سئَ چیست؟
سئَ ػببست خبیگضیي  SEOاست کِ ٍبوستشّبی ایشاًی آًشا ابذاع کشدُاًذ.ایي ػببست اص ًظش صببى فبسسی غلط ّست ٍ ػببست
هؼبدل  SEOببیذ ػببست هخفف اسایاٍ ببشذ اهب بذلیل تلفظ ٍ ًَشتبس ساحت تش دس بیي ٍبوستشّبی پبسسی صببى اص ػببست سئَ
استفبدُ هیشَد.
هؼٌبی لغَی سئَ دس هؼٌبی لغَی  SEOکِ هخفف  Search Engine Optimizationاست ًفْتِ است ،ػببست Search
 Engine Optimizationبِ هؼٌی بْیٌِ سبصی بشای هَتَس خستدَگش پس هؼٌی لغَی ػببست  ٍ SEOسئَ ّن بْیٌِ سبصی
بشای هَتَس خستدَگش هیببشذ.بْیٌِ سبصی بشای هَتَس خستدَگش بِ ػولیبتی گفتِ هیشَد کِ سبیت سا قببل فْن تش بشای
هَتَسّبی خستدَگش هیکٌذ ٍ .ایي فْن بیشتش ببػث استقب ستبِ ٍ سسیذى بِ ستبِ هٌبسب سبیت است.
سیشى بشای سئَال سئَ چیست پبسخ صیش سا داسد:
سئَ بِ هٌْذسی هؼکَس الگَسیتنّبی ستبِ بٌذی هَتَسّبی خستدَگش گفتِ هیشَد .بب هٌْذسی هؼکَس فبکتَسّبی ستبِ بٌذی
هشخص هیشًَذ ٍ بب سػبیت ایي فبکتَسّب ببػث افضایش ستبِ سبیت ٍ حتی سسیذى بِ ستبِ ًخست ًتبیح خستدَ هیشَد.
چرا ببید سئو کنیم؟
اّویت سئَ کشدى سبیت اص آًدب ًبشی هی شَد کِ اکثش هشدم اص هَتَسّبی خستدَ بشای سسیذى بِ هطلب یب هحصَل هَسد ًظش
خَد استفبدُ هیکٌٌذ ٍ.اّویت سئَ کشدى خبیی بِ اٍج خَد هیشسذ کِ اکثش هشدم فقط بِ صفحِی اٍل ًتبیح خستدَ ًگبُ
هیکٌٌذ .بٌببشایي بشای داشتي تشافیک ببال اص طشف هَتَسّبی خستدَ ،ایي هسئلِ الضاهی است کِ سبیت شوب دس صفحِی اٍل ًتبیح
خستدَ قشاس گیشد.
تبریخچه سئو
ػلن سئَ دس اٍاسط دِّ  ۰۹۹۱تَسط ٍبوستشّبی سبیتّبی بضسگ ششٍع شذ .دس ابتذا ّوِ ٍبوستشّب هیببیست توبم صفحبت
خَد سا بشای آهذى خضًذُ ّب بِ سبیت آًْب ثبت هی کشدًذ تب دس ًْبیت صفحبت آًْب دس ًتبیح خستدَ بِ ًوبیش گزاشتِ هی
شذ.دس ایي سٍصّب ٌَّص سَال سئَ چیست دس رّي ٍبوستشّب ایدبد ًشذُ بَد.

ٍبوستشّب خیلی صٍد بِ اّویت داشتي ستبِ ببالتش دس ًتبیح خستدَ ٍ هشبّذُ شذى سبیت خَد دس ًتبیح خستدَ دسک کشدًذ ٍ بِ
سسویت شٌبختيّ ،ویي طَس شذ کِ سئَ ّن بشای ٍبوستشّبی کالُسیبُ ٍ ّن کالُسفیذ هْن تلقی شذ.بِ گفتِ تحلیلگش صٌبیغ
،Danny Sullivanػببست “ ( ” search engine optimizationبْیٌِ سبصی هَتَسخستدَ ) احتوبال اص سبل  ۰۹۹1استفبدُ
شذُ است.اٍلیي کسی کِ بِ سَال سئَ چیست پبسخ داد ٍ هطبلبی دسببسُ بْیٌِسبصی هَتَس خستدَ تَسط ًَشتِ است John
 Audetteاست ٍ ششکت خَد سا بِ ػٌَاى گشٍُ ببصاسیببی چٌذسسبًِای دس یکی اص صفحبت سبیت  MMGدس تبسیخ آگَست
 ۰۹۹1ثبت کشد.

