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ابزارهــای بهبــود ســئو ســایت مــی توانــد بــرای افــراد متخصــص، تــازه کارهــا و بــرای 
تمــام کســانی کــه در حــوزه ی وب فعالیــت مــی کننــد مفیــد واقــع شــوند. در ادامــه 

بــه مجمــوع ابزارهــای مفیــد بــرای بهبــود رتبــه ســایت اشــاره خواهیــم کــرد.

هــر کاری بــرای بهتــر انجــام شــدن و یــا آســان شــدن نیازمنــد ابزارهــای مخصوصــی 
ــرد. ســئو و  ــو ب اســت کــه بــه کمــک آن هــا مــی تــوان کارهــا را بیشــتر و بهتــر جل
ــا  ــز ب ــود نی ــام می ش ــایت انج ــه س ــود رتب ــرای بهب ــه ب ــی ک ــت های ــه فعالی مجموع
کمــک ابزارهــای زیــادی مــی توانــد آســان تــر انجــام شــود و در مســیر بهتــری نیــز 
ــی  ــایت معرف ــئو س ــرای س ــگان ب ــر رای ــگان و غی ــزار رای ــه 20 اب ــرد. در ادام ــرار گی ق
خواهیــم کــرد کــه هــر کــدام در زمینــه هــای مختلفــی مــی تواننــد مفیــد واقع شــوند. 

 
 Google Analytics .1

مــی تــوان گفــت کــه ابــزار گــوگل آنالیتیکــس بهتریــن ابــزار بــرای آمــار گرفتن ســایت 
مــی باشــد کــه توســط خــود گــوگل ارائه شــده اســت.

Google Analytics یــا گــوگل آنالیــز ابــزاری اســت کــه بــه صــورت رایــگان و غیــر 
ــه بســیاری از  ــوان ب ــی ت ــک م ــوگل آنالیتی ــد از نصــب گ ــه می شــود. بع ــگان ارائ رای
ویژگــی هــای ایــن برنامــه بــه صــورت رایــگان دسترســی پیــدا کــرد و بــا خرید نســخه 
پولــی ایــن ابــزار هــم، امکانــات بســیار بیشــتری در اختیارتــان قــرار خواهــد گرفــت.

با استفاده از گوگل آنالیتیک می توان فهمید :
کاربران در هر روز چقدر در سایت شما مانده اند و چه صفحاتی را دیده اند	 
لــود صفحــات در چــه ســطحی اســت و آیــا ســرعت بارگــذاری مطالــب و عکــس 	 

هــا کافــی اســت؟
کاربران بیشتر با موبایل به سایت شما می آیند یا رایانه؟	 
ــرخ 	  ــوند ن ــارج ش ــما خ ــایت ش ــی از س ــچ عکس العمل ــدون هی ــه ب ــی ک درصورت

پــرش ســایت را بــاال مــی برنــد کــه میــزان نــرخ پــرش در گــوگل آنالیتیــک کامــاً 
قابــل تشــخیص اســت

کاربــران چگونــه بــه ســایت وارد شــده انــد یعنــی از طریــق لینــک هــای خارجــی، 	 
وارد کــردن URL یــا ترافیــک مســتقیم
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مخاطبان به کدام قسمت از سایت بیشتر عاقه دارند 	 
از کدام نقاط کشور یا خارج از کشور به سایت وارد شده اند	 
حتــی اگــر از تبلیغــات کلیکــی یــا تبلیغــات گــوگل اســتفاده مــی کنیــد میــزان کلیک 	 

بــر روی تبلیغاتتــان و میــزان ورودی دقیــق از هــر کلمــه را هــم نمایــش مــی دهد
و …	 

 

 
Moz Check My Listing .2

ــه  ــد ک ــاس کنی ــید و احس ــام داده باش ــی را انج ــود اقدامات ــایت خ ــرای س ــاید ب ش
ســایت از هــر نظــر بــه مرحلــه قابــل قبولــی رســیده اســت ولــی بــرای مطمئــن شــدن 
از وضعیــت ســایت و اینکــه ســایت از نظــر موتورهــای جســتجو )گــوگل، یاهــو، بینگ( 
ــه  ــزاری اســت کــه Moz Check My Listing ب ــد اب در چــه موقعیتــی اســت نیازمن

شــما در ایــن زمینــه کمــک خواهــد کــرد.
اولیــن جملــه ای کــه در صفحــه مربــوط بــه آمــار گرفتــن ســایت مشــاهده مــی کنیــد 
جملــه )?can your customers find you online( اســت کــه بــه معنی )آیا مطمئن 
هســتید مشــتریان مــی تواننــد تجــارت شــما را بــه صــورت آنایــن پیــدا کننــد؟( مــی 
باشــد. منظــور از ایــن جملــه ایــن اســت کــه مــی توانیــد بــا اســتفاده از ایــن ابــزار 
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مطمئــن شــوید کــه در صفحــات موتورهــای جســتجو موقعیــت خوبــی داریــد یــا نــه.
بــه آدرس ســایت مراجعــه کنیــد و در کادر مشــخص شــده اطاعــات کســب و کارتــان 

را وارد کنیــد و منتظــر نتیجــه باشــید.
امتیــاز یــا )Current Score( کــه در ایــن کادر مشــخص می شــود هــر چــه قــدر بــه 
100 نزدیــک تــر باشــد قابــل قبــول تــر اســت. ایــن ابــزار قســمت هایــی کــه در ســایت 
نیــاز بــه بررســی و اصــاح و حتــی کامــل تــر شــدن دارنــد را هــم مشــخص مــی کنــد 
کــه مــی توانیــد بــه کمــک آن بــه راحتــی ســایت را بــه مرحلــه ای برســانید کــه از نظــر 

موتورهــای جســتجو قابــل قبول تــر اســت.
 

 
Screaming Frog .3

ابــزار Screaming Frog نــرم افــزاری اســت کــه بــه crawl کــردن صفحــات ســایت 
بــرای موتورهــای جســتجو کمــک مــی کنــد. ایــن نــرم افــزار قابلیــت ایــن را دارد کــه 
ــتجو  ــای جس ــرای موتوره ــا را ب ــکریپت ه ــا و اس ــات، css ه ــر، صفح ــام تصاوی تم
ــد. تمامــی ایــن فعالیــت هــا توســط  ــد و در پایــگاه داده آن هــا ثبــت کن crawl کن
نــرم افــزار Screaming Frog بــه صورتــی انجــام می شــود کــه بــرای ســئو و بهینــه 

ســازی ســایت بســیار اثــر مثبــت بگــذارد. 
یکــی دیگــر از دالیــل محبوبیــت نــرم افــزار Screaming Frog اســتفاده ی راحــت از 
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آن اســت کــه باعــث شــده ســئو کاران و مدیــران ســایت هــا بــرای ثبــت ســایت در 
موتورهــای جســتجو و آنالیــز وب ســایت از آن اســتفاده کننــد. 

ــه تــب تمامــی  ــزار بســیار ســاده اســت و به صــورت تــب ب ــرم اف ــن ن اســتفاده از ای
ــک از  ــرده شــده در هــر ی ــکار ب ــدواژه هــای ب ــی کلی ــگ هــا و برچســب هــا و حت ت
صفحــات وب ســایت را بــه شــما نمایــش مــی دهــد. Screaming Frog بــه خوبــی 

بــرای آنالیــز دقیــق وب ســایت بــه شــما بســیار کمــک خواهــد کــرد. 

 

Link Explorer .4
ســایت MOZ ابــزاری بــه نــام Link Explorer را بــه صــورت رایــگان بــرای کاربــران 
خــود قــرار داده کــه امکانــات خوبــی دارد، ولــی بــا پرداخــت هزینــه مــی تــوان قابلیت 

هایــی بیشــتری از ایــن ابــزار را در اختیــار داشــت.
ــای ورودی،  ــه لینک ه ــت ک ــاده اس ــوق الع ــک ف ــر لین ــک تحلیل گ Link Explorer ی
ــا و  ــه دامنه ه ــک ب ــر، لین ــار، معیارهــای لینک هــای درون صفحــه، صفحــات برت اعتب
Landing page هــای برتــر بــه وب ســایت شــما را مــورد تجزیــه تحلیل قــرار می دهد.
بــا ایــن ابــزار مــی تــوان بــه راحتــی Domain authority و Page Authority یعنــی 
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اعتبــار دامنــه و اعتبــار صفحــات را بــه دســت آورد. افزایــش آگاهــی از ایــن دو امتیــاز 
مــی توانــد بــه مــا کمــک کنــد کــه بدانیــم از چــه ســایت هایــی مــی تــوان لینــک 
گرفــت و چــه ســایت هایــی واقعــًا اعتبــار قابــل قبولــی دارنــد. در نتیجــه بــا دانســتن 
میــزان اعتبــار ســایت خــود، مــی توانیــم بــه بهبــود وضعیــت ســایت کمــک کــرده و 

بــرای ایــن کار اســتراتژی بهتــری ایجــاد کنیــم. 
 

 
 

SimilarWeb .5
زمانی که احساس می کنید: 

سود کسب و کار اینترنتی تان بیشتر از 50% کاهش یافته است
ترافیک سایت کم شده است

نرخ پرش افزایش یافته است
در چنیــن شــرایطی چــه کاری بایــد انجــام دهیــد؟ دیگــر شــرکت هــای موفــق چــه 
راهــکاری دارنــد کــه بــا چنیــن شــرایطی روبــرو نمــی شــوند؟ اســتراتژی درســت بــرای 

مواجــه بــا چنیــن شــرایطی چیســت؟ 
SimilarWeb جواب ساده است! استفاده از

با استفاده از SimilarWeb می توانید : 
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سیستم خود را تجزیه و تحلیل کنید	 
سایت خود را نسبت به دیگر سایت ها ارزیابی کنید	 
بــر تمــام بخــش هــای ســایت از جملــه میــزان ورودی و طریقــه ی ورودی به ســایت 	 

ــارت کنید نظ
بــا تعییــن تاریــخ فقــط زمــان مشــخص شــده و دلخواهتــان را در یــک بــازه زمانــی 	 

ــی کنید بررس
تعییــن رتبــه ســایت در کشــور و ایــن کــه چــه قــدر راه مانــده تــا بــه ســایت رقبــا 	 

برســید 
و...	 
 	

 

 
SEO SiteCheckup .6

ــه راحتــی مــی  ــراد مبتــدی هــم ب ــی اف ــزاری اســت کــه حت SEO SiteCheckup اب
ــد. از جزئــی تریــن  ــد و ایــرادات ســایت خــود را پیــدا کنن ــد از آن اســتفاده کنن توانن
ــزار قابــل تشــخیص اســت.  ــا دیگــر خطاهــای احتمالــی همــه در ایــن اب ایرادهــا ت

ایــن ابــزار قابلیــت آمــار گرفتــن از ســایت در قســمت هــای مختلــف مثــل : امنیــت، 
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ســرعت، فعالیــت در شــبکه هــای اجتماعــی، نحــوه نمایــش ســایت در صفحــه نمایش 
موبایــل و ... را دارد.

ــزار تهیــه گــزارش از آمارهــای گرفتــه شــده  ــر ایــن از دیگــر مزایــای ایــن اب عــاوه ب
اســت و ایــن کــه مــی تــوان در قســمت Fixed Now خطاهــای پیــدا شــده را رفــع 
کــرد. بــه کمــک همیــن ابــزار ســاده مــی تــوان بــه رقابــت بــا دیگــر کســب و کارهــا 
در حــوزه ی کاری خــود پرداخــت و ســایت آن هــا را هــم آنالیــز کــرد تــا بــه تکنیــک 

آن هــا هــم دســت یافــت.
 

 
Google Webmasters .7

ــه  ــگان اســت کــه توســط خــود شــرکت گــوگل تهی ــزاری رای ــز اب گــوگل وبمســتر تول
شــده اســت. تنهــا کافــی اســت کــه یــک حســاب Gmail داشــته باشــید تــا بتوانیــد 

از گــوگل وبمســتر تولــز اســتفاده کنیــد. 
حتــی اگــر بــرای آمــار گرفتــن و آنالیــز کــردن ســایت از دیگــر ابزارهــا و نــرم افزارهــا 
ــید و در آن  ــد باش ــم بل ــز را ه ــتر تول ــوگل وبمس ــتفاده از گ ــد اس ــی کنی ــتفاده م اس
ــزار خــود گــوگل اســت پــس آمارهــا و اطاعــات داده  ــزار، اب مســلط شــوید. ایــن اب
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شــده توســط آن را مــی تــوان دقیــق تریــن آمــار دانســت و بــه آن اعتمــاد داشــت.
بــا اســتفاده از گــوگل وبمســتر تولــز مــی تــوان ســایت را در پایــگاه داده گــوگل ثبــت 
کــرد و بــه روز رســانی هــای انجــام شــده را بــه گــوگل اطــاع داد. خطاهــای موجــود 
در نقشــه ســایت نیــز توســط گــوگل وبمســتر تولــز قابــل تشــخیص اســت و بعــد از 
تشــخیص خطاهــا توســط آن می تــوان ایرادهــای احتمالــی را رفــع کــرد تــا بــه ســئو 

ســایت صدمــه ای نرســد.
ــر  ــود داد و اگ ــوان بهب ــی ت ــن بخــش م ــی ســایت را در ای بســیاری از مســائل امنیت
ــع آن  ــه رف ــبت ب ــوان نس ــی ت ــمت م ــن قس ــت در ای ــورت گرف ــرادی ص ــا ای ــا ی خط

. malware or spam ــه ــوط ب ــای مرب ــد : خطاه ــرد؛ مانن ــدام ک اق
مــی تــوان بــا ایــن ابــزار بــه راحتــی متوجــه شــد کــه ترافیــک ســایت بیشــتر مربــوط 
بــه چــه کلماتــی اســت و چــه کلماتــی باعــث می شــود کــه در صفحــه جســتجو گــوگل 

ــوید. )SERP( نمایش داده ش
گــوگل وبمســتر تولــز کمــک مــی کنــد کــه بــا چشــم گــوگل ســایت خــود را ببینیــد و 
متوجــه شــوید کــه ســایت در نســخه موبایــل و ابعــاد صفحــه نمایــش هــای کوچک تر 
ماننــد ســایزهای مختلــف موبایــل و تبلــت بــه چــه صورتــی اســت و آیــا قابــل قبــول 

؟ ست ا
در کل مــی تــوان گفــت اســتفاده از گــوگل وبمســتر تولــز بــرای تمامــی افــرادی کــه بــا 
ســایت در ارتبــاط انــد )مدیــر ســایت، ســئو کاران، برنامــه نویســان موبایــل و ســایت( 
ضــروری اســت و بــه کمــک آن مــی تــوان از بــروز خطاهــای احتمالــی جلوگیــری کــرد.
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SpyFu .8
ــر  ــا SpyFu اســت مخصوصــًا اگ ــرای بررســی ســایت رقب ــن ابزارهــا ب یکــی از بهتری
بــه تازگــی بــه شــروع فعالیــت خــود در حــوزه ی وب وارد شــده ایــد ایــن ابــزار تمــام 
حــوزه ی رقابتــی بــازار را بــه شــما نشــان مــی دهــد. بــا ایــن ابــزار بــا ســرعت زیــاد و 
بــه راحتــی هــر ســایتی را مــی تــوان تحلیــل کــرد. بیشــترین اســتفاده ای کــه ســئو 
کاران از ایــن برنامــه دارنــد بررســی ســایت رقبــا اســت زیــرا بــرای تحلیــل ایــن بخــش 
ایــن ابــزار دقــت خوبــی دارد. شــما هــم بــا اســتفاده از ایــن ابــزار ســایت رقبایتــان را 

تحلیــل کنیــد و از آن هــا پیشــی بگیریــد.
SpyFu توانایــی تشــخیص میــزان لینــک بیلدینــگ انجــام شــده بــرای یــک ســایت 
را هــم دارد کــه همیــن موضــوع بســیار بــرای رســیدن بــه ســایت رقبــا مفیــد واقــع 

می شــود.
از دیگر امکانات فوق العاده ی این ابزار می توان به موارد زیر اشاره کرد :

ماژول مقایسه سایت ها	 
ماژول سابقه کلمات کلیدی	 
ماژول سابقه دامنه	 
ماژول کلمات کلیدی مرتبط	 
و...	 
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Dasheroo .9
یکــی دیگــر از ابزارهــای بســیار کاربــردی در زمینــه ســئو ابــزار Dasheroo اســت کــه 
مــی تــوان گفــت کــه بــا اســتفاده از ایــن برنامــه دیگــر بــه اســتفاده از برنامــه هــای 
دیگــر نیــاز پیــدا نخواهیــد کــرد. Dasheroo تمــام قابلیــت هــای برنامــه هــای دیگــر 
ــما در  ــت ش ــزان فعالی ــی می ــه بررس ــد ب ــی توان ــار آن م ــود و در کن ــامل می ش را ش

شــبکه هــای اجتماعــی هــم پــی ببــرد.
 

 
Google PageSpeed Insights .10

ســرعت ســایت و نکاتــی کــه در ایــن زمینــه بایــد رعایــت شــوند تأثیــر مثبــت بســیار 
ــد وضعیــت ســرعت  ــرای اینکــه دریابی ــد گذاشــت. ب ــادی در ســئو ســایت خواهن زی
ســایتتان در چــه میزانــی اســت و تــا چــه حــدی بایــد آن را بهبــود بخشــید حتمــًا بــه 

ایــن ســایت ســر بزنیــد و ســایت خودتــان را ارزیابــی کنیــد.
ــرای  ــدد 100 ب ــه ع ــده ک ــدی ش ــا 100 رتبه بن ــایت از 0 ت ــن س ــی در ای ــوه امتیازده نح
ــود را  ــایت خ ــاز آدرس )URL( س ــت. امتی ــال اس ــن ح ــایت مطلوب تری ــرعت س س
 Google PageSpeed ــًا بخــش خطاهــای اعام شــده توســط ــد و حتم بررســی کنی
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Insights در بخــش Consider Fixing را هــم در نظــر داشــته باشــید. ایــن ابــزار هــم 
بــرای صفحــه نمایــش نســخه دســکتاپ و هــم بــرای نســخه موبایــل کاربــرد دارد کــه 
بایــد ایــن دو مــورد را بــه صــورت جداگانــه بررســی کنیــد. بــا رفــع خطاهای مشــخص 
شــده مــی توانیــد ســرعت ســایت را افزایــش دهیــد و از موتورهــای جســتجو رتبــه 

بهتــری دریافــت کنیــد.
ــش  ــه ی افزای ــایت را در مقال ــرعت س ــش س ــی افزای ــه چگونگ ــتر در زمین ــکات بیش ن
ســرعت ســایت بررســی کــرده ایــم کــه مــی توانیــد بــا مطالعــه ی ایــن مقالــه اطاعات 

بیشــتری در ایــن زمینــه دریابیــد.
 

Google Keyword Planner .11
ــاب  ــرای انتخ ــد ب ــی توان ــه م ــت ک ــزاری اس ــزار Google Keyword Planner اب اب
کلمــات کلیــدی مناســب و هدفمنــد مفیــد واقــع شــود. بــدون اســتفاده از ایــن ابــزار 
ممکــن اســت ندانســته بــر روی کلمــه هایــی کــه زیــاد هــم اثرگــذار نیســت فعالیــت 

کنیــم و بعــد ببینیــم کــه نتیجــه دلخــواه را نگرفتــه ایــم.
ابــزار Google Keyword Planner توانایــی تشــخیص بهتریــن کلمــه مرتبــط و غیــر 
ــران را هــم  ــزان کلیــک کارب ــی می ــی وارد شــده را دارد و حت ــا کلمــه انتخاب ــط ب مرتب

نشــان مــی دهــد. 
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اگــر بــه دنبــال برنامــه ای قابــل اطمینــان هســتید حتمــًا از ایــن برنامــه اســتفاده کنید 
زیــرا ابــزاری اســت کــه توســط خــود گــوگل تولیــد شــده و آمارهــای گــوگل به طــور 

یقیــن از دیگــر برنامــه هــا واقعــی تــر خواهــد بــود.
 

Google Trends .12
ــرای  ــه ب ــت ک ــزاری اس ــد Google Keyword Planner اب ــز مانن ــدز نی ــوگل ترن گ
تشــخیص کلمــات کلیــدی مناســب مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. ایــن ابــزار هــم از 
 Google Keyword Planner ابزارهــای خــود گــوگل اســت و ابــزار دقیقــی اســت امــا
از گــوگل ترنــدز Trends دقیــق تــر اســت و کلمــات مشــابه بیشــتری را نمایــش مــی 

دهــد. 
عــاوه بــر کلمــه ی کلیــدی مناســب مــی تــوان از ایــن ابــزار آمارهــای بیشــتری گرفــت 

ماننــد :
در هر کشور کلمه ی مورد نظر چه مقدار جستجو می شود 

هر کلمه در چه بازه ی زمانی ای بیشترین میزان جستجو را داشته است
مثاً کلمه ی »مدیروب« بدون فاصله، بیشتر جستجو می شود یا »مدیر وب« 
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کلماتــی کــه بــه یکدیگــر نزدیــک هســتند و بیــن آن هــا مــردد هســتید را بــا اضافــه 
ــم  ــا ه ــا را ب ــدز Trends آن ه ــوگل ترن ــا گ ــد ت ــدا کنی ــم ج ــک » , » از ه ــردن ی ک

ــد. مقایســه کن
 

 
Pingdom .13

بــرای کســب و کارهایــی کــه بــه صــورت بــرون مــرزی کار مــی کننــد و نیازمنــد بررســی 
وضعیــت ســایت از خــارج کشــور هســتند، اســتفاده از Pingdom مــی توانــد بســیار 

مفیــد واقــع شــود.
ایــن ابــزار کمــک مــی کنــد تــا در چندیــن نقطــه در کــره ی زمیــن میــزان دسترســی و 
وضعیــت نمایــش ســایت را بررســی کــرد. بــا اســتفاده از ایــن ابــزار مــی تــوان تفــاوت 
ســرعت ســایت خــود بــا ســایت هــای بــزرگ و معــروف را بررســی کــرد و بــه بهتــر 

شــدن ســایت خــود کمــک کــرد.
ــه در  ــن ک ــاً ای ــرد مث ــی ک ــی را بررس ــرورهای گوناگون ــزار س ــن اب ــا ای ــوان ب ــی ت م
ســرورهای آمریــکا ســایت مــا بــا چــه ســرعتی لــود می شــود. اینکــه بدانیــم امتیــاز 
ــرای درک بهتــر وضعیــت ســرعت ســایت مــی  ســرعت ســایت چــه عــددی اســت ب

ــده باشــد. ــد کمــک کنن توانن
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در کادر پائینــی بعــد از تشــخیص امتیــاز مــی تــوان مــواردی را کــه نیــاز بــه بررســی 
دارنــد و یــا مــواردی کــه رعایــت شــده و بــه بهبــود ســرعت ســایت کمــک کــرده انــد 
را دیــد. بــرای تمامــی ایــن قســمت هــا توضیحــات کافــی ای داده شــده اســت تــا در 

ایــن زمینــه راهنمایــی شــوید. 
ــر،  ــم تصاوی ــغال حج ــزان اش ــد می ــایت مانن ــرای س ــش ب ــر بخ ــغال ه ــزان اش می
 Pingdom ــزار ــات اب ــه امکان ــز از جمل ویدئوهــا، CSS کدهــا، HTML کدهــا و ... نی

اســت.

 

 
FOUND SEO AUDIT TOOL .14

ایــن ابــزار ماننــد معلمــی در کنــار دانــش آمــوز مــی توانــد بــه شــما در یادگیــری ســئو 
کمــک کنــد. بــا وارد کــردن ســایت خــود در FOUND SEO AUDIT TOOL هر اشــتباه 
و خطایــی کــه وجــود داشــته باشــد بــه شــما معرفــی خواهــد شــد و توضیحــات الزم 
بــرای رفــع خطــا هــم بــه خوبــی در ایــن ابــزار وجــود دارد. ایــن ابــزار توانایــی تهیــه 
ــر آن مــی توانــد تمــام آنالیــزی  فایــل XML از نقشــه ســایت را هــم دارد و عــاوه ب
کــه از ســایت انجــام داده اســت در یــک فایــل PDF بــه صــورت خروجــی تهیــه کنــد.
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KWFinder .15

ــات  ــنهاد کلم ــدی و پیش ــات کلی ــخیص کلم ــرای تش ــد ب ــزاری قدرتمن KWFinder اب
ــت در هــر کلمــه را  ــزان رقاب ــی می ــه خوب ــن برنامــه ب ــدی بیشــتر مــی باشــد. ای کلی
تشــخیص مــی دهــد و حتــی مــی توانــد کســانی کــه در کلمــه مــورد نظــر بیشــترین 

ــد.  ــای شــما محســوب مــی شــوند را معرفــی کن ــا رقب ــد ی فعالیــت را دارن
ایــن ابــزار یــک ابــزار بســیار مفیــد اســت کــه بــه دلیــل کارایــی زیــاد و دقــت باالیــی 

کــه دارد آن را بــه صــورت رایــگان و غیــر رایــگان عرضــه کــرده انــد. 
ــم  ــان ه ــه آن چن ــت ک ــی اس ــت های ــگان دارای محدودی ــخه رای ــزار در نس ــن اب ای
احســاس نخواهــد شــد! مثــاً در نســخه ی رایــگان تنهــا در هــر بــار وارد کــردن کلمــه 
ــن  ــگان ای ــر رای ــخه ی غی ــه در نس ــود ک ــنهاد می ش ــابه پیش ــه ی مش ــدی 50 کلم کلی

عــدد شــامل تمامــی کلمــات مرتبــط موجــود اســت.
در نســخه ی رایــگان تنهــا مــی توانیــد روزانــه 5 جســتجو انجــام دهیــد کــه در نســخه 

غیــر رایــگان ایــن عــدد نــا محــدود خواهــد بــود. 
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 Google Mobile-Friendly Test .16

ایــن ابــزار ابــزاری اســت کــه بــه راحتــی بــا وارد کــردن آدرس ســایت مــی توانــد بــه 
ــد و اگــر از ایــن نظــر  نحــوه نمایــش ســایت در نســخه موبایــل دسترســی پیــدا کن
mobile- ســایت خــوب باشــد بــا رنــگ ســبز تائیــد مــی کنــد کــه ســایت وارد شــده

friendly بــوده اســت. 
ــر  ــن ســال هــای اخی ــد در ای ــه mobile-friendly ندارن ــی ک ــه ســایت های ــوگل ب گ
 mobile-friendly بســیار اخطــار داده اســت و رســمًا اعــام کــرده اســت ســایتی کــه
نیســت از نظــر ســئو برایــش امتیــاز خوبــی نخواهــد داشــت و همین طــور برعکــس 
ــر  ــتند از نظ ــش هس ــل نمای ــم قاب ــل ه ــای موبای ــخه ه ــه در نس ــی ک ــایت های س

ــد. موتورهــای جســتجو اهمیــت ویــژه هــای دارن
ــوز ســایتتان  ــه هن ــن زمین ــر در ای ــد و اگ ــزار ســایت خــود را بررســی کنی ــن اب ــا ای ب
ضعــف دارد حتمــًا آن هــا را رفــع کنیــد تــا تغییــرات قابــل توجهــی را بــر رتبه ســایتتان 

مشــاهده کنیــد.
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Remove›em .17
ایــن ابــزار بــا پرداخــت هزینــه مــی توانــد ســرویس بســیار خوبــی بــه کاربــران بدهــد. 
ــزار Remove›em بررســی بــک لینــک هایــی اســت کــه از ســایت هــای  وظیفــه اب

دیگــر بــرای یــک ســایتی گرفتــه شــده اســت. 
ســایت هــای زیــادی اقــدام بــه خریــد بــک لینــک و دور زدن قوانیــن گــوگل مــی کنند. 
در ایــن بیــن ســایت هایــی کــه بــه دیگــر ســایت هــا لینــک مــی دهنــد ممکــن اســت 
از نظــر گــوگل ســایت هایــی بــی ارزش باشــند و در صــورت لینــک گرفتــن از آن هــا 
اســپم خواهیــد شــد. ابــزار Remove›em دقیقــًا در همیــن جــا بــه دادتــان خواهــد 
رســید. بررســی لینــک هــای داده شــده بــه ســایت و پیــدا کــردن ســایت هــای اســپم 

لینــک دهنــده بــر عهــده ی ایــن ابــزار دقیــق و مفیــد اســت.
Remove›em توانایــی یافتــن پروفایــل ســایت هایــی کــه بــه شــما لینــک داده انــد 
را دارد و تمــام اطاعــات آن هــا را اســکن مــی کنــد. بعــد از اســکن اطاعــات ســایت 
هــای لینــک دهنــده ماننــد اطاعــات تمــاس ســایت هــا و دامنــه هایــی کــه بایــد بــه 

آن هــا درخواســت حــذف لینــک خــود را بدهیــد را در اختیــار شــما مــی گــذارد. 
ــرای گــوگل دانســت.  ــوان ارســال اطاعــات ب ــزار Remove›em را مــی ت گل آخــر اب
در صورتــی کــه بــه ایــن ابــزار اجــازه دهیــد فهرســت اطاعــات را بــرای گــوگل ارســال 
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مــی کنــد و بــه ربــات هــای گــوگل پیغــام خواهــد داد کــه هنــگام خزیــدن بــه ســایت 
شــما ایــن لینــک هــا را بــه حســاب نیــاورد.

 

 

 
Yoast SEO .18

ــر روی سیســتم هــای وردپرســی  ــه ب ــگان اســت ک ــه ای رای ــزار Yoast SEO افزون اب
قابــل اجــرا اســت. اصلــی تریــن مزیــت ایــن افزونــه بــرای ایرانــی هــا را مــی تــوان 
فارســی بــودن آن دانســت کــه بــه همیــن دلیــل مــی توانــد بــرای افــراد مبتــدی نیــز 
بســیار مفیــد واقــع شــود. در نســخه غیــر رایــگان ایــن برنامــه امکانــات بیشــتری در 
اختیارتــان قــرار خواهــد گرفــت کــه پیشــنهاد مــی کنیــم از نســخه رایــگان اســتفاده 
کنیــد زیــرا بــه انــدازه ی کافــی امکانــات در اختیارتــان خواهــد گذاشــت. بــا ایــن ابــزار 
مــی تــوان ایرادهــای مربــوط بــه بخــش محتــوای ســایت را بــه خوبــی رفــع کــرد و 
متــن ســایت را هــم از نظــر خوانایــی و هــم از نظــر مــوارد ســئو اصــاح کــرد. اســتفاده 
از ایــن ابــزار بســیار ســاده اســت و بــا پیشــنهاد هایی کــه در انتهــای مقــاالت در کادر 
ــه  ــت و منفــی ای ک ــوارد مثب ــی متوجــه م ــه خوب ــه شــما مــی دهــد ب مخصــوص ب
در متــن شــما وجــود دارد خواهیــد شــد. عــاوه بــر آمــوزش مــوارد ســئو ایــن ابــزار 

توانایــی تهیــه نقشــه ســایت، Breadcrumbs، RSS را هــم دارد. 
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 SEMRush .19

ــن  ــه یافت ــد ب ــی توان ــاال م ــده در ب ــرده ش ــام ب ــای ن ــر ابزاره ــد دیگ ــزار مانن ــن اب ای
کلمــات کلیــدی مناســب کمــک کنــد. تفــاوت ایــن ابــزار بــا دیگــر ابزارهــای نــام بــرده 
 URL شــده در زمینــه پیــدا کــردن کلمــات کلیــدی ایــن اســت کــه مــی توانیــد آدرس
ســایت رقبــا و ســایت هــای قدرتمنــد را وارد کنیــد تــا تمــام کلمــات کلیــدی آن هــا 
لیســت شــود و بــه راحتــی بدانیــد بــه چــه جایگاهــی بایــد برســید. اســتفاده از ایــن 
ابــزار بــا پرداخــت هزینــه میســر مــی شــود کــه بــرای اینکــه از نحــوه عملکــرد و دقــت 
بــاالی آن اطــاع یابیــد مــی توانیــد بــه صــورت رایــگان در 7 روز از آن اســتفاده کنیــد.
از دیگــر قابلیــت هــای ســایت SEMRush مــی تــوان بــه گــزارش بازدیــد ســایت و 

گــزارش مربــوط بــه موتورهــای جســتجو اشــاره کــرد.

 

 
checkup .20
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ســایت چــکاپ ســایتی فارســی زبــان اســت کــه در داخــل کشــور اداره می شــود. در 
ــا وارد کــردن آدرس URL ســایت مــی  ــد دیگــر ســایت هــا ب ایــن ســایت هــم مانن
ــه صــورت  ــی ب ــرد. ایرادهــا و خطاهــای احتمال ــز ک ــی ســایت را آنالی ــه خوب ــوان ب ت
کامــاً فارســی بــرای کاربــران توضیــح داده می شــود و مــی تــوان آن هــا را رفــع کــرد.
ــه  ــگان عرض ــر رای ــگان و غی ــخه رای ــا در دو نس ــر ابزاره ــد دیگ ــم مانن ــزار ه ــن اب ای

ــود. ــد ب ــردی خواه ــاً کارب ــورت کام ــر دو ص ــه در ه ــود ک می ش
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