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● Նկարների օպտիմալացում
● Վիդեոների օպտիմալացում
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Ճիշտ կոնտենտ գրելու կանոնները

● Գրեք կիրթ, առանց սխալների և հետաքրքիր
● Բաժանեք մասերի
● Գրեք մինիմում 800 բառ
● Խելամիտ բաշխեք հիմնաբառերը
● Օգտագործեք նկարներ և վիդեոներ
● Տեղադրեք հղումներ այլ էջեր



Գրեք մարդկանց համար





COPY PASTE ?



Պլագիարիզմ

https://text.ru/

https://www.duplichecker.com/

https://app.grammarly.com/

https://plagiarismdetector.net/ru

https://text.ru/
https://www.duplichecker.com/
https://app.grammarly.com/
https://plagiarismdetector.net/ru


Դուբլիկատ

rel canonical 

<link rel=”canonical” 
href=”https//www.example.com/page1>” 



Առանց սխալների





<H1> Բարև բոլորին </H1>

<H2> Բարև բոլորին </H2>

<H3> Բարև բոլորին </H3>

<H4> Բարև բոլորին </H4>

<H5> Բարև բոլորին </H5>

<H6> Բարև բոլորին </H6>

Բաժանեք վերնագրերի



<H1> Շառլ Ազնավուր․ համաշխարհային հայը</H1>

Աշխարհահռչակ երգիչ, երգերի հեղինակ, դերասան, դիվանագետ, ակտիվիստ Շառլ Ազնավուրը հայ է: Նա ծնվել է 1924 
թվականին Փարիզում հայ գաղթականների ընտանիքում և դարձել Ֆրանսիայի ամենահայտնի երգիչներից մեկը, ճանաչվել 
դարի ամենանշանավոր կատարող և, ամենայն հավանականությամբ, իր ժամանակի ամենահայտնի հայերից մեկը։

 

<H2>Շառլ Ազնավուրի երգերը </H2>

Նրա առաջին երգը՝ «J’ai Bu», գրվել է 1950 թվականին, որին հաջորդել են սիրո մասին այլ հայտնի երգեր, այդ թվում ՝ «La 
Boheme», «She», «Emmenez moi»,«Hier encore» և «For me Formidable», որոնց շնորհիվ նա ստացել է «Ֆրանսիայի Ֆրանկ 
Սինատրա» տիտղոսը։  Իրականում Ազնավուրը եվրոպացի այն սակավաթիվ երգիչներից էր, ով դուետով երգել է Ֆրենկ 
Սինատրայի հետ։

<H3>She</H3>

“She”-ն, թերևս, ամենասիրելի երգերից է Ազնավուրի կատարմամբ։ Այն կատարվում է շատ երկար տարիներ, բայց չի կորցնում 
իր արդիականությունը։

 



Ներքին հղումներ



Օգտագործեք նկարներ/վիդեոներ





Meta Tags

Title

Description

Keywords



Meta title



Meta description





<head>

<title>Լավագույն SEO գործիքները, որոնց մասին պետք է իմանալ</title>

<meta name="description" content="Ծանոթացե՛ք լավագույն SEO 
գործիքներին, որոնք պետք է ունենալ, եթե ցանկանում եք ճիշտ ժամանակին 
հայտնվել ճիշտ լսարանի առջև։">

<meta name="keywords" content="Լավագույն SEO գործիքներ, SEO 
գործիքներ, A/B տեստավորման գործիք Optimizely, Կայքերի օպտիմալացման 
գործիք  Crazy Egg, Կայքերի օպտիմալացման գործիք Ahrefs, Կայքերի 
օպտիմալացման գործիք Screaming Frog">

</head>



Slug
www.example.com/կայքերի-օպտիմալացում

www.example.com/kayqeri-optimalacum

 ! + @ $ ? # % &

http://chessfed.am/news/%D5%AC%D6%87%D5%B8%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%
B5%D5%A1%D5%B6%D5%A8-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%A9%D5%A5%D6%81-%D5%B8%D6%8
2%D5%A5%D5%BD%D5%AC%D5%AB-%D5%BD%D5%B8%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D6%87-%D5%A
2%D5%A1/

http://www.example.com/%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D6%85%D5%BA%D5%BF%D5%AB%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4
http://www.example.com/kayqeri-optimalacum




Նկարների օպտիմալացում



Գործիքներ

Tiny PNG                   Gift of Speed                 Optimizilla



123.jpg

Hwgdy.png

Op12.png

Yerevan.jpg

seo-tools.png

Նկարի անվանում



<alt>    <title>

<img src=”...................” alt=”image optimization” 
title=”image optimization”>







Վիդեոների օպտիմալացում







Մրցակիցների ուսումնասիրություն
VidIQ

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/vidiq-vision-for-youtube/pachckjkecffpdphbpmfolblodfkgbhl?hl=en












Ձայնային որոնում





FAQ





Featured Snippets










