
 

 

 

 تیسا وب در یقو یدیکل کلمات از استفاده یچگونگ - تیسا وب کیتراف

 یذیکل کلوبت اس اطتفبدٍ ت،یطب ّة کیتزاف داشتي ّ هخبطت جذة یثزا یعبل بریثظ هطبلت جبدیا ثخش يیهِوتز

 جظتجْگزاى ثَ تیطب یذُبیثبسد ّ ُب ٌکیل ،یذیکل کلوبت. ثبشذ یه یغٌ یذیکل کلوبت ثب ییهحتْا جبدیا قذرتوٌذ،

 .کٌٌذ ذایپ را شوب تیطب ّة يیُوچٌ ّ هحتْا ّ هطبلت کَ کٌذ یه کوک

 

 ّ خْد یهحتْا در یهشبثِ یذیکل کلوبت اس اگز. کزد ًخْاٌُذ ذایپ را شوب ثبلقٍْ ذکٌٌذگبىیثبسد ،یقْ یذیکل کلوبت ثذّى

 ذ،یًجز کبر ثَ کٌٌذ یه اطتفبدٍ جظتجْ یهْتْرُب گزید ّ ٌگیث بی گْگل در جظتجْ ٌُگبم ُن جظتجْگزاى کَ ُب تگ هتب

 .آهذ ًخْاُذ در شیًوب ثَ جظتجْ هْتْر جیًتب ظتیل در شوب تیطب ّة

 

 

 

 یدیکل کلمات سیآنال و قیتحق-1

 افزاد ُوَء درک ثَ بسیً اثتذا در. ذیدُ اًجبم را خْد هطبلت ثب هتٌبطت یذیکل کلوَ يیثِتز کزدى ذایپ یثزا السم قبتیتحق اس

 ظتیل کی جبدیا يیثٌبثزا ثبشٌذ، آشٌب طٌعت ّ طٌف کی هخظْص اططالحبت ثب شوب بىیهشتز اس کی ُز اگز اطت؛ یضزّر

 .ثْد خْاُذ یضزّر کٌٌذ اطتفبدٍ آًِب اس اطت هوکي شوب بىیهشتز کَ یذیکل کلوبت اس تز گظتزدٍ

 

 يیا ذیٌیثج تب ذیآّر در اجزا ثَ گْگل، هبًٌذ یذیکل کلوبت یپژُّش یاثشارُب در یذیکل کلوبت آى ظت،یل يیا جبدیا اس ثعذ

 یثزا. شذ خْاُذ تیطب ّة اس ذیخز ثَ لیتجذ آًِب اس تعذاد چَ ّ شْد یه جظتجْ کبرثز تعذاد چَ تْطط یذیکل کلوبت

 ذٍیا بفتیدر یثزا شذٍ، هشخض ٌکیل یرّ ثز ّ ذییًوب ذیثبسد ٌکیل يیا اس ،یذیکل کلوبت هْرد در خْة شٌِبدیپ کی بفتیدر

 http://adwords.google.com. ذییًوب کیکل یذیکل کلوَ هْرد در ًظزات ّ



 

 

 

 یثزا را تبى شزکت تیطب ّة آدرص بی ّ خْد طٌعت ّ طٌف ٌَیسه در ًظز هْرد عجبرات ذیتْاً یه شوب طفحَ يیا در

 ثبر چٌذ یذیکل کلوَ ُز کَ دُذ یه ًشبى را یآهبر جیًتب يیُوچٌ. ذییًوب ّارد اطتفبدٍ یثزا یذیکل کلوَ يیثِتز بفتیدر

 یًظز لحبظ اس یذیکل کلوبت کذام کَ ذیدُ ضیتشخ تب کٌذ یه وکک شوب ثَ یهحل یآهبرُب گزید ّ شذٍ جظتجْ هبٍ در

 .ثبشذ یه ُب tag در اطتفبدٍ یثزا یذیکل کلوَ يیثِتز

 

 

 

 یدیکل کلمات اساش تر محتوا جادیا-2

 ثز هحتْا َیتِ ثَ اقذام ذیظت،ثبیچ تبى تیطب ّة یثزا هٌبطت یذیکل کلوَ يیتز یقْ کَ ذیکزد کشف ٌکَیا اس پض

 کلوَ هحْر حْل شیً آى هْضْع ّ ثْدٍ تیفیک ثب شوب یهحتْا کَ ذیثبش هطوئي ذیثب. ذییًوب یذیکل کلوبت آى اطبص

 . ذیا ًوْدٍ اًتخبة کَ اطت یخبط یذیکل

 

 اس یبریثظ اس ذیکٌ یطع اهب ذ،ییًوب اطتفبدٍ ّثالگ بی هقبلَ کی در را خْد یذیکل کلوبت یتوبه کَ ذیظتیً هججْر الجتَ

 .ذییًوب اطتفبدٍ اهکبى حذ تب هزتجط یذیکل کلوبت

 

 

 



 

 

 دیده انجام شیرایو یدیکل کلمات حد از شیت وجود عدم یترا محتوا انتشار از قثل-3

 کَ ذییفزهب حبطل ٌبىیاطو يیثٌبثزا. خْاًذ ًخْاُذ را آى کض چیُ ًکٌذ، جبدیا یحظ ّ هفِْم ّ یهعٌ شوب یهحتْا اگز

 کلوبت اس حذ اس شیث اطتفبدٍ. ذیا دادٍ قزار یثزرط ّ ًقذ هْرد را آى ،یکل تیفیک اس حظْل جِت هطبلت اًتشبر اس قجل

 .کزد خْاُذ طخت را شوب هطبلت درک ،یذیکل

 

 اس هِوتز دارًذ، را آى خْاًذى ثَ لیتوب خْاًٌذگبى کَ ییهحتْا جبدیا ّ خْاًٌذگبى یثزا تیفیک اس ٌبىیاطو ُوَ، اس ثبالتز

 . اطت تٌبطت در شوب اُذاف ثب فقط کَ اطت یشیچ

 

 را شوب هطبلت جظتجْ یهْتْرُب ذ،یکزد اطتفبدٍ یذیکل کلوبت اس حذ اس شیث خْد هطبلت ّ اطٌبد در اگز يیا ثز عالٍّ

 ییثبال ٌگیرًک جظتجْ هْتْر جیًتب در ّ کٌٌذ یه ییشٌبطب ثذ لیپتبًظ ثب ییهحتْا عٌْاى ثَ ّ کزدٍ( flag) یگذار عالهت

 .داشت ذیًخْاُ

 

 تگ متا-4

 یهْتْرُب ثَ اهز يیا. ثبشذ یه هِن بریثظ اطل کی ٌُْس یهطجْعبت هطبلت بی ّ هقبالت بی ّ ّثالگ در تگ هتب اس اطتفبدٍ

 یه اجبسٍ شوب ثَ ُب ّثالگ اس یبریثظ. کٌٌذ ذایپ طزعت ثَ را هزتجط هْضْعبت ثب شوب هطبلت تب کٌذ یه کوک جظتجْ

 . شْد sort آى در شیً شوب ّثالگ هشبثَ ّ یکل یُب یثٌذ دطتَ اطبص ثز کَ دٌُذ

 

 هتب در را هٌبطت یذیکل کلوبت یتوبه. گزفت ذیخْاُ جظتجْ هْتْر اس را السم یُب بسیاهت ّاقعب   ُب تگ هتب اس اطتفبدٍ ثب اهب

 هْتْر جیًتب در را آى ّ کزدٍ ذایپ را شوب تیطب ّة یهحتْا ّ هطبلت جظتجْ هْتْر کَ ذیشْ هطوئي تب ذیثجز ثکبر تگ

 . دُذ یه یجب جظتجْ

 

 



 

 

 مناسة عنوان-5

 شوب هطبلت عٌْاى کَ ذییفزهب حبطل ٌبىیاطو ذیثب شْد؟ یه اًجبم یخْث ثَ چگًَْ شوب یهحتْا ثب هْضْع ارتجبط شاىیه

 جظتجْ هْتْر. ذییًوب اطتفبدٍ یخْث ثَ خْد هطبلت عٌْاى در هزتجط یذیکل کلوبت اس. ثبشذ آى یهحتْا ثب هزتجط وب  یهظتق

 .دُذ یه تیاُو هقبالت در گزید هطبلت اس شتزیث شوب عٌْاى ثَ

 پض. ٌٌذیث یه را آى جظتجْ جیًتب در شوب ثبلقٍْ خْاًٌذگبى ّ يیهخبطج ّ ذکٌٌذگبىیثبسد کَ اطت یشیچ يیاّل عنوان

 ٌکیل جبدیا یثزا یعبل یذیکل کلوبت. ثبشذ جذاة ّ کٌٌذٍ اغْا جظتجْ هْتْر در هزتجط هطبلت کَ ذییفزهب حبطل ٌبىیاطو

 .شذ خْاُذ جظتجْ هْتْر در ٌگیرًک شیافشا ّ تیطب ّة کیتزاف جبدیا هْجت ّ اطت یضزّر بریثظ شیً ٌگیلذیث

 

 

 

 

 کَ ذیشْ هطوئي. ذییًوب اطتفبدٍ خْد هطبلت یثزا را یذیکل کلوَ يیتز هٌبطت ّ ذیکٌ عول یٌشیگش بریثظ هْرد يیا در

 طزفب   زایس. ذیا ًوْدٍ دًجبل را یقْ یذیکل کلوبت اس اطتفبدٍ هزاحل یتوبه ّ ذیکٌ یه پژُّش هزتجط یذیکل کلوبت هْرد در

 ثب هزتجط ّ داشتَ یکبف تیجذاث ذیثب حتوب  . خْاًذ خْاٌُذ را شوب هطبلت افزاد کَ ظتیً يیا یهعٌ ثَ هحتْا جبدیا فقط

 .ثبشذ شوب خْاًٌذگبى


