هَاسد هشثَط ثِ سئَ )(SEO

.1
 Minify Javascript ٍ Minify CSSسعبیت ًصدُ است .
.2
)Meta Site (Meta Description
تب  160کبساکتش اًجبم گیشد ( .هغلت هشثَعِ دادُ هیطَد)
.3
Meta Title
تب  70کبساکتش اًجبم ضَد ثِ ایي صَست ً :وبیٌذگی اسپبی | اسپبی اپتیک ایشاى
.4
<h1> - Heading Status
تصحیح ٍ یب اضبفِ ضَد.
.5
<h1> - Heading Status
تصحیح ٍ یب اضبفِ ضَد.
.6
Image Alt Test
اًجبم گیشد.
.7
Site Map Test
اًجبم گیشد.
 .8ثجت سبیت دس گَگل ٍ ثوستش ٍ سبخت حسبة کبسثشی آًبالتیکس
 .9سبخت ٍ ثبسگضاسی فبیل
Robot.txt
 .10سبخت صفحِ 404
.11
Enable gzip compression
.12
Avoid bad request

هَاسدی کِ ثبیذ ثِ پٌل ٍ سبیت اضبفِ گشدد.
.1
ایجبد یک صفحِ  ٍ Landing Pageپیبدُ کشدى یک  gamificationهٌبست
 .2دس پٌل هذیشیت آهبسی اص ثبصدیذکٌٌذگبى سبیت ،ثِ صَست سٍصاًِ ٍ هبّبًِ دادُ ًوی ضَدّ .وچٌیي صفحبت پش
ثبصدیذ
تعذادی ثجت ًبم کٌٌذگبى سا
ُ
 .3دس پٌل هذیشیت ثبیذ قسوتی ثشای ثجت ًبم کٌٌذگبى ایجبد گشدد تب ثتَاى آهبس
داضت  ،اعالعبت آًْب سا دیذ ،ثتَاى ٍیشایص یب حزف کشد یب هذیش خَد ثجت ًبهی سا اًجبم ثذّذ.
.4
صفحِ ثشای ٍاسد کشدى کذ تخفیف ایجبد گشدد ،کِ کبسثش ثب داضتي یک کذ تخفیف دس صفحِ پشداخت ٍ ٍاسد کشدى
آى ثتَاًذ اص تخفیف هَسد ًظش استفبدُ کٌذ.
اصالحبت
.1
جْت ًوبیص کبال دس صفحِ اٍل قشاس ثَد آیتوی دس ًظش گشفتِ ضَد تب ثب فعبل ًوَدى آى کبال دس صفحِ اٍل ثِ
ًوبیص دس ثیبیذ.
.2
صفحِ ای ثبیذ ثشای کبسثش ایجبد گشدد تب ثتَاًذ اعالعبت ٍاسد ضذُ خَدش هثل ضوبسُ توبس ،آدسس ٍ ...سا ٍیشایص
ًوبیذ یب اکبًت خَد سا حزف ًوبیذ ٍ .دس آى صفحِ سجذ خشیذ خَد سا ًیض هطبّذُ ًوبیذ.
.3
ایي هَسد قجال ًیض رکش ضذُ ثَد ٍ آى ایٌکِ ثتَاى ّش کبال ٍ عیٌکی سا ثِ سجذ خشیذ اضبفِ کشد ٍ دس ٌّگبم پشداخت
ثِ صفحِ ثجت ًبم یب ٍسٍد ثشٍد ( ّوبًٌذ دیجی کبال)

 .4دس صفحِ سفبسش ثتَاى ثِ صَست دستی سفبسش سا حزف یب ٍیشایص کشد.
 .5تخفیف دس پٌل کبس ًوی کٌذ ،ثبیذ ثِ ایي صَست ثبضذ کِ  ٍ old priceقیوت جذیذ سا ٍاسد کٌین ٍ ثعذ دس پٌل
تخفیف سا ًطبى ثذّذ یب ثب ّش فشهَل دیگش.
 .6دس هٌَ قسوت تخفیف خَسدُ ّب ثِ توبهی عیٌک ّب هیشٍد.
 .7دس هٌَ ٍ عیٌک ّبی عجی قسوت عیٌک ّبی کبئَچَیی ٍ فلضی کبس ًوی کٌذ.
ّ.8وچٌبى ثعضی هَاسد هٌَ کبس ًوی کٌذ هثل پالسیضُ ّب...
 .9دس قسوت اکسسَسی " ،جعجِ عیٌک" ایجبد گشدد.
ٍ .10قتی ثش سٍی پشداخت دس صفحِ سجذ خشیذ کلیک هی کٌیذ ،دس پٌل هذیشیت ٍ لیست سفبسش ّب پشداخت
ضذُ سا ًطبى هی دّذ دس صَستیکِ ثبیذ فشایٌذ پشداخت کبهل اًجبم گیشد ٍ ثعذ پشداخت ضذُ سا ًطبى ثذّذ.
ّ .11وبًغَس کِ سٍی آیتن ّبی هٌَ هیشٍیذ سًگ آیتن ّب ًبسًجی اسپبی هی ضَد ،عٌبٍیي اصلی هٌَ ّن هثل عیٌک
ّبی آفتبثی ّن ثب سفتي ًطبًگش دست ًبسًجی ضَد.
ً .12ظشات کبسثشاى هعلَم ًوی ضَد کِ دس کذام صفحِ ٍ صیش کذام کبال ًَضتِ ضذُ است ّ ،وچٌیي اهکبى
پبسخگَیی ًیست.
 .13ثعذ اص تعشیف کشدى دسثبسُ هب دس پٌل تغییشی دس صفحِ پذیذ ًوی آیذ ٍ صفحِ صیش سا ًطبى هی دّذ.

 .14تکٌَلَطی ّپی لٌض دس ثبالی صفحِ سوت چپ ثِ جبیی لیٌک ًوی ضَد .کِ ثبیذ یِ صفحِ دسثبسُ ّپی لٌض لیٌک دادُ ضَد.
 .15دس هٌَ قسوت دسثبسُ  ،قسوت ّپی گلس ّب  ،کلیذ هطبّذُ عیٌک ّب ثِ جبیی لیٌک ًوی ضَد کِ ثبیذ ثِ صفحِ ّپی گلس
ّب ثشٍد.

 .16دس قسوت دسثبسُ ،ثْتشیي عیٌک ثشای فشم صَست ضوب ،ثبیذ ثِ صَست سًذٍم 4عیٌک ًطبى دّذ ٍلی دس ثشخی هَاسد فقظ
عیٌک ّبی عجی سا ٍ 3تب یب کوتش عیٌک ًطبى هی دّذ.

 .17دس صفحِ دسثبسُ ّپی لٌض ،لٌض خَد سا اًتخبة کٌیذ ّوبًٌذ صفحِ اٍل کبس ًوی کٌذ ٍ فشیض است.
 .18هَقع ٍیشایص یب اصالح تین هب دکوِ ثجت ٍیشایص ًوی آیذ.
 .19سجیستش کبال ثبیذ ثِ سبیتی خبسج اص سبیت خَدهبى لیٌک ضَد ،ثبیذ قسوت آپلَد لیٌک جبی ثجت هتي قشاسا گیشد.

