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متــا تــگ هــا توضیحاتــی هســتند، کــه توســط کدهــای HTML و جهــت اســتفاده 
ــت  ــایت اهمی ــئوی س ــا در س ــگ ه ــا ت ــوند. مت ــی ش ــان م ــتجو بی ــای جس موتوره

ــا تــگ چیســت. ــا مت ــد کــه دقیق ــا ببینی ــد ت ــن نوشــته را بخوانی ــد. ای ــی دارن باالی

ــر  ــرای موتورهــای جســتجو و اســتفاده ســاده ت ــه ســازی ســایت هــا ب امــروزه بهین
کاربــران امــری غیــر قابــل اجتنــاب اســت. بــدون داشــتن یــک وب ســایت بهینه شــده 
بــا محتــوای ارزشــمند، تقریبــا هیــچ رقابتــی وجــود نخواهــد داشــت چــرا کــه در قعــر 
ــرای ســئوی ســایت، الزم اســت ســاختاری منســجم  ــود. ب جــدول نتایــج خواهیــد ب
ــه اســتفاده  ــوط ب ــد مرب ــن فراین ــه بخشــی از ای ــد، ک ــف کنی ــرای آن تعری ــه ب و بهین
صحیــح از متــا تــگ هــا »Meta Tag« مــی شــود. در ایــن نوشــته بــه توضیــح متــا 
تــگ، اهمیــت و نحــوه بکارگیــری آن در قســمت هــای مختلــف ســایت مــی پردازیــم.

 

 
متا تگ چیست؟

همــه آنچــه کــه در صفحــات مختلــف وب مــی بینیــم توســط کدهــای HTML نوشــته 
مــی شــوند. وقتــی در حــال وبگــردی هســتید. مرورگرهــا، کدهــای HTML را نمایــش 
نمــی دهنــد و تنهــا شــما مــی توانیــد بخشــی از آن را ببینیــد کــه قابــل خوانــدن بــرای 
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ــه  ــای HTML و ... را ب ــه کده ــت، ک ــوری اس ــا ط ــاختار مرورگره ــت. س ــان اس انس
صــورت قابــل درک و خوانــدن بــرای انســان تبدیــل کننــد. از ایــن رو در زمــان وبگــردی 

تنهــا محتــوای متنــی و تصویــری بــرای شــما قابــل مشــاهده خواهــد بــود.
متــا تــگ هــا نیــز بخشــی از کدهــای HTML هســتند. کــه شــامل اطالعاتــی در مــورد 

صفحــات وب مــی باشــند و در بخــش
از یــک ســند HTML قــرار مــی گیرنــد. در واقــع ایــن کدهــا بــرای ایــن منظــور بــه کار 
مــی رونــد کــه محتــوای صفحــه، کلمــات کلیــدی و بســیاری مســائل دیگــر را بــرای 

موتورهــای جســتجو توصیــف کننــد.

وقتــی عبــارت یــا جملــه ای را در اینترنــت جســتجو مــی کنیــد. موتورهــای جســتجو 
بــه کمــک ربــات هــا، الگوریتــم هــا و متــا تــگ هــا نزدیــک تریــن نتایــج، بــه آنچــه 
ــا  ــگ ه ــا ت ــر مت ــاده ت ــان س ــه بی ــد. ب ــی دهن ــش م ــتید را نمای ــش هس ــه دنبال ک
ــر  ــا بهت ــی شــوند، ت ــرای موتورهــای جســتجو نوشــته م ــه ب ــی هســتند ک توضیحات

ــد. ــف ســایت را ایندکــس کنن ــد صفحــات مختل بتوانن
ــرای موتورهــای  توجــه داشــته باشــید کــه متــا تــگ هــا تنهــا حــاوی توضیحاتــی ب
جســتجو یــا مرورگرهــا هســتند و قــرار نیســت جــزو محتــوای اصلــی صفحه محســوب 
شــوند. کدهــای متــا تــگ هــا از چشــم بازدیــد کننــدگان ســایت پنهــان انــد. امــا اگــر 
ــی  ــد، م ــای Meta Tag و HTML را ببنی ــه از وب کده ــر صفح ــه در ه ــد ک بخواهی
بایســت در یــک قســمت از فضــای خالــی صفحــه مــورد نظــر، راســت کلیــک کنیــد 
و گزینــه »مشــاهده منبــع صفحــه« را انتخــاب کنیــد. ســپس صفحــه ای جدیــد بــاز 
ــه  ــود. همانطــور ک ــه حــاوی کدهــای HTML و Meta Tag خواهــد ب مــی شــود، ک

پیشــتر اشــاره شــد متــا تــگ هــا در قســمت
از سند HTML قرار دارند.

در بســیاری منابــع از متــا تــگ بــه عنــوان »metadata« نیــز یــاد شــده اســت. دلیــل 
ایــن نامگــذاری بــه کاربــرد آن بــاز مــی گــردد، چــرا کــه توضیحاتــی در مــورد صفحــه 

مربوطــه مــی دهنــد و اطالعــات مهمــی را دربــر دارنــد. 
بــرای اجــرای درســت برخــی از متــا تــگ هــا الزم اســت، بــه دانــش برنامــه نویســی 
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ــن  ــه در صــورت اجــرای اشــتباه ای ــی داشــته باشــید. چــرا ک تحــت وب تســلط کاف
کدهــا احتمــاال خســاراتی را بــه بــار خواهیــد آورد، کــه گاهــی جبــران ناپذیرنــد! پیــش 
از اینکــه بــی خیــال متــا تــگ شــوید، بایــد بگویــم کــه ایــن توضیحــات از لحــاظ ســئو 
مهــم هســتند و اگــر مــی خواهیــد تــا ســایت تــان را بــه بهتریــن شــکل بهینــه ســازی 

کنیــد، الزم اســت تــا شــیوه درســتی را بــرای ایــن کار اتخــاذ کنیــد.

مقالــه مرتبــط: 9 نکتــه مهــم و ضــروری ســئو بــرای کســب رتبــه بهتــر در موتورهــای 
جســتجو

 
چرا متا تگ ها مهم هستند؟

ــد  ــا بگذاری ــد، ام ــرده ای ــی ب ــا پ ــگ ه ــا ت ــت مت ــه اهمی ــای کار ب ــا اینج ــاال ت احتم
موضــوع را دقیــق تــر بررســی کنیــم. از وقتــی رقابــت بــر ســر کســب جایــگاه باالتــر در 
گــوگل یــا ســایر موتورهــای جســتجو  بیــن وب ســایت هــا بــاال گرفتــه، ســئو بیــش 
ــار  ــزار و دســتورالعمل هایــی را در اختی ــه اســت. ســئو اب ــی اهمیــت یافت از هــر زمان
وبمســترها گذاشــته تــا بــه کمــک آن بتواننــد ســایت هــای خــود را از لحــاظ محتوایی 

و ســاختاری بهینــه ســازی کننــد.
نخســتین کاری کــه مدیــر هــر وب ســایتی الزم اســت، انجــام دهــد. معرفــی ســایت 
ــان  ــج ش ــش در نتای ــت نمای ــتجو، جه ــای جس ــه موتوره ــف آن ب ــات مختل و صفح
اســت. متــا تــگ هــا در ایــن مرحلــه از کار بــه کمــک وبمســترها آمــده و موضــوع، 
کلمــات کلیــدی، اهمیــت صفحــه و ایندکــس شــدن یــا نشــدن هــر صفحــه را بــرای 

جســتجوگرها مشــخص مــی کننــد.
موتورهــای جســتجو همــواره ســعی مــی کننــد، تــا نتایــج حاصــل از جســتجو، دقیقــا 
همــان عبــارات مــورد نظــر کاربــر باشــند. از ایــن رو اگــر متــا تــگ هــا بــرای هــر صفحه 
هوشــمندانه و متناســب بــا موضــوع آن صفحــه تعریــف شــده باشــند، شــانس دیــده 
شــدن آن صفحــه از وب ســایت، در نتایــج باالتــر خواهــد رفــت. بــه ایــن فراینــد بــه 

اصطــالح SERP مــی گوینــد.
SERP مخفــف Search Engine Result Page اســت، کــه بــه معنــای صفحــه نتایج 
حاصــل از جســتجو مــی باشــد. SERP بــرای هــر کلمــه کلیــدی یــا عبــارت همــواره در 
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حــال تغییــر اســت و معیارهــای بســیاری بــر ایــن موضــوع تاثیــر دارنــد. قصــد نداریم 
بــه بررســی چگونگــی رتبــه بنــدی نتایــج در ایــن نوشــته بپردازیــم، هــدف مشــخص 

کــردن اهمیــت متــا تــگ هــا اســت کــه در SERP چقــدر تاثیــر دارنــد.
توضیحــات متــا در اینکــه ســایت شــما بــه چــه صــورت و در کجــای صفحــه نتایــج 
جســتجو قــرار گیــرد، تاثیــر گذارنــد. ایــن توضیحــات مــی تواننــد کاربــران را به ســایت 
شــما بکشــانند یــا از آن گریــزان کننــد. بنابرایــن مــی شــود گفــت؛ کــه متــا تــگ هــا 
بــر میــزان دیــده شــدن و جــذب ترافیــک ســایت مــی افزاینــد و از ایــن لحــاظ بســیار 

مهــم انــد.
بــه کمــک متــا تــگ هــا مــی تــوان اهمیــت قســمت هــای مختلــف ســایت را بــرای 
موتورهــای جســتجو مشــخص کــرد و در جلــب اعتمــاد آنهــا حرکتــی مثبــت انجــام 
داد. برخــی از متــا تــگ هــا ســاختار صفحــات را بیــان مــی کننــد و برخــی اطالعاتــی در 
مــورد کلمــات کلیــدی یــا اهمیــت لینــک هــا مــی دهنــد. از ایــن رو مــی شــود گفــت 
کــه متــا تــگ هــا بــه ســاده تــر شــدن کاربــری ســایت، بــرای جســتجوگرها و کاربــران 

کمــک مــی کنــد.
متــا تــگ کمــک مــی کنــد تــا موتورهــای جســتجو بهتــر ســایت شــما را شناســایی 
و محتــوای آنــرا ایندکــس کننــد. حــال اگــر ســایت شــما بــرای موتورهــای جســتجو 
قابــل خوانــدن و تشــریح نباشــد، کاربــران چطــور مــی تواننــد بــه محتــوای آن دســت 

یابنــد؟
ــی،  ــوا، خوانای ــه؛ از لحــاظ محت ــد کاربرپســند باشــد ک ــوا مــی توان ــی یــک محت زمان
ــه  ــش و ... بهین ــه نمای ــر صفح ــا ه ــودن ب ــب ب ــر، متناس ــات دیگ ــا صفح ــاط ب ارتب

ــن مــوارد میســر شــوند. ــا ای ــد ت ــا تــگ کمــک مــی کن باشــد. مت
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آیا همه سایت ها می توانند از Meta Tag استفاده کنند؟
شــاید اینجــا ســوال شــود کــه متــا تــگ هــا در چــه ســایت هایــی کاربــرد دارنــد و 
آیــا بــرای هــر ســایت بــا هــر موضوعــی مناســب هســتند یــا نــه؟ جــواب بلــه اســت! 
بــرای همــه ســایت هــا مفیــد اســت و کاربــرد دارد. چــه ســایتتان CMS اختصاصــی 
داشــته باشــد یــا عمومــی، ســایت دانلــود باشــد یــا آموزشــی ... فرقــی نمــی کنــد. 

متــا تــگ هــا مــی تواننــد در ســئوی ســایتتان کمــک کننــد.
انــواع مختلــف از متــا تــگ وجــود دارد کــه هــر کــدام کاربــرد خاصــی دارنــد. برخــی 
بــرای توصیــف محتــوای صفحــه بــه کار مــی رونــد، برخــی کلمــات کلیدی را مشــخص 
مــی کننــد. بعضــی از کدهــای متــا مشــخص مــی کننــد کــه ســایت بــرای چــه کســانی 
نمایــش داده شــود و صدهــا کــد کاربــردی دیگــر... مــا در ایــن نوشــته بــه توضیــح 

مختصــر متــا تــگ هایــی کــه در SEO کاربــرد دارنــد مــی پردازیــم.

ــر ســئوی یــک ســایت  ــری ب ــا چیســت و چــه تاثی ــد: اســتراکچر دیت بیشــتر بخوانی
دارد؟

 
معرفی متا تگ های مهم از دید سئو

Robots متا تگ
ایــن متــا تــگ حــاوی توضیحاتــی بــرای ربــات هــای جســتجوگر و خزنــده اســت، کــه 
ــی اطالعــات از وب ســایت هــا هســتند. در ایــن تــگ  مشــغول جمــع آوری و بایگان
ــی  ــدن »index / noindex« و ... را م ــا نش ــدن ی ــس ش ــل ایندک ــی از قبی توضیحات
تــوان قــرار داد. بــا کمــک ایــن توضیحــات موتورهــای جســتجو در مــی یابنــد کــه آیــا 
ایــن صفحــه را در نتایــج نشــان دهنــد یــا خیــر؟ لینــک هــای موجــود در ایــن صفحــه 
را دنبــال کننــد یــا نــه؟ بحــث فالــو یــا نــو فالــو بــودن »follow / nofollow« لینــک 

هــا و ... در ایــن قســمت جــای مــی  گیــرد.
اگــر هیــچ دســتوری بــرای ربــات هــای خزنــده »crawlers« ثبــت نکنیــد، بــه صــورت 
ــوا را در در نتایــج نشــان داده و  ــر روی ایندکــس قــرار دارد و همــه محت پیشــفرض ب

لینــک هــا را دنبــال خواهــد کــرد.

5

https://modireweb.com
https://modireweb.com/what-is-structured-data
https://modireweb.com/what-is-structured-data


متاتگچیستوچطوربهسئویسایتشماکمکمیکند؟

www.modireweb.com

Title تگ
ایــن تــگ مهــم تریــن تگــی اســت کــه مــی شــود بــرای یــک صفحــه بــه کار بــرد. 
موتورهــای جســتجو دقیقــا همــان متنــی کــه داخــل ایــن تــگ قــرار مــی گیــرد را در 
ــران از روی همیــن تــگ Title اســت کــه  ــد و کارب نتایــج جســتجو نشــان مــی دهن
 SEO انتخــاب مــی کننــد وارد ســایتتان شــود یــا نــه! از ایــن رو تــگ تایتــل از لحــاظ

بســیار مــورد توجــه اســت.
تیتــری کــه بــرای نوشــته خــود انتخــاب مــی کنیــد در همیــن تــگ قــرار مــی گیــرد و 
در نتایــج ظاهــر مــی شــود. در انتخــاب عنــوان نوشــته هایتــان ســعی کنیــد کلمــات 
کلیــدی مرتبــط بــه کار ببریــد، امــا نــه آنقــدر کــه زیبایــی عنــوان را از بیــن ببریــد. بهتــر 
ــا بــه صــورت کامــل در  ــوان شــما بیشــتر از 55 کاراکتــر »حــرف« نشــود، ت اســت عن

نتایــج نمایــش داده شــود.
 

 
Description تگ

اگــر توجــه کــرده باشــید هــر بــار کــه موضوعــی را ســرچ مــی کنیــد. در صفحــه نتایــج 
ــی  ــک آب ــان لین ــا هم ــوان ی ــر عن ــز در زی ــن نی ــمتی از مت ــگ Title قس ــر ت ــالوه ب ع
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 Meta Description رنــگ، نمایــش داده مــی شــود کــه بــه آن تــگ دیسکرپشــن یــا
گفتــه مــی شــود. دومیــن تــگ مهــم از لحــاظ ســئو همیــن توضیحــات دیسکرپشــن 
اســت. بــا اینکــه گــوگل اعــالم کــرده کــه تــگ Description در رتبــه بنــدی ســایت 
هــا اهمیتــی نــدارد، امــا اگــر در ایــن قســمت کلمــات کلیــدی مــورد نظــر کاربــر وجــود 
ــه  ــد ب داشــته باشــند، بــی شــک کلیــک کــرده و وارد ســایت مــی شــود. ایــن فراین

صــورت غیــر مســتقیم بــرای ســئوی ســایت مفیــد اســت.
ــــ ســعی کنیــد توضیحاتــی کــه در قســمت دیسکرپشــن قــرار مــی گیــرد، بیشــتر از 
160 کاراکتــر نباشــد. چــرا کــه بیشــتر از ایــن میــزان در نتایــج نشــان داده نمــی شــود. 
یعنــی اگــر قــرار اســت کلمــه کلیــدی را در Description قــرار دهیــد جــزو 150 کاراکتــر 

اول ایــن توضیحــات باشــد!
ــوان و  ــد عن ــابه داری ــات مش ــا موضوع ــه ب ــد صفح ــا چن ــر دو ی ــد اگ ــعی کنی ــــ س
ــند. ــاص باش ــاوت و خ ــرد متف ــی گی ــرار م ــن ق ــا دیسکرپش ــه در مت ــی ک توضیحات

 

 
Heading تگ های

ســرتیترهایی کــه هــر مطلــب را بــه چنــد بخــش دســته بنــدی مــی کننــد، بــا تــگ 
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Heading مشــخص مــی شــوند. هدینــگ هــا از H1 شــروع شــده و تــا H6 ادامــه مــی 
یابنــد، کــه بــه ترتیــب مهــم تریــن تــگ هــای هدینــگ H1 و اال آخــر هســتند. تقریبــا 
مــی شــود گفــت تــگ H6 اهمیــت چندانــی نــدارد. ســعی کنیــد در کاربــرد تــگ هــای 

Heading ایــن نــکات را بــه خاطــر داشــته باشــید:
ــ در هر صفحه بیشتر از یک h1 استفاده نکنید.

ــ محتوای تگ h1 و عنوان نوشته تقریبا مشابه باشند.
ــــ اگــر قــرار اســت از h1 اســتفاده کنیــد، نبایــد قبــل از آن از تــگ هدینــگ دیگــری 
اســتفاده کــرده باشــید. بــه بیــان ســاده تــر یعنــی اینکــه اگــر قــرار اســت، محتــوای 
ــگ باشــد و  ــن هدین ــگ h1 اولی ــر اســت، ت ــد. بهت ــته باش ــگ داش ــد هدین ــما چن ش

ــه کار گرفتــه شــوند. هدینــگ هــای دیگــر پــس از آن ب

تگ لینک
همانطــور کــه مــی دانیــد لینــک ســازی یکــی از اصــول مهــم ســئو اســت. بــه کمــک 
تــگ لینــک مــی تــوان بیــن صفحــات مختلــف وب در یــک یــا چنــد ســایت مختلــف 
ــر  ــر بســزایی ب ــاط ایجــاد کــرد. لینــک هــای خروجــی و ورودی هــر ســایت تاثی ارتب
 nofollow و follow ــه دو صــورت ــد ب ــد. تــگ مــی توان ــدی آن دارن ــه بن نحــوه رتب
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، کــه از نظــر ســئو لینــک هــای nofollow ارزش چندانــی 

ندارنــد.

alt تگ
ایــن تــگ بــرای معرفــی تصاویــر بــه موتورهــای جســتجو بــه کار مــی رود. یــک موتور 
جســتجو بــه کمــک ایــن تــگ کــه تصویــر را توضیــح مــی دهــد مــی توانــد تشــخیص 
دهــد کــه ایــن تصویــر مربــوط بــه چــه موضوعــی اســت. البتــه متــن قبــل و بعــد از 
تصویــر را هــم در نظــر مــی گیرنــد، امــا اگــر تــگ alt بــه درســتی تعریــف شــود کار 

بســیار ســاده تــر خواهــد بــود.

keywords متاتگ
ــا  ــی رود. ت ــه کار م ــه ب ــر صفح ــدی ه ــات کلی ــح کلم ــرای توضی ــوورد ب ــگ کی متات
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موتورهــای جســتجو بهتــر موضــوع صفحــه را درک کننــد و همچنیــن فراینــد ایندکــس 
کــردن، ســریعتر انجــام شــود. اگــر چــه ایــن متاتــگ مربــوط بــه کلمــات کلیــدی مــی 
شــود و بایــد در بیــن متاتــگ هــای مهــم ســئو قــرار گیــرد. امــا بــه لطــف زیــاده روی 
وبمســترها در بــه کار گیــری ایــن تــگ، گــوگل بــا تغییــر رفتــارش دیگــر آنــرا عامــل 
مهمــی بــرای ســئو تلقــی نمــی کنــد. امــا اســتفاده از آن اگــر بــه انــدازه صــورت گیــرد 

هنــوز هــم مــی توانــد ســودمند باشــد.

چطور می شود از متا تگ ها برای SEO استفاده کرد؟
بــرای بــه کار بــردن برخــی متــا تــگ هــای مهــم ســئو نیــازی نداریــد حتمــا برنامــه 
ــمت  ــیاری را در قس ــزار بس ــرس اب ــل وردپ ــی مث ــروزه CMS های ــید. ام ــس باش نوی
ــد  ــه بتوانن ــن اینک ــا ضم ــد ت ــرار داده ان ــندگان ق ــار نویس ــن در اختی ــگر مت ویرایش
ــز  ــدی نی ــوای تولی ــازی محت ــه س ــت بهین ــد، در جه ــد کنن ــمندی تولی ــوای ارزش محت
اقداماتــی انجــام دهنــد. ایــن ابــزار بــه کارگیــری متــا تــگ هــای مختلــف را بــه راحتی 

ــا چنــد کلیــک ممکــن مــی ســازند. و ب
بــرای نمونــه مــی تــوان بــه هدینــگ هــا، ابــزار لینــک دهــی، ویرایشــگر تصاویــر و 
قســمت تــگ یــا برچســب هــا اشــاره کــرد. اگــر تــا کنــون بــه متــا تــگ هــا اهمیــت 
نمــی دادیــد، بهتــر اســت از همیــن حــاال تغییــر رویــه دهیــد و بــه ســئوی ســایتتان 

کمــک کنیــد تــا در نتایــج باالتــر ظاهــر شــوید.
ــــ بــرای شــروع بررســی کنیــد کــه آیــا همــه صفحــات ســایت و محتــوای شــما دارای 
تــگ Title یــا عنــوان مناســب هســتند یــا خیــر؟ آنهایــی کــه عنــوان مناســب ندارنــد 
را ویرایــش کنیــد و بــا توجــه بــه دســتورالعمل هــای مربــوط بــه ســئوی عنــوان، آنهــا 
را بــاز نویســی کنیــد. بــه کار بــردن کلمــات کلیــدی در ایــن قســمت بســیار مهــم اســت 

آنــرا از یــاد نبریــد!
ــــ همــه محتــوای ســایت را بررســی کنیــد و بــرای هر یــک متــای توضیحات مناســب 
بنویســید. ایــن بخــش بــرای جــذب کاربــر بــه ســایت بســیار مهــم اســت، حتمــا از 

چیکیــده ای مناســب اســتفاده کنیــد.
ــــ متــا تــگ مربــوط بــه ربــات هــا را بــه دقــت تنظیــم و اعمــال کنیــد. اگــر صفحاتــی 
از ســایت تــان مطالــب ارزشــمندی ندارنــد بهتــر اســت، توســط همیــن متــا تــگ هــا 
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ــش  ــازی و ویرای ــه س ــال بهین ــه کام ــی ک ــا زمان ــد، ت ــا بمانن ــات ه ــترس رب دور از دس
شــوند.

 
معرفی چند متا تگ برای مدیریت سایت

generator متاتگ
ایــن متاتــگ در ســایت، مشــخص کننــده سیســتم مدیریتــی ســایت و پنــل بــه کار 
رفتــه جهــت انتشــار محتــوا اســت. کــه البتــه گاهی هــم وجــودش در ســایت خطرناک 
اســت و هکرهــا توســط ایــن متاتــگ مــی تواننــد بــه سیســتم مدیریــت محتــوا پــی 
ببرنــد و راهــی بــرای هــک کــردن آن بیابنــد. متخصصــان وردپــرس همــواره توصیــه 

کــرده انــد، بهتــر اســت ایــن متاتــگ حــذف یــا پنهــان شــود.

author متاتگ
ــه  ــرد دارد. البت ــد کارب ــرای ســایت هایــی کــه چندیــن نویســنده دارن ایــن متاتــگ ب
وجــود آن چنــدان هــم ضــروری نیســت. بــه کمــک ایــن متاتــگ مــی تــوان نویســنده 

مطالــب را مشــخص کــرد.
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expires متاتگ
از ایــن متاتــگ بــرای مشــخص کــردن تاریــخ انقضــای یــک صفحــه اســتفاده مــی 

ــرد آن اختیــاری اســت. شــود، کــه کارب

copyright متاتگ
همانطــور کــه از نــام ایــن متاتــگ بــر مــی آیــد، بــرای مشــخص کــردن حقــوق کپــی 
رایــت کاربــرد دارد. امــا هیــچ تضمینــی نیســت کــه پــس از بــه کاربــردن آن همچنــان 

حقــوق کپــی رایــت نقــض نشــود!

refresh متاتگ
ــت  ــات ریدایرک ــی صفح ــت، برخ ــه الزم اس ــد ک ــی آی ــش م ــرایطی پی ــی ش گاه
)redirect( شــوند. بــرای انتقــال خــودکار کاربــران از یــک صفحــه بــه صفحــه مــورد 

ــود. ــی ش ــتفاده م ــگ refresh اس ــر از متات نظ

Cache control متاتگ
ــاز شــدن ســایت،  ــرای ســریعتر ب ــران وارد ســایتی مــی شــوند. مرورگــر ب وقتــی کارب
 Cache control را ذخیــره مــی کنــد. متاتــگ Cache در مراجعــات بعــدی فایلهــای
ــه کــش  ــرد دارد و ســطوح مختلــف دسترســی مرورگــر هــا ب ــرای ایــن منظــور کارب ب
ــت  ــال در حال ــرای مث ــرد. ب ــال ک ــگ اعم ــن متات ــک ای ــا کم ــوان ب ــی ت ــایت را م س
Public، محتــوا مــی توانــد، بــه صــورت Cache بــرای همــه کاربــران ذخیــره شــود. 

ــره نمــی شــود. ــت no Cache هیــچ محتوایــی در حافظــه ذخی امــا در حال

بیشتر بدانید:  فایل Robots.txt چیست و چه کاربردی در سئوی سایت دارد؟

سخن پایانی
مدیــران ســایت هــا تــالش بســیاری بــرای حضــور در صفحــه اول نتایــج موتورهــای 
جســتجو انجــام مــی دهنــد، بســیاری روش هــای اصولــی را پیــش گرفتــه و بــه کمــک 
ســئو، تولیــد محتــوای ارزشــمند و بهینــه ســازی بــه رقابــت پرداختــه انــد. عــده ای هم 
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روش هایــی همچــو تبلیغــات و خریــد لینــک از وب ســایت هــای معتبــر را چــاره کار 
یافتــه انــد. بایــد گفــت در نهایــت پیــروزی نصیــب آنهایــی اســت کــه، رقابتــی ســالم 

و اصولــی را در نظــر دارنــد.
ــاال  ــر ب ــر آن ب ــگ »Meta Tag« و چگونگــی تاثی ــا ت ــه بررســی مت ــن نوشــته ب در ای
ــوای  ــورد محت ــی در م ــگ هــا توضیحات ــا ت ــم. مت ــک ســایت پرداختی ــه ی ــن رتب رفت
ســایت، کلمــات کلیــدی، نحــوه نمایــش و ... در اختیــار ربــات هــای جســتجوگر مــی 
گذارنــد، کــه بــه ایندکــس شــدن ســریعتر کمــک مــی کننــد. همچنیــن بــه کمــک متــا 
تــگ هــا کاربــران راحــت تــر تصمیــم مــی گیرنــد تــا وارد یــک ســایت شــوند یــا خیــر.
ــرای حضــور در  ــا وبمســتر چــه اقدامــات دیگــری را ب ــر ی ــوان یــک مدی ــه عن شــما ب

ــر پیشــنهاد مــی دهیــد؟ ــه هــای باالت رتب
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