وﯾﺪﯾﻮ  : ۴ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ) ﺗﯿﺘﺮ ﻫﺎ  -ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی (

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در اداﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﺎز ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ آن ﮐﻪ در آﻣﻮزش ) وﯾﺪﯾﻮ  : ۲ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪار
در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت ( ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

دارد اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم

ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻤﺎم وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺪﯾﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻫﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ دارﻧﺪ .

ﺗﯿﺘﺮ ﻫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺸﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﺜﻞ
ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ اول ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ) ﺷﺮوع ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺌﻮ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺒﻞ از آن
دﯾﺪه ﺷﻮد .

اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ در ﺗﯿﺘﺮ ﻫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد را در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺟﻮاب

ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :

 .۱اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﯿﺘﺮ ﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ
 .۲روش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﯿﺘﺮ

 .۴اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎ

 .۵روش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی

 .۶ﺗﻮﺿﯿﺢ اوﻟﯿﻪ و ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ

 .۷ﻧﺴﺒﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی و ﺗﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺰی رو دارﯾﺪ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن

دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ دارد ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻫﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد

اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺎ دﺳﮑﺮﯾﭙﺸﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ و دﯾﮕﺮ

ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺘﻘﯽ از  htmlو ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﺤﻮه درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دو

ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺌﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﻨﺠﻢ روش اﻧﺘﺨﺎب و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی و ﺗﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺘﻮان ﺑﺤﺚ ﮐﺮد ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ
آدرس ﻫﺎی ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره دارد  ,ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺗﻤﺎم آﻣﻮزش ﻫﺎی داده ﺷﺪه در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ در آﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و

اﯾﻦ ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ ﺑﻮد.

ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪ و داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ :

https://goo.gl/lkWdCm

ﺗﻮﺟﻪ  :ﺑﺮای دﯾﺪن ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ و وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ) آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺌﻮ و
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

