید می بوجود سایتها وب بین سختی

  .داشت نخواهد شدن دیده براي شانسی تقریبا باشد، نداشته قرار جستجو

 موتورهاي براي ها سایت سازي بهینه براي که است وردپرس هاي افزونه محبوبترین از یکی) Yoast SEO( سئو یواست افزونه
 بررسی به کتاب این. است تفاوت آنها امکانات که میشود عرضه پریمیوم و رایگان نسخه دو در افزونه این. میشود استفاده جستجو
 این در خودم ساله چند تجربه و yoast.com/academy سایت وب از کتاب این مطالب تهیه در. میپردازد نسخه دو هر امکانات

  . نمودم استفاده زمینه

...  و جامع سئو استراتژي کلیدي، کلمات الگوریتمها، جستجو، موتورهاي ساختار سئو، مفاهیم مورد در کتاب این آغازین فصول در
 فناوري متخصصان کارها، و کسب مدیران جمله از افراد تمام براي میتواند مطالب این. ام داده قرار شما اختیار در کاملی توضیحات
  .گیرد قرار استفاده مورد...  و دانشجویان اطالعات،

 که است مناسب افرادي براي فقط کتاب بخشهاي این. میپردازد افزونه این از صحیح استفاده نحوه آموزش به کتاب فصول سایر
  . دهند انجام را سایت سازي بهینه میخواهند

 به را خود ارزشمند پیشنهادات و نظرات mehdikouhestani@outlook.com ایمیل طریق از میتوانند گرامی خوانندگان
 .نمایند ارسال اینجانب


