
 
 

هر زمان که بخواهیم با یک موضوعی سر و کار داشته باشیم یا در مراحل بعدی، بخواهیم در یک موضوع تخصص  

یم. به عنوان یک سئو کار هم همین موضوع صدق می  پیدا کنیم، الزم است که اصطالحات مربوط به آن را بشناس 

باید  را به خوبی بشناسد. این اصطالحات کم نیستند و بخش های   سایت  سئو  اصطالحات کند و یک سئو کار 

ربوط به وب نیز مشترک  مختلفی تقسیم بندی می شوند. ممکن است یکسری از این اصطالحات بین علوم دیگر م

از آن ها فقط مختص به علم برخی  و ممکن است که  این   سایت  سئو  باشد  اینجا قرار است که  باشد. حال در 

اصطالحات را به شما معرفی کنیم و با آن ها بیشتر آشنا بشویم و به گونه ای، یک لغتنامه سئو برای خودمان  

 .داشته باشیم. پس با ما همراه باشید 

 :فهرست

 101  سئو : ایتس  سئو  اصطالحات اول  بخش

 جو  و  جست موتور  های کارکرد   : سئو  اصطالحات دوم  بخش

 کلیدی کلمه  یافتن  : سوم  بخش

 سایت های سازی بهینه  چهار: بخش

 پایانی سخن

 اصطالحات سئو سایت 
شاید برای یک سئو کار یک امر تجربی باشد. یعنی در واقع سئو کار های در  ” سایت  سئو اصطالحات“ دانستن

د و آموزش های مرحله به مرحله ضمن خدمت، این اصطالحات را یاد می گیرند.  فرایند کار هایی که انجام می دهن
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گاهی ممکن است یکسری از این اصطالحات تخصصی تا چند وقت به گوش یک سئو کار نرسد اما اگر سئو کاری  

درصد این اصطالحات را بلد    90می خواهد خودش را متخصص و کارشناس در این زمینه بداند، بهتر است که  

 .اشد و بداند که هر کدام دقیقا در کجا استفاده می شود ب

البته ممکن است بیش از آن چیزی باشد که ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، به   سایت  سئو   اصطالحات

این دلیل که همه می دانیم سئو سایت نه تنها گستردگی زیادی دارد، بلکه هرگز پایان ندارد و هر روز اصطالحات  

به آن اضافه می شود. بدون معطلی می خواهیم به سراغ این اصطالحات برویم و بیشتر با آن ها آشنا    جدیدتر

 .شویم پس در ادامه همراه ما باشید 

 101بخش اول اصطالحات سئو سایت : سئو 

لینک آبی: فرمت اصلی نمایش لینک ها در صفحه موتور جست و جو که در یک فرمت یکسان به کاربر نمایش  

 داده می شود. 

 کاله سیاه: امور بهینه سازی موتور های جست و جو که با قوانین موتور های جست و جو در تضاد است.

 صفحات وب را پیدا می کند.  کراول کردن: فرایندی که در آن موتور جست و جو

دی ایندکس شدن: حذف شدن یک صفحه از ایندکس گوگل یا همان حذف شدن صفحه از نتایج موتور جست و  

 جو را می گویند. 

Featured Snippets  به باکس های پاسخ اورگانیک که در باالی صفحه نتایج برای یک کوئری خاص نمایش :

 داده می شود می گویند.

Google My Business Listing  .لیستی که از کسب و کار های محلی نمایش داده می شود : 

 کاروسل تصویر: نتایج تصویری در صفحه نتایج که از چپ به راست قابل اسکرول شدن هستند.

Intent  در بحث سئو، اینتنت ها به خواسته اصلی کاربر از کلماتی گفته می شود که در سرچ بار جست و جو :

 می کند.

KPI .یک ارزش قابل اندازه گیری که به اینکه چگونه یک فعالیت به هدف می رسد اشاره می کند : 

Local Pack  همان سه کسب و کار محلی ای که در باالی صفحه اول جست و جو نمایش داده می شوند که :

 به کاربر از همه نزدیک تر هستند.

 که در واقع متضاد به تبلیغات پولی می باشد. اورگانیک: به دست آوردن جایگاه در نتیجه جست و جو 



People Also Ask Boxes   یک باکس در صفحه نتایج که سواالت مرتبط با چیزی که کاربر سرچ کرده :

 است را نمایش می دهد. 

 کوئری: کلمه ای که در نوار جست و جو تایپ می شود. 

 رتبه بندی: ترتیب بندی نتایج بر حسب مرتبط بودن با کوئری 

 وتور جست و جو: برنامه ای که جست و جو در آن توسط کاربر انجام می شود مانند گوگل، بینگ و یاهو. م

SERP features.نتایجی که به صورت فرمت غیر استاندارد نمایش داده می شوند : 

SERP صفحه نتایج جست و جو را می گویند : 

 ترافیک: بازدید های یک سایت

URLهر تکه از محتوا در وب تعریف می شود.  : لوکیشن و آدرسی که برای 

قوانین وب مستر: قوانینی که توسط موتور های جست و جو ارائه می شوند که به صاحبان سایت بگویند که  

 چگونه محتوایی تولید کنند که در صفحه نتایج نمایش داده شود. 

 و جو سازگار هستند.  کاله سفید: امور بهینه سازی موتور های جست و جو که با قوانین موتور جست

 

 

 



 بخش دوم اصطالحات سئو : کارکرد های موتور جست و جو 

Advanced Search Operator  دستورات و کاراکتر هایی که در نوار جست و جو برای اسپیسیفای کردن :

 کوئری تایپ می کنید. 

 الگوریتم:  فرمولی که توسط آن اطالعات ذخیره شده به روش های معنادار دسته بندی می شوند. 

 یگر به سایت شما داده می شود. بک لینک ها: لینک هایی که توسط سایت های د

 بات ها: به آن ها کراولر و اسپایدر)عنکبوت( نیز می گویند که در اینترنت می گردند و محتوا ها را پیدا می کنند.

 کشینگ: ورژن ذخیره شده از صفحه وب شما

 کراول باجت: متوسط صفحه هایی که یک کراولر در سایت شما ایندکس می کند 

 که به ما می گوید مخاطب چگونه با سایت ما تعامل برقرار می کند.  انگیجمنت: داده ای 

گوگل سرچ کنسول: ابزار رایگان ارائه شده توسط گوگل که به صاحبان سایت کمک می کند که وضعیت سایت  

 در موتور جست و جو را نظارت کنند. 

HTML زبان مارک آپ نویسی که برای ساختن صفحات وب از آن استفاده می کنند : . 

Index Coverage Report .گزارشی که سرچ کنسول از وضعیت ایندکس سایت شما می دهد : 

Index  پایگاه داده بزرگی از تمام محتوا هایی که کراولر ها تشخیص داده اند که به اندازه کافی برای نمایش در :

 موتور جست و جو خوب هستند.

 سایت خودتان یا سایت دیگری داده می شود. لینک های دخلی: لینک هایی که در داخل سایت شما به 

Manual Penalty  خطای گوگل که نشان می دهد یک بازدید کننده انسان، تشخیص داده است که سایت :

 شما قوانین موتور جست و جو را نقض کرده است.

Meta Robots Tag  دستورالعمل کراول و ایندکس محتوای سایت ها را در اختیار کراولر ها قرار  : کدی که

 می دهد. 

 : یک متا تگ که دستورالعمل ایندکس نکردن یک صفحه را برای کراولر ها فراهم می کند. Noindexتگ  

RankBrain  یکی از الگوریتم های ماشین لرنینگ گوگا که به ما کمک می کند محتوای مرتبط و مناسب :

 نتایج گوگل درست کنیم. 



Robots.txt.فایلی که می گوید کدام صفحه از سایت شما را کراولر باید کراول بکند یا نباید بکند : 

 ها در سایت شما که کراولر ها باید ببینند و ایندکس کنند.  URLسایت مپ: لیست 

 بخش سوم : یافتن کلمه کلیدی 

Informational Queries  :  یک کوئری که جست و جو کننده با تایپ آن می خواهد به اطالعاتی دست پیدا

 کند، مانند پرسیدن یک سوال

سختی کلمه کلیدی: کیوورد دیفیکالتی یک امتیاز عددی است که نشان می دهد چقدر یک کلمه کلیدی برای  

 .رتبه گرفتن در میان رقبایش سخت رتبه می گیرد

جست و جو کنند کلمه کلیدی: ابزاری که به ما برای پیدا کردن کلمه کلیدی های مرتبط سایتمان کمک می  

 .کند 

 .وئری های بلند تری که شامل بیش از سه کلمه می شوند کلمت کلیدی النگ تیل: ک

 سرچ والیوم: تعداد دفعاتی که یک کلمه کلیدی جست و جو شدن است

 

 

 

 



 ش چهار: بهینه سازی های سایت بخ 

 یک صفحه وب را توضیح می دهند. تصویر داخل HTML: متونی که در کد های ALTمتن 

 انکور تکست: متنی که حاوی لینک به صفحه دیگری است.

 محتوای داپلیکیت: محتوایی که بین یک دامین یا چند صفحه از یک دامین مشترک و کپی است. 

 که برای سر تیتر بندی صفحات استفاده می شود.  HTML: المان  Headerتگ 

نظور باال بردن سرعت بارگذاری صفحه انجام می شود که در آن تصاویر را به  فشرده سازی تصویر: عملی که به م 

 سایز کوچکتر تبدیل می کنند.

Keyword Stuffing  یک تاکتیک اسپمی و اشتباه که در آن کلمه کلیدی اصلی بار ها در محتوای صفحه :

 بدون هدف تکرار می شود و به آن لینک داده می شود. 

ای که محتوای صفحه ای که قرار است کاربر به آن وارد شود را در اسنیپت صفحه   HTMLتوضیحات متا: المان 

 جست و جو توصیف می کند. 

 پاندا: الگوریتم گوگل که محتوا های با کیفیت پایین را هدف قرار می دهد. 

ع  از یک مکان به مکان دیگر انتقال داده شود که معموال این موضو  URLری دایرکت کردن: زمانی که یک 

 ( می باشد.301همیشگی )

Rel=canonical  تگی که به صاحبان سایت این اجازه را می دهد که گوگل بگویند کدام ورژن از صفحه :

 پیجشان، اصلی است و دیگر صفحه کپی می باشد.

Title Tag  المان :HTML  .که عنوان صفحه وب را مشخص می کند 

 سخن پایانی 

آینده اصطالحات دیگری اضافه   اصطالحات سئو سایت به همین موارد که گفتیم ختم نمی شود و احتماال در 

بشوند که مجبور شویم به آن ها نیز بپردازیم. به این دلیل که سئو علمی است که پیشرفت آن روز به روز اتفاق  

این پیشرفت های سئو عقب نمانیم تا بتوانیم  می افتد و همیشه در حال تغییر است. ما نیز باید تالش کنیم که از 

بهترین نتیجه را دریافت کنیم و سایتمان هرگز به صفحات پایین جست و جو سقوط نکند. در این مقاله تالش  

شد که به یکسری از اصطالحات مهم سئو اشاره بشود تا کمکی باشد برای شناخت بیشتر معانی اصطالحاتی که  



باشد یا جایی دیده باشید، اما نتوانسته باشید دقیق دریابید که به چه چیزی اشاره    ممکن است به گوشتان خورده

 .می کنند. ممنون که در این مقاله هم همراه ما بودید و امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد 

 :منبع

Moz 
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