
 

 

 

 

 واژه نامه سئو : 

سئو به همراه   یاصطالح تخصص  ۲۰۰ 

 آن ها فی تعار
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  واژه نامه سئو
عی کردم تا بیش از  و ئو . در این مطلب ـس ئو را به همراه    200اژه نامه ـس ی و عمومی ـس ـص طالح تخـص اـص

 .توضیحات مربوط به هر کدام گردآوري کنم

 .این واژه نامه تخصصی سئو قطعا در طول کارتان چه عنوان سئوکار و یا وبمستر به کارتان خواهد آمد

مانند هر ـصنعت تخـصـصی دیگري واژه ها، تعاریف  (SEO) بهینه ـسازي ـسایت براي موتورهاي جـستجو
 .مات اختصاري خاص خود را داردو کل

واژه تخـصـصی ـسئو را که ممکن اـست در طول کار به گوـشتان    200در این مطلب ـسعی کردم تا بیش از  
 .برسد را گردآوري کنم

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
 | X | Y 
 

A 

Above the Fold 

 .کاربر در باالي وب سایت نمایش داده می شودمحتوایی که قبل از اسکرول (پیمایش)  

 .را ایجاد کرد Layout Page الگوریتم 2012گوگل در سال  

بر طبق این الگوریتم ســایت هایی که تعداد زیادي تبلیغات در باالي ســایت به نمایش در می آورند را 
 .کاهش دادجریمه کرد و رتبه آن ها را  
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 ٤ 

AJAX 

اسـت که به یک صـفحه وب امکان ارسـال و  XML نوعی برنامه نویسـی غیر همزمان جاوا اسـکریپت و
 .دریافت اطالعات از سرور بدون بارگذاري مجدد را می دهد

 .در این روش صفحه به صورت دینامیک بدون رفرش شدن آپدیت می شود

Algorithm 

 .ي است که توسط موتورهاي جستجو مورد استفاده قرار می گیردالگوریتم یک برنامه پیچیده کامپیوتر

ــاس آن نتایج مرتبط با  ــتفاده از الگوریتم ها داده هاي را بازیابی کرده و براس ــتجو با اس موتورهاي جس
 .عبارات جستجو شده را ایجاد می کنند

ــایت ها در  ــتجو از ترکیب چندین الگوریتم براي رتبه بندي س ــتجو موتورهاي جس ــفحه نتایج جس ص
 .موتورهاي جستجو استفاده می کنند

Algorithm Change 

 .بعضی از تغییرات الگوریتم ها مورد توجه قرار نمی گیرند

با این حال، تاثیرات یک تغییر بزرگ در الگوریتم معموال به سـرعت دیده می شـود. اگرچه ممکن اسـت 
 .بیانجامدپیاده سازي کامل آن چندین هفته به طول  

 :تغییرات الگوریتم به سه شکل وجود دارد

•  Update Algorithm)موتور جـستجو ـسیگنال هاي  : )الگوریتم رـسانی روز به

 .خاصی از الگوریتم موجود را تغییر می دهند



 
 

 

 ٥ 

•  Refresh Algorithm)موتور جـستجو الگوریتم موجود  : )الگوریتم ـسازي تازه

 .هاي پیشین، مجدد راه اندازي می کندرا دقیقا با استفاده از سیگنال  

•  Algorithm New)موتور جســتجو الگوریتم جدیدي را براي : )جدید الگوریتم

 ارتقاء کیفیت جستجو اضافه می کند. به عنوان مثال: گوگل پاندا و یا گوگل پنگوئن

Alt Attribute 

ــفحه  HTML یک کد ــتجو و ص ــتفاده براي موتورهاي جس  Screen) خوان هاکه اطالعات مورد اس

Reader) -جهت درك تصاویر، فراهم می کند  -براي افراد نابینا و کم بینا. 

 .نیز شناخته می شوند Alt Text به عنوان

Analytics 

 .آنالیتیکس دانش جمع آوري، آنالیز و تفسیر داده ها براي اقدامات آینده است

Google Analytics را بررسی کنید. 

Anchor Text 

 .ا کلمات قابل کلیک موجود در لینککلمه و ی

این متن اطالعاتی متنی را براي موتورهاي جـستجو و افراد فراهم می کند. این اطالعات در مورد ـصفحه  
 .و یا وب سایتی است که به آن لینک داده شده است

به عنوان مثال، اگر شـما لینکی ایجاد کرده اید براي هدایت بازدیدکنندگان به وب سـایت مجید رجبی،  
 .است  Anchor Textدر اینجا ”رجبی مجید“
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Artificial Intelligence (AI) 

 .نیاز به هوش انسانی است را می دهدعلمی که به کامپیوترها توانایی انجام کارهایی را که 

برخالف پیروي کردن از یک ســري قوانین از پیش تعریف شــده (الگوریتم ها)، هوش مصــنوعی در واقع  
 .یک مغز دیجیتالی است که توانایی یادگیري دارد

 .هوش مصنوعی همچنین می تواند بدون دخالت انسان تصمیماتی را اتخاذ کند و آن ها را انجام دهد

Authority 

ترکیبی از ـسیگنال هایی که موتورهاي جـستجو با هدف رتبه بندي ـسایت ها در ـصفحه نتایج جـستجو از 
 .آن ها استفاده می کنند

 

B 

B2B 

B2B مخفف business-to-business اســـت. در ســـئو B2B ،چرخه خرید طوالنی تر اســـت ،
 .گیرندگان حرفه اي هستندمحصوالت و سرویس ها گران قیمت تر هستند و مخاطبین تصمیم  

B2C 

B2C مخفف business-to-consumer ــئوي ــت. در س ، مهموال چرخه خرید کوتاه تر B2C اس
 .است (البته این مورد در صنایع مختلف متفاوت است)، محصوالت و سرویس ها معموال ارزان تر هستند

 .در این مدل مصرف کنندگان مخاطبین هستند



 
 

 

 ۷ 

Backlink 

 .مراجعه کنید Inbound Link به بخش

Baidu 

توـسط رابین لی و اریک زي ایجاد    2000معروف ترین موتور جـستجو در چین اـست. بایدو در ـسال   بایدو
 .شد

Bing 

ال   بینگ تجوي بینگ در ـس ت. موتور جـس افت اـس تجوي مایکروـس د و   2009نام موتور جـس راه اندازي ـش
 .شد Microsoft Live Search جایگرین

ال  افت دز حوالي ـس تجوي    2009بنا به تفاهم نامه بین یاهو و مایکروـس ید، بینگ نتایج جـس ا رـس به امـض
 .ارگانیک یاهو را نیز تامین می کند

Black Box 

 .یک برنامه پیچیده کامپیوتري که به خوبی درك نشده است

ــاـهده کرد. ولی ـبه دلـیل محرـماـنه بودن ـماهـیت داخلی  ورودي و خروجی ـهاي این برـناـمه را می توان مشـ
 .فرآیند ها و پروسس ها وجود ندارداین برنامه امکان دسترسی به  

 .می توان در نظر گرفت Block Box الگوریتم هاي گوگل را به عنوان مثالی از

Black Hat 

تکنیک هاي اـسپمی و با ریـسک باال (بلک هت ـسئو) که برخالف قوانین و الگوریتم هاي گوگل عمل می 
 .کند

http://www.baidu.com/
https://www.bing.com/


 
 

 

 ۸ 

 .را مشاهده کنید Web Spam همچنین

Blog 

ــار محتوا، ــوند و جدیدترین مـطالب در باالي بخش  انتشـ معموال بالگ ها به ترتـیب زمانی مرتب می شـ
 .بالگ به نمایش در می آیند

ــد.   ــخص و یا مجموعه می باشـ محتواي وبالگ ها معموال منعکس کننده عالقه و زمینه فعالیت یک شـ
 تحت  معموال  بالگ همچنین مطالب وبالگ می تواند توـسط یک فرد و یا به ـصورت گروهی نوـشته ـشوند.

 .شود می  خوانده  وبالگ  عنوان

Bounce Rate 

درـصد افرادي که تنها با دیدن یک ـصفحه (بدون اینکه ـصفحات دیگه اي را بازدید کنند) از ـسایت خارج  
 .می شوند

 .(نرخ پرش) بستگی به صنعت و جامعه هدف دارد Bounce Rate بازه

محتوا و یا اشــکالی در وب ســایت را نمایش دهد، ما می تواند پتانســیل یک   Bounce Rate اگر چه
 .گوگل آن را به تنهانی به عنوان یک پارامتر مستقیم رتبه بندي در نظر نمی گیرد

Bot 

 .مراجعه شود Googlebot و Crawler به بخش

Branded Keyword 

ـــما در ــرـکت شـ ــتجو می کـند و ـنام برـند ـیا شـ عـبارت   کلـمات کلـیدي برـندي. هر عـبارتی ـکه ـکاربر جسـ
 .جستجوي او باشد به عنوان کلمات کلیدي برند شناخته می شود



 
 

 

 ۹ 

 ”سئو مشاور رجبی مجید“،  ”به عنوان مثال، “مجید رجبی

Breadcrumb 

خیص دهند که  (Navigational Element) یک المان راهبري که به کاربران کمک می کند تا تـش
 .وب سایت قرار دارندکجاي یک  

 .را نیز بررسی کنید Website Navigation بخش

Broken Link 

Broken Link  ــتند که به کاربر را به ــته)، لینک هایی هس ــکس یا لینک هاي معیوب (لینک هاي ش
 :هدایت می کند. معموال یک لینک زمانی شکسته می شود که  404سمت صفحه  

 وب سایت از دسترس خارج شده باشد •

 صفحه بدون اینکه ریدایرکت براي آن نوشته شود، حذف شودیک   •

• URL کند می تغییر  ،صفحه بدون اینکه برایش ریدایرکت نوشته شود 

 

C 

Cache 

Cache  .تکنولوژي اي می باشـد که محتواي صـفحه مانند تصـاویر را به صـورت موقت ذخیره می کند
 .کاهش یابداین کار باعت می شود تا سرعت لود صفحه در آینده  
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Cached Page 

یک عکس فوري از یک ـصفحه وب مانند آخرین باري که موتور جـستجو آن ـصفحه را بازدید کرده اـست، 
 .می باشد

Canonical URL 

 .دلخواه یک صفحه را مشخص می کند URL می باشد که HTML یک کد

ــفحه چندین ــفحاتی با محتواي دارد   URL کنونیکال زمانی کاربرد پیدا می کند که یک ص (در واقع ص
اصــلی را مشــخص می کند و جلوي تولید محتواي تکراري در ســایت را می  URL مشــابه). کنونیکال

 .گیرد

ccTLD 

 .دامنه هاي سطح باالي کد کشورها

ــت ترجیح دهد که دامنه اي مانند ــت ممکن اس ــده اس ــرکی که در انگلیس واقع ش  به عنوان مثال، ش

www.example.co.uk ه باشد که در اینجاداشت .uk به عنوان ccTLD است. 

Click Bait 

ده اند. این نوع محتواها معموال طوري طراحی و  محتواهایی که به منظور جلب توجه مخاطب طراحی ـش
 .نوشته می شوند که کاربران را مجبور به کلیک کنند

کردن بر روي لینک هاي    این نوشــته ها داراي عناوینی بســیار جذاب و گمراه کننده هســتند، با کلیک
 .موجود در این مقاالت، ناشران می توانند درآمد تبلیغاتی کسب کنند
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Click-Through Rate (CTR) 

میزانی که کاربران بر روي لینک نتایج ارگانیک جســتجو کلیک می کنند. این میزان معموال به صــورت 
 .درصد بیان می شود

CTR  رب در عدد ده و ـض ده به تعداد دفعات نمایش ـش یم تعداد دفعات کلیک ـش ت   100از تقـس به دـس
 .می آید

Cloaking 

یکی از تکنیک هاي   Cloacking .نمایش محتوا و یا آدرس هاي مختلف به افراد و موتورهاي جسـتجو
 .سئوي کاله سیاه است

CMS 

CMS مخفف عبارت Content Management System (سیستم مدیریت محتوا) می باشد. 

CMS   ــتـند ـکه ـبه ـکاربران اـجاره ایـحاد، آپلود کردن و ـمدیرـیت دارایی ـهاي اـمه ـهاي تـحت وب هسـ برـن
 .دیجیتالشان را می دهد

 .اشاره کرد …ها می توان به وردپرس، جومال، دروپال و   CMS از معروف ترین

Co-Citation 
ند. تعداد دفعا ده باـش ومی نام برده ـش ایت ـس ط وب ـس فحه بایکدیگر توـس ایت و یا دو ـص تی که دو وب ـس

 .حتی اگر آن دو وب سایت به یکدیگر لینک نداده باشند

خیص دهند و  ابه را تـش وعات مـش یوه می توانند می توانند موـض تفاده از این ـش تجو با اـس موتورهاي جـس
 .نتایجی براي آن ها ایجاد کنند
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 Search Engine و Search Engine Journal ال، تصــور کنید که ســایت هايبه عنوان مث

Roundtable  هرگز به یکدیگر لینک نداده باشــند و از یکدیگر نام نبرده باشــند، اما وب ســایت ها و
وبالگ هاي دیگري به هر دوي آن ها لینک داده باشــند و آن ها را جزو لیســت منابع خبري موتورهاي  

 .داده باشندجستجو قرار  

Comment Spam 

نظرات اسـپمی. نظراتی که بسـیار ضـعیف نوشـته باشـند و هدف آن ها تبلیغ کردن خود و یا موضـوعی  
 .است

 .این نظرات معموال توسط ربات هاي اسپمی به منظور دریافت لینک رایگان ایجاد می شوند

 .البته این لینک ها بسیار ضعیف و معموال آسیب رسان هستند

Competition 

 :دو نوع رقابت وجود دارد

ـشرکت هایی که کاال و ـسرویس هاي مـشابهی را می فروـشند، نیازها،  : مـستقیم رقابت •

 .مخاطبین و مشتریان مشابه و یکسانی در حوزه سنتی و دیجیتال دارند

شرکت هایی که بر روي کلمات کلیدي و نتایج جستجوي ارگانیک مشابه : سئو رقابت •

رقابت می پردازند. نکته اي در اینجا وجود دارد این اسـت که این شـرکت با یکدیگر به 
 .ها محصوالت متفاوت دارند و نیازهاي مختلف از مخاطبان را برطرف می کنند

 
 
 
 



 
 

 

 ۱۳ 

Content 

ت  • وات (یا هر ترکیبی از آنها) که اطالعاتی را که قرار اـس اویر، فیلم ها یا اـص کلمات، تـص
 .مصرف شود، منتقل می کندبراي مخاطبان توزیع و  

ایت ها می باـشد. موتورهاي   • محتوا یکی از دو فاکتور مهم گوگل براي رتبه بندي وب ـس
ربفرد و معتبر جایزه می  مند، خاص و منحـص تجو به محتواهاي مفید، کاربرد، ارزـش جـس
ــایت  ــتري نیز براي س ــتر نمایش می دهد و در نهایت ترافیک بیش دهد. آن ها را بیش

 ودایجاد می ش

Content is King 

ئو و دیجیتال مارکتینگ  ندگان ـس ط نویـس ت” معموال در کنفرانس هاي و توـس اه اـس عبارت “محتوا پادـش
 .مورد استفاده قرار می گیرد

عبارت “محتوا پادـشاه اـست” به معنی این اـست که براي موفقیت در ـسئو، دیجیتال مارکتینگ و یا حتی  
 .الزم و ضروري استکسب و کار، محتواي خوب بسیار  

ته   1996ژانویه   3براي اولین بار در مقاله که توـسط بیل گیتس در   ”Content is King“ عبارت نوـش
 .شده است، به کار برده شد

Conversion 

Converion  ــت را انجام ــده اس ــایت طراحی ش (تبدیل)، زمانی که کابر کاري را که برایش در وب س
 : Converion مثال هایی از  رخ داده است. Conversion دهد یک

 تکمیل خرید .۱

 اضافه کردن اقال به سبد خرید .۲
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 کامل کردن فرم (مانند درخواست دمو، ثبت نام براي یک رویداد یا وبینار) .۳

 (whitepaper ، و یاebook مانند) دانلود کردن یک محتوا .٤

 عضویت در خبرنامه .٥

 تماشاي یک ویدئو .٦

 و غیره .۷

Conversion Rate 

نرخ تبدیل. درـصدي که کاربران ـسایت عملی را که طراحی ـشده اـست را انجام داده باـشند. این درـصد از 
به دســت می   100تقســیم تعداد تبدیل هاي انجام شــده به تعداد کل ترافیک و در نهایت ضــربدر عدد  

 .آید

Conversion Rate Optimization (CRO) 

ه و   ازي نرخ تبدیل به پروـس ایت رخ بهینه ـس فرآیند افزایش تعداد و یا کیفیت تبدیل هایی که در یک ـس
شامل تست تغییر در طراحی سایت، بهینه سازي  CRO می دهد گفته می شود. تعدادي از تکنیک هاي

 .، قیمت و یا پیام ها می باشدCTAتصاویر،  

Correlation 

 .همبستگی. میزان رابطه بین دو یا چند عنصر با یکدیگر

جســجوي ســئو معموال به معنی ارتباط عناصــر و متغیرهاي موثر در رتبه بندي ســایت ها در مقابل در 
 .می باشد اشاره دارد Black Box الگوریتم هاي موتورهاي جستجو که
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Crawl Budget 

خص در  URL تعداد کل تجو می توانند و یا می خواهند در یک بازه زمانی مـش هایی که موتورهاي جـس
 .سایت، بازدید کنندیک وب 

Crawler 

 .در یک سایت از آن استفاده می کنند (Crawl) یک برنامه که موتورهاي جستجو براي خزیدن

ــت هاي   ــافه و آپدیت کردن فهرس ــایت ها را منظور جمع آوري اطالعات، اض ــفحات وب س ربات ها ص
 ایندکس

انی فهرـست ایت ها   ربات ها با هدف جمع آوري اطالعات، افزودن یا به روزرـس موتور جـستجو ـصفحات ـس
 .را بازدید می کنند

 .نیز شناخته می شوند web crawler و Bot, Spider معموال با عناوین

Crawling 

ــتفاده از خزنده ها ــایت با  (Crawlers) به فرآیند جمع آوري اطالعات و اس از بین میلیارد ها وب س
 .گفته می شود Crawling موتورهاي جستجوهدف آپدیت کردن، افزودن و مدیریت فهرست نتایج  

CSS 

CSS مخفف عبارت Cascading Style Sheet است. CSS مشخص می کند که چگونه المان هاي 

HTML  شوند  داده  نمایش وب صفحات در  باید) …(مانند رنگ، فونتها و. 

 .را در دستگاه هاي مختلف مشخص می کند HTML همچنین شیوه نمایش المان هاي
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Customer Journey 

 با  یا و  اـست  برند نام معرض در  مـشتري  یک آن  در که)  تماس نقاط یا(  بالقوه  لحظات  تمام ـسفر مـشتري.
 .شود می درگیر  آن

ــی کند، تحت تاثیر قرار دهد و منجر به  ــده اند تا در نهایت مخاطب را راض تمام این تعامالت طراحی ش
 .تبدیل شدن مخاطب به مشتري شود

ســفر مشــتري می تواند با توجه به نوع صــنعت و کســب و کار کامال متفاوت باشــد، اما معموال از ســفر 
 :بخش تشکیل شده است 4مشتري از  

 آگاهی .۱

 توجه .۲

 تصمیم گیري .۳

 نگهداري .٤

Avinash Kaushik یک چارچوب جایگزین براي این مورد ارائه می دهد: 

 دیدن .۱

 تفکر .۲

 انجام دادن .۳

 مراقبت .٤

تري تحت  فر مـش تري در خرید آنالین، ـس فر مـش تري، ـس میم گیري مـش فر تـص عناوین فرآیند خرید، ـس
 .قبف بازاریابی و قیف خرید نیز شناخته می شود
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D 

Data 

ختی که مشـتریان واقعی را نشـان می دهند   و چرا زمانی، چه کجا،  چه،  کسـی، چه –تمام داده هاي ـس
آگانه در طراحی اـستراتژي ها و تاکتیک هاي ـسئو الزم  ده هاي براي تـصمیم گیري  دا این  همه  –  چگونه

 .و ضروري است

Dead-End Page 

تجو به  ورتی که کاربر و یا ربات موتورهاي جـس فحه دیگري لینک ندارد. در ـص ایت که به ـص فحه از ـس ـص
 .این صفحه وارد شوند، دیگر نمی توانند به راه خود ادامه دهند

Deep Link 

 .اي غیر از صفحه اول لینک شودلینکی که به هر صفحه  •

 .اشاره کند (mobile app) لینکی که به محتوایی درون برنامه موبایل •

De-index 

تجو  فحه نتایج جـس ورت موقت و یا دائم از ـص ایت را ـص فحه و یا کل یک وب ـس زمانی که گوگل یک ـص
 .انجام شده است De-index حذف کند

وبمســتر قرار داده اســت تا اگه خودتان خواســتید  را در گوگل Remove URL همچنین گوگل ابزار
 .بتوانید صفحه اي از سایتتان را از گوگل حذف کنید
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همچنین ممکن اسـت سـایتی به علت رعایت نکردن اسـتانداردها و قوانین هاي موتورهاي جسـتجو هم  
 .شود De-index جریمه و

 .هم شناخته می شود Delisting به عنوان

Directory 

ط آدم ها ویرایش و یک لیـست از   وند و توـس ته می ـش اس نوع فعالیت دـس ایت ها که معموال بر اـس وب ـس
کنترل می ـشود. بر اـساس نوع دایرکتوري ممکن اـست قرار گرفتن در این دایرکتوري را رایگان و یا پولی 

 .باشد

 .(DMOZ مانند) در گذشته قرار گرفتن در لیست دایرکتوري ها کامال مورد توجه بود

تقبا د که اـس د منجر به این ـش تفاده هایی که از آن ها می ـش و اـس ل زیاد از دایرکتوري ها و همچنین ـس
 .ارزش لینک سازي در آنها از نگاه سئو به شدت کاهش پیدا کند

 .هم شناخته می شوند Link Directory و Web Directory دایرکتوري ها تحت عناوین

Disavow 

تعداد زیادي لینک هاي اـسپمی، مـصنوعی و بی کیفیت دارید که ممکن  اگر در پروفایل لینک هاي خود 
ی ندارید تا بتوانید این نوع لینک  ترـس ایت ها هم دـس یب بزند و همچنین به آن ـس ما آـس اـست به رتبه ـش

 .براي شما کاربردي خواهد بود Disavow  ها را حذف کنید در این حالت ابزار

در گوگل وبمـستر وجود دارد، ـشما به گوگل می گویید که این که  Disavow Tool با اـستفاده از ابزار
 .لینک ها را نادیده بگیرد

 



 
 

 

 ۱۹ 

DMOZ 

DMOZ  د. این دایرکتوري ورت خودکار) مدیریت می ـش ان (نه به ـص ط انـس یک دایرکتوري بود که توـس
 .نیز متوقف شد  2017مارچ  17راه اندازي شد و در   1998ژوئن   5در 

Do-follow 

 .در آن استفاده نشده باشد ”nofollow“ ویژگیلینکی که از  

Domain 

 .دارد …و   .org و .com آدرس یک وب سایت که در انتهاي آن افزودنی هایی مانند

Domain Authority 

 قدرت کلی یک وب ســـایت که در طول بازه زمانی ســـاخته می شـــود. ســـایتی که •

Domain Authority   ه ا مطلبی ـک د ـت االیی دارد کـمک می کـن ازگی در آن ـب ه ـت ـب
 .منتشر شده و لینک زیادي هم جذب نکرده است، رتبه باالیی را به دست بیاورد

می توان آن را به دـست  MOZ اـست که توـسط ابزارهایی مانند  100تا  0امتیازي بین  •
 .آورد

Doorway Page 

فقط به صـــفحات وب ایجاد شـــده براي رتبه بندي در موتورهاي جســـتجو براي کلمات کلیدي خاص  
 .منظور هدایت کاربرانی که روي آن صفحه کلیک می کنند به وب سایت دیگري است
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DuckDuckGo 

ایجاد شـد. این موتور جسـتجو صـرفا به حریم خصـوصـی    2008سـپتامبر  28موتور جسـتجویی که در 
 .کاربران خود احترام می گذارد و از این نظر مورد ستایش است

DuckDuckGo   اي    400از بیش از د موتورـه انـن د ـم امین می کـن ــتجوي خود را ـت ایج جسـ منبع نـت
 .جستجوي عمودي، خزنده منحصربفرد خودش، بینگ، یاندکس و غیره

 .توسط این موتور جستجو انجام شده است  2016سال    میلیارد جستجو در 4

Duplicate Content 

وقتی بخش زیادي از محتواي یک ـصفحه مـشابه محتوایی در همان ـصفحه ـسایت باـشد محتواي تکراري  
 .به وجود می آید

ابهت و تطابق   ایت دیگري مـش فحه با محتواي ـس ورتی که بخش زیادي از محتواي یک ـص همچنین در ـص
 .به وجود خواهد آمد duplicate content داشته باشد  زیادي نیز

 .است سایت  سئوي محتواي تکراري یک پارامتر منفی در

Dwell Time 

ده و به  ایت خارج ـش پس از ـس ود و ـس ایتی می ـش تجو وارد ـس فحه نتایج جـس مدت زمانی که کاربر از ـص
 .جستجو باز می گرددصفحه موتورهاي  

ان –ثانیه  5کمتر از   – (کم Dwell Time) مدت ماندگاري کم ت  کیفیت بی  محتواي دهنده  نـش   اـس
 .کمی داشته باشد از نظر موتورهاي جستجو سایت مناسبی نیست dwell time که سایتی  و

 

https://majidrajabi.com/
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E 

E-commerce 

 خرید و فروش کاال و سرویس به صورت آنالین (اینترنتی)

Editorial Link 

 .لینکی که سایتی به سایت دیگر می دهد بدون اینکه براي این کار درخواست وجه و یا لینک نماید

 .(لینک ارگانیک) نیز شناخته می شود Natural Link تحت عنوان

Engagement Metrics 

ایی   ال ـه ا محتوا. مـث ت و ـی ک وب ســــاـی ا ـی اربران ـب ل ـک اـم دازه گیري میزان تـع اـن ت  دي جـه  ازمـت

Engagement Metrics به شرح زیر است: 

• (CTR (Click Through Rate 
• Click-through rate 
• Conversion rate 
• Bounce rate 
• Time on page/site 
• New vs. returning visitors 
• Frequency and recency 
• Dwell time 
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Entities 

 .ها، حقایق و هر چیز دیگريافراد، مکان ها، سازمان ها، وب سایت ها، رویدادها، گروه  

 .نیز شناخته می شود Knowledge Graph به عنوان

External Link 

 .مراجعه شود Outbound Link به بخش

 

F 

Featured Snippet 

براي عبارات جسـتجوي خاص معموال عبارات جسـتجوي سـوالی (مانند چه کسـی، چه، کجا، کی، چرا،  
ــتجوي ارـگانـیک ـبه نـمایش می چگوـنه)، گوـگل نـتایجی را داـخل ـیک   ایج جسـ ـباکس در ـباالي بخش نـت

 .گذارد

ار، تاریخ از) …این باکس ـشامل اطالعات خالـصه اي (پاراگرافی توـضیحی، لیـست، جدول، ویدئو و   انتـش
 .باشد می اصلی مطلب  به لینک و صفحه  عنوان

 .نیز شناخته می شود Position Zero این بخش تحت عنوان

Findability 

 .کاربران و موتورهاي جستحو چقدر راحت می توانند یک مطلب را داخل یک وب سایت پیدا کنند
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Footer Link 

 .لینک هایی که پایین سایت (بخش فوتر) قرار دارند

 .را مالحظه کنید Website Navigation بخش

 

G 

Google 

ال   پتامبر ـس ت که در ـس تجو اـس د.   1998گوگل یک موتور جـس رگی برین ایجاد ـش ط اري پیج و ـس توـس
گوگل در واقع یک دایرکتوري بـسیار بـسیار بزرگ اـست که توـسط هوش مـصنوعی و بدون دخالت انـسان  

الگوي  و الگوریتم هاي پیچیده   Crawling مدیریت می شود. این موتورجستجو با استفاده از تکتولوژي
 .لینک ها را بررسی و آنالیز می کند و بر اساس آن وب سایت ها را رتبه بندي می کند

 .گوگل تقریبا در اکثر کشورهاي جهان جزو محبوب ترین و پر استفاده ترین موتورهاي جستجو است

Google Analytics 

ــدکرد رفـتار مخاطبین، منابعی   ــایت که براي رصـ جذب ترافیک، کارایی یک برنامه رایـگان آنالیز وب سـ
 .محتوا و بسیاري موارد دیگر به کار می آید

 .مراجعه کنیدAnalytics Google  به

Google Bomb 

 .روشی که هدف آن کسب رتبه یک گوگل براي یک کلمه کلیدي خاص است

https://analytics.google.com/
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هاي مشـابه به کلمه کلیدي اصـلی، به سـایت  Anchor Text در این روش وب سـایت هاي زیادي با
 .هدف لینک می دهند

رئیس جمهور جرج دبلیو بوش با عبارت “شـکسـت بزرگ” در لینک اول    2003به عنوان مثال در سـال 
 .قرار داشت

Googlebot 

ایندکی  که گوگل از آن پیدا کردن و اـضافه کردن ـسایت هاي جدید به لیـست   Crawling یک ـسیـستم
 .خود استفاده می کند

Google Dance 

ال   طالح از ـس طالح  2002این اـص ت. اـص تفاده قرار گرفته اـس به معنی بازه  Google Dance مورد اـس
انی می کند و در این بازه زمانی نتایج کمی ناپایدار  ت خود را به روزرـس د که گوگل فهرـس زمانی می باـش

 .هستند

) Google Hummingbird رغ مگسخوارالگوریتم م( 

ــپتامبر  ــت که در سـ ــخوار یکی از الگوریتم هاي گوگل اسـ بعد از اینکه یک ماه مورد   2013مرغ مگسـ
 .استفاده قرار گرفته بود، به صورت عمومی معرفی شد

در این روش   .(Semantic Search) هدف این الگوریتم درك کامل و بهتر عبارات جستجو می باشد
 .تمرکز نمی شود بلکه به مفهوم عبارات جستجو پرداخته می شودبر روي کلمات کلیدي  

 

 



 
 

 

 ۲٥ 

) Google Panda Algorithm الگوریتم پانادا گوگل( 

اعمال ـشد، این الگوریتم   2011الگوریتم پاندا یکی از آپدیت هاي مهم و بزرگ گوگل اـست که در فوریه 
 .آپدیت هاي زیادي را نیز داشته است

 .هدف این الگوریتم جلوگیري از نمایش محتواهاي بی کیفیت و کم ارزش است

 .جزو هسته اصلی الگوریتم رتبه بندي گوگل قرار گرفت  2016الگوریتم پاندا در سال  

) Google Penguin Algorithmالگوریتم پنگوئن گوگل( 

ت که در آپریل   لی و مهم گوگل اـس د،   2012الگوریتم پنگوئن یکی دیگر از الگوریتم هاي اـص ر ـش منتـش
 .این الگوریتم تعداد زیادي آپدیت و به روزرسانی دارد

هدف الگوریتم پنگوئن کاهش رتبه و عدم نمایش سـایت هایی اسـت که بیش از حد بهینه سـازي کرده 
ـسایت هایی که از تکنیک هاي اـسپمی مانند ـساختن بک لینک هاي بی کیفیت، اـستفاده بیش از اند، یا 

 .حد از کلمات کلیدي و دیگر تکنیک هاي استفاده کرده اند

 .این الگوریتم به هسته اصلی الگورتیم گوگل اضافه شد  2016در سال  

) Google Pigeon Update الگوریتم کبوتر گوگل( 

این نام توسط فعاالن صنعت سئو به این الگوریتم داده شده است. الگوریتم کبوتر مهم ترین آپدیت براي 
 .راه اندازي شد  2014جوالي    24جستجوي محلی گوگل است که در  

ــتفاده از  ــت. گوگل این کارها با اس ــتجوهاي محلی اس ــحت جس هدف الگوریتم کبوتر، بهبود دقت و ص
 .نتی و بهبود مسافت انجام می دهدسیگنال هاي رتبه بندي س
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Google RankBrain 

راه اندازي شــد، اگرچه از چند ماه قبل به   2015این الگوریتم مهم و بزرگ به صــورت رســمی در اکتبر  
 .صورت آزمایشی مورد استفاده قرار بود

ــافه کرد و به آن   ــینی را به الگوریتم هاي اض ــومین در این الگوریتم گوگل قابلیت یادگیري ماش لقب س
 .سیگنال رتبه بندي را داد

ال جوالي   د که الگوریتم  2016در ـس در هر عبارتی که مورد جسـتجو قرار می  RankBrain اعالم ـش
 .گیرد دخیل است و بر رتبه بندي سایت هاي نیز تاثیر گذار است

Google Sandbox 

ینه سـازي شـان محروم می یک دوره انتظار که وب سـایت هاي جدید را از دیده شـدن تمام مزایاي به
 .کند. البته این مورد یک تئوري است و هرگز از سوي گوگل مورد تایید قرار نگرفته است

در این تئوري ســـایت هاي جدیدي را که کلمات کلیدي رقابتی را هدف خود قرار می دهند تحت تاثیر  
 .قرار می دهد

ــایت ها زمانی که اعتبار الزم و کافی را به دســت آورد ند می توانند براي کلمات کلیدي اصــلی و این س
 .رقابتی جایگاه و رتبه کسب کنند

Google Search Console 

کنـسول جـستجوي گوگل ابزار بـسیار کارآمدي اـست که وبژگی هاي کاربردي مانند توانایی مانیتور کردن 
نســول  خطاهاي ایندکس و ســرعت ســایت را در اختیار وبمســتران قرار می دهد. شــایان ذکر اســت ک

 .جستجوي گوگل یکی از مهم ترین ابزارهاي سئو است

Google Trends 
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وب سایتی از طریق آن می توانید داده هایی در باره آخرین ترندهاي جستجو، داستان ها و موضوعات را  
 .به صورت تصویري مورد بررسی قرار دهید

Google Webmaster Guidelines 

راهنمایی هاي گوگل در مورد روش هاي قانونی بهینه ـسازي ـسایت براي موتورهاي جـستجو و همچنین  
 .شود می  گوگل پنالتی به  منجر که سیاه”  کاله سئوي  –اقدامات غیر قانونی “سئوي غیرقانونی 

ــربفرد، با ارزش و درگیر کننده براي مخاطبان خود ایجاد کنید نه براي  • ــایتی منحص س
 موتورهاي جستجو

ــتجو  • اي جسـ ه در موتورـه اء رتـب ت ارتـق اربران جـه ب ـک اي فرـی ک ـه ا و تکنـی از روش ـه
 استفاده نکنید

Gray Hat 

یک منطقه “خاکـستري” بین اـستفاده از تکنیک هاي قانونی ـسئو بنا به دـستورالعمل هاي گوگل و اـضافه  
 .ه سیاهکردن المان هایی براي کمی خم کردن قوانین سئو به سمت سئوي کال

Guest Blogging 

یک تکنیک متداول لینک ســازي. در این شــیوه محتوایی کاربردي براي انتشــار در وب ســایت دیگري 
 .تولید می شود با هدف دریافت بک لینک از آن مطلب

 .هم شناخته می شود Guest Posting همچنین تحت عنوان
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H 

Heading 

براي جداکردن مطلب به بخش هاي کوچکتر و بر اسـاس میزان  (H1 – H6) از Heading تگ هاي
 .کمترین میزان اهمیت را دارد H6 بیشترین میزان اهمیت و H1 .اهمیت هستند

باید به صورت طبیعی مورد استفاده قرار بگیرند و کلمات کلیدي اصلی باید در آن  Heading تگ هاي
 .یت نتایج خوبی را به همراه خواهد داشتها قرار بگیرد، این کار براي سئوي سا

Head Term 

یک کلمه کلیدي عمومی که میزان جسـتجوي زیادي دارد و معموال کسـب رتبه در آن دشـوار اسـت. با 
 .هم شناخته می شود Short-Tail و یا Head Keyword عناوین

Hidden Text 

د. هدف آن ا اهده نباـش ایت که توـسط کاربر قابل مـش تفاده از تعداد زیادي کلمه کلیدي هر متنی در ـس ـس
 .جهت کسب رتبه در موتورهاي جستجو است

این تکنیک یکی از روش هاي غیر قانونی ـسئو و برخالف دـستورالعمل هاي گوگل اـست و موجب جریمه  
 :شدن سایت خواهد شد. مثال هایی از این مورد عبارتند از

 متن هایی اندازه فونت آن ها بسیار ریز باشد •

 بودن نوشته با زمینههمرنگ   •

 براي مخفی کردن آن ها CSS استفاده از کدهاي •
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)Hilltop Algorithm الگوریتم (Hilltop 

ال   HITS این الگوریتم برگرفته از الگوریتم ت که در ـس ت  2003اـس ده اـس افه ـش  .به الگوریتم گوگل اـض

Hilltop  خاص را منتشر می کنند و به به سایت هایی که مطالبی کاربردي و مفید مرتبط با یک حوزه
 .را تخصیص می دهد ”expert“ سایت هاي مرتبط دیگر لینک می دهند برچسب

) HITS Algorithmالگوریتم (HITS 

HITS مخفف عبارت Hyperlink-Induced Topic Search اسـت. HITS  یک الگوریتم آنالیز
اس لینک هاي خارجی   ایت ها بر اـس ایت هایی که -لینک اـست که ـس ده اـستـس و   -به آن لینک داده ـش

 .ارزیابی می کند Inbound نه فقط بر اساس محتوا و لینک هاي

Homepage 

 .صفحه اصلی و صفحه پیش فرض سایت

htaccess File. 

 .یک فایل پیکربندي سرور که می توان از آن براي بازنویسی و یا ریدایرکت کردن لینک ها استفاده کرد

HTML 

HTML مخفف عبارت Hypertext Markup Language اسـت. از تگ هاي HTML  می توان
کاربردهایی بسیار فراتر از چیزي   HTML براي بهبود و افزایش کارایی سئو سایت ها استفاده کرد. البته

 .براي بهینه سازي سایت ها استفاده کرد HTML که گفته شد دارد. ولی از منظر سئو می توان از
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HTTP 

HTTP مخفف عبارت Hypertext Transfer Protocol اسـت. HTTP   پروتکل انتقال داده ها
 .از سرور به مرورگر است

HTTPS 

HTTPS   یک پروتکل امنیتی است که در بین سرور و مرورگرها قرار می گیرد و کار آن رمزگذاري داده
هر  هم گفته می شـود یکی از زیرسـاخت هاي اسـاسـی سـئوي   (SSL) که به آن HTTPS .ها اسـت

 .سایتی است

Hub Page 

ــده  یک منبع معتبر مرکزي (مانند یک صــفحه و یا مقاله)، که در آن به یک موضــوع خاص پرداخته ش
اـست (کلمه کلیدي) و به صورت مستمر به روزرسانی می شود و در آن به منابع معتبري داخلی و سایت  

 .هاي دیگر لینک می دهد

 

I 

Inbound Link 

از سـایتی دیگر. به عنوان مثال اگه سـایت مجید رجبی به گوگل لینک بدهد، این لینکی به یک صـفحه 
 .براي گوگل محصوب می شود Inbound Link لینک به عنوان یک

براي مجید  Inbound Link اگر گوگل به ســایت مجید رجبی لینک داده باشــد در این حالت یک
 .رجبی ایجاد شده است
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Index 

ط مو ده در یک پایگاه داده که توـس ازي و بازیابی اطالعات جمع آوري ـش تجو براي ذخیره ـس تورهاي جـس
 .مورد استفاده قرار می گیرد Crawling طول پروسه

Indexability 

ایت را  انی می توانند ـصفحات یک ـس مـشخص می کند که ربات هاي موتورهاي جـستجو با چه مقدار آـس
 .درك کنند و آن را به ایندکس خود اضافه کنند

Indexed Page 

ط ایت که توـس فحه اي از یک وب ـس فحه را  Crawler ـص تجو آن ـص ده و موتورهاي جـس ف ـش ها کـش
 .داخل ایندکس خود قرار داده اند

تجوي مرتبط با  دن براي عبارات جـس ده اـست قابلیت نمایش داده ـش فحه اي که ایندکس ـش همچنین ـص
 .خود را دارد

Information Architecture 

 Navigational) سـازمان دهی یک سـایت و اینکه محتواهاي گوناگون و المان هاي پیمایشـینحوه  

elements) چگونه در سایت قرار داده شده است. 

Information Retrieval 

اویر، ویدئو و   ه جسـتجوي اطالعات (متن، تـص   ارائه  و  بزرگ دیتابیس  یک در) …بازیابی اطالعات. پروـس
 .نهایی کاربر  به اطالعات ترین مرتبط
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Internal Link 

 .مراجعه شود Website Navigation به بخش

IP Address 

 :می توانند IP یک پروتکل آدرس اینترنتی. آدرس هاي

•  IPایت هاي زیادي یک آدرس: اـشتراکی رور و یا گروهی از   (IP)وب ـس را در یک ـس

 هاستیگ مجازي)سرورها به اشتراك می گذارند. (مانند سرویس هاي  

•  IPیک وب سایت: اختصاصیIP  آدرس خاص خود را دارد 

ما نمی کنند، اما ب رتبه به ـش ایت  IP هیچ یک از دو کمکی در کـس رعت ـس ی باعث افزایش ـس اـص اختـص
 .می شود

 

J 

(JavaScript (JS 

ــی ـکه امـکان وارد کردن الـمان ـها را ـبه محتوا، لیـنک، مـتا دیـتا و دیگر  (insert) ـیک زـبان برـناـمه نویسـ
 .صورت داینامیک در یک سایت فراهم می کند

و ایندکس ـصفحات را براي ربات هاي موتورهاي جـستجو   crawl جاوا اـسکریپت به ـصورت بالقوه فرایند
 .مشکل می کند

 .همچنین سرعت لود سایت را نیز کاربران افزایش می دهد
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K 

Keyword 

متخصــصــان ســئو و بازاریابان انتخاب می کنند و ســایت را بر اســاس آن کلمه، کلمات و یا عباراتی که 
 .بهینه سازي می کنند تا در صفحه اول گوگل قرار بگیرند

کلماتی که در صفحه سایت مورد استفاده قرار می گیرد به موتورهاي جستجو کمک می کند تا محتواي 
ــتجو می ک ــفحه را حدس بزنند و زمانی که کاربر عبارتی را جس ــفحه نتایج ص ند نتایج مرتبط را در ص

 .جستجو به او نشان دهند

 .کلمات کلیدي معموالً بیانگر موضوعات، ایده ها یا سواالت هستند

Keyword Cannibalization 

ایت براي یک  نوعی از رقابت ـشخـصی اـست. این حالت زمانی اتفاق می افتد که چندین ـصفحه از یک ـس
 .جستجو قرار داشته باشندکلمه کلیدي در صفحه نتایج  

ــدن اعتـبار و ـکاهش میزان تـبدـیلCTR این ـعاـمل ـباـعث ـکاهش  (Conversion Rate) ، خراب شـ

 .سایت می شود

Keyword Density 

ده اـست. هنوز ثابت نـشده اـست که  کلمه و یا عبارت کلیدي چند مرتبه در محتواي یک ـصفحه تکرار ـش
 .مهم است یا خیر آیا این مفهوم قدیمی براي موتورهاي جستجو

 .همچنین درصد مشخصی هم مشخص نیست تا با رعایت آن امید به کسب رتبه باالتري را داشت
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Keyword Research 

فرآیند کشـف کلمات، موضـوعات و اصـطالحاتی که کاربران اینترنت در زمان نیاز به موضـوعی آن ها را 
 .تجستجو می کنند. همچنین مشخص کردن میزان جستجوي این کلما

 . .براي جستجوي کلمات کلیدي ابزارهاي رایگان و پولی زیادي وجود دارد

Keyword Stuffing 

اسـتفاده از کلمات کلیدي نامرتبط و یا تکرار کلمه کلیدي بیش از حد طبیعی در یک صـفحه سـایت با 
 .امید اینکه این کار باعث افزایش رتبه سایت در موتورهاي جستجو شود

اي ســئوي کاله ســیاه و برخالف دســتورالعمل هاي گوگل اســت و باعث جریمه  این تکنیک جز روش ه 
 .شدن سایت خواهد شد

Knowledge Graph 

 بخشی که گوگل اطالعات و حقایقی را درباره افراد، مکان ها و یا هر چیز دیگري را در بخش پنل دانش

(Knowledge Panel) و یا به صــورت چرخ فلکی (Craousel)  نتایج جســتجو مرتبط در باالي
 .نمایش می دهد

Knowledge Panel 

تجوي گوگل  فحه اول نتایج جـس کتاپ) ـص ت (فقط براي دـس مت راـس یک باکس که در باال و یا بخش ـس
 .براي عبارات مرتبط به نمایش داده می شود

ها، تصاویر    این پنل شامل حقایق و یا اطالعاتی درباره افراد، مکان ها و یا چیزهایی مانند لینک به سایت
 .و غیره می باشد
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KPI 

KPI مخفف عبارت Key Performance Indicator (ساخص کلیدي عملکرد) می باشد. 

KPI یک متد اندازه گیري اسـت. کسـب و کارها از KPI  براي فهمیدن اینکه آیا تالش هاي بازاریابی و
 .اهداف کسب و کار محقق شده است یا خیر استفاده می کنند

 

L 

Landing Page 

 هر صفحه اي از سایت که بازدید کننده بتواند وارد آن شود •

ــرنخ • ــرـفا براي ـجذب سـ ــاـیت ـکه صـ ــفـحه اي از سـ  و ـیا ایـجاد ـیک (Lead) هر صـ

Conversion ایجاد شده طراحی شده باشد 

Latent Semantic Indexing (LSI) 

موـضوع اصلی و صحیح یک کلمه را  یک متد بازیابی اطالعات که به موتورهاي جـستجو کمک می کند تا 
 .ها یکی از متدهایی است باید در سئو در نظر گرفته شود LSI .تشخیص دهند

Lead 

 .شخصی که ممکن است به محصوالت و سرویس هاي شما عالقه مند باشد یا نباشد

یا شـخص عالقمند در ازاي دریافت چیزي ارزشـمند از سـایت مایل اسـت آدرس   (Lead) یک سـرنخ
 .ایمیل، اطالعات تماس و یا دیگر اطالعات خود را با شما به اشتراك بگذارد
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Link 

 .ساخته می شود HTML ارتباطی بین دو یک سایت که توسط کد

 .لینک به کاربران این امکان را می دهد تا به سایت ها، شبکه هاي اجتماعی و یا برنامه هاي دیگر بروند

 .ارزیابی یک سایت توسط موتورهاي جستجو و رتبه دهی آنها دارندلینک ها نقش بسیار مهمی را در 

 .هم شناخته می شوند Backlink به عنوان

Link Bait 

محتوایی بســیار جذاب که با هدف جلب توجه مردم و دریافت لینک از ســایت هاي دیگر طراحی شــده  
 .است

Link Building 

ایت هاي معتبر و م ده براي اینکه ـس ما لینک دهند. هدف از فرآیندي طراحی ـش ایت ـش رتبط دیگر به ـس
این کار افزایش جایگاه در نتایج ارگانیک موتورهاي جـستجو اـست. لینک ـسازي از راه هاي زیادي امکان 

 :پذیر است در اینجا به تعدادي از آن ها اشاره می شود

 برقراري ارتباط با رسانه ها، وبالگ نویسان، اینفلوئنسرها و مدیران سایت ها •

ذب لینک به ـصورت طبیعی که از طریق نوـشتن و منتـشر کردن انواع محتوا باکیفیت ج •
 امکان پذیر است

دن، پرداخت وجه براي  • ر ـش پانـس پرداخت وجه براي دریافت لینک. به عنوان مثال با اـس
ــت بـیاورـید  ـجذب نظر و ـیا خرـید ـبک لیـنک می توانـید این نوع از ـبک لیـنک ـها ـبه دسـ

 ار بسیار غلطی است)(خرید بک لینک روش بسی

 شراکت هاي ساختگی •
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ــت براي  • ــایت هایی که تحت مدیریت خودتان اس ــتی. می توانید در س ــورت دس به ص
اهداف لینک ســازي به ســایر ســایت هایتان اســتفاده کنید و یا ســایت خود را در 

 دایرکتوري ها و سایت هاي نقد و بررسی اضافه کنید

Link Equity 

 (بک لینک ها) از نظر مرتبط بودن، معتبر بودن و قابل اعتماد بودنارزش لینک هاي ورودي  

Link Farm 

زمانی که گروهی از وب ســایت ها به یکدیگر لینک می دهند که معموال این کار توســط برنامه هایی به 
 .صورت اتوماتیک انجام می شود

مال اشـتباه اسـت و جزو  هدف از این کار افزایش رتبه سـایت در موتورهاي جسـتجو اسـت. این شـیوه کا
 .تکنیک هاي اسپمی و سئوي کاله سیاه است

نیز شــناخته   Private Blog Network و Link Network  ،Blog Network تحت عبارات
 .می شود

Link Juice 

 .اصطالحی که هرگز نباید در مکان هاي عمومی و یا آنالین از آن استفاده کنید

 است؟ PageRank و Authorityآیا منظور شما، 
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Link Profile 

هر نوع لینکی که براي یک سـایت مشـخص ایجاد شـده اسـت. کیفیت پروفایل لینک سـایت ها بسـیار  
لینک ها و بســیاري پارامترهاي   Anchor Text گســترده اســت و بســتگی به چگونگی دریافت آنها و

 .دیگر دارد

) Link Velocityسرعت لینک سازي( 

 .سایت چقدر استسرعت لینک سازي یک  

افزایش ناگهانی ـسرعت لینک ـسازي می تواند به ـصورت بالقوه نـشان دهنده فعالیت هاي اـسپمی باـشد. یا 
 .حاکی از فعالیت هاي بازاریابی ویروسی و یا انجام کاري بسیار قابل توجه باشد

Log File 

 .فایلی که اطالعات کاربران سایت را جمع آوري می کند

رویس اینترنتIP اند آدرس هاياین اطالعات می تو رکت ارائه دهنده ـس ، زمان (ISP) ، نوع مرورگر، ـش
و تاریخ ورود کاربر، صفحه که وارد سایت شده و صفحه که از سایت خارج شده است، تعداد کلیک هایی  

 .که در سایت کرده است و بسیار اطالعات دیگر

Log File Analysis 

براي تـشخیص ترندها، مدیریت ـسایت، دنبال کردن حرکت   Log File فرآیند آنالیز اطالعات موجود در
 در سـایت، جمع آوري اطالعات جمعیتی، و درك اینکه ربات هاي موتورهاي جسـتجو چگونه سـایت را

Crawl می کنند. 
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Long-Tail Keyword 

 زیادي دارد (Convert) کلمات کلیدي بلند و بسیار خاص که معموال میزان تیدیل •

 ه میزان جستجوي کمتري دارند و معموال کسب رتبه در آنها آسان تر استکلماتی ک •

 

M 

Machine Learning 

ــتفاده از داده ها یاد می گیرد و فرآیندهاي   ــم با اس ــیس ــنوعی که در آن س ــاخه اي از هوش مص زیر ش
 .پیچیده را بدون دخالت انسان انجام می دهد

Manual Action 

 .استاصطالح گوگل براي پنالتی 

گوگل یک سـایت را بعد از اینکه توسـط کارکنان آن (کارمندان گوگل) به صـورت دسـتی مورد بررسـی 
تورالعمل هاي   ایت از روش هاي غیر قانونی و خالف دـس ود آن ـس خص ـش ورتی که مـش قرار گرفت در ـص

 .قرار می دهد Manual Action گوگل استفاده کرده است مورد

لتی می ـشوند رتبه خود را به ـشدت از دـست می دهند و یا به ـصورت  وب ـسایت هایی از جانب گوگل پنا
 .کامل از صفحه نتایج جستجو حذف می شوند

 .پنالتی می تواند به کل سایت و یا فقط به صفحاتی از سایت اعمال شود
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Meta Description 

Meta Description یک تگ اســت که در قســمت Head   توضــیحات،  صــفحات قرار دارد. متاي
 .محتواي صفحه را شرح می دهد

Description  ــتفاده قرار نمی گیرد و به صــورت توضــیحی در در الگوریتم هاي رتبه بندي مورد اس
 .صفحه نتایج جستجو به نمایش گذاشته می شود

 .توضیحات کامل و جذاب باعث افزایش ترافیک ارگانیک سایت ها خواهد شد

Meta Keywords 

Meta Keyword تگ اـست که در قـسمت  یک Head  ـصفحات قرار دارد. اـضافه کردن تعداد زیادي
 .کلمات کلیدي به افزایش رتبه شما کمکی نخواهد کرد

تفاده هاي انجام ـشده ( و اـس ال  Keyword Staffingالگوریتم هاي موتورهاي جـستجو به دلیل ـس ) ـس
 رار نمی دهند.هاست دیگر کلمات کلیدي را براي اهداف رتبه بندي مورد ارزیابی ق

Meta Tags 

به ـسورس کد ـسایت اـضافه می شوند و محتواي صفحه را  HTML اطالعاتی هـستند که در قالب کدهاي
براي موتورهاي جـستجو توـضیح می دهند. تگ تایتل و متاي توـضیحات پر اـستفاده ترین نوع متا تگ ها  

 .در سئو هستند

Metric 

ی براي اندازه گیري فعالیت ها و   ئو روـش کـست، فعالیت هاي ـس عملکرد به منظور ارزیابی موفقیت و یا ـش
 .سایت
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N 

Natural Link 

 رجوع کنید Editorial Link به

Negative SEO 

ایت هاي در موتورهاي   یب زدن به رتبه بندي ـس پمی براي آـس ئو از تکنیک هاي اـس ی خاص در ـس روـش
 .تکنیک براي سایت هاي رقبا استفاده می شودجستجو مورد استفاده قرار می گیرد. معموال از  

Niche 

یک بازار و منطقه خاص که متـشکل از گروهی کوچک از افرادي اـست که یک چیز مـشترك عالقه بـسیار 
 .زیادي دارند

Noarchive Tag 

 .یک متا تگ که به موتورهاي جستجو می گوید محتواي صفحه سایت را در کش خود ذخیره نکنند

Nofollow Attribute 

تگ متا تگ که به موتورهاي جســتجو می گوید لینک خارجی مشــخصــی را دنبال نکنند. زمانی از این 
ایت دیگري منتقل کنید و یا آن لینک  ایت خود را به ـس د ندارید اعتبار ـس ود که قـص تفاده می ـش تگ اـس

 .یک لینک خریداري شده براي تبلیغات است
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 :زیر استمانند نمونه  Nofollow تگ

<a href=”http://www.example.com/” rel=”nofollow”>Anchor text goes 
here</a> 

Noindex Tag 

این تگ به موتورهاي جســتجو می گوید که صــفحه خاصــی از ســایت را در لیســت ایندکس خود قرار 
 .ندهند

Nosnippet Tag 

 .لیست شما نمایش ندهندتگ متایی که به موتورهاي جستجو می گوید توضیحی را در 

“(not provided)” 

به جستجوي ایمن منقل شدند، داده هاي کلمات کلیدي   2011بعد از اینکه موتورهاي جستجو در سال  
 .جایگزین شد ”(not provided)“ از گوگل آنالیتیکس حذف شد و با عبارت

تجو باعث جذب   تن این که کدام عبارت جـس ت دیگر بدین ترتیب امکان دانـس ده اـس ایت ـش کاربران به ـس
 .میسر نیست

 

O 

Off-Page SEO 

کلیه فعالیت هایی که خارج از وب ســایت به منظور ایجاد درخواســت و افزایش آگاهی از برند انجام می 
 .شود
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Off-Page SEO   (ســئوي خارجی) عالوه بر لینک ســازي شــامل فعالیت هایی مانند بازاریابی شــبکه
ــرها و حتی تبلیغات در هایی  اجتماعی، بازاریابی محتوایی، بازاریابی ایمیلی، بازاریابی از طریق اینفلوئنس

 .رسانه هایی مانند تلویزیون، رادیو و بیلبورد را هم شامل می شود

On-Page SEO 

یا ســئوي داخلی می  On-Oage SEO کلیه فعالیت هاي ســئویی که داخل ســایت انجام می شــود را
 .گویند

ــ ــازي کدهايس ــر کردن محتواي باکیفیت و مرتبط، مواردي مانند بهینه س  ئوي داخلی عالوه بر منتش

HTMLسـاختار اطالعاتی و معماري سـایت، سـاختار ، URL  ها بسـیاري موارد دیگر را نیز شـامل می
 .شود

Organic Search 

 .آیدنتایج طبیعی و رایگان که در لیست نتایج موتورهاي جستجو به نمایش در می 

نتایج ارگانیک جستجو توسط الگوریتم هاي موتورهاي جستجو رتبه بندي می شوند. هدف این الگوریتم 
 .ها ارائه دادن مرتبط ترین و بهترین نتایج مرتبط با عبارت جستجوي کاربر می باشد

Orphan Page 

 .تصفحاتی از وب سایت که در از هیچ صفحه اي در سایت به آن ها لینک داده نشده اس

Outbound Link 

 می هدایت – هـستند  آن در که  ـسایتی  از  خارج –لینکی که بازدید کنندگان را به ـصفحه ـسایت دیگري 
 .کند
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PageRank 

معیاري براي اندازه گیري درجه اهمیت یک صـفحه براسـاس لینک  PageRank :بنا به تعریف گوگل
 .اندهایی است که از صفحات دیگر به آن صفحه لینک داده  

به عبارت ـساده تر، هر لینکی که از ـسایت دیگري به ـصفحه از ـسایت ـشما داده ـشده باـشد باعث افزایش 
 .اعتبار آن صفحه خواهد شد. البته باید در نظر داشت که اعتبار همه لینک ها با یکدیگر برابر نیستند

Page Speed 

ــو ــایت به صــورت کامل لود ش ــرعت صــفحه یکی از مدت زمانی که طول می کشــد تا صــفحه س د. س
 .پارامترهاي رتبه دهی به سایت ها می باشد

Pageview 

 .صفحه اي از سایت که در مرورگر بارگذاري می شود

Paid Search 

ات پولی اي   (PPC – Pay Per Click) تبلیـغ انـیک موتورـه ایج ارـگ ایین نـت اهی در ـپ اال و ـگ ه در ـب ـک
 .جستجو نمایش داده می شود
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PBN 

PBN  عبارتمخفف Private Blog Network اـست. براي کـسب اطالعات بیـشتر به بخش Link 

Farm رجوع کنید. 

PDF 

PDF مخفف عبارت Portable Document File ــت. فایل هاي می تواند حاوي متن،   PDF اس
 .عکس، لینک، ویدئو و دیگر المان ها باشد

Penalty 

 .رجوع کنید Manual Action به بخش

Persona 

تصــویري از یک بازدي کننده یا مشــتري ایده آل ســایت، رفتارشــان، نیازهایشــان، اهداف، عالقه مندي  
 .آید می  دست به  واقعی هاي  داده براساس اطالعات  این که …هایشان و  

Persona تحت عناوین Buyer Persona و یا Marketing Persona نیز شناخته می شود. 

Personalization 

موتورهاي جســتحو نتایج جســتجوي خود را بر اســاس تاریخچه جســتجو، تاریخچه مرورگر، زمانی که 
 .مکان و ارتباطات یک کاربر براي آن کاربر شخصی سازي می کنند
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PHP 

PHP  یک زبان برنامه نویســی می باشــد که براي ایجاد محتواي داینامیک داخل صــفحات وب مورد
 .استفاده قرار می گیرد

Piracy 

ــتجوي   ــایت هایی را که قانون کپی رایت را نقض می کنند در نتایج جسـ ــتجو رتبه سـ موتورهاي جسـ
ال  کایت  2012ارگانیک کاهش می دهند. گوگل از ـس ایت هایی را که تعداد زیادي ـش  DCMA رتبه ـس

 .دارند را کاهش می دهد

Pogo-sticking 

ــتجو در رابطه با یک   ــت زمانی که کاربر بعد از انجام جس ــایت هاي موجود در لیس کلمه کلیدي بین س
کند و دوباره سـایت  Bounce نتایج جسـتجو در حال گردش باشـد و یعد از وارد شـدن به یم سـایت

 .گفته می شود Pogo-sticking دیگري را انتخاب کند

Position 

 .مراجعه کنید Rank به بخش

PPC (Pay Per Click) 

ــود پول پرداخت  نوعی از تبلیغات که در آن تبلیغ دهن ــورتی که بر روي تبلیغ او کلیک ش ده تنها در ص
 .می کند

 .و سئو باعث می شود تا نتایج بهتر و سریعتري حاصل شود PPC تلفیق تبلیغات

 .می توان براي بهینه سازي استراتژي هاي سئو نیز استفاده کرد PPC همچنین از داده هاي
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QDF 

QDF مخفف عبارت Query Deverves Freshness  ــت. این حالت زمانی اتفاق می افتد که اس
موتورهاي جـستجو تـصمیم می گیرند ـصفحه اي را که تازه ایجاد ـشده اـست را براي یک عبارت جـستجو 

 .به جاي صفحه قدیمی در صفحه نتایج جستجو نمایش دهند

د که منجر به افز اید دلیل این امر یک رویداد خبري جدید و ترند باـش وع  ـش تجوها در آن موـض ایش جـس
 .شده است

Quality Content 

 .محتوایی که به ـشما کمک می کند تا به اهداف کـسب و کار و یا اهداف بازاریابی خود دـست پیدا کنید

اهدافی مانند جذب ترافیک ارگانیک، اشتراگ گذاري شدن در شبکه هاي اجتماعی، کسب رتبه باال در  (
 … )روش وو ف Lead نتایج جستجو، ایجاد

Quality Link 

 .لینکی که از سایتی معتبر و مرتبط به سایت دیگري داده شده باشد

Query 

 .کلمه، کلمات و یا عبارتی که کاربر در بخش جستجوي موتورهاي جستجو وارد می کند

 

 



 
 

 

 ٤۸ 

 

R 

Rank 

موتورهاي  ـصفحه یک ـسایت براي یک عبارت جـستجوي خاص در کجاي ـصفحه نتایج جـستجو ارگانیک  
 .جستجو قرار دارد

Ranking Factor 

ــفـحات وب براي ـیک   ـیک مولـفه بفرد ـکه ـبه مجموـعه پیچـیده اي از الگوریتم ـهاي در تعیین ـجایـگاه صـ
 .کلمه کلیدي در صفحه نتایج جستجو کمک می کند

ـسیگنال براي رتبه بندي ـسایت ها و ارائه بهترین نتیجه به   200ـسال ها گوگل گفته اـست که از بیش از 
 .کاربران استفاده می کند

Reciprocal Links 

لینک هاي متقابل. زمانی که دو وب ـسایت با یکدیگر تبادل می کنند. ـسایت اول به ـسایت دوم و ـسایت 
 .دوم به سایت اول لینک می دهند

Redirect 

کاربران و موتورهاي جـستجو رو از ـصفحه اي که قـصد بازدید آن را دارند به تکنیکی که با اـستفاده از آن  
 .صفحه دیگري منتقل می کند. البته صفحه دوم باید مرتبط و بسیار شبیه به صفحه اول باشد
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 :دو نوع بسیار مهم و کاربرد ریدایرکت وجود دارد

 (Permanent) ریدایرکت دائمی :301

 (Temporary) ریدایرکت موقت :302

Referrer 

 .که منبع درخواست صفحه وب کاربر را مشخص می کند URl داده هاي موجود در

Reinclusion 

ت   فحه اي را که از لیـس ایت و یا ـص ود تا ـس ت می ـش تجو درخواـس ه اي که در آن از موتورهاي جـس پروـس
 .ایندکس موتورهاي جستجو خارج شده است را مجدد در ایندکس وارد کند

Relevance 

شـیوه اي موتورهاي جسـتجو با اسـتفاده از آن تشـخیص می دهند که محتواي صـفحه چقدر با عبارت  
 . .جستجوي کاربر نزدیک و به آن مرتبط است

Reputation Management 

بکه هاي   روش ایجاد درك آنالین مثبتی از یک برند و یا ـشخص (از جمله در ـصفحه نتایج جـستجو و ـش
 .ل رساندن دیده شدن موارد منفیاجتماعی) با به حداق

هم شــناخته می  Public Relations و Online Reputation Management تحت عناوین
 .شوند
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Responsive Website 

نوعی طراحی وب سایت که در آن سایت به صورت اتوماتیک به اندازه صفحه نمایش دستگاهی که کاربر 
 .با آن کار می کند در می آید

 .ندارد که کاربر از طریق دستکاپ سایت را بررسی می کند یا از طریق دستگاه موبایلتفاوتی 

Rich Snippet 

به یک ســایت اضــافه می  HTML از طریق کدهاي (Structured Data) داده هاي ســاختاریافته
تجو در حال وند تا در هنگامی که موتورهاي جـس تند اطالعات متنی را براي  Crawling ـش ایت هـس ـس

 .فراهم کنند  آنها

این اطالعات بعدا از ـصفحه نتایج جـستجو به نمایش گذاـشته خواهند ـشد در نتیجه یک لیـست پیـشرفته 
 .شناخته می شود Rich Snippet ایجاد می شود که تحت عنوان

robots.txt 

فایلی اســـت که در ریشـــه  (The Robots Exclusion Protocol) پروتکل محرومیت ربات ها
کردن سایت کدام بخش  Crawl قرار دارد و به موتورهاي جستجو اعالم می کند که در هنگامسایت ها  

 .ها را باید نادیده بگیرند

(Return on Investment (ROI 

 .روشی براي اندازه گیري کارآمدي فعالیت هاي سئو سایت

خت شـده براي سـئو  این عدد با تقسـیم کردن درآمد حاصـله از ترافیک هاي ارگانیک به کل هزینه پردا
 .سایت و ضرب در عدد صد به دست می آید
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Schema 

نوعی از میکرودیتاها اـست. زمانی که اـسکیما به ـصفحه اي از ـسایت اـضافه می ـشود توـضیحات پیـشرفته 
را به صـفحه اضـافه می کند. این توضـیحات   (شـناخته می شـوند Rich Snippet معموال به نام) اي

 .نتایج جستجو نمایش داده می شوندپیشرفته در صفحه  

Scrape 

تجو  ود. موتورهاي جـس تفاده می ـش ایت ها از آن اـس تکنیکی که براي کپی اطالعات محتوا و اطالعات ـس
 .می کنند Scrape مانند گوگل داده هاي سایت ها را به منظور ایندکس کردن

 .هم شناخته می شود  Web Scraping تحت عنوان

Search Engine 

جـستجو یک برنامه کامپیوتري است که کاربران را قادر می سازد با وارد کردن عبارتی اطالعاتی از   موتور
ا موتورـهاي   ه در اینـج اـم ه (منظور از برـن اـم دکس آن برـن ا و غیره را از ایـن ــاـیت ـه ا، وب سـ ل ـه اـی ل ـف قبـی

 .جستجوي وب مانند گوگ) استخراج کنند

 .وز رسانی می شوندها ایجاد و به ر Crawler ایندکس جستجو توسط

Search Engine Marketing (SEM) 

اـصطالحی به معنی افزایش دیده ـشدن ـسایت ها در ـصفحه نتایج موتورهاي جـستجو. این اـصطالح ـشامل 
 ..فعالیت هاي ارگانیک و پولی می شود
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Search Engine Optimization (SEO) 

 ـسایت درآمدن  نمایش  به باعث که  – ـسایت محتواي ـسازي بهینه  مانند –به فرآیند بهینه ـسازي ـسایت 
و می ـشود بهینه ـسازي سایت براي موتورهاي جستجو گفته می  جـستج نتایج ـصفحه  از مناـسبی مکان در

 .شود

تجو   تجو چگونه کار می کنند، مردم چه چیزهایی را جـس ئو نیاز به این دارد بدانید که موتورهاي جـس ـس
 .اینکه هدف افراد از جستجو چیست  می کنند (کلمات و عبارات کلیدي) و

 .سئوي خوب و موفق باعث می شود که سایت براي کاربران و موتورهاي جستجو جذاب و کاربردي باشد

Search Engine Results Page (SERP) 

ـصفحه اي که موتورهاي جـستجو بعد از اینکه کاربر عبارتی را جـستجو کرد به او نـشان می دهند. معموال  
نتیجه را که به عبارت جـستجو ـشده کاربر نزدیک تر اـست را نـشان  10در این ـصفحه موتورهاي جـستجو 

ذاشته شود می دهد. بنا به عبارت جستجو شده، ممکن است ویژگی هاي دیگري از جستجو به نمایش گ
 :مانند

 تبلیغات کلیکی .۱

۲. Featured Snippet ها (مکان صفر Posotion Zero) 

 تصاویر .۳

 پنل دانش .٤

 نقشه .٥

 اخبار .٦

 سواالت مرتبط .۷

 جستجوهاي مرتبط .۸
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 نتایج خرید .۹

 لینک سایت ها .۱۰

 توئیت .۱۱

 ویدئو .۱۲

Search History 

که بازدید می کند موتورهاي جـستجو هر جـستجو اي را که کاربر انجام انجام می ـشود، هر ـصفحه اي را  
 .و یا هر کلیکی که روي تبلیغی می کند را ردیابی می کند

 .موتورهاي جستجو از این داده ها جهت شخصی سازي نتایج جستجو براي کاربران استفاده می کنند

 .نیز شناخته می شود Web Browsing History تحت عنوان

Share of Voice 

ایت و یا برند ب ده تعداد دفعاتی که یک ـس تجو نمایش داده ـش فحه نتایج جـس تجو در ـص راي عبارات جـس
ده  تجو نمایش داده ـش ایر برندها (رقبا) براي آن عبارات جـس ه با تعداد کل دفعاتی که ـس ت در مقایـس اـس

 .اند

Sitelinks 

ایت در صـفحه نتایج جسـتجوي   6 ده اند و در زیر یک ـس لینکی که به صـورت الگوریتماتیک انتخاب ـش
ارگانیک نمایش داده می شـوند. می توان نمایش صـفحات در این قسـمت را از طریق سـرچ کنسـول و 

 .بینگ وبمستر محدود کرد
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Sitemap 

 :لیستی از صفحات یک سایت. دو نوع سایت مپ وجود دارد

•  HTML:  این نوع ـسایت مپ معموال بر اـساس حروف الفبا ایجاد می ـشود و به کاربران
 کند تا در سایت پیمایش کنندسایت کمک می  

•  XML:این نوع از سـایت مپ برايcralwer    ها لیسـتی از صـفحات سـایت را ایجاد
 می کند

Sitewide Links 

لینکی که در همه صـفحات سـایت به نمایش گذاشـته می شـود. این لینک ها معموال در بخش کناري،  
 .فوتر و یا هدر سایت ها قرار دارند

Social Media 

ــتند، محتوا ایجاد می  پلتفرمی ــایت یا برنامه موبایلی) که کابران در آن با یکدیگر در تعامل هس (وب س
 .کنند با یکدیگر به اشتراك می گذارند

Social Signal 

فاکتورهایی که نمایش دهنده اعتبار و اثرگذاري روي افراد در ـشبکه هاي اجتماعی هـستند. مانند اعتبار 
 .کاربر در توئیتر

ایت  یگنال ـشبکه هاي اجتماعی بر رتبه بندي ـس اگرچه مطالعات و تحقیقات زیادي اعالم کرده اند که ـس
ــبکه هاي اجتماعی تاثیر فاکتور  ــیگنال هاي ش ــت که س ــما اعالم کرده اس ها تاثیر دارد، اما گوگل رس

 .مستقیمی براي رتبه بندي نیست
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 engagement جتماعی هسـتند و میزانسـایت هایی که داراي فعالیت هاي زیادي در شـبکه هاي ا

 .زیادي دارند رتبه بهتري را در مقایسه با رقباي خود دارند

Spam 

 .مراجعه کنید WebSpam به بخش

Spider 

 .مراجعه کنید Bot به بخش

Split Testing 

متغیرها بر آزمایش کنترل شــده اي که براي مقایســه حداقل دو صــفحه جهت اندازه گیري میزان تاثیر  
 .ها انجام می شود Conversion روي

ــد و داده هاي   ــایت قرار داده ش ــفحات به میزان کافی در معرض دید بازدیدکنندگان س بعد از اینکه ص
 .عملکردي جمع آوري شد، در نهایت متغیري که بیشترین میزان تاثیر را دارد مشخص خواهد شد

 .ه می شودنیز شناخت A/B Testing این آزمایش تحت عنوان

SSL Certificate 

یک گواهینامه دیجیتال که براي احراز هویت وب سـایت و رمزگذاري اطالعات ارسـال شـده به سـرور با 
 .استفاده می شود Secure Sockets Layer استفاده از فناوري
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Status Codes 

فایلی درخواـست می ـشود و یا کدهاي پاـسخ که از ـسمت ـسرور زمانی که لینکی کلیک میود، ـصفحه و یا  
ود. تعدادي از این کدهاي ال می ـش ود، ارـس تند  HTML فرمی ثبت می ـش ئو با اهمیت هـس که براي ـس

 :عبارتند از

• 200 (OK) 

• 404 (Not Found) 

• 410 (Gone) 

• 500 (Internal Service Error) 

• 503 (Service Unavailable) 

Stop Word 

ــتفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال حروف ریطکلماتی که معموال و به دفعات    , a , at , is مورد اس

of , on , the  و غیره. موتورهاي جســتجو در گذشــته جهت صــرفه جویی در زمان/منابع در موقع
 .ایندکس کردن این کلمات را نادیده می گرفتند

ــیار زیادي را کرده اند ــرفت هاي بس ــته تا حاال پیش ــتجو از گذش  Stop . گاهی اوقاتموتورهاي جس

Word ها معنا دارند، بنابراین نیاز نیست که نگران این مورد از جهت سئو باشید. 

Subdomain 

یک ـساب  http://subdomain.example.com بخـشی جدا ـشده از دامنه اـست. به عنوان مثال
 .است http://example.com دامین درون دامنه اصلی
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Taxonomy 

ازمان دهی و   دن محتوا و کمک به کاربران  ـس ایت براي حداکثر کردن قابلیت پیدا ـش ته بندي یک ـس دـس
 .براي انجام کارهاي مورد نظرشان در سایت

Time on Page 

ــفحه می ماند و محتواي آن را می  یک برآرود زمانی نه چندان دقیق از مدت زمانی که کاربر در یک صـ
 .متر را منحرف می کندخواند. صفحاتی با درصد باالي خروج این پارا

Title Tag 

فحه HTML یک متا تگ تجو عنوان ـص فحه را بازي می کند. معموال موتورهاي جـس  که نقش عنوان ـص

(Title Tag)  را در ـصفحه نتایج جـستجو نـشان می دهند پس بـسیار ـضروري اـست که عنوان ـصفحه به
 .ن استفاده شودصورت کامال استراتژیک انتخاب شود و از کلمات کلیدي مرتبط در آ

ود تا مخاطبان را ترغیب به کلیک کردن بر روي آن  ته ـش همچنین تایتل تگ باید به ـصورتی جذاب نوـش
 .کند

Top-Level Domain (TLD) 

 :پسوندي که به آدرس یک سایت داده می شود. این پسوندها عبارتند از

• com. 
• org. 
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• net. 
• info. 

 .کشور، صنعت و غیره وجود داردالبته پسوندهاي بسیار زیادي بر اساس 

TLD تحت عنوان (gTLD (General Top-Level Domain نیز شناخته می شود. 

Traffic 

 .افراد (گاهی ربات هایی) که وب سایت را بازدید می کنند

Trust 

معموال بر روي تاریخچه یک دامنه اعمال می ـشود (به عنوان مثال آیا به منابع تخـصـصی خارج از ـسایت 
 .ع داده است، شهرت خوبی دارد و یا اینکه به دستورالعمل هاي وبمستر عمل کرده است یا خیر)ارجا

TrustRank 

 .یک تکنیک آنالیز لینک که سایت هاي خوب را از اسپم جدا می کند

 

U 

User-Generated Content (UGC) 

  ایجاد  مـشتریان  یا و  کاربران  توـسط که) …هر نوعی از محتوا (ویدئو، پـسن وبالگ، نظر، نقد و بررـسی و 
 .باشد  شده
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Universal Search 

وقتی موتورهاي جســتجو داده ها را از چندین پایگاه داده اســتخراج کرده و یک صــفحه نتایج جســتجو 
 .تصاویر، ویدئو، اخبار و یا هر نوع دیگري باشدنمایش می دهند. نتایج می تواند شامل 

 .نیز شناخته می شود Blended Search جهت عنوان

Unnatural Link 

هر لینکی که گوگل آن را مشــکوك، گمراه کننده و یا دســتکاري شــده تشــخیص دهد. لینک هاي غیر 
 .باعث جریمه شدن سایت از جانب گوگل می شود (Unnatural Link) طبیعی

URL 

URL مخفف عبارت Uniform Resource Locator  ته اي از کاراکترها می ت و به معنی رـش اـس
 .باشد که باعث هدایت به یک منبع در وب می شود

 .معموال به آدرس حرفی یک وب سایت اشاره می شود که داخل مرورگر تایپ شده است URL اصطالح

URL Parameter 

یک ـسایت اـضافه می ـشود. به بیان دیگر  URL ي ورودي بهمتغیرهایی که به جهت ـشناـسایی ترافیک ها
مـشخص می کند که کاربران با کلیک بر روي کدام لینک وارد ـسایت و ـصفحه وب ـسایت ـشما ـشده اند.  

 )مشخص شده است Bold به صورت( آورده شده است URL Parameter در زیر مثالی از

https://www.example.com/example-article-
url/999999/?utm_source=share-back-
traffic&utm_medium=desktop-share-
button&utm_campaign=twitter 
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 .هم گفته می شود Query String عبارت URL Parameter به

Usability 

 .براي کاربران کار کردن با سایت شما چقدر آسان است

ایت براي افراد کم توان و دیگر فاکتورهاي همگی  طراحی  ازي ـس ازگاري با مرورگرها، بهینه ـس ایت، ـس ـس
نقشـی را در افزایش کارایی سـایت خواهند داشـت و باعث می شـوند افراد بیشـتر و بیشـتري بتوانند با 

 .سایت کار کنند

User Agent 

 Web Crawling نرم افزار

User Experience (UX) 

را که کاربران بعد از تعامل با یک برند، حـضور آنالین آن و اـستفاده از محـصوالت و خدمات  احـساس کلی  
 .آن برند خواهند داشت

 

V 

Vertical Search 

نوع خاصـی از جسـتجو که در آن تمرکز فقط بر روي یک موضـوع خاص، نوع محتوا و یا رسـانه خاصـی  
ــد. ـبه عنوان مـثال تمرکز در یوتیوب  ــافرت) وـباشـ نـقد و ( Yelp (وـیدئو)، آـمازون (خرـید)، ـکاـیاك (مسـ

 )بررسی کسب و کار
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Virtual Assistant 

رباتی که با پردازش زبان طبیعی (زبان محاره) کارهایی را انجام می دهد مانند انجام جســتجوهاي وب. 
 میکروسافت Cortana اپل و Siri برنامه هایی مانند

Visibility 

 .ا که یک وب سایت در نتایج جستجو ارگانیک موتورهاي جستجو به دست می آوردجایگاه و رتبه اي ر

Voice Search 

ــتگاه (معموال تلفن هاي   ــدا که کاربران این امکان را می دهد با دس ــده با ص نوعی از تکنولوژي فعال ش
 .همراه هوشمند) براي انجام کارهایی مانند جستجو در وب صحبت کنند

 

W 

Webpage 

ـــندي   وجود دارد و می توان از طریق مرورگرـهاي وب آن را  World Wide Web ـکه در دنـیايسـ
 .مشاهده کرد

Website 

 .هایی که با یکدیگر در اینترنت هاست شده اند Webpage مجموعه اي که
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Website Navigation 

بتوانند به راحتی در چگونه یک وب سـایت، سـاختار صـفحاتش را چیدمان کرده باشـد تا اینکه کاربران  
 :سایت پیمایش کنند. ساختار پیمایش داراي چند نوع هستند که عبارتند از

• Main Navigation   (پیمایش اـصلی): موـضوعات و عنوان هاي اـصلی که ـسایت ـشما
بر روي آن ها تمرکز دارد. به عنوان مثال در ـسایت من خدمات ـسئو، پکیج هاي ـسئو و 

 .ستندغیره جزو منوي اصلی سایت ه 

• Secondary Navigation   (پیمایش ثانویه): موضــوعاتی که مرتبط با موضــوعات
اـصلی ـسایت هـستند. به عنوان مثال در ـسایت ـشخـصی من که در حال مطالعه هـستید  

 .“سفارش پروژه سئو” منوي ثانویه “خدمات سئو است

• Footer Navigation  حاوي  (منوي فوتر): معموال در این بخش لینک صفحاتی که
فحات معموال اهمیتی براي کـسب  تند قرار دارد. این ـص مطالب مهمی در مورد برند هـس
تجو ندارند. از جمله لینک هایی که در این بخش قرار دارند می  رتبه در موتورهاي جـس

 .توان به صفحات درباره ما، قوانین و مقررات و دیگر صفحاتی از این دست اشاره کرد

• Related Links اي ک ـه اي    (لیـن ا در انتـه ار و ـی ا معموال کـن ک ـه مرتبط): این لیـن
ب و غیره  اـل دترین مـط دـی ا ـج ب ـی اـل دترین مـط ازدـی اوین پرـب د. تـحت عـن ب قرار دارـن مطـل

 .باشند

• Content Link  ــاـیت قرار دارد (لیـنک محتوا): لیـنک ـهایی ـکه در بین محتواي سـ
 مانند لینک داخل مطلب مقاالت سایت و غیره

• Breadcrumb Links: ر از محبوبیت کمتري برخوردار ای ن لینک ها در حال حاـض
تند. لینک هاي به کاربران کمک می کند تا در هر لحظه بدانند   Breadcrumb هـس

 .در کدام صفحه سایت قرار دارد
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Webspam 

هر تکنیک و روشــی که براي قریب الگوریتم هاي موتورهاي جســتجو و یا کاربران به کار می رود. این 
پم،  (Black Hat SEO) ین ـسئوي بلک هتروش تحت عناو  Search و یا Spamindexing، اـس

Spam شناخته می شود. 

White Hat 

 .روش ها و تکنیک هاي سئویی که کامالمطابق با دستورالعمل هاي گوگل وبمستر است

Word Count 

عنوان محتواي ـضعیف  تعداد کلماتی که در محتوا وجود دارد. در ـصورتی که طول محتوا کم باـشد تحت 
 .و یا محتواي بی کیفیت شناخته می شود

WordPress 

 یکی از معروف ترین سیستم هاي مدیریت محتوا

 

X 

XML 

XML  یک زبان نشانه گذاري است که موتورهاي جستجو براي درك داده هاي سایت از آن استفاده می
 .کنند
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XML Sitemap 

 .موتورهاي جستجو باید از آن ها آگاه باشندلیستی از صفحات سایت که 

 

Y 

Yahoo 

متولد شـد.   1994میالدي که در آپریل   90یکی از مشـهورترین موتورهاي جسـتجو و پورتال هاي دهه 
جســتجوهاي یاهو بیشــتر با نیرو و توان انســانی انجام می شــد و این قبل از قدرت رفتن گوگل بود. در 

ال   ال   2000ژوئن ـس د و این توافق نامه تا ـس ط گوگل تامین می ـش تجوي ارگانیک یاهو توـس نتایج جـس
خود براي تولید نتایج به بعد یاهو شــروع به اســتفاده از تکنولوژي    2004ادامه داشــت. از ســال   2004

نتایج جســتجو گوگل توســط موتور جســتجوي مایکروســافت   2010جســتجوي ارگانیک کرد. از ســال 
 .(بینگ) تامین می شود

Yandex 

ت. یاندکس در  یه اـس تجوي روـس ال    23یاندکس معروف ترین موتور جـس پتامبر ـس ده    1997ـس متولد ـش
 .است
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https://majidrajabi.com 

info@majidrajabi.com 

+۹۸ ۹۱۲ ۳۱۷ ۲۲ ۸۹ 

majidrajabi.digital 

majidrajabi 

سایت،   وسئسال تجربه در زمینه    هشتبا بیش از    هستم  مجید رجبی

) گوگل  کلیکی  ادزتبلیغات  کارهاي گوگل  و  کسب  اندازي  راه  )و 

 آنالین. 

عالقبند،   جواهرفروشی  مانند  معروفی  برندهاي  با  همکاري  تجربه 

کلینیک دندانپزشکی آیریس ، مرکز مشاوره و مدیریت کسب و کار  

شرکت معتبر را    20ماهان، بانک سامان، استارتاپ راندنو و بیش از  

 داشتم. 

 

 

 

 

 


	واژه نامه سئو
	A
	Above the Fold
	AJAX
	Algorithm
	Algorithm Change
	Alt Attribute
	Analytics
	Anchor Text
	Artificial Intelligence (AI)
	Authority

	B
	B2B
	B2C
	Backlink
	Baidu
	Bing
	Black Box
	Black Hat
	Blog
	Bounce Rate
	Bot
	Branded Keyword
	Breadcrumb
	Broken Link

	C
	Cache
	Cached Page
	Canonical URL
	ccTLD
	Click Bait
	Click-Through Rate (CTR)
	Cloaking
	CMS
	Co-Citation
	Comment Spam
	Competition
	Content
	Content is King
	Conversion
	Conversion Rate
	Conversion Rate Optimization (CRO)
	Correlation
	Crawl Budget
	Crawler
	Crawling
	CSS
	Customer Journey

	D
	Data
	Dead-End Page
	Deep Link
	De-index
	Directory
	Disavow
	DMOZ
	Do-follow
	Domain
	Domain Authority
	Doorway Page
	DuckDuckGo
	Duplicate Content
	Dwell Time

	E
	E-commerce
	Editorial Link
	Engagement Metrics
	Entities
	External Link

	F
	Featured Snippet
	Findability
	Footer Link

	G
	Google
	Google Analytics
	Google Bomb
	Googlebot
	Google Dance
	) Google Hummingbird الگوریتم مرغ مگسخوار(
	) Google Panda Algorithm الگوریتم پانادا گوگل(
	) Google Penguin Algorithmالگوریتم پنگوئن گوگل(
	) Google Pigeon Update الگوریتم کبوتر گوگل(
	Google RankBrain
	Google Sandbox
	Google Search Console
	Google Trends
	Google Webmaster Guidelines
	Gray Hat
	Guest Blogging

	H
	Heading
	Head Term
	Hidden Text
	)Hilltop Algorithm الگوریتم (Hilltop
	) HITS Algorithmالگوریتم (HITS
	Homepage
	htaccess File.
	HTML
	HTTP
	HTTPS
	Hub Page

	I
	Inbound Link
	Index
	Indexability
	Indexed Page
	Information Architecture
	Information Retrieval
	Internal Link
	IP Address

	J
	(JavaScript (JS

	K
	Keyword
	Keyword Cannibalization
	Keyword Density
	Keyword Research
	Keyword Stuffing
	Knowledge Graph
	Knowledge Panel
	KPI

	L
	Landing Page
	Latent Semantic Indexing (LSI)
	Lead
	Link
	Link Bait
	Link Building
	Link Equity
	Link Farm
	Link Juice
	Link Profile
	) Link Velocityسرعت لینک سازی(
	Log File
	Log File Analysis
	Long-Tail Keyword

	M
	Machine Learning
	Manual Action
	Meta Description
	Meta Keywords
	Meta Tags
	Metric

	N
	Natural Link
	Negative SEO
	Niche
	Noarchive Tag
	Nofollow Attribute
	Noindex Tag
	Nosnippet Tag
	“(not provided)”

	O
	Off-Page SEO
	On-Page SEO
	Organic Search
	Orphan Page
	Outbound Link

	P
	PageRank
	Page Speed
	Pageview
	Paid Search
	PBN
	PDF
	Penalty
	Persona
	Personalization
	PHP
	Piracy
	Pogo-sticking
	Position
	PPC (Pay Per Click)

	Q
	QDF
	Quality Content
	Quality Link
	Query

	R
	Rank
	Ranking Factor
	Reciprocal Links
	Redirect
	Referrer
	Reinclusion
	Relevance
	Reputation Management
	Responsive Website
	Rich Snippet
	robots.txt
	(Return on Investment (ROI

	S
	Schema
	Scrape
	Search Engine
	Search Engine Marketing (SEM)
	Search Engine Optimization (SEO)
	Search Engine Results Page (SERP)
	Search History
	Share of Voice
	Sitelinks
	Sitemap
	Sitewide Links
	Social Media
	Social Signal
	Spam
	Spider
	Split Testing
	SSL Certificate
	Status Codes
	Stop Word
	Subdomain

	T
	Taxonomy
	Time on Page
	Title Tag
	Top-Level Domain (TLD)
	Traffic
	Trust
	TrustRank

	U
	User-Generated Content (UGC)
	Universal Search
	Unnatural Link
	URL
	URL Parameter
	Usability
	User Agent
	User Experience (UX)

	V
	Vertical Search
	Virtual Assistant
	Visibility
	Voice Search

	W
	Webpage
	Website
	Website Navigation
	Webspam
	White Hat
	Word Count
	WordPress

	X
	XML
	XML Sitemap

	Y
	Yahoo
	Yandex



