
 :  6آموزش متعلق است به تیم سئو تمامی حقوق این 

 باشد از نظر ما مجاز نمی 6: هرگونه انتشار این اثر و سایر آموزش های پکیج آموزش سئو تیم سئو  6تهیه شده توسط سئو 

 Seo Quakeراهنمای کار با افزونه 

 

افزونه سئو کواک که بر روی کروم نصب میشود یک افزونه کاربردی است که به شما گزارش کاملی از ایرادات وب 

 .سایت می دهد

 پس از نصب این افزونه اگر در گوگل سرچ انجام دهید به شکل زیر خواهد بود :

 



 :  6آموزش متعلق است به تیم سئو تمامی حقوق این 

 باشد از نظر ما مجاز نمی 6: هرگونه انتشار این اثر و سایر آموزش های پکیج آموزش سئو تیم سئو  6تهیه شده توسط سئو 

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید می شود رتبه سایت ها و حتی تغییر رتبه آنها در گوگل را مشاهده کرد، 

 عالوه بر این رتبه الکسا و برخی امکانات دیگر هم در زیر هر سایت مشاهده می شود.

 نید تصویر زیر را مشاهده می کنید :اگر وب سایتی را باز کنید و سپس روی آیکون این افزونه در باالی کروم کلیک ک

 

 باز می شود:سایت تحلیل آن وب در شکل باال اگر روی هر یک از عناوین باالی این کادر کلیک کنید صفحه 



 :  6آموزش متعلق است به تیم سئو تمامی حقوق این 

 باشد از نظر ما مجاز نمی 6: هرگونه انتشار این اثر و سایر آموزش های پکیج آموزش سئو تیم سئو  6تهیه شده توسط سئو 

 

 : که به معنی چگالی است کلیک کردیم Densityبر روی ما به عنوان مثال 

 

 در این صفحه که در تصویر باال مشاهده می کنید مهم ترین قسمت ها را در باال نمایش داده است :



 :  6آموزش متعلق است به تیم سئو تمامی حقوق این 

 باشد از نظر ما مجاز نمی 6: هرگونه انتشار این اثر و سایر آموزش های پکیج آموزش سئو تیم سئو  6تهیه شده توسط سئو 

sTotal word  ا کلمه ای ر 4کلمه ای و  3کلمه ای  2را بیان می کند و در کنار آن هم عبارات  کلماتکل مجموع

 تا هست. 1164و دو کلمه ای  1638، سه کلمه ای 1902کلمه ای  4مشاهده می کنید که تعداد عبارات 

پیشنهاد ما برای شروع و کال ادامه کار مخصوصا برای مقاالت آموزشی کار بر روی کلمات 
 کلیدی طوالنی تر است

 : نها را در زیر بررسی می کنیمآبخش مهم در لیست کلمات وجود دارد که  سه

 

Prominence برجستگی یا برتری کلمه کلیدی نسبت به سایر کلمات : 

برجستگی کلمات کلیدی اصلی شما باید تا حد قابل قبولی از سایر عبارات و کلمات کلیدی چند بخشی 

 که امکان جستجو توسط افراد در گوگل را دارند بیشتر باشد

Density : .(سایت متفاوت است محتوای تکرار کلمه دربا این عدد ) چگالی کلمات کلیدی را نمایش می دهد 

 توجه کنید که همواره چگالی کلمه کلیدی اصلی شما باید از سایر کلمات کلیدی دیگر بیشتر باشد.: نکته 

بار تکرار  2کلمه بیش تر از  100اید در داخل محتوای اصلی خود داخل وب سایت به ازای هر بن:  2نکته 

 شید.کلمه کلیدی را داشته با

عدم  البتهگفته می شود که بهتر است بیشتر در انتهای مطالب تکرار شود )کلمه کلیدی شما  : 3نکته 

 (این مورد مشکلی ایجاد نمی کند رعایت

Repeats  :.تعداد تکرار کلمات کلیدی شما را نشان می دهد 

 این ابزار :بررسی منوی باال 

 



 :  6آموزش متعلق است به تیم سئو تمامی حقوق این 

 باشد از نظر ما مجاز نمی 6: هرگونه انتشار این اثر و سایر آموزش های پکیج آموزش سئو تیم سئو  6تهیه شده توسط سئو 

 :قسمت دارید  5 در منوی باال

 (پیج اینفومشخصات صفحه )

Diagnosis ( البته ممکن است گزارشاتش که مسئول عیب یابی است و گزارش برخی از مشکالت را به شما می دهد

 (ایراداتی هم داشته باشد.

Internal – External .لینک های داخلی و خارجی را نشان می دهد : 

 

 

 ت آخر بعد از چگالی هم چند لینک را با هم مقایسه می کند.و قسم

 این افزونه : هدف از آموزش
 هدف ما از ارائه این آموزش به شرح زیر است

اگر شما بتوانید مجموع کلمات محتوای خود را از رقبا بیشتر کنید و چگالی کلمات کلیدی خود را مشابه رقبای خود قرار 

 دهید شانس بیشتری برای قرار گرفتن در صفحه اول گوگل خواهید داشت


