ثِ ًبم خذا
ثْیٌِ سبصی دسٍپبل ثشای هَتَسّبی جستجَ
لسوت اٍل
دس ایي همبلِ لػذ داسم ضوب سا ثب سٍش ّبی اغلی ثْیٌِ سبصی ٍة سبیت سبختِ ضذُ ثب سیستن هذیشیت هحتَای دسٍپبل ًسخِ  6آضٌب
وٌن.
ثشخی اص ایي سٍش ّب ثْتش است اص ّوبى اثتذای سبخت ٍة سبیت اػوبل ضًَذ ٍ ثشخی ًیض هی تَاًٌذ دس ّش صهبًی هَسد استفبدُ لشاس
گیشًذ.
دس اثتذا ثبیذ اص جبهؼِ دسٍپبل تطىش وٌین وِ دسٍپبل سا ثِ ثْتشیي سیستن هذیشیت هحتَا اص جْت سئَ تجذیل وشدُ اًذ.
هبطٍل ّبی اغلی دسصهیٌِ ثْیٌِ سبصی هَتَسّبی جستجَ:
SEO Checklist .1
ایي هبطٍل یه لیست اص توبهی هبطٍل ّبی هَسد ًیبص ٍ هَجَد حبل حبظش ثب لشاسدادى لیٌه داًلَد ٍ لیٌه هذیشیت فشاّن
هی وٌذ تب ضوب هشحلِ ثِ هشحلِ هَاسد هشثَطِ سا ثِ سبیت خَد اؾبفِ وٌیذ.
لیٌه داًلَد http://drupal.org/project/seo_checklist :
لیٌه هذیشیت هبطٍل www.yourDrupalsite.com/admin/settings/seochecklist :
Google Analytics .2
دس اثتذا ػشؼ وٌن وِ هتبسفبًِ ایي سبهبًِ ثِ دلیل هسبیل سیبسی ثشای وطَس ػضیضهبى فیلتش ضذُ ٍ دٍستبى خَدضبى ثْتش هی
داًٌذ چگًَِ هی تَاى ثِ ایي سشٍیس دستشسی پیذا وشد:(.
یه اثضاس فَق الؼبدُ جْت ثشسسی آهبس وبهل سبیت ٍ هطخع وشدى ًمبط ؾؼف ٍ لَت ثِ غَست حشفِ ای .اهىبى داًلَد
ًتبیج وبهال سایگبى ثِ غَست پی دی اف ٍ سبیش فشهت ّب ٍجَد داضتِ ٍ ّوچٌیي هی تَاى ثب اًتخبة هَاسد دلخَاُ ًتبیج سا
ثِ غَست صهبًجٌذی ضذُ ثِ هذیشیت سبیت ایویل وشد.
پس اص داًلَد اص ایي لیٌه (ً ٍ )http://drupal.org/project/google_analyticsػت آى ( فشؼ ثش ایي است
وِ ضوب ًػت هبطٍل ّب سا هی داًیذ) ثِ لسوت هذیشیت ثِ آدسس  /admin/settings/googleanalyticsثشٍیذ ٍ دس
ایي جب اص ضوب یه وذ هی خَاّذ .

سپس داخل هشٍسگش خَد آدسس  http://www.google.com/analyticsسا ٍاسد وٌیذ ٍ پس اص ٍسٍد ثب ایویل
ضخػی خَد (ًگشاى ًجبضیذ اطالػبت ضوب فمط ثیي ضوب ٍ گَگل هی هبًذ ٍلی هحؽ احتیبط هی تَاًیذ جْت ساحتی وبس
یه ایویل هجضا ثشای ایي هَاسد ایجبد وٌیذ ).گضیٌِ سبخت اوبًت جذیذ سا ولیه وٌیذ ٍ هَاسد خَاستِ ضذُ سا جَاة دّیذ
ٍ پس اص تبییذ غفحِ ظبّش هی ضَد وِ ثبیذ دس آى غفحِ ثِ دًجبل وذی هبًٌذ ضىل صیش ثبضیذ ( ایي وذ ثشای ّش سبیت
هٌحػش ثِ فشد ٍ هجضا است) :

سپس ایي وذ سا وپی وٌیذ ٍ داخل لسوت هذیشیت هبطٍل ٍاسد ًوَدُ ٍ گضیٌِ رخیشُ سا ولیه وٌیذ .سپس ثِ داخل هذیشت
گَگل ثشگطتِ ٍ وذ سا تبییذ وٌیذ  .حبل توبهی اطالػبت ضوب اص طشیك گَگل ثشسسی هی ضَد .دیگش ًیبص ثِ وپی وشدى ّیچ
وذی جْت فؼبل سبصی ًیست ٍ ّیچ وبسی ًىٌیذ جض غجش .الجتِ اطالػبت هْن ثِ خبطش ٍجَد فبیل ( robot.txtهَاظت
ثبضیذ پبن ًطَد) اص دستشسی گَگل هحبفظت هی ضَد .طجك گفتِ خَد گَگل پس اص  24سبػت هی تَاًیذ ثِ ّوبى آدسس
گَگل سشی ثضًیذ ( ٍ )http://www.google.com/analyticsپس اص ٍسٍد ثب اوبًت خَد آهبس سبیت خَد سا دس
غَست ّبی هختلف ثجیٌیذ .
Google Webmaster Tools .3
ثبص ّن گَگل !
اهب ثشای فؼبل سبصی ایي سیستن ثِ یه هبطٍل ًیبص داسیذ ثِ ًبم  . Site Verificationایي هبطٍل ووه هی وٌذ وِ هب ًطبى
دّین غبحت سبیت ّستین .ضبیذ ثشخی هَاسد حتی دس سبیت ّبی ایشاًی پیص آهذُ وِ ًیبص ضذُ ثبثت وٌیذ وِ ضوب غبحت
یه سبیت ّستیذ.هثال یه فبیلِ وِ ثبیذ سٍی سشٍس ثضاسیذ .وبس سختی ًیست ٍلی ثش ٍ ثچِ ّبی خفي دسٍپبل الذام ثِ اسایِ
ایي هبطٍل وشدُ اًذ وِ ثشای هَاسد هطبثِ ًظیش  Google ٍ msn ٍ yahooهی تَاًذ خیلی هفیذ ثبضذ .پس اص ًػت آى
خیلی ساحت ثِ غفحِ هذیشیت ثشٍیذ( ٍ )admin/build/site-verify/گضیٌِ اؾبفِ وشدى سا اًتخبة وٌیذ ٍ دس ایي
هشحلِ ًَع سبیت وِ ایٌجب هٌظَس گَگل است ٍ حبال ضوب ثبیذ یه فبیل آپلَد وٌیذ.
خت دٍثبسُ ثشٍین سشاؽ یىی دیگش اص سشٍیس ّبی تحت ضجىِ گَگل ( چِ هیىٌِ ایي گَگل) ثِ آدسس
 . www.google.com/webmasters/tools/دٍثبسُ ثب ایویل خَد ٍاسد ضَیذ ٍ سبخت سبیت جذیذ سا اًتخبة وشدُ

ٍ آدسس سبیت ٍ حبال ثِ ضوب هی گَیذ اص طشیك چِ سٍضی هذیشیت خَد ثشای سبیت سا هطخع هی وٌیذ ٍ ضوب ّن هی
گَییذ اص طشیك فبیل  ،فبیل سا داًلَد وشدُ

ٍ داخل آى لسوت ( )admin/build/site-verify/add/دس هذیشیت سبیت خَد آپلَد هی وٌیذ .سپس ثِ گَگل
ثشگطتِ ٍ تبییذ وشدُ ٍ وبس توبم است.
چَى ّذف دس ایي لسوت همبلِ هؼشفی هبطٍل ّب هی ثبضذ جْت تَؾیحبت تخػػی ضوب سا ثِ وتبة
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اسجبع هی دّن وِ هشجغ اغلی ایي همبلِ ّن هی ثبضذ.

Page title .4
ایي هبطٍل ثِ ضوب اجبصُ هی دّذ تگ > <titleسا ثشای غفحبت خَد ثِ غَست دلخَاُ تٌظین وٌیذ .ایي تگ ثِ گفتِ گَگل
دس  page rankثسیبس تبثیشگزاس است  ).ساستی تب یبدم ًشفتِ  add-ons Webrank Toolbarدس هشٍسگش ّویطِ
هحجَة ٍ پیطتبص  Mozillaسا ًػت وٌیذ تب اص اهتیبص خَد ٍ خیلی هطبلت هفیذ دیگش دس ساثطِ ثب سبیت خَد هطلغ ضَیذ(.
ایي هبطٍل ثشای فؼبل ضذى ًیبص ثِ هبطٍل (ّ Token )http://drupal.org/project/tokenن داسد.
غفحِ هذیشیت www.yourDrupalsite.com/admin/settings/ page_title :
لیٌه داًلَد http://drupal.org/project/page_title :

Pathauto .5
ایي هبطٍل اهىبى ایجبد آدسس ّبی هتٌبست ثب استفبدُ اص ػٌَاى هطلت سا فشاّن هی وٌذ وِ دس جستجَ ّب ثسیبس ًمص داسًذ.
دس ٍالغ ثبػث هی ضَد لیٌه غفحبت ضوب ثب هؼٌب ضًَذ ٍ گَگل اص ّویي آدسس ّب جْت تطخػی ًَع هحتَای داخلی آى
ّب استفبدُ ًوبیذ.
داًلَد اص http://drupal.org/project/pathauto :
مدیریت www.yourDrupalsite.com/admin/settings/pathauto :

.6

Meta Tags

ایي هبطٍل وِ ثب ًبم  Nodewordsضٌبختِ هی ضَد دس آدسس http://drupal.org/project/nodewords
هَجَد هی ثبضذ وِ ثِ ضوب ایي اهىبى سا هی دّذ وِ ثشای غفحبت خَد سبیش تگ ّبی هْن اص جولِ > <descriptionسا
ٍاسد ًوبییذ .ایي تگ ٌّگبم ًوبیص ًتبیج جستجَ ثِ وبسثش ًطبى دادُ هی ضَد ( دس گَگل سا هی داًن) ٍ دس غَستی وِ ثب
هطلت هَسد ًظش ّوخَاًی داضتِ ثبضذ ثِ ولیه ضذى اص سَی وبسثش هٌجش هی ضَد .اص دیگش تگ ّب تگ ><keywords
است وِ ثِ گفتِ گَگل ّیچ تبثیشی دس ًتبیج جستجَ ّب ًذاسد ٍ جْت اطالػبت ثیطتش ضوب سا ثِ ایي آدسس اسجبع هی دّن.
پس اص ًػت ایي هبطٍل ًیبص ثِ یه هبطٍل دیگش ثشای وبهل ضذى وبس داسیذ .دس ٍالغ ثب ًػت هبطٍل ثبال ضوب هی تَاًیذ ثِ
غَست استبتیه الذام ثِ ٍسٍد اطالػبت ثشای توبهی غفحبت ًوبییذ ٍ هبطٍل دیگشی تحت ًبم Nodewords - node

ٍ type meta tagsجَد داسد وِ ثِ ضوب ووه هی وٌذ وِ هتٌبست ثب ّش هحتَا اص خَد اطالػبت آى هحتَا هثال ػٌَاى یب
تیضس ثِ ػٌَاى ولیذ دس تگ  descriptionاستفبدُ وٌیذ ٍ ایي وبس ثِ ووه  replacement tokenاًجبم هی گیشد وِ
ًیبص ثِ ًػت هبطٍل  tokenخَاّیذ داضت.

XML Site map .7

هبطٍلی ثسیبس پش اّویت .سثبت ّبی جستجَ گش وِ هثال سثبت گَگل ثِ  googlebotsهؼشٍف است ثشای یبفتي هحتَای
سبیت ضوب توبهی لیٌه ّبی سبیت سا غفحِ ثِ غفحِ دًجبل هی وٌٌذ تب توبهی سبیت سا دٍس صدُ ٍ ّوِ اطالػبت سا جوغ

آٍسی ٍ ثِ اغطالح ایٌذوس ًوبیٌذ .حبل اگش ضوب دس یه آدسس خبظ ثب فشهت خبغی هبًٌذ  XMLتوبهی لیٌه ّبی
هحتَای خَد سا آهبدُ وشدُ ثبضیذ ٍ ػالٍُ ثش آى اّویت هطبلت ٍ ّوچٌیي صهبى ایجبد آى سا هطخع وشدُ ثبضیذ ثْتشیي
ووه سا ثِ سثبت ّب وشدُ ایذ ٍ ثبػث هی ضَیذ سبیتتبى سشیغ تش ٍ لبثل اػتوبدتش هَسد ثشسسی لشاس گیشد.
ّوِ ایي وبس ّب تَسط ایي هبطٍل ثشای ضوب فشاّن هی ضَد .پس اص ًػت ثِ آدسس ثشٍیذ ٍ ثش سٍی لیٌه ولیه وٌیذ  .دس
ایي جب اص ضوب هی خَاّذ هحتَاّبیی اص سبیت وِ هبیلیذ دس ایي ًمطِ سبیت لیست ضًَذ سا اًتخبة وٌیذ ثب اًتخبة ّش ًَع
هحتَا ثِ غفحِ ٍیشایص آى هی سٍیذ دس پبییي یه لسوت اؾبفِ ضذُ وِ ثِ ضوب ثبیذ گضیٌِ  Excludeسا ثِ  Includeتغییش
دّیذ تب ایي هحتَا ثِ جوغ هحتَاّبی ضوب اؾبفِ گشدد .پس اص اًجبم ایي وبس ثشای توبهی هحتَاّب ثِ لسوت هذیشیت هبطٍل
ثبصگطتِ ٍ ثِ لیٌه ثشٍیذ ٍ گضیٌِ سا ٍاسد وٌیذ  .حبل ثشای ثبس اٍل ایي هحتَا ّب سبختِ ضذُ ٍ لیست ضذُ اًذ ٍ اص ایي پس ثب
اجشای وشٍى ( )cronتوبهی هحتَاّبی جذیذ ثِ غَست وبهال اتَهبتیه ٍاسد ایي لیست خَاٌّذ ضذ.
ضوب هی تَاًیذ دس لسوت هذیشیت  Webmaster Toolsگَگل ایي آدسس ( آدسس ًمطِ سبیت ثب پسًَذ  ) xmlسا ٍاسد
وٌیذ تب گَگل اص آى استفبدُ وٌذ.
تْیِ وٌٌذُ  :سیذ اهیي حسیٌی
اسایِ ضذُ دس پبیگبُ drupalion.com

