اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ در ﺳﺌﻮ داﺧﻠ وردﭘﺮس
ﺳﺌﻮ داﺧﻠ وردﭘﺮس ﯾ از اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ وردﭘﺮس اﺳﺖ،

ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠ ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮس ﺑﻪ درﺳﺘ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ را اﯾﻨﺪﮐﺲ ﮐﻨﻨﺪ ،آن وﻗﺖ آن وب ﺳﺎﯾﺖ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ
اﻣﺘﯿﺎز و رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه راﯾﺞ در ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی وردﭘﺮﺳ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ

ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺷﺘﺒﺎه اول در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وردﭘﺮس
وﻗﺘ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وب ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳ ﺧﻮد را راه اﻧﺪازی ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪادی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ واﺣﺪ ﺗﺎرﯾﺦ و …
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺸ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﺎﻧ را

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤ دﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺸﻔﺮض رﻫﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﻟﯿﻨ ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻟﯿﻨ داﺧﻠ ﺧﻮب اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﺎﻧ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎنِ وب
ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ را ﺑﺮرﺳ ﮐﺮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻞ در ﻣﯿﺰان رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺌﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ای ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ وﻟ اﮔﺮ از ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣ داده ﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت

ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﺎﻧ و ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ دارد و ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ را در داﺷﺒﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﺎﻧ را ﺑﻪ درﺳﺘ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻔﺮض رﻫﺎ ﻧﻨﯿﺪ.

ﻟﯿﻨ ﻫﺎ را از داﯾﻨﺎﻣﯿ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ
ﻟﯿﻨ ﻫﺎ در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وردﭘﺮس از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘ ﮐﻪ ﯾ وب ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳ
را راه اﻧﺪازی ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻔﺮض در وردﭘﺮس داﯾﻨﺎﻣﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﮐﻪ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی داﯾﻨﺎﻣﯿ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺛﺒﺎت و اﻣﺘﯿﺎز ﻟﯿﻨ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﯿ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻟﯿﻨ ﻫﺎ در وردﭘﺮس ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ۱۱ :ﺗﻨﯿ ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وردﭘﺮس رﻓﺘﻪ و در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﯾﺘﺎ ،ﻧﻮع ﻟﯿﻨ را آدرس
دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﺧﺮ آدرس ﻋﺒﺎرت  ) .htmlدات اچ ﺗ ام ال ( را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از آن

ﭘﺲ آﺧﺮ آدرس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺎرت  .HTMLﻗﺮار ﺑﯿﺮد ،وﺟﻮد  htmlدر
آﺧﺮ  URLﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ را از ﻧﻮع اﺳﺘﺎﺗﯿ در
ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در رﺗﺒﻪ ﺳﺌﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وردﭘﺮس ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻟﯿﻨ دﻫﯿﺪ
ﯾ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وردﭘﺮس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻟﯿﻨ ﻣ دﻫﻨﺪ ﺑﺪون

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻬ ﮐﻨﻨﺪ.وﻗﺘ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑ رﺑﻂ را ﺑﻪ ﯾ دﯾﺮ ﻟﯿﻨ ﻣ دﻫﯿﺪ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارزش ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺣﺘ اﻣﺘﯿﺎز ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳﺌﻮ

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻢ ﻣ آﯾﺪ.

روش اﯾﺠﺎد ﻟﯿﻨ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﯾ وب ﺳﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ دارﯾﺪ

ﮐﻪ در آن ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﻮزﺷ html را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺣﺎل در ﺑﺨﺶ دﯾﺮ از ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﺜﻼ
ﻣﻘﺎﻻت ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻧﺎم  htmlرا ﻣ ﺑﺮﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم  htmlرا ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل آﻣﻮزش  htmlﻟﯿﻨ
دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮﺑ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از روش ﻫﺎی ﺧﻮب

اﯾﺠﺎد ﺳﺌﻮی داﺧﻠ در وردﭘﺮس اﺳﺖ.

در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وردﭘﺮس از ﻋﻨﺎوﯾﻦ درﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
وﻗﺘ ﺣﺮف از ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وردﭘﺮس ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد و
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣ ﮐﺎرﻫﺎی ﻻزﻣﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.ﯾ دﯾﺮ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ در ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ و ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺧﻮﺑ ﻧﺪارد.
ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻋﻨﻮان و ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا از ﻃﺮف ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔ ﺟﺪی را ﺑﺮ روی ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﭘﺲ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻬ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﻋﻨﺎوﯾﻦ درﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل اﮔـﺮ ﻣﻘـﺎﻟﻪ ای در ﻣـﻮرد آﻣـﻮزش اﻟﺘﺮوﻧﯿـ ﻣـ ﻧﻮﯾﺴـﯿﺪ ﺣﺘﻤـﺎ ﻋﺒـﺎرت ﻫـﺎی آﻣـﻮزش و
اﻟﺘﺮوﻧﯿ را در ﻋﻨﻮان ﺧﻮد ﺑﻨﺠﺎﻧﯿﺪ ﻣﺜﻼ آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ اﻟﺘﺮوﻧﯿ.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ وﻗﺘ ﮐﺎرﺑﺮان و ﯾﺎ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮرﺳ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه،
ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ و اﺳﭙﻢ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی
ﯾــ دﯾــﺮ از اﺷﺘﺒﺎﻫــﺎت راﯾــﺞ در ﺳــﺌﻮی داﺧﻠــ وردﭘــﺮس اﺳــﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤــﺎت ﮐﻠﯿــﺪی ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻏﯿــﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﺳﭙﻢ وار اﺳﺖ.

ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﭙﻢ وار ﯾﻌﻨ ﺑﺮﺧ از اﻓﺮاد ﮔﻤﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی را در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ﺑﻠﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺌﻮ ﮐﻼ آن ﺻﻔﺤﻪ از وب ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﮐﻞ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﯾﺖ اﺳﭙﻢ و ﻣﺘﻘﻠﺐ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ از ﻃﺮف ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻤﺎﻣ ﺟﻮاﻧﺐ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ ﺗﻨﯿﺎل ﺑﺎ ﭼ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ
روش اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اوﻻ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋ و دوم اﯾﻦ ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻧﺎم.ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﺟﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وردﭘﺮس
ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﯾ از اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.وب ﺳﺎﯾﺘ ﮐﻪ
دارای ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺧﯿﻠ راﺣﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻄﺎﻟﺐ
و ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد از ﻧﻈﺮ ﺳﺌﻮ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮﺑ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و… ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻨﺘﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ.
ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ و ﯾﺎ دﯾﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ زﻣﺎن زﯾﺎدی را در
وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬراﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دارای
ﻧﻘﺸـﻪ ﺳـﺎﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺻـﻔﺤﺎت وب ﺳـﺎﯾﺖ ﺷﻤـﺎ ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﻻﯾـﻪ ﻫـﺎی ﻋﻤﯿـﻖ ﺗـﺮ )ﻧـﻮﺷﺘﻪ ﻫـﺎ و
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮ( از دﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿـﭻ ﮔـﺎه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﺑﺮان ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ،وﻟ اﮔـﺮ از ﻧﻘﺸـﻪ ﺳـﺎﯾﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿـﺪ ﺗﻤـﺎﻣ
ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻄﺎﻟﺐ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و دﯾﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر و ﭘﻨﻬﺎﻧ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺻﻔﺤﺎت  404در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ ﺳﺎﯾﺖ
ﯾ دﯾﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وردﭘﺮس و ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﺮی را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار وﺟﻮد ﺻﻔﺤﺎت
 404اﺳﺖ.ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﯿﻨ در ﺳﺎﯾﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ارور  404ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت و ارورﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔ
در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.در وردﭘﺮس اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ارور  404وﺟﻮد

دارد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﻼت  404را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺸﻞ  404اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻔﺎرﺷ
را ﺑﺮای ارور  404اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﺎرﺑﺮان و ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﯾ ﻟﯿﻨ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ارور ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻟﯿﻨ ﺳﺎزی داﺧﻠ در ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺒﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮدی را ﺑﺮای  404اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺌﻮی داﺧﻠ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺪم
ﻣﺜﺒﺘ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﯾﺪ و وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺪون ﺻﻔﺤﺎت  404و ﺑﺪون ﻟﯿﻨ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻣﺘﯿﺎزات زﯾﺎدی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و رﺗﺒﻪ
ﺳﺌﻮی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘ ﮐﺎرﺑﺮان در زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻟﯿﻨ ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻟ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارور ،اﺑﺰارﻫﺎ
و ﻣﻄﺎﻟﺒ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﭘﺲ ﯾ دﯾﺮ

از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وردﭘﺮس ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﮐﺜﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد ﻧﺒﻮد ﺻﻔﺤﻪ
ﺳﻔﺎرﺷ ﺷﺪه  404اﺳﺖ.

ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وردﭘﺮس
از دﯾـﺮ ﻣﺴـﺎﺋﻠ ﮐـﻪ در دﺳـﺘﻪ ﺳـﺌﻮی داﺧﻠـ وب ﺳـﺎﯾﺖ ﻗـﺮار ﻣـ ﮔﯿـﺮد ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﮐـﺮدن
ﺗﺼﺎوﯾﺮ.ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﻮﯾﺎ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﮔﺮ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﺐ را درک ﮐﺮده و ﯾﺎد ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻃﻮﻻﻧ و ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﻮﯾﺎی ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﺷﻨﺪ.از دﯾﺮ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ.ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺪای ﯾﺪﯾﺮ
ﮐﻨﯿﺪ.ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮب و ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻮﯾﺎ و ﻣﺮﺗﺒﻂ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟ دارای ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ آن ﺻﻔﺤﻪ از وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﺮ ﻟﻮد ﺷﻮد و دﯾﺮ ﻟﻮد ﺷﺪن
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺻﻔﺤﻪ را ﻗﺒﻞ از ﻟﻮدﯾﻨ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺒﻨﺪد و دﯾﺮ ﺑﻪ ان ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺎز ﻧﺮدد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﺻﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻫﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﮔﻮﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر

ﭘﺎﯾﯿﻨ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد.ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻓﺸﺮده
ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺪون اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮ روی وردﭘﺮس ﻧﺼﺐ ﻣ ﺷﻮد و
ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧـﺮم اﻓـﺰار در ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ.ﭘﺲ در ﺳـﺌﻮی داﺧﻠـ وردﭘـﺮس اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎ ﺗ ﻫﺎ در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وردﭘﺮس
از اﺷﺘﺒﺎﻫـﺎت دﯾـﺮ در ﺳـﺌﻮی داﺧﻠـ وردﭘـﺮس و ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﺳـﺎﯾﺖ دﯾـﺮی ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺘـﺎ ﺗـ ﻫـﺎ و
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﮔﻤﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ ارزﺷ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺪارد ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺘ ﺑﻪ آن داده ﻧﺸﻮد.اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﺮ ﯾ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ
وردﭘﺮس اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ دﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد
وﻟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﺎﺗ و ﯾﺎ ﻣﺘﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ ﺑﻪ درﺳﺘ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع و

ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﻓﯿ زﯾﺎدی را ﺟﺬب وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪ.

ﯾ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده در ﺟﺬب ﺗﺮاﻓﯿ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻣﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻋﻨﻮان و ﻫﻢ در داﺧﻞ ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠ از آن ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﯿﻠ ﺳﺎده ﺷﻤﺎ ﯾ ﻣﺘﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه
دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺮاﻓﯿ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺧﻮﺑ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﯾﻨ و ﺗﺎﺛﯿﺮات در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ ﺳﺎﯾﺖ
وﻗﺘ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒ را در ﺳﺎﯾﺖ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻨ
ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ را ﺑﺮای ﭘﺎراﮔﺮاف ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﯾ ﻣﻄﻠﺐ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ دارای ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ 4
اﻟ 5 ﭘﺎراﮔﺮاف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﭘﺎراﮔﺮاف را ﺑﻪ ﺻﻮرت  H2در ﺑﺎﻻی آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻠ ﯾ ﻣﺘﻦ ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ ای دارای  5ﺗﺎ  h2ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ دارای ﺧﻮاﻧﺎﯾ ﺑﻬﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻧﺎﯾ ﻣﺤﺘﻮا در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﯾﻨ در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وردﭘﺮس ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ.ﭘﺲ اﮔـﺮ وب ﺳـﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳـ دارﯾـﺪ و ﻣـ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺌﻮی داﺧﻠـ وردﭘـﺮس را ﺑﻬﺒـﻮد
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺎﯾ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

واﮐﻨﺸﺮاﯾ وب ﺳﺎﯾﺖ
از دﯾــﺮ ﻣﺴــﺎﺋﻠ ﮐــﻪ در ﺳــﺌﻮی داﺧﻠــ وردﭘــﺮس ﺑﺴــﯿﺎر اﻫﻤﯿــﺖ دارد رﯾﺴﭙﺎﻧﺴــﯿﻮ ﺑــﻮدن وب ﺳــﺎﯾﺖ
اﺳﺖ.اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد از دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠ ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وردﭘﺮس ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ
ﯾ دﯾﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ وردﭘﺮس اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.اﺑﺰارﻫﺎ و راه ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮدﯾﻨ وب ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺶ و ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای وردﭘﺮس ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

