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ــود محتــوای متنــی نیســت. ســئوی  ــرای بهب ــه راهکارهایــی ب ســئو تنهــا شــامل ارائ

ــه ی ســایت در موتورهــای  ــر اهمیــت باالیــی در جــذب ترافیــک داشــته و رتب تصاوی

ــد. ــود می بخش ــتجو را بهب جس

افزایــش درخواســت بــرای محتــوای تصویــری فرصت هــای جدیــدی را بــرای افزایــش 

ترافیــک جســتجوی ســایت از طریــق بهینه ســازی عکــس و ویدئــو فراهــم کرده اســت. 

ــق  ــر از طری ــا کارب ــد ت ــا می کن ــرای وب ســایت مهی ــی را ب ــر فرصت بهینه ســازی تصاوی

جســتجوی تصاویــر مــورد نظــر بــه وب ســایت شــما هدایــت شــود. بنابرایــن اســتفاده 

از لوگــوی جالــب یــا تصاویــر گرافیکــی باکیفیــت نیــز بــه انــدازه ی محتــوای مناســب 

ــن  ــورد اســتفاده در بهینه ســازی مت ــکات م ــا ن ــر هســتند. ام ــک موث در جــذب ترافی

هیــچ کاربــردی در بهینه ســازی تصاویــر ندارنــد. پــس چگونــه می تــوان شــانس دیــده 

شــدن تصاویــر در نتیجــه ی جســتجوی کاربــر را بــاال بــرد؟ آیــا کلمــات کلیــدی بــرای 

ایــن کار مفیــد هســتند؟ در ادامــه ی ایــن مقالــه تمــام نــکات مربــوط بــه بهینه ســازی 

جســتجوی تصاویــر را بررســی خواهیــم کــرد.

اندازه تصویر

انــدازه تصاویــر، تأثیــر فوق العــاده زیــادی روی ســرعت ســایت می گذارنــد. همان طــور 

ــر  ــت. تصاوی ــدی اس ــر در رتبه بن ــل موث ــی از عوام ــایت یک ــرعت س ــد س ــه می دانی ک
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بــزرگ و پرحجــم یکــی از عوامــل اصلــی پاییــن آورنــده ی ســرعت ســایت مخصوصــا 

ــی در  ــر باالی ــوده و تاثی ــم ب ــر مه ــت تصاوی ــی کیفی ــا از طرف ــتند. ام ــل هس در موبای

جــذب مخاطــب دارنــد. بســیاری از وب ســایت ها ترجیــح می دهنــد کیفیــت را 

قربانــی ســرعت نکننــد، بنابرایــن در چنیــن شــرایطی الزم اســت تعــادل برقــرار شــود. 

یکــی از نکاتــی کــه بایــد رعایــت کنیــد ایــن اســت کــه انــدازه ی تصاویــر را بزرگ تــر 

از چیــزی کــه کــه کاربــر می بینــد انتخــاب نکنیــد زیــرا ایــن کار هیــچ فایــده ای بــرای 

شــما یــا کاربــر نداشــته و تنهــا ســرعت وب ســایت را پاییــن مــی آورد.

ــر  ــی بهت ــوع فایل های ــه ن ــه چ ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــه مط ــری ک ــوال دیگ س

هســتند؟ GIF، JPEG و PNG رایج تریــن انــواع فرمت هــای عکــس بــوده و 96 

ــا فرمــت PNG معمــوال  ــد. تصاویــری ب درصــد ترافیــک اینترنــت را تشــکیل می دهن

ــت  ــد. فرم ــی دارن ــت خوب ــازی کیفی ــن فشرده س ــتند و در عی ــاب هس ــن انتخ بهتری

ــن  ــت در عی ــن اس ــا ممک ــد ام ــر میکن ــر کوچکت ــا 10 براب ــر را ت ــم تصاوی JPEG حج

فشــرده شــدن، کیفیــت تصویــر را نیــز پاییــن بیــاورد. بنابرایــن پیــش از انتخــاب نــوع 

 GIF عکــس ایــن نــکات را در ذهــن داشــته باشــید. ذخیــره کــردن تصاویــر بــا فرمــت

کیفیــت عکــس را پاییــن نمــی آورد امــا ممکــن اســت جزئیــات رنــگ را کاهــش دهــد. 

ــب تر  ــک مناس ــاده و کوچ ــر س ــو و تصاوی ــرک، لوگ ــر متح ــرای تصاوی ــت ب ــن فرم ای

اســت. صفحــه ی راهنمــای گــوگل نیــز نــکات جالبــی را در مــورد بهینه ســازی تصاویــر 

و افزایــش ســرعت ســایت آورده اســت.
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مطلب مرتبط: 15 ابزار آنالین فشرده سازی عکس که کیفیت را کم نمی کند

 

نام تصاویر

ــوان  ــما را به عن ــس ش ــتجو عک ــای جس ــه موتوره ــد ک ــک می کن ــر کم ــام تصوی ن

محتــوای متنــی پیــدا کنــد و ایــن دقیقــا همــان جایــی اســت کــه کلمــات کلیــدی در 

ــد  ــود می کنی ــت آپل ــه از طبیع ــی ک ــر عکس ــد. اگ ــدا می کنن ــرد پی ــر کارب ــورد تصوی م

نامــش »عکاســی طبیعــت« باشــد، در جســتجو رتبــه ی بهتــری نســبت بــه تصاویــری 

بــا عنــوان DSC_1977 بــه دســت مــی آورد. اگــر محــل عکاســی را نیــز در نــام تصویــر 

قیــد کنیــد بــرای ســئوی ســایت بهتــر اســت. اگــر در زمــان بارگــذاری تصویــر از عنــوان 

جداگانــه اســتفاده نکنیــد، همــان نــام تصویــر بــه صــورت پیش فــرض در نظــر گرفتــه 

می شــود. ایــن یعنــی انتخــاب نــام مناســب بســیار مهــم اســت و بایــد دقیــق انتخــاب 
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ــت  ــگ آل ــن )title text( و ت ــوان مت ــه روش هــای بهینه ســازی عن ــه ب شــود. در ادام

)alt text( می پردازیــم.

 

 

)Alt attributes( متغیرهای جایگزین

ــه در صــورت  ــی هســتند ک ــان متن هــای جایگزین ــع هم ــن درواق متغیرهــای جایگزی

 )crawler( ــای ــوند. خزنده ه ــان داده می ش ــایت نش ــر، در وب س ــدن تصوی ــاز نش ب

ــر  ــر متغی ــه ازای هــر تصوی ــد و در نتیجــه ب ــر را نمی بینن موتورهــای جســتجو تصاوی

ــی  ــم دسترس ــا ه ــن متغیره ــف ای ــه تعری ــد. درنتیج ــره می کنن ــی آن را ذخی متن

ــد.  ــود می ده ــایت را بهب ــئوی س ــم س ــد و ه ــت می کن ــتجو را راح ــای جس موتوره

ــوان  ــوان این طــور نتیجه گیــری کــرد کــه متــن جایگزیــن )alt text( و عن پــس می ت

متــن )title text( بهتریــن مــکان بــرای اســتفاده از کلمــات کلیــدی مرتبــط بــا تصویــر 
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ــمت  ــن قس ــدی در ای ــات کلی ــتن کلم ــه در نوش ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــتند. ب هس

زیــاده روی نکنیــد زیــرا نتیجــه ی خوبــی بــرای بهبــود ســئو نخواهــد داشــت.

عنوان متن

عنــوان متــن همــان نــام تصویــر اســت و هــدف تقریبــا مشــابهی بــا نــام فایــل دارد. 

تفــاوت اصلــی ایــن اســت کــه ایــن نــام بایــد هــم بــرای انســان و هــم بــرای ماشــین 

ــه اســتفاده  ــا از فاصل ــات تنه ــردن کلم ــرای جــدا ک ــن ب ــدن باشــد بنابرای ــل خوان قاب

کــرده و اســتفاده از آندرالیــن و دش را کنــار بگذاریــد.

در شــرایط خــاص اگــر عنــوان متــن بتوانــد بــه تنهایــی تصویــر را توصیــف کنــد، نیازی 

ــر،  ــورد نظ ــس م ــر عک ــال اگ ــوان مث ــت. به عن ــن نیس ــن جایگزی ــتفاده از مت ــه اس ب

ــت  ــن کفای ــوان مت ــرای عن ــرد ب ــام آن ف ــتن ن ــد، نوش ــان باش ــر انس ــری از س تصوی

می کنــد زیــرا هــم بــرای کاربــران و هــم بــرای موتورهــای جســتجو توصیــف می کنــد 

ــه ذکــر هیــچ توضیــح اضافــه ای  ــازی ب ــوده و نی کــه عکــس در مــورد چــه چیــزی ب

ــا در اســتفاده از آن هــا  ــم هســتند ام ــن مه ــن مت ــن نیســت. عناوی ــن جایگزی در مت

زیــاده روی نکنیــد.

متن جایگزین

متــن جایگزیــن، تصویــر شــما را شــرح می دهــد. متن هــای جایگزیــن نــه تنهــا بــرای 
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تصویــر، محتــوا درســت می کننــد بلکــه موضــوع متــن مقالــه را نیــز بــه طــور خالصــه 

بیــان می کننــد بنابرایــن بایــد بــا دقــت نوشــته شــوند. در هــر صفحــه از وب ســایت 

حداقــل یکــی از تصاویــر بایــد کلمــات کلیــدی متمرکــز داشــته باشــد. متــن جایگزیــن 

ــان طبیعــی نوشــته شــده باشــد. نوشــتن متــن جایگزیــن کار  ــه زب بایــد واضــح و ب

ســختی نیســت تنهــا کافــی اســت تصــور کنیــد می خواهیــد تصویــر را بــرای شــخصی 

توصیــف کنیــد. در ایــن صــورت از کــدام کلمــات کلیــدی اســتفاده می کنیــد؟ آن هــا 

را یادداشــت کنیــد. بعضــی راهنماهــا پیشــنهاد می کننــد کــه طــول متــن جایگزیــن 

بایــد بیــن 80 تــا 150 کاراکتــر باشــد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه هیــچ محدودیتــی 

بــرای نوشــتن متــن جایگزیــن وجــود نــدارد و طــول آن بایــد بــه انــدازه ای باشــد کــه 

بتوانــد تصویــر را بــه طــور کامــل توصیــف کنــد. ســعی کنیــد خالصــه بنویســید امــا 

ــال متــن  ــوان مث ــد. به عن ــاه کــردن طــول متــن نکنی جزئیــات ضــروری را فــدای کوت

زیــر یــک متــن جایگزیــن خــوب بــرای تصویــر اســت:

ــار او  ــت و در کن ــاپ اس ــای لپ ت ــردن پ ــپ ک ــال تای ــه در ح ــخصی ک ــری از ش تصوی

کاغــذ و خــودکار قــرار دارد، در بــاالی تصویــر مجموعــه ای از آیکون هــای تحلیلــی ماننــد 

نمــودار و گــراف کشــیده شــده اســت.
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آدرس سایت و دامنه

آدرس ســایت یــا همــان یــو آرال نیــز می توانــد روی ترافیــک جســتجوی تصویــر تأثیــر 

ــه شــده  ــه آدرس ســایت بهین ــر در وب ســایتی گذاشــته شــود ک ــر تصوی ــذارد. اگ بگ

ــئوی  ــت در س ــانس موفقی ــد، ش ــته باش ــط داش ــت و مرتب ــوای باکیفی ــد و محت باش

ــز روی جســتجوی  ــه ی ســایت نی ــوآرال، دامن ــر ی ــاال مــی رود. عــالوه ب ــز ب ــر نی تصوی

ــه ی شــما از نظــر محتــوای باکیفیــت و  ــر می گــذارد. اگــر دامن ــر در گــوگل تأثی تصوی

مرتبــط بــا موضــوع ســایت بــه شــهرت خوبــی رســیده باشــد، تصاویــر نیــز عملکــرد 

بهتــری در جســتجو خواهنــد داشــت. ســئوی ســایت، ســئوی تصویــر و ســئوی محتــوا 

تفــاوت چنــدان زیــادی بــا یکدیگــر ندارنــد.
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استفاده از محتوا در کنار تصویر

ــر  ــار تصوی ــه در کن ــی ک ــرد. محتوای ــورت نمی گی ــی ص ــه تنهای ــر ب ــازی تصوی بهینه س

ــت و  ــوا، کیفی ــودن محت ــط ب ــت. مرتب ــم اس ــئو مه ــرای س ــز ب ــود نی ــتفاده می ش اس

کلمــات کلیــدی از جملــه مــواردی هســتند کــه روی رتبــه ی تصویــر در جســتجو تأثیــر 

می گذارنــد. مهم تریــن متــن، متنــی اســت کــه در نزدیکــی تصویــر قــرار دارد. گاهــی 

ــته  ــال نوش ــوان مث ــد. به عن ــه می دهن ــر را ارائ ــی از تصوی ــا توصیف ــات متن ه اوق

می شــود: »تصویــر نمــودار زیــر نتیجــه ی نظرســنجی از بیــش از 500 بازاریــاب را نشــان 

می دهــد.« یــا گاهــی اوقــات متونــی کــه در زیــر تصویــر نوشــته می شــوند، توضیحــات 

ــوگل،  ــد گ ــتجو مانن ــای جس ــد. موتوره ــان می کنن ــر بی ــورد تصوی ــری را در م اضافه ت

ــد.  ــتفاده می کنن ــه اس ــوع مقال ــر و موض ــودن تصوی ــط ب ــن مرتب ــرای تعیی ــن ب از مت

ــا امــور لوله کشــی از تصویــر درخــت  به عنــوان مثــال فــرض کنیــد در متــن مرتبــط ب

ــد و  ــن می آی ــر پایی ــئوی تصوی ــانس س ــورت ش ــن ص ــد. در ای ــده باش ــتفاده ش اس

ــران می شــود. ــن باعــث گمراهــی کارب همچنی

عــالوه بــر ایــن، هــوش مصنوعــی تشــخیص تصاویــر گــوگل در ایــن ســال های اخیــر 

بســیار پیشــرفت کــرده اســت و گــوگل متوجــه می شــود کــه آیــا موضــوع تصویــر بــا 

محتــوا یکســان اســت یــا خیــر.
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استفاده از عکس های دیگران

ایــن بحــث از گذشــته تــا اکنــون وجــود داشــته کــه اســتفاده از عکس هــای از پیــش 

موجــود روی رتبه بنــدی تأثیــر منفــی می گــذارد. امــا یکــی از مهندســان شــرکت گــوگل 

ــی  ــر منف ــچ تأثی ــتوک هی ــای اس ــتفاده از عکس ه ــه اس ــرد ک ــالم ک ــال 2013 اع در س

ــی  ــچ تفاوت ــر هی ــن تصاوی ــع اســتفاده از ای ــدی ســایت نداشــته و در واق روی رتبه بن

بــا اســتفاده از تصاویــر اوریجینــال از نظــر ســئو نــدارد. امــا نکتــه ای کــه وجــود دارد 

ایــن اســت کــه ایــن تصاویــر معمــوال ماهیــت طبیعــی دارنــد و اســتفاده ی بیــش از 

ــی روی ظاهــر ســایت نداشــته باشــد.  ــدازه از آن هــا ممکــن اســت نتیجــه ی خوب ان

ــز  ــر متمای ــر دیگ ــتجو از تصاوی ــای جس ــه ی موتوره ــوال در نتیج ــر معم ــن تصاوی ای

ــکاس  ــان ع ــه خودت ــر اینک ــد. مگ ــب می کنن ــده را جل ــه بینن ــر توج ــوند و کمت نمی ش

حرفــه ای باشــید و از تصاویــر خودتــان اســتفاده کنیــد.

نکتــه ی مهــم دیگــری کــه بایــد بــه یــاد داشــته باشــید ایــن اســت کــه ایــن تصاویــر 

در اختیــار عمــوم قــرار دارنــد و بــه غیــر از شــما دیگــران نیــز از آن هــا در وب ســایت 

ــک  ــش از ی ــر را بی ــک تصوی ــد ی ــح می ده ــوگل ترجی ــد. گ ــتفاده می کنن ــود اس خ

ــز  ــی نی ــوای متن ــه محت ــد ب ــح می ده ــه ترجی ــور ک ــد همان ط ــدی نکن ــار رتبه بن ب

ــچ  ــود هی ــه می ش ــوال توصی ــل معم ــن دلی ــه همی ــد و ب ــاز ده ــار امتی ــک ب ــا ی تنه

وب ســایتی از محتــوای تکــراری اســتفاده نکنــد. بنابرایــن اگــر یــک تصویــر پیــش از 
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شــما، هــزاران بــار در وب ســایت های دیگــر اســتفاده شــده باشــد، چــرا گــوگل بایــد 

ــرای شــما در نظــر بگیــرد؟ ــه ای ب ــار جداگان امتی

به عنــوان مثــال اگــر در مــورد فرهنــگ کســب و کار شــرکت خودتــان محتوا می نویســید، 

ــحال را  ــد خوش ــد کارمن ــی از چن ــرده و عکس ــتجو ک ــت جس ــل اینترن ــد داخ می توانی

ــرکت  ــه ی ش ــول جلس ــد در ط ــن می توانی ــد. همچنی ــود کنی ــوا آپل ــن محت ــرای ای ب

خودتــان یــک عکــس باکیفیــت از کارمنــدان تهیــه کــرده و بــرای متــن اســتفاده کنید. 

ــط و  ــرا هــم یــک عکــس باکیفیــت، مرتب ــه می شــود زی اســتفاده از روش دوم توصی

ــه  ــق ب ــور دقی ــه ط ــرکت را ب ــاختار ش ــم س ــت و ه ــان اس ــرکت خودت ــخصی از ش ش

ــد. ــان می ده ــران نش کارب

 

کیفیــت متــن مرتبــط بــا تصویــر نیــز از اهمیــت باالیی برخــوردار اســت. شــرکت گوگل 

ــده اســتفاده از عکس هــای  ــرد شــاید در آین ــه ی خــود در ســال 2013 اعــالم ک در بیان
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اوریجینــال به عنــوان یــک امتیــاز بــرای وب ســایت در نظــر گرفتــه شــود و باعــث شــود 

ســایت رتبــه ی بهتــری در جســتجو دریافــت کنــد. شــرکت گــوگل در حــال حاضــر از 

ایــن نکتــه بــرای افزایــش رتبــه ی وب ســایت اســتفاده نمی کنــد امــا تأثیــر اســتفاده از 

عکس هــای اوریجینــال روی کاربــر به انــدازه ای بــاال اســت کــه ارزش وقــت گذاشــتن 

را دارد.

میزان درگیر کردن و محبوبیت تصویر

ــتر  ــران را بیش ــه کارب ــتند ک ــل هس ــی ارزش قائ ــرای متن های ــتجو ب ــای جس موتوره

درگیــر کننــد. ایــن بــه ایــن معنــا اســت کــه اگــر در وب ســایت خــود تصویــر باکیفیت، 

مرتبــط و غیرتکــراری داشــته باشــید کــه میــان کاربــران محبوب شــود، امــکان اینکه در 

نتیجــه ی موتورهــای جســتجو رتبــه ی باالتــری کســب کنیــد بیشــتر اســت. محبوبیــت 

متــن نیــز بــه همیــن صــورت اســت و هرقــدر بیشــتر باشــد، رتبــه ی ســایت بهبــود 

ــد. ــدا می کن پی

یکــی دیگــر از نــکات مهــم ایــن اســت کــه اصــول لینک ســازی نیــز روی جســتجوی 

ــک  ــه عکــس شــما لین ــدر وب ســایت های بیشــتری ب ــد. هرق ــر می گذارن ــر تأثی تصوی

دهنــد، شــانس افزایــش ترافیــک ورودی بــه ســایت نیــز باالتــر مــی رود. برای ســهولت 

ــه  ــی ک ــرا زمان ــد زی ــه کنی ــتراک گذاری تعبی ــه ی اش ــر دکم ــار تصوی ــن کار، در کن ای

تصویــر توســط دیگــران بــه اشــتراک گذاشــته می شــود، موفقیــت آن در موتورهــای 
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ــه  ــا کلیــک روی ســایت شــما، ب ــر ب ــر مــی رود. محبوبیــت یــک تصوی جســتجو باالت

ــن  ــی رود. ای ــاال م ــی ب ــبکه های اجتماع ــا ش ــر ی ــایت های دیگ ــتراک گذاری در س اش

مــوارد نشــان دهنــده ی بــاال بــودن ارتبــاط تصویــر و متــن شــده و محبوبیــت آن را 

ــتری  ــه بیش ــتجو توج ــای جس ــه موتوره ــود ک ــث می ش ــن باع ــد همچنی ــاال می برن ب

بــه وب ســایت شــما کننــد.

 

جمع بندی

راه هــای زیــر بــه شــما کمــک می کننــد تصاویــری کــه در وب ســایت آپلــود می کنیــد، 

رتبــه ی بهتــری در نتایــج جســتجو کســب کننــد:

ــدازه 	  ــر را پاییــن بیاوریــد امــا کیفیــت آن را بیــش از ان ســعی کنیــد حجــم تصوی

کــم نکنیــد.

از نام مرتبط برای تصویر استفاده کنید.	 
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از محتوای جایگزین مناسب برای توصیف تصویر استفاده کنید.	 

به متنی که در کنار تصویر قرار می گیرد دقت کنید.	 

تا جای ممکن از تصاویر اوریجینال استفاده کنید.	 

محبوبیت تصاویر را باال ببرید و دیگران را به اشتراک گذاری تشویق کنید.  	 
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