
  سئو خارجی درباره توضیحاتی  ؟چیست (Off-Page SEO) سئو خارجی

در  شتریب شیامکان نما تیاست که به سا یندیفرانام در واقع  چیست؟ یسئو خارج

 ییمداخالت، شناسا نیبه لطف ا .دهدمیسئو  ندیفراانجام  نیموتور جستجو را در ح

است که  یستمیموتور جستجو( س یسازنهیبه. سئو )شودیم ترآساندر اسکن  تیساوب

 .دنداشته باش یدر موتور جستجو رتبه باالتر کندیمکمک  هاتیساوببه 

 یاجتماع یهااز دستور کار آگاه باشد. رسانه دیاز انطباق سئو با نانیاطم یبرا سایتوب

مصرف  یکسانیو با سرعت  شوندیدر آن ظاهر م هاشیهستند که مد و گرا ییهاحوزه

ها را در  ینوآور نیها آگاه باشد و ا یبرود، از نوآور شیسرعت پ نیبا ا دی. باشوندیم

 اعمال کند. سایتوب

 چیست؟ SEOسئو 

 رییزمان در حال تغ باگذشت زین یمختلف هایروشو  ستیخطا ن یعلم ب کی سئو

 .یگرید زیدارد، نه چ تیفیباک یمتخصص سئو کیبه  یکار سئو بستگ تیفیهستند. ک

. کند لیوتحلهیتجزرا  هاتیسابتواند که  دهد قیتطب راتییکه بتواند خود را با تغ یکس

 .و بتواند اصالح کند ندیبب خورندیمرا که شکست  یاتیجزئ درواقع

 دیریبگ ادی هاماه ای هاهفتهکه در روزها،  ستین یزی، سئو چهرحال. بهبر استزمان سئو

 .نکند جادیفردا ا یبرا یامروز ریچشمگ جیبه آن نتا وستنیو پ

و  افتدیاتفاق م یسقوط معموالً در رشد عمود ،یسهام، رشد عمود یبازارها مانند

 یاست، برا یروند منف یوقت گذارد،یم ریآنها تأث یرو یکمتر زانیبه م یاپله راتییتغ

در  یخوب جهینت دیخواهیم ایآ؟ افتدیم یدارند چه اتفاق یکه رشد قو یکسان



با  میکه بتوان دیدار ازین زیشما به چهار چ د؟یموتور جستجو سئو داشته باش یسازنهیبه

4 P متخصصان و بودجه ،یزیربرنامه: صبر، میکن ییشناسا. 

 چیست؟ (Off-Page SEO) سئو خارجی

 یسازنهیبه ندیفرا، شودیمانجام  سیتأستازه تیساوب کیسئو  یسازنهیبه کهیدرحال

. شودیمانجام  یو خارج یبه دو صورت داخل  

 تالیجید یهارسانهدر  سازدیمرا قادر  تیاست که سا یغاتیتبل ندیفرا یخارج یسئو

 هاتیسا ریخود و سا تیسا نیتا ب کندیمبه شما کمک  یخارج یشناخته شود. سئو

.دیبرقرار کن وندیپ  

 ؟شودیمچیست و چگونه انجام  (Off-Page SEO) سئو خارجی ندیفرا

شما را قادر  تیساوب یخارج یسئو ندی؟ فراسئوی خارجی چیست سؤالپاسخ به 

 نهیبه یکار را به روش نیا دیبا غ،یتبل نیشود. در ح غیتبل یتالیجیتا در پلتفرم د سازدیم

-Off) یسئو خارجمورد از مطالعات  نیانجام دهد. اول زیجستجو ن یموتورها یبرا

Page SEO) یغاتیمقاالت است. نوشتن مقاالت تبل نیو انتشار ا یغاتیمقاالت تبل جادیا 

 یدر موتورها تیسا دنیبر خز یمثبت ریاست که تأث یشما عامل یحوزه تجار یمناسب برا

 جستجو دارد.

از  نکیل افتیدر ندیفرا عنوانبهاست که  نکیلبک ،یسئو خارجاز مطالعات  گرید یکی

که با  دیکنیم افتیدر ییهاتیساکه از  ییهانکیل. شودیم انیب گرید یهاتیسا

. دهندیم شیجستجو افزا یشما سازگار هستند، شناخت شما را توسط موتورها تیساوب

 تیفیکه ک دی، مطمئن شوحالنیباا. دیکن افتیدر حتوام ای ریرا از تصو نکیل دیتوانیم

 باال باشد. دیدهیم نکیکه به آن ل یتیسا



 یسئو خارج اتیاز عمل یکی یاجتماع یهارسانه یهادستگاهتوسط  تیسا فیدرک تعر

و به واجد  بخشدیمشما را بهبود  تیساوب زین یاجتماع یهارسانهمنابع  یوندهایاست. پ

 یهاشبکهکه با استفاده از  یتیساوبارتقاء  ندیفرا. با کندیمشدن آن کمک  طیشرا

 یجمعدسته صورتبهرا  یشتریافراد ب دیتوانیمداد،  دیواهانجام خ یاجتماع یهارسانه

 .دیبه دست آور

 پیشرفته برای سئو خارجی چیست؟ یهاکیتکن

 افتیوب در یرا از جستجو کترافی کل از ٪60 کیارگان یاول جستجو جهیسه نت

به  زیرا ن یشتریافراد ب کندیمبه شما کمک  شتریب دکنندگانیجذب بازد .کنندیم

 برسید. دیخواهیمبه چیزی که  یراحتبه دیتوانیمبا انجام این امور  .دیکن لیتبد یمشتر

  دیکن یخود را کپ یرقبا یدیکلمات کل نیبهترسئو 

 توضیحات طوالنی یوتیوب بنویسید 

 محتوا را برای سئو معنایی بهینه کنید 

 دیکن جادیخود را ا یدیکلمات کل 

   تولید محتوا شده یهامتنبروز رسانی و ارتقای 

  توضیحات را بنویسید یهابرچسبو  کنندهقانععنوان 

 ... و اموری دیگر

 عملیات سئو خارجی چیست؟

 تامطالعات م

نکیلبکمطالعات   

یاجتماع یگذارهنشان مطالعات  



Human.txt مطالعات 

 Robots.txt مطالعات

یدیکل کلمه  

یدیبر مطالعات کلمات کل تمرکز  

یاصل مقاله . 

همچنین یکی دیگر از عناصر دخیل . است ندهایفراعناصری مانند سئوی خارجی از جمله 

اضافه شده به  یهاتگاست. این  H3، و ... H1 ،H2 یبندرتبه، سئو خارجی ندیفرادر 

اعمال شوند. ایجاد یک برچسب عنوان به  هاسرفصلدر  یمتوال صورتبهباید  هاسرفصل

پیدا شود و در موتور جستجو خزیده شود و قابلیت  یراحتبهتا  دهدمیاجازه  تیساوب

 . ابدییمکیفیت و خدمات سایت با امتیاز باال توسط سئو افزایش  ،اطمینان

 هاینوآوربا  تیکه سا کندیم نیتضم تیساوبمداوم  یروزرسانبه ،ندهایفرا نیالوه بر اع

 یموتورها دیزمان بازد ،یروزرسانبه. هنگام کندیمکار  ترعیسر تیهماهنگ شده و سا

 دیبا نجایکه در ا یندیفراشود.  میشما تنظ یروزرسانبهدفعات  بهباتوجه دیجستجو با

 یموتورها یدهایآن با بازد یو سازگار دیبازد زانیمناسب با م یمتا جادیانجام شود ا

که  یمتا ،دیکنیم روزبهخود را  تیسا بارکی یاهفته، اگر مثالعنوانبهجستجو است. 

 شود. میهفته تنظ 1 یرو دیبا دیکنیم جادیا

، الزم حالنیباادهد.  شیآن را در سئو افزا دید تواندیم تیدر سا یگذاربرچسب اتیعمل

 تیبه سا تواندیمشود. برچسب زدن مکرر  یریگاندازهاست در هنگام برچسب زدن 

است که بر رتبه  یعامل زیشود ن روزبه دیکه با یدر زمان تینشدن سا روزبهبرساند.  بیآس

 .گذاردیم یمنف ریأثجستجو ت جیآن در نتا



 سئو خارجی چیست؟ ندیدر فرا نکیلبکجایگاه 

. شودیماعمال  تیساوبمختلف در  یکار یهانهیزماست که در  یندیفرا یخارج یسئو

اول باید بدانیم . دیاستفاده کن Backlinkاز  دیشما بهتر شود، با تیساوب دیخواهیماگر 

 تیفیباکسازگار با سئو و  تیساوباز هر  نکیل افتیدر ندیفرا نکیلبک ست؟یچ نکیلبک

 باشد. ریتصو ایمتن  کی قیاز طر تواندیم نیهمچن ندیفرا نیباال است. ا

و بر  دهدمی شیشما را افزا تیساوب یسئو دنیخز ازیامت دیآیمکه به دست  ینکیلبک

 یتصادف صورتبه دینبا یافتیدر نکیلبک .گذاردیم ریجستجو تأث جهیرتبه آن در نت

باشد.  قیو دق تیفیباک یهانکیل دیشما با تیساوب یبرا نیترمناسبانتخاب شود. 

 با سئو همگام شود. تواندینمرا ندارد  هایژگیو نیکه ا ینکیلبک

 چیست؟ (Off-Page SEO) در سئو خارجی نکیلبکمزایای 

 تیساوب افتنیگنجانده شده است،  یسئو خارج شنیکیکه در اپل نکیلبک شنیکیاپل

نوع  کی عنوانبه. به آن کندیمرا آسان  مورداستفاده یجستجو یشما توسط موتورها

 هیشما را به موتور جستجو توص دیدهیم وندیکه به آنها پ ییهاتیسا. دیمرجع فکر کن

شما  تیتا سا کندیمکمک  نی. اشودیمشما  تیسا تیفیک شیباعث افزا نی. اکنندیم

 ندیفراداشته باشد. هنگام انجام  یشتریب دیتقاضا و بازد نگیمارکت تالیجید نهیدر زم

 توجه کرد. یبه نکات دیبا یسئو خارج نکیلبک

را کاهش دهد.  تیساوب تیفیک تواندیمانجام نشود  بادقتاگر  یخارج نکیلبک ندیفرا

 یهانکیلبک. دیباش یدائم ریغ یهانکیلمراقب  ،یگرید تیاز سا نکیل افتیهنگام در

اسپم در نظر  یو حت تیفیکیبجستجو  یدر موتورها تیکه سا شودیمباعث  تیفیکیب

 گرفته شود.



 ی چیست؟خارج یسئو فراینددر  مورداستفاده لینکبکمنبع  لیست

منبع  کی عنوانبه تواندیم ایشده  جادیشما ا تیسا یکه برا یهر پلتفرم رسانه اجتماع

و  نترستیپ تر،یی، توبوکسیف نستاگرام،یبه ا توانمی مثالعنوانبهدر نظر گرفته شود. 

در آن به اشتراک گذاشته  هالمیفاست که  ییهاتیسا گریاشاره کرد. منبع د هاپلتفرم ریسا

 .شوندیم

که  ییهاتیساوبمنبع هستند.  هایسایتاز  گرید یکی ویمیو وب،یوتیمانند  هاییسایت

 یاز آنها برا توانیمهستند که  یاز جمله منابع زیشما مناسب هستند ن یحوزه کار یبرا

است.  یخبر هایسایتمثال زد  توانمیکه  یگریمنبع د استفاده کرد. نکیل افتیدر

 .دیبهره ببر یخبر هایسایتاز  نکیل افتیبا در دیتوانمیشما 

 خارجی چیست؟ بهبود سئو یبرا یخارج یهانکیلاز استفاده  هایروش

 .دیده وندیبزرگ در صنعت خود پ یهاتیساوبه این است که ب هاروشیکی از همین 

تعداد  .دیاستفاده نکن Nofollowاز تگ روش دیگر . دیخود معامله کن میمستق یبا رقبا

چه و این به این منظور است که هر دیصفحه را محدود کن کیدر  یخروج یوندهایپ

در هر صفحه  یارزش سهام کمتر د،یدر صفحه داشته باش یشتریب یهانکیتعداد ل

 یشتریارزش سهام ب د،یداشته باش یشتریب یخروج یوندهایو هر چه پ ابد،ییم انیجر

 .دیکنیدرز م رونیبه ب

 کاین به معنی آن است که این ی دیباز کن دیجد یهابرگهرا در  یخروج یوندهایپ

 یبرا یخوب UX. دیدهیمو قبالً انجام  دیدانیماست که احتماالً قبالً  کیکالس هیتوص

 تی، موقعکنندیم کیشما کل تیدر سا ینکیل یرو یشما است که وقت تیکاربران سا



 دیسیرا بنو یخروج یوندهایپ دیگر این است که یهاروش خود را از دست ندهند. یفعل

 .نشود کیآنها کل یتا رو

. این به این منظور است دهدمیرا انجام ی خروج یوندهایپکه  یادوره یهایزیمماعمال 

 قتی. حقروندیم هاوبالگو  ندیآیم هاوبالگاست.  ریگنفسموجود زنده و  کیوب که 

احتماالً تعداد  ،دیاندادهانجام  یخارج نکیل یزیاست که مم یاست که اگر مدت نیا

 .دیخود دار تیشکسته در سا نکیل یادیز

 داد چیست؟ نکیل یبه سئو خارج دیبازمانی که 

 سایتوباز  ریغ یتیساوبهستند که خوانندگان را به  ییهانکیپرلیها ،یخارج یوندهایپ

شهود به نظر  قابل ریغ یخارج یوندهای. در ظاهر، استفاده از پکنندمی تیشما هدا

 طورهمان، حالنیباا. کندیمشما دور  سایتوبافراد را از  وندهایپ نیا تیدر نها .رسدیم

است که  یبندرتبهمنابع قدرت  نیتریضروراز  یکی د،ید میخواه مقاله نیکه در ادامه ا

 .دیاز آن استفاده کن دیتوانمی

 چیست؟(Off-Page SEO) سئو خارج  ریتأث

 کی جادیبلکه ا ست،ین حیصح یسئو داخل کی جادیدر سئو، ا تیموفق دیکل ن،یبنابرا

 .است یسنت یابیبازار یهایژگیوتمام  بهباتوجه تالیجید یابیبرنامه بازار

نقطه  نیاست. از ا یرقابت لیبازار و تحل قاتیتحق میانجام ده دیکه با یکار نیاول ن،یبنابرا

 هایسایتوب صحبت کرد و بر اساس آن ساختار،  یدر مورد نحوه ساختار داخل توانمی

 کرد. میتنظ یتوسط سئو داخل ازیموردن یهایژگیوخود را با 



 مهم است؟ قدرنیاسئو آف پیج چیست و چرا 

از صفحه  یسئو خارج دیاست که بدان نیا دیبا آن شروع کن دیکه با یزیچ نیاول 

 تیسئو هستند که خارج از سا یهاتالش نهایا داست،یکه از نام آن پ طورهمان.ستیچ

صفحه شما، بهبود  یطراح یدرون صفحه کار بر رو ی. اگر هدف سئوشودمیشما انجام 

UI  وUX ،از  یخارج یسئوبه  دنیرس یباشد برا رهیشما و غ یمحتوا سازیبهینه

 .شودمیانجام  تیخارج از سا کارهاتمامصفحه، 

در  ییباال یهارتبهتا به  کندیمبه شما کمک  یدو استراتژ نیهوشمندانه از ا یبیترک

SERP بودن، معتبر  اعتمادقابلاثبات  یاز صفحه برا یسئو خارج یهاکیتکن .دیبرس

 زیخوانندگان ن یجستجو بلکه برا یموتورها یبرا تنهانه تیسا کیبودن و مرتبط بودن 

و رتبه  تیمحبوب سرعتبهند توانمی ،یداخل یدر کنار سئو هاکیتاکت نیاست. ا یضرور

 .اورندیبه ارمغان ب تیسا کی یرا برا ییباال

 چیست؟ تیکات سئو خارج از سان

 شیافزا یرا در مورد چگونگ ینکات ر،یدر ز ،دیادادهرا انجام  یداخل یقبالً کار با سئو اگر

 ازهمه. اولکرد دیخواه دایپ تیخارج از سا یسئو هایتاکتیکرتبه خود با استفاده از 

راه مرتبط  کیهمچنان  لینکبک. این یعنی دیخود را خودکار کن نکیساخت ل یاستراتژ

 .شما است تیبهبود رتبه سا یبرا مؤثر اریو بس

؛ داندیممهم  اریاز منابع معتبر را بس” do-follow“ تیفیباک یهانکیلبکگوگل داشتن 

از  هاتیسااز  یاریبس .دیشخص ثالث کن هایسایت یمحتوا برا هیشروع به ته ،نیبنابرا

هنگام توسعه  ،نی؛ بنابراخوشحال هستند کیشر یهاپلتفرمبه  وندیمحتوا با پ یزبانیم



مهمان  یهاپست یزبانیکه آماده م ییهاتیسا افتنیبا  ،یسئو خارج یاستراتژ کی

 .دیهستند و با مخاطبان هدف شما مطابقت دارند، شروع کن

 از صفحه چیست؟ خارجاقدامات سئو  

در  یکسانی یهالیتحل، اما همه دهدمیسئو را انجام  لیوتحلهیتجز یتیهر صاحب سا

که در  یاقدامات لیوتحلهیتجز. حتماً دهندینمخارج از صفحه انجام  تیمورد فعال

 کی عنوانبهشما انجام شده است را  سایتوبسئو در خارج از  سازیبهینهچارچوب 

 .دیریقانون در نظر بگ

مروزه ا نخواهد شد. تیمنجر به موفق جینتا یبدون درک معنا یاستراتژ کی یاجرا

 به دسترا  یدر زمان واقع نشیب دهدمیوجود دارد که به شما امکان  یادیز یابزارها

بالفاصله  د،یخود کرد یخارج یسئو یاستراتژ یشروع به اجرا نکهیا محضبه. دیآور

 مؤثراقدامات شما چقدر  دینیبب دهدمیکه به شما امکان  دیکن افتیرا در یخدمات

 است.

 موارد مفید سئوی خارج از صفحه چیست؟

به  یوندیپ دیتوانیابتدا، م .نوع محتوا هستند نیترمحبوبو  نیترپرمصرف دئوهایو

 تیساو کاربران را به وب دیبه اشتراک بگذار وپاسخپرسشپلتفرم  کیخود در  یدئویو

 دیتوانیم اً،ینثا .دیو زمان ماندن در صفحه را بهبود ببخش کیتراف د،یکن تیخود هدا

 یهاو به ربات دیخود اضافه کن یدئوهایوسئو را به  یشده برا یسازنهیبه یسیرونو

Google کار، ممکن است به  نی. با انجام استیدر مورد چ ویدئوبفهمند  دیاجازه ده

 .دیکن دایدست پ Google یدر جستجو ویدئودر بخش  یبهتر دید



 چیست؟ سئو خارج از صفحه هایتاکتیککلمات در مورد  نیآخر

و  ستین یسازنکیلخارج از صفحه منحصراً مربوط به  یکه سئو دیاآموخته اکنون

به شما کمک  وکارتانکسب ی. استفاده از آنها براکنندمیرا ثابت  نیباال ا هایتاکتیک

و به  دیاعتماد مخاطب را به دست آور د،یده شیرا افزا سایتوب تیتا محبوب کندیم

 .دیجستجو برس یموتورها یباال جینتا

گوگل مواجه  مهیبوده و با جر خطریب زیاز صفحه فوق ن یسئو خارجنکات  یاجرا

را به  یامشاهدهقابل جینتا سرعتبهمؤثر هستند و  اریآنها بس ن،یشد. عالوه بر ا دینخواه

 همراه خواهند داشت.

 ؟گذاردمی ریتأثخارج از صفحه خوب  یسئو یرو یزیچه چ

شما  سایتوببه  هانکیلبک تیفیخارج از صفحه، تعداد و ک یفاکتور سئو نیتربزرگ

 اندعبارت دیکن جادیا وندیخود پ سایتوببه  دیتوانمیکه  ییهاروشاست. چند نمونه از 

ارزشمند است.  رایدهند ز نکیبه آن ل خواهندیمکه مردم  یعال یمحتوا جادیاز: ا

 جادیا وندیپ تیکه در نها گذارندیمرا به اشتراک  اشم یمحتوا یاجتماع یهارسانه

 .کنندمی

 سئو خارج از صفحه؟ ایسئو صفحه بهتر است 

د توانمیاشاره دارد که  یکیخارج از صفحه به تکن سازیبهینهخارج از صفحه:  یسئو

( استفاده SERPSموتور جستجو ) جیدر صفحه نتا سایتوب کی تیبهبود موقع یبرا

 شود.



 از صفحه چیست؟ شودمیاستفاده  تکنیک قدیمی که برای سئو خارجی 4

 جستجو  یتوسط موتورها یدیکلمات کل پرکردن یدیکلمات کل پرکردن

 ردیگیمقرار  موردتوجه

 یدیکلمه کل قیدق قیتطب 

 یچرخش یمحتوا 

 لینکبک دیخر 

 یالمللنیب حدر سطسئوی خارج از صفحه 

و  یاست هم در سطح فن یابیبازار یهایاستراتژ نیتراز سخت یکی یالمللنیب یسئو

 تیریمد یهایدگیچیپ د،یکنیکه اضافه م یهم در سطح خالقانه. با هر بازار هدف

 دهدمی شیرا افزا یمهم یو خطر خطاها شودیم چندبرابر یالمللنیب یحضور جستجو

 .ساندبر بیبه رتبه شما آس تواندیکه م

است، اما نحوه غلبه بر آنها  ریناپذاجتناب باًیتقر المللیبین یدر سئو یفن مشکالت

 دیتوانیم نیبنابرا کند،یمسائل کمک م نیترجیبه درک را نیمهم است. ا اریبس

 .دیها در صورت بروز انجام دهها و رفع آناز آن یریجلوگ یرا برا یاقدامات

 چند نوع سئو خارج از صفحه وجود دارد؟

 جادیخارج از صفحه ا یعملکرد سئو شیافزا یبرا توانمیوجود دارد که  نکیدو نوع ل

 نی، امثالعنوانبه. شودیم جادیا یاقدام چیکه بدون ه یوندی: پیعیطب یوندهایکرد: پ

شما دارد و از  ینسبت به محتوا یمثبت دگاهیباشد که د سینووبالگ کید توانمی

 .دهدمی نکیخود به آن ل تیسا



  د؟یدار ازیخارج از صفحه ن یچرا به سئو

دچار  یرقابت یعبارات جستجو یبرا یبندرتبه یخارج از صفحه، شما برا یسئو بدون

خود  تیاعتبار سا جادیا عنوانبهخارج از صفحه  یشد. در مورد سئو دیمشکل خواه

 یهستند برتر یاعتبار باالتر یکه قبالً دارا یشما از کسان تیسا ن،یو بدون ا دیفکر کن

 نخواهد داشت.

 از صفحه چیست؟ئو خارجی سدالیل کارساز نبودن 

 زیبرانگچالشزمان ممکن است  نیدر بهتر یفن یسئوی از دالیل است. فن یهامخلوط :1

. اساساً، شما با دیادادهانجام  المللیبین سایتوب کیباشد، اما شما واقعاً کار خود را با 

در هر مکان/زبان( و آنها را به  سایتوب کی باًی)تقر دیدار سروکار سایتوب نیچند

 یهر صفحه برا حیکه نسخه صح دیشویممطمئن  حالنیدرعو  دیدهیم وندیپ گریکدی

 .شودمیهر کاربر نشان داده 

 یسازیبومبه این معنا که عدم  دیانکرده یسازیبومخود را  یمحتوا یشما استراتژ : 2

شما را  نگیزمان اود: 3 مخاطبان در هر زبان و مکان است. یمحتوا برا یهایاستراتژ

سرور  یهامکانکاربران و  نیفاصله ب شیتنها با افزا یزمان بارگذار .داردیمعقب نگه 

 .گذاردمی یخطا باق یبرا یکم هیو حاش شودمی تریطوالنشما 

راه  کی ییایجغراف گذاریهدف است. ییایجغراف گذاریهدفاز حد به  شیب مانی: ا4

 URLاگر آنها  یشما است، حت سایتوب حیفرستادن کاربران به نسخه صح یبرا یعال

با وجود صدها قالب  .دیدر مورد ترجمه دار یاشتباهشما تصور : 5. کنند پیرا تا یمتفاوت

زبان  نیشما را به چند سایتوبند توانمی بالندیمکه  سایتوبسازنده  هادهوردپرس و 

 شما را ببخشند. سایتوبترجمه کنند، ممکن است تصور اشتباه در مورد ترجمه 



 در سئوی مطالب چیست؟ سئوکارنقش 

نقش  نیعناصر سئو است. ا نیترمهماز  یکیجستجو  یموتورها یشده برا نهیبه یحتوام

را پس از  یو چه اطالعات کندمی دایشما را پ سایتوب یچه کس نکهیا نییدر تع یاتیح

شما  لینرخ تبد شیدر افزا ینقش مهم نی. همچنکندمی فای، ابردیم نیورود به آنجا از ب

 دارد.

 نحوه عملکرد موتورهای جستجوگر در سئو 

 کنندمی( چگونه کار نگیجستجو )مانند گوگل و ب یموتورها دیاول، مهم است که بدان

سئو  یمحتوا تیبااهم ماًیمستق رای، زدهندمیخود را انجام  یو مردم چگونه جستجوها

موتور جستجو است،  نیگوگل پرکاربردتر کهییازآنجاشما ارتباط دارد.  سایتوبپسند در 

 .کنمیماستفاده  مثالعنوانبهاز آنها 

. کندمی ندکسیرا اسکن کرده و آن را ا تیگوگل کد سا ،سایتوب کی یاندازراهپس از 

 یبرا فرایند نیرکورد است. گوگل از ا یهامجموعه یبرا هینما جادیا فرایند یسازهینما

 "عنکبوت" ایاسکن مداوم  نیدر ح آمدهدستبهاز اطالعات  یمیحجم عظ یسازمانده

تا در صورت  دهدمیروش به گوگل اجازه  نی. اکندمی تفادهو موجود اس دیجد هایسایت

 کند. یابیرا باز یاطالعات خاص سرعتبه یفراخوان

 کندمیاستفاده  یدی، از کلمات کلدهدمیرا انجام  یخاص یجستجو یکه شخص یهنگام

فوراً  باًیکند. گوگل تقر دایدارد پ ازیآنچه را که ن ترعیسرخود را محدود کند تا  جیتا نتا

 افتنی یخود را برا میعظ دادهگاهیپا یهاو فهرست کندیم یرا بررس یدیکلمات کل نیا

موارد منطبق، گوگل فقط  افتنی. پس از کندیم یبررس یدیکل تمطابقت با آن کلما

 .گرداندیبرمموتور جستجو( را  جی)صفحات نتا SERPبه نام  جینتا نیترمرتبط



 

نظری کلی  سئو خارج از صفحه چیست؟ سئو خارجی چیست؟ در باباگر بخواهیم 

که  یبندرتبهعوامل  یبر رو در صفحهیکی هستند و کمک  سئوهابدهیم هر دوی این 

 کندمیتمرکز  هانکیلبکو  یتجار یهاناممانند . دهندمیشما رخ  سایتوبخارج از 

 دارند.

خود را  یمحتوا تیفیو به طور مؤثر ک کندمی غیتبل ایداده  وندیخود پ سایتوببه 

 یزیهر چ یبه معنا یعیبه طور طب در واقع از صفحه یسئو خارج. کندمی "ضمانت"

 HTML یهابخش سازیبهینهبه سئوی داخلی در روند  است که فراتر از آن است.

 .شما اشاره دارد سایتوب

 


