سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست؟ (چکلیست سئو تکنیکال)

سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست؟ (چک لیست سئو تکنیکال)
سئو تکنیکال یا سئو فنی گام بسیار مهمی در کل فرایند سئو هست .اگر در سئو تکنیکال شما
مشکلی وجود داشته باشد ،احتماالً تالشهای سئو شما نتایج مورد انتظارتان را ایجاد نمیکند.
بنابراین اطمینان حاصل کنید که میدانید سئو تکنیکال چیست و خیلی مهم است که یاد
بگیرید چگونه میتوانید آن را به درستی درک کنید.
خبر خوب این هست که بعد از انجام یک بررسی سئو تکنیکال از وب سایت خود و رفع هرگونه
مشکالت احتمالی ،دیگر مجبور نخواهید شد دوباره با آن مقابله کنید.
در این پست یاد میگیرید که سئو تکنیکال چیست ،بهترین راهکارها برای دنبال کردن و نحوه
انجام ممیزی فنی وب سایت شما با استفاده از چکلیست سئو تکنیکال ما چیست.

جدول محتوا
سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست؟
بهترین تکنیکهای سئو
دامنه ترجیحی خود را مشخص کنید
Robots.txtرا بهینه کنید
تگ کنونیکال
صفحه  ۴۰۴را بهینه کنید
بهینهسازی نقشه سایتXML
SSLوHTTPS

سرعت وب سایت
موبایل فرندلی
صفحات موبایل شتاب)(AMP
صفحات وب و صفحه چندزبانه
چک لیست سئو تکنیکال
نتیجهگیری
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سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست؟
برای درک معنای واقعی سئو تکنیکال چیست ،اجازه بدهید با بعضی اصطالحات اساسی شروع
کنیم.
اول ،بیایید بفهمیم سئو چیست؟سادهترین تعریف این هست که سئو فرایند بهینهسازی وب
سایت شما برای موتورهای جستجو هست.

بهینهسازی در زمینه سئو به معنای:








اطمینان از اینکه موتورهای جستجوبدون هیچ مشکلی میتوانند به وب سایت شما
دسترسی پیدا کرده و ایندکس کنند
داشتن محتوای باکیفیت و متناسب با هدف کاربر جستجوگر
دادن سیگنالهای مناسب به ربات موتورهای جستجو (خزندههای گوگل ) برای درک
ساختار وب سایت شما
به عنکبوتهای موتور جستجو کمک میکند تا معنی (متن) محتوای شما را بفهمند.
ارائه دالیل کافی برای جلب اعتماد الگوریتمهای موتور جستجو به وب سایت شما جهت
دریافت رتبه باالتر از سایر وب سایتها.

زمانی که همه موارد باال را به درستی انجام دادید ،وب سایت شما سئو فرندلیخواهد شد و
کاندیدای حضور در  SERPSبرای بسیاری از جستجوها (مربوط به مطالب شما) خواهد بود.

چگونه سئو سایت خود را شروع کنید؟
اگر مقاله قبلی من را در مورد نحوه کار موتورهای جستجو را خوانده باشید ،باید بدانید اولین
قدمی که موتورهای جستجو مدتها قبل از پاسخ به سوال کاربرها برداشتهاند ،روند خزیدن و
ایندکس صفحات وب سایتها هست.
در طی این فرآیند ،موتورهای جستجو به دنبال صفحات وب عمومی ارزشمند هستند تا بتوانند
به ایندکس خودشان اضافه کنند.
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موتورهای جستجو این صفحات را در پایگاه داده خود کشف ،مطالعه و سازماندهی میکنند تا
بعداً توسط الگوریتمهایشان به آنها دسترسی پیدا کنند تا پاسخهای دقیقی به سرچهای
کاربران بدهند.

سئو تکنیکال چیست؟
سئو تکنیکال یا سئو فنی به فرایند بهینهسازی وب سایت شما برای مرحله خزش و ایندکس
اشاره دارد .با استفاده از سئو تکنیکال ،میتوانید بدون هیچ مشکلی در دسترسی ،خزیدن،
تفسیر و ایندکس وب سایت خودتان به موتورهای جستجو کمک کنید.
به این دلیل "تکنیکال" گفته میشود ،چون هیچ ارتباطی با محتوای واقعی یا ترقی وب سایت
ندارد .هدف اصلی سئو تکنیکال بهینهسازی زیرساختهای یک وب سایت هست.
برای اینکه در این زمینه درک کلی داشته باشید ،به نمودار زیر نگاه کنید که سه ستون اصلی
سئو را نشان میدهد :سئو تکنیکال ،سئو داخلی و سئو خارجی.

سئو داخلی با محتوا مرتبط هست و اینکه چگونه میتوانید آن را با آنچه کاربر جستجو میکند و
سئو خارجی( همچنین به عنوان لینک بیلدینگ شناخته میشود) بیشتر مرتبط کنید ،فرایند
دریافت لینک از وب سایتهای دیگر در طی مراحل رتبهبندی برای افزایش اعتماد هست.

SEOو سئو تکنیکال
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همانطور که در نمودار باال مشاهده میکنید ،هیچ مرز مشخصی بین سئو تکنیکال ،سئوی داخلی
و سئوی خارجی وجود ندارد چون همه آنها باید برای یک وب سایت کامالً بهینه ،همکاری کنند.

بهترین تکنیکهای سئو

اکنون که مشخص است سئو فنی چیست ،بیایید ببینیم بهترین روشها برای سئو تکنیکال
چیست .میتوانید از توصیههای زیر برای انجام بررسی سئو تکنیکال سایت خودتان استفاده
کنید.

دامنهی ترجیحی خودتان را مشخص کنید
هنگام راهاندازی وب سایت یا وبالگتان ،باید دامنه مورد نظرتان را مشخص کنید .با این کار شما
موتورهای جستجو را راهنمایی میکنید که بدانند قرار هست دامنه مدنظرتان را در طول چرخه
عمر وب سایتتان استفاده کنید.
بیایید ببینیم که چرا شما باید این کار را انجام دهید.
یک وب سایت به طور پیش فرض با  wwwو بدون  wwwدر مقابل نام دامنه قابل دسترسی
هست.
به عنوان مثال ،اگر دامنه شما  example.comهست ،وب سایتتان با هر دو مدل
http://www.example.comو(  http://example.comیعنی بدون ) wwwقابل دسترسی
هست.
با اینکه این مسئله برای کاربرها مناسب هست ،برای موتورهای جستجو گیجکننده هست ،چون
آنها این دو وب سایت را مختلف در نظر میگیرند.
یعنی شما ممکن هست با مشکالت ایندکس شدن ،مشکالت محتوای تکراری (Duplicate
)Contentو از بین رفتن رتبه صفحه خودتان رو به رو شوید.
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برای حل این مشکل ،شما باید دامنه مدنظرتان را تنظیم کرده و موتورهای جستجو را در مورد
انتخابتان مطلع کنید.

با wwwیا بدون www؟
یکی از سؤاالتی که بسیاری از افراد میپرسند این هست که آیا میتوانیم از  wwwبرای دامنه
خود استفاده کرد یا با نسخه بدون  wwwهمراه بود.
برای سئوی سایتتان انتخاب هرکدام از این قالبها فرقی نسبت به آن یکی ندارد ،این موضوع
ترجیح شخصی هست.
من ترجیح میدهم که  wwwرا در کنار دامنههایم داشته باشم چون به نظر من طبیعیتر هست
اما اگر تصمیم دارید که با نسخه  httpپیش بروید هیچ چیز اشتباهی وجود ندارد.
نکته مهم این هست که موتورهای جستجو را در مورد تصمیم خودتان آگاه کنید و در طول مدت
چرخه عمر وب سایتتان ثابت باشید.

در صورت تغییر نظر ،میتوانید از تغییر مسیر  ۳۰۱استفاده کنید تا بین فرمتهای مختلف
جابهجا شوید ،اما این روش توصیه نمیشود چون همیشه خطر ایجاد مهاجرت دامنه وجود دارد.

نحوه تنظیم دامنه مورد نظر شما
در اینجا یک مرور کلی از روند کار ارائه شده:
ابتدا باید در ابزار  Google Webmasterثبت نام کرده و کلیه تغییرات وب سایتتان یعنی
http://wwwیا  //:httpرا تأیید کنید.

توجه :اگر httpsرا فعال کردهاید ،باید https://wwwیا  //:httpsرا اضافه و تأیید کنید.
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بعد باید دامنه دلخواهتان را در گزینه  SITE SETTINGSبرای همه تغییرات تنظیم کنید.
در مرحله بعد ،شما باید همین کار را در  CMSخودتان انجام دهید .اگر از وردپرس استفاده
میکنید ،میتوانید این کار را در بخش تنظیمات  /همگانی (عمومی) انجام دهید.
برای جزئیات فنی میتوانید فیلم زیر را مشاهده کنید.
برای اطالعات بیشتر و دستورالعملهای قدم به قدم آن ،مقالهی با wwwیا بدون www -
بهترین روشهای سئورا بخوانید.

Robots.txtخود را بهینه کنید
پس از تنظیم دامنه مدنظرتان ،مرحله بعدی بررسی و بهینهسازی فایل  robots.txtشما خواهد
بود.
robots.txtچیست؟
Robots.txtیک فایل متنی هست که در فهرست اصلی وب سایت شما قرار دارد و به
موتورهای جستجو دستورالعمل میدهد که در کدام صفحه از وب سایت شما میتوانند بخزند و
به ایندکس خودشان اضافه کنند.
فرمت این فایل خیلی ساده هست و در اکثر موارد ،نیازی به تغییر در آن نیست

7

 | KELASETALAI.COMفاطمه جوهری

سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست؟ (چکلیست سئو تکنیکال)

مثالی از قوانین غیر مجاز درrobots.txt

نکته مهم این هست که بررسی کنید و مطمئن شوید که هیچ مسدودسازی نادرستی وجود
ندارد که باعث شود موتورهای جستجو را از ایندکس کردن وب سایتتان منصرف کند.

برای اطالعات بیشتر میتوانید مقالهی چگونه  robots.txtخود را بهینهسازی و
اعتبارسنجی کنید را مطالعه کنید.

ساختار URLخود را بهینه کنید
مورد بعدی در چکلیست بررسی سئو تکنیکال شما ،بازنگری در ساختار  URLوب سایت شما
هست .وقتی میگوییم ساختار  URLمنظور ما فرمت URLهای شماست.
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موارد زیر بهترین روشهای سئوی URLهای سایت شماست:






از حروف کوچک استفاده کنید
برای جدا کردن کلمات در  URLاز  -استفاده کنید
توصیف کوتاه داشته باشید
از استفاده از کاراکترها یا کلمات غیر ضروری خودداری کنید
بدون اینکه  URLرا پر از کلمات کلیدی کنید ) ( keyword stuffingاز کلمات کلیدی
مدنظرتان در  URLاستفاده کنید

در کل ،وقتی که فرمت ساختار پیوند یکتا خودتان را تعریف میکنید ،تنها کاری که شما باید
انجام دهید این هست که  URLهای خودتان را هنگام انتشار مطالب جدید بهینه کنید.
اگر از وردپرس به عنوان  CMSاستفاده میکنید ،متوجه خواهید شد که هنگام ایجاد یک
پست جدید ،وردپرس عنوان پست شما را میگیرد و  URLرا ایجاد میکند.
به عنوان مثال ،اگر این عنوان پست شما باشد " ۱۰تکنیک برتر سئو برای مبتدیان"URL ،ایجاد
شده توسط وردپرس لینک زیر خواهد بود که دو مشکل اساسی دارد.
/برای-مبتدیان-seo-تکنیک-برترhttps://kelasetalai.com/۱۰-
اولی اینکه من خودم شخصا ترجیح میدهم به زبان انگلیسی باشد؛ چون گوگل زبان خودش را
بهتر میفهمد پس برای سئوی سایتتان خیلی بهتر هست؛ بنابراین همین عبارت را ببرید در
گوگل ترنسلیت و به زبان انگلیسی ترجمه کنید که لینک زیر خواهد بود:

http://www.example.com/10-technical-seo-best-practices-for-beginners
این بد نیست ،اما میتوانید مثل این یکی http://www.example.com/technical-seo
کوتاهتر کنید که هدفمندتر و آسانتر هست و برای کاربرانتان هم بهتر هست چون راحتتر
آدرس صفحه را به خاطر میآورند.
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دستورالعملهای  URLدوستانه برای سئو

مثل دامنه مدنظرتان ،اگر تصمیم دارید ساختار لینک دائمی خودتان را تغییر دهید میتوانید با
استفاده از  ۳روش تغییر مسیر دهید.
هرچند توصیه میکنم URLهای موجود را تغییر ندهید ،انجام این کار ارزش کمی دارد و برای
سئوی سایتتان خوب نیست ،اما میتوانید بهترین روشها را برای پستهای جدیدتان انجام
دهید.

برای کسب اطالعات بیشتر و دیدن مثالها ،میتوانید سئوی URLفرندلی چیست را بخوانید.
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ناوبری و ساختار وب سایت
ساختار وب سایت به دالیل زیادی یکی از فاکتورهای بسیار مهم سئو هست.
چون با وجود این مورد احتمال بیشتری وجود دارد که کاربران مدت بیشتری در یک وب سایت
بمانند و سریعتر به چه چیزی که میخواهند برسند و موتورهای جستجو هم میتوانند راحتتر
وب سایت را درک کرده و ایندکس کنند.
اشتباه بزرگی که خیلی از وب مسترها مرتکب میشوند این هست که موقع تالش برای
بهینهسازی وب سایتهایشان برای تبدیل ،ناوبری و ساختار سایت را فراموش میکنند و در
نهایت به سئو سایتشان آسیب میزنند.
نمونه بارزش این هست که صفحات بایگانی خودشان را از کاربرها پنهان میکنند و کلیه
محتواها را در یک دسته واحد قرار میدهند.
در گذشته تصور میشد که صفحات بایگانی یا صفحات چند دستهای میتوانند به سئو شما
آسیب برساند اما این یک عملکرد بد برای سئوهست.

گوگل هنگام ارزیابی یک صفحه خاص ،ساختار کلی یک وب سایت را در نظر میگیرد و این چیزی
هست که نباید از آن غافل شد.
البته به نفعتان هست که صفحات دستهبندی شما بهینهشود.
عالوه بر این ،همانطور که خود گوگل گفته (به تصویر زیر که از راهنماییهایگوگل هست
مراجعه کنید) ،ساختاری که خوب تعریف شده باشد به وب مسترها کمک میکند تا محتوای مهم
یک وب سایت را به گوگل یادآوری کنند ،این کار به قرار گرفتن سایتتان در رتبههای باالتر
صفحات نتایج ،واقعاً کمک میکند.
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دستورالعملهای ساختار وب سایت

برای کسب اطالعات بیشتر درباره روشهای عالی و موثر در مورد ناوبری و ساختار سایت نحوه
بهینهسازی ساختار سایت را بخوانید.
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منوهای Breadcrumbsرا اضافه کنید
منوی مسیریاب مجموعهای از لینکها در باال یا پایین یک صفحه هست که به کاربرها این امکان
را میدهد به صفحه قبلی (معموالً صفحه دستهبندی) یا به صفحه اصلی وب سایت بروند.
یک منوی بردکرامب ) (breadcrumbsدو هدف اصلی را در اختیار شما قرار میدهد :این امر
به کاربران کمک میکند بدون نیاز به فشار دکمه عقب روی مرورگرهایشان ،به راحتی در وب
سایت حرکت کنند و این یک اشاره دیگر به موتورهای جستجو درباره ساختار یک وب سایت
میدهد.
Breadcrumbsبه عنوان عنصر سئو در راهنماییهای مختلف سئوشناخته میشود چون توسط
گوگل بسیار توصیه شده
اگر قبال از مسیریابها استفاده نمیکردید ،مطمئن شوید که در وب سایت شما فعال شدهاند و
از اسکیمای مخصوصشان برخوردار هستند.

برای اطالعات بیشتر و بهترین روشها در مورد ناوبری و ساختار سایت این مقاله را بخوانید :
چگونه ساختار سایت خود را سئو کنیم
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سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست؟ (چکلیست سئو تکنیکال)

نشانه گذاری دادههای ساختار یافته و سئو

نشانه گذاری دادههای ساختار یافته و سئو

دادههای ساخت یافته طی چند سال اخیر اهمیت خیلی زیادی پیدا کردهاند چون به شدت در
نتایج جستجو توسط گوگل استفاده میشود.

دادههای ساختار یافته چیست؟
به زبان ساده ،دادههای ساخت یافته کدهایی هستند که میتوانید به صفحات وب سایت
خودتان اضافه کنید که برای خزندههای موتور جستجو قابل مشاهده هست و به آنها در درک
متن محتوای شما کمک میکند .این روش ،راهی برای توصیف دادههای شما برای موتورهای
جستجو به زبانی هست که آن میتوانند درک کنند.
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سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست؟ (چکلیست سئو تکنیکال)

داده های ساختار یافته چگونه با سئو فنی مرتبط است؟
هرچند دادههای ساختار یافته مربوط به محتوای وب سایت هست ،اما بخشی از technical
SEOهست چون برای بدست آوردن آن باید کد را به وب سایتتان اضافه کنید .معموالً
دادههای ساخت یافته را یک بار اضافه میکنید و نیازی به انجام کار دیگری در مورد آن نیست.
به عنوان مثال ،در مورد مسیریابها ،شما باید دادههای ساختار یافته خودتان را یکبار
پیکربندی کنید و اقدامات دیگری الزم نیست انجام دهید.
در مورد مقالهها هم همینطور هست زمانی که دادههای ساختار یافته صحیح را به  CMSاضافه
میکنید ،به طور خودکار برای محتوای جدید هم اعمال میشود.

مزیت استفاده از داده های ساختار یافته چیست؟
دادههای ساخت یافته میتواند به شما در ارائه لیستهایتان در  SERPSاز طریق featured
) snippets,نتایج یا کادر برجسته) ،ورودیهای گراف دانش و غیره کمک کند و  CTRسایتتان
را افزایش بدهد.

کاربرد استفاده از دادههای ساختار یافته چیست؟
روشهای زیادی وجود دارد که میتوانید از دادههای ساخت یافته برای توصیف محتوای خودتان
استفاده کنید .متداولترین آنها عبارتند از :مقاالت ،دستور العملها ،رویدادها ،آگهیهای
شغلی ،کسب و کارهای محلیو موارد دیگر .لیست کامل آن را میتوانید در اینجا مشاهده کنید.

برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه افزودن دادههای ساختار یافته به وب سایتتان مقاله
دادههای ساخت یافته و سئو را بخوانید.

برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه افزودن دادههای ساختار یافته به وب سایتتان مقاله
دادههای ساخت یافته و سئو را بخوانید.
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سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست؟ (چکلیست سئو تکنیکال)

تگ کنونیکال خود را بررسی کنید

لینک کنونیکال چیست؟

هر صفحه از وب سایت شما باید یک تگ کنونیکال داشته باشد .این با افزودن تگ

>”<link rel=”canonical” href=”yourpageurl
در ><headپستها و صفحات شما تعریف میشود.

تگ کنونیکال چیست؟
این یک روش ساده برای این هست که به گوگل بگویید از کدام نسخه صفحه سایتتان ،موقع
ایندکس کردن وب سایت شما باید استفاده کند .این مفهوم شبیه به دامنه مدنظرتان هست
که در آن یک صفحه واحد وجود دارد که از طریق لینکهای مختلف قابل دسترسی هست.
وقتی که صفحاتی با محتوای مشابه دارید ،برای اهداف صفحهبندی و جلوگیری از مشکالت
(duplicate contentمحتوای تکراری) برای زمانی که محتوا را از وب سایتهای دیگر به وب
سایتتان اضافه میکنید میتوانید از " rel = "canonicalاستفاده کنید.
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سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست؟ (چکلیست سئو تکنیکال)

به عنوان یک قاعده کلی ،باید یک  URLکنونیکال ) (canonical URLبرای همه صفحات وب
سایتتان تعیین کنید.
سادهترین راه برای بررسی اینکه بفهمید وب سایت شما  canonical URLرا ارائه میدهد یا
نه این هست که در هر صفحهای ازسایتتان ،بر روی هر نقطه از صفحه کلیک کنید و VIEW
SOURCEرا انتخاب کردهrel = canonical ،را جستجو کنید و مقدار را بررسی کنید.

URLهای کنونیکال

اگر نمیتوانید هیچ مرجعی به canonicalبیابید ،میتوانید از یک افزونه برای اضافه کردن
خودکار آن استفاده کنید (اگر در وردپرس هستید میتوانید از Yoast SEOاستفاده کنید)،
یا یک توسعهدهنده ) (developerاستخدام کنید تا تغییرات الزم را در کد سایتتان ایجاد
کنید.
مثل سایر عناصر ، technical SEOوقتی تنظیمات  canonical URLرا به درستی برای وب
سایت خودتان تنظیم کنید ،نیازی به انجام کار دیگری ندارید.

برای اطالعات بیشتر در مورد ، canonical URLاین راهنما را بخوانید.
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سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست؟ (چکلیست سئو تکنیکال)

صفحه  ۴۰۴خود را بهینه کنید
صفحه  ۴۰۴زمانی به کاربرها نشان داده میشود که لینکی که جستجو میکند در وب سایت
شما وجود ندارد .شاید صفحه حذف شده باشد ،لینک آن تغییر کرده یا اینکه کاربر  URLرا در
مرورگر خودش اشتباه تایپ کرده باشد.
اکثر قالبهای مدرن وردپرس به طور پیش فرض صفحه  ۴۰۴را بهینه کردهاند ،در غیر این
صورت میتوانید با استفاده از یک افزونه یا ویرایش الگوهای قالبتان ،به راحتی صفحه ۴۰۴
سایتتان را سئو فرندلیتر کنید.

صفحه  ۴۰۴بهینه شده چیست؟
یک صفحه  ۴۰۴بهینه شده باید:






همان ساختارهای وب و منوهای ناوبری را در وب سایت خودتان داشته باشید
به بازدیدکنندگان به زبانی دوستانه بگویید که صفحه موردنظرشان دیگر در دسترس
نیست
به آنها گزینههای دیگری بدهید(سایر صفحات مرتبط را پیشنهاد کنید)
بازگشت به صفحه قبلی ،صفحه اصلی یا سایر صفحات مهم را آسان کنید

چگونه صفحه  ۴۰۴خود را بررسی کنیم؟
نحوهی تست ظاهر صفحه  ۴۰۴شما بسیار آسان هست ،فقط کافیه یک پنجره جدید در
مرورگرتان باز کنید و لینکی که در وب سایتتان وجود ندارد را تایپ کنید .آنچه در مرورگر نشان
داده خواهد شد صفحه  ۴۰۴شماست.
وقت خودتان را صرف بهینهسازی صفحه  ۴۰۴نکنید ،فقط مطمئن شوید که در صورت پیدا
نشدن یک صفحه ،صفحه  ۴۰۴سفارشی را برمیگرداتد.
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سئو تکنیکال یا سئو فنی چیست؟ (چکلیست سئو تکنیکال)

نقشه سایت XMLخود را بهینه کنید

نمونه ای از نقشه سایتXML

یکی از مهمترین عناصر  technical SEOبهینهسازی نقشه سایت  XMLهست.
نقشه سایت  XMLیک فایل  XMLهست که کلیه صفحات و پستهای موجود در وب سایت
شما را نشان میدهد .عالوه بر عنوان آنها ،تاریخ انتشار و تاریخ آخرین بهروزرسانیشان را هم
در برمیگیرد.
موتورهای جستجو میتوانند موقع خزیدن در یک وب سایت از نقشه سایت  XMLبه عنوان
راهنما استفاده کنند.

چگونه نقشه سایت  XMLخود را بهینه کنیم؟
بهینهسازی نقشه سایت  XMLساده هست ،فقط صفحات مهم وب سایتتان را در نقشه
سایتتان وارد کنید .اکثرا این موارد همان صفحات ،پستها و دستهبندیهای شما هستند.
در نقشه سایتتان صفحات برچسب ،صفحات نویسنده یا سایر صفحاتی که هیچ محتوای خاص و
اصلی ندارند ،درج نکنید.
با انتشار صفحه جدید یا بروزرسانی صفحه ،اطمینان حاصل کنید که نقشه سایت شما به طور
خودکار بهروز میشود.
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از ابزارهای  Google search consoleو Bing Webmaster toolsبرای ارسال نقشهی
سایتتان به گوگل و بینگ استفاده کنید و وضعیت را بررسی کنید.

برای کسب اطالعات بیشتر راهنمای نحوه بهینهسازی نقشه سایت XMLبرای حداکثر سئو را
مطالعه کنید.

 SSLرا اضافه کنید تا وب سایت شما  HTTPSشود
مرحلهی بعدی در اینترنت مربوط به امنیت هست . HTTPSیک سیگنال رتبهبندی شناخته
شده و یک روش افزوده برای جلب اعتماد کاربران هست.
وقتی  SSLرا روی سرور خودتان نصب میکنید ،میتوانید به وب سایتتان با استفاده از https
به جای  httpدسترسی پیدا کنید .این نشان میدهد که هرگونه اطالعات منتقل شده بین وب
سایت و سرورتان (مثل نامهای کاربری ،گذرواژهها ،دادههای شخصی و غیره) رمزگذاری
میشود.
در گذشته  SSLبرای وب سایتهای تجارت الکترونیک مهم بود اما امروزه هر وب سایتی در
اینترنت باید  SSLنصب کند.
اگر  SSLرا نصب نکردهاید اولین کاری که باید انجام دهید این هست که با ارائهدهنده هاست
خود تماس بگیرید و از آنها بخواهید  SSLرا در حساب کاربری شما فعال کنند و بعد برای فعال
کردن  SSLدر وب سایتتان بدون از دست دادن رتبهبندی سایتتان باید یک روش انتقال را
دنبال کنید.
اضافه کردن  SSLشبیه انتقال به یک دامنه جدید هست بنابراین باید با احتیاط عمل کنید.

پیشنهاد میکنم راهنمای قبلی من را با عنوان آموزش قدم به قدم نحوه انتقال وب سایت به
httpsبدون افت سئو را بخوانید.
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سرعت وب سایت  -هر چه سریعتر بهتر
یکی دیگر از سیگنالهای رتبهبندی شناخته شده ،سرعت وب سایت هست .گوگل در همه
توصیهها و مطالعات سئو خودش اهمیت سرعت را یاداوری میکند ،تأیید میکند که وب
سایتهای سریعتر بهتر از وب سایتهای کندتر عمل میکنند.

باال بردن سرعت وب سایت یک مسئله فنی هست و برای به دست آوردن نتایج خوب نیاز به
ایجاد تغییر در وب سایت و زیرساختهای آن دارید.

نقطه شروع شما بررسی سرعت سایتتان با استفاده از سه ابزار زیر هست:
 google page speed insights ,pingdom toolsوgoogle mobile speed tool.
ابزارهای فوق راجع به آنچه برای بهبود سرعت سایتتان باید تغییر دهید پبشنهادهایی را ارائه
میدهد اما همانطور که در باال گفتم این یک مسئله فنی هست و ممکن هست مجبور شوید یک
توسعهدهنده ) (developerرا استخدام کنید تا به شما کمک کند.
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به طور کلی ،کاری که برای بارگذاری سریعتر وب سایتتان میتوانید انجام بدهید ،موارد زیر
هست:














برای استفاده از سیستم عامل  ۶۴بیتی ،سرور خودتان را ارتقا دهید
ارتقاء به > PHP 7.2 -این به شما پیشرفتهای بزرگی در سرعت در مقایسه با ورژن
PHP 5.2میدهد.
اندازه و حجم تصاویر خودتان را بهینه کنید .ابزاری وجود دارد که به شما کمک میکند
این کار را بدون از دست دادن کیفیت عکستان انجام دهید.
استفاده از افزونهها را به حداقل برسانید
وردپرس و همه افزونهها را به جدیدترین نسخهها ارتقا دهید
از قالبهای آمادهی سنگین استفاده نکنید .آنها کدهای زیادی را که الزم نیست اضافه
میکنند ،بهتر هست روی یک موضوع سفارشی سرمایهگذاری کنید.
CSSو  JS Filesرا بهینهسازی و فشردهسازی کنید
با استفاده از یک افزونه کش ،صفحات ذخیره شده را به کاربران ارائه دهید
از اضافه کردن تعداد زیاد اسکریپت دروب سایت خودداری کنید
از بارگذاری جاوا اسکریپت غیرهمزمان استفاده کنید

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه بهبود سرعت صفحات خود این مقاله را بخوانید :
چگونه سرعت صفحه را افزایش دهیم (راهنمای آسان).

موبایل فرندلی

داشتن یک وب سایت موبایل فرندلی اختیاری نیست .به احتمال زیاد اکثر کاربران شما از
موبایل استفاده میکنند و با معرفی الگوریتم  mobile first indexگوگل ،اگر وب سایتی با
سرعت لود باال و موبایل فرندلی نداشته باشید ،رتبهبندی شما آسیب خواهد دید.
موبایل فرندلی بخشی از  technical SEOهست چون وقتی یک قالب موبایل فرندلی داشته
باشید ،که به درستی پیکربندی شود ،دیگر الزم نیست که مجدداً با این موضوع سروکله
بزنید.
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همچنین این کاری هست که نیاز به دانش فنی در مورد نحوه تنظیم آن دارید.
اولین کاری که باید انجام دهید این هست که میزان موبایل فرندلی بودن وب سایتتان را با
استفاده از این ابزارهای گوگل بررسی کنید.
اگر وب سایت شما این آزمون را خوب پشت سر نمیگذارد ،کارهای زیادی برای انجام این کار
دارید و این باید اولویت اول شما باشد.
حتی اگر این آزمون را عالی هم پشت سر بگذارد ،چندین مورد که باید در مورد موبایل و سئو
بدانید وجود دارد.









وب سایت تلفن همراه شما باید همان محتوای سایت دسکتاپ شما را در برداشته
باشد .با معرفی ، mobile first indexگوگل وب سایت های موبایل را بر اساس محتوای
موبایل آنها رتبهبندی میکند ،بنابراین هر محتوایی که در دسکتاپ دارید هم باید در
موبایل (از جمله هر لینک داخلی یا سایر عناصر موجود در وب سایت دسکتاپ شما) در
دسترس باشد.
وب سایت تلفن همراه شما باید در کمتر از  ۶ثانیه( موقع تست بر روی G) ۳بارگیری
شود.
طبیعی هست که نرخ تبدیل پایینتری در موبایل (در مقایسه با دسکتاپ) داشته
باشید ،اما این بدان معنی نیست که شما نباید تا حد امکان سعی نکنید وب سایت
موبایل خود را بهینه کنید.
از ایجاد پاپ آپ در تلفن همراه خودداری کنید
یک وب سایت  AMPجایگزین نیاز به داشتن یک وب سایت سریع موبایلی نمیشود.
حتی اگر  Accelerated Mobile Pagesرا در وب سایت خود فعال کرده باشید ،باز هم
باید یک وب سایت موبایل دوستانه و سریع داشته باشید . Mobile first index
صفحات  AMPرا به عنوان جایگزینی برای صفحات موبایل دوستانه در نظر نمیگیرد.

اگر قبالً یک وب سایت ریسپانسیو داشتید ،پس احتماالً نیازی به نگرانی در مورد الگوریتم
Mobile first indexندارید اما اگر یک وب سایت موبایل جداگانه در زیر دامنه یا پوشه دارید،
مطمئن شوید که آن هم محتوای مشابه دسکتاپ شما را دارد .
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Accelerated Mobile Pagesیا )(AMPرا در نظر بگیرید
Accelerated Mobile Pagesیک مفهوم نسبتاً جدیدی هست که توسط گوگل در تالش
برای سرعت بخشیدن به وب سایت موبایل معرفی شده است.
به زبان ساده ،با  AMPشما یک نسخه از وب سایت خود را با استفاده از  AMP HTMLارائه
میدهید که یک نسخه کوتاه از  HTMLمعمولی هست.
هنگامی که صفحات  AMPرا برای وب سایت خودتان ایجاد میکنید ،از طریق کش مخصوص
گوگل که سریعتر (تقریبا فوراً) از صفحات موبایل فرندلی بارگیری میشود ،در اختیار کاربرها
قرار میگیرد.
صفحات  AMPفقط از طریق نتایج  Google Mobileیا از طریق سایر ارائه دهندگان AMP
مانند توییتر قابل دسترسی هستند.
بحث طوالنی در انجمن سئو وجود دارد در مورد اینکه آیا شما باید صفحات  AMPرا انتخاب کنید
یا نه .استفاده از این روش مزایا و مضراتی دارد.

مهمترین جوانب مثبت و منفی  AMPعبارتند از:
جوانب مثبت AMP



صفحات موبایل شما را سریعتر میکند
به طور بالقوه  CTRشما را افزایش میدهد (از طرف کاربران تلفن همراه)

جوانب منفیAMP
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اجرای آن آسان نیست .حتی در وردپرس فعال کردن افزونه  AMPکافی نیست
شما نمیتوانید از صفحات  AMPبرای اهداف بازاریابی ایمیلی )(email marketing
استفاده کنید
شما برای ایجاد یک وب سایت مناسب  AMPباید یک توسعهدهنده )(developer
استخدام کنید
تجزیه و تحلیلها و گزارشات شما گیجکننده خواهد بود چون باید گزارشها را از دو وب
سایت مختلف( وب سایت عادی و وب سایت ) AMPخود حفظ کنید و در نظر بگیرید.
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در حال حاضر ،گوگلمیگوید که استفاده از ( AMPبه جز سرعت) هیچ مزیتی برای سئو ندارد،
اما ممکن است در آینده تغییر کند.

اگر تصمیم دارید که پشتیبانی  AMPرا به وب سایت خود اضافه کنید ،میتوانید راهنمای
قبلی من را با عنوان نحوه تنظیم  AMPدر وردپرس را مطالعه کنید.

مباحث پیشرفته سئو( صفحهبندی و صفحات چند زبانه)
دو مورد آخر در بحث  technical SEOشما عبارتند از صفحهبندی سایتها و وب سایتهای
چند زبانه.
این دو مورد یک مقدار فنیتر هستند و شما فقط باید با آنها آشنا شوید و اگر توانایی داشتید
که اجرا کنید وگرنه یک توسعهدهنده استخدام کنید.
صفحهبندی
صفحهبندی زمانی استفاده میشود که بخواهید صفحات طوالنی را به چند صفحه کوتاهتر
تقسیم کنید مثل صفحات برچسبها و دستهبندیها.
برای جلوگیری از مسائل مربوط به محتوای تکراری ) (duplicate contentو ادغام لینکها و
رتبه صفحه به صفحه اصلی شما ،میتوانید از لینکهای "rel = "nextو "rel = "prevاستفاده
کنید تا به موتورهای جستجو بگویید که صفحات بعدی ادامه صفحه اصلی هستند .
وقتی گوگل لینکهای " rel = "nextو " rel = "prevرا در کد پیدا میکند ،میفهمد صفحه اصلی
کدام هست و از آن برای اهداف ایندکس سایتتان استفاده میکند.

اگر صفحهبندی را در وب سایتتان فعال کردهاید ،این راهنمای گوگل را مطالعه کنید.
وب سایتهای چند زبانهاگر بیش از یک زبان در وب سایتتان محتوا دارید ،پس باید از ویژگی
hreflangاستفاده کنید تا به گوگل اطالعات بیشتری درباره ساختار و محتوای سایتتان
دهید.این ویژگی به آنها کمک میکند تا محتوای مناسب را در اختیار کاربران قرار دهند (یعنی
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نشان دادن محتوا به افراد سوئدی به زبان سوئدی) و همچنین به شما کمک میکند تا با
اجتناب از محتوای تکراری و مسائل ایندکس ،سئوی خود را بهینه کنید.
برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه اداره وب سایتهای چند زبانه ،این راهنما را بخوانید.

Webmaster tools

کنسول جستجوی گوگل

برای انجام مهمترین وظایف سئو فنی ،به کمک  webmaster toolsنیاز دارید . webmaster
toolsتوسط موتورهای جستجو ارائه میشوند و میتوان از آنها برای بهینهسازی وب سایت برای
سئو فنی استفاده کرد.
کاملترین مجموعه ابزارها Google Search Consoleاست که توسط گوگل ارائه شده
است.
با  Google Search Consoleمیتوانید فایل  robots.txtخود را تست کنید ،نقشه سایت را
به گوگل ارسال کنید و خطاهای خزیدن را پیدا و رفع کنید.
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بسیار توصیه میشود که سایت خود را با  Google webmaster toolsو  Bingثبت کنید و
تنظیمات اولیه را انجام دهید .راهنمای زیر میتواند به شما در شروع کار کمک کند.

راهنمای پیشنهادی :نحوه استفاده ازWebmaster tools.

چک لیست سئو تکنیکال
اگر به این نقطه رسیدید ،پس احتماالً االن تصور بسیار خوبی دارید در مورد اینکه سئوی فنی
چیست و چرا جدا از سئو داخلی و سئو خارجی بررسی میشود.
حتی اگر قبالً این کار را انجام داده باشید ،همیشه ایده خوبی هست که یک حسابرسی سئو
تکنیکال از وب سایت خودتان انجام دهید و این چک لیست سئو تکنیکال شماست.
برای بررسی بیشتر سطح بهینهسازی وب سایت خود ،میتوانید یک حسابرسی کلی سئو را انجام
دهید ،که شامل چک لیستهای بسیار بیشتری نیز میشود که فراتر از سئو فنی است.
حسابرسی سئو تکنیکال به عنوان بخشی از خدمات حسابرسی سئو ما تحت پوشش قرار
میگیرد.
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دامنه ترجیحی خود را در  Google Search Consoleو وردپرس مشخص کنید
robots.txtخود را بررسی و بهینه کنید
ساختار  URLخود را بررسی و بهینه کنید
ناوبری و ساختار وب سایتتان را دوباره بررسی کنید
منوهای مسیریاب را به پستها و صفحات خودتان اضافه کنید
 schema markupرا به مسیریابها اضافه کنید
دادههای ساختار یافته را به صفحه اصلی خودتان اضافه کنید
دادههای ساخت یافته را به پستهای خودتان اضافه کنید
دادههای ساخت یافته را به صفحات دیگر اضافه کنید (براساس نوع آنها)
canonical URLخود را بررسی کنید
صفحه  ۴۰۴خود را بهینه کنید
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بهینهسازی و ارسال نقشه سایت  XMLبه گوگل و بینگ
HTTPSرا فعال کنید
سرعت بارگیری خود را بررسی کنید و سعی کنید وب سایتتان را سریعتر کنید
موبایل فرندلی بودن وب سایتتان را بررسی کنید
در نظر بگیرید Accelerated Mobile Pagesیا ) (AMPرا انتخاب کنید.
تنظیمات صفحهبندی و چند زبانه خود را بررسی کنید

بهترین دورههای سئو فنی -لیستی از بهترین دورههای سئو فنی برای گذراندن آنالین و
یادگیری سریع سئو فنی.

نتیجهگیری
سئو تکنیکال شامل تعدادی چکلیست و تنظیمات مورد نیاز برای بهینهسازی موتورهای جستجو
برای خزیدن وایندکس شدن وب سایت شما بدون هیچ مشکلی هست.
در بیشتر موارد ،به محض اینکه سئو تکنیکال خود را به درستی انجام میهید ،دیگر مجبور
نیستید به جز انجام حسابرسی دورهای سئو ،دوباره با آن برخورد کنید و دیگر نیازی به انجام
کاری نیست.
کلمه تکنیک داللت بر این دارد که برای انجام برخی کارها باید دانش فنی داشته باشید (مثل
بهینهسازی سرعت صفحه ،افزودن دادههای ساختار یافته و غیره) اما انجام این کارها ضروری
هست ،در غیر این صورت وب سایت شما به تمام توان خود نخواهد رسید.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در مورد برخی از موارد ،دورههای سئو ما کلیه جنبههای سئو
تکنیکال را به طور کامل پوشش میدهد و مراحل را گام به گام به شما آموزش میدهد.
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