ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﻮزﺷﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ روز ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدم .وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺪ و
ﻧﻘﯿﺾ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﺳﺌﻮ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و زﻣﺎﻧﺒﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ راه ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی در زﻣﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮد.
ﺳﺌﻮ در آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﻮد وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﯾﮏ داﻧﺶ
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ در
ﻓﻀﺎی وب ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ راه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼش ﮐﺮدم ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﺎ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش داده و ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﺑﺮای درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺌﻮ و
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺠﺎرت
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﮐﺘﺎب ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮآﯾﻨﺪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ در ﻃﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﯿﺶ
از  ۳۰۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺌﻮ ،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰۰۰ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺎرﺑﺮان
در ﺳﺎﯾﺖ وﺑﺴﯿﻤﺎ ،ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری در راه اﻧﺪازی ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻓﻖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﺑﺮای  ۲۰۰ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه
ﺳﺌﻮ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺴﺖ.
ﮐﺸﻮر
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺪﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ و
ِ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪم ،اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺸﻮق و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ از ﺑﺮادرم ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺘﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای
ﻣﻦ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.

درﺑﺎره ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
اﻣﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۶۵ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
اﺳﺖ .او ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮ را از ﺳﺎل  ۱۳۸۹و ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﺎک آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﻨﺎر
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﻀﺎی وب ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ روز ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ آژاﻧﺲ ﺧﻼﻗﯿﺖ وﺑﺴﯿﻤﺎ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
وﺑﺴﯿﻤﺎ درﯾﭽﻪ ای ﻧﻮ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر وب ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و
ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮ ﺑﺮای او ﺑﻮد.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎ و
ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻣﺸﺎوره رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺌﻮ و
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ،ﺗﻬﯿﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺳﺌﻮ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﻀﻮری و ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرت آپ
ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎی آواﺗﮏ،
ﺳﺘﺎک و دﯾﻤﻮﻧﺪ را ﻣﯿﺘﻮان از ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪ
او در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای داﻧﺴﺖ.
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ﻓﺼﻞ اول
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﺳﺌﻮ
 .1ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
 .2ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟
 .3ﭼﻄﻮر ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺳﺌﻮ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟
 .4ﮐﻠﻤﺎت راﯾﺞ در ﺳﺌﻮ
 vﺗﻔﺎوت ﺳﺌﻮ  On-pageو Off-page
 vﺗﻔﺎوت ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺌﻮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ؟ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﺟﺎی درﺳﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ ﻣﺒﺘﺪی ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺌﻮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ .
در ﻓﺼﻞ اول ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﺳﺌﻮ و ﻋﺒﺎرات راﯾﺞ در آن
دﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﺨﻔﻒ  Search Engine optimizationﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز ی
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮ
در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .روزاﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎر ی ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﺑﺮای ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺳﺌﻮ
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ در ﺳﺎﯾﺖ وﺑﺴﯿﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎrﺪ.
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ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از داﻧﺶ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .روش ﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋ ی
درﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﯾﻪ ﻣﺤﺘﻮا در ﮐﻨﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ورود ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف ﻣﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺌﻮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻇﺮاﻓﺖ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و داﻧﺶ
ﺑﻪ روز اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮ ی
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
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ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﻫﻮ ،ﺑﯿﻨﮓ ،ﯾﺎﻧﺪﮐﺲ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ورود
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع،
ارزش ﮔﺬار ی و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آن اﻃﻼع ﻧﺪارد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻣﻮرد اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و از ﻣﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روزاﻧﻪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و در ﺣﺎل
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ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺟﺴﺘﺠﻮ در روز اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺳﻬﻢ ﺷﻤﺎ از
اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ،اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺌﻮ
و ﺣﻀﻮر در ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﭼﻄﻮر ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺳﺌﻮ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟

در ﮐﺘﺎب ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ و داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺌﻮ آﺷﻨﺎ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ
ﺣﺮﻓﻪی دﯾﮕﺮ ی ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﺮﻓﻪای ﺳﺌﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده و ﻫﺮ روز ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه
را رﺻﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺎرﮔﺎه
ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﺌﻮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﺑﺴﯿﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ وﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
ﺳﺌﻮ و ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎر را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ
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ﺻﺮف ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ
اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﺎ ﻣﺸﺎور ﺳﺌﻮ اﺳﺖ.

ﮐﻠﻤﺎت راﯾﺞ در ﺳﺌﻮ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ی آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﯾﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ:

ﺗﻔﺎوت ﺳﺌﻮ  On-pageوOff-page
ﺳﺌﻮ  On-pageﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎز ی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای
درک ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؛ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ
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ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺌﻮ
داﺧﻠﯽ ﻣﯿﮕﻮrﻢ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 vاﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﺗﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﺎ
 vﺗﻌˆﻦ درﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﺎ و ﺗﮓ ﻫﺎی ﻫﺪﯾﻨﮓ
 vﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آدرس دﻫﯽ ﺻﻔﺤﺎت
 vﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز ی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ
 vﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
 vﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﯾﺖ و رﯾﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮ ﺑﻮدن ﺻﻔﺤﺎت
 vﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز ی ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد ﺷﺪن ﺻﻔﺤﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ی ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ در آﻣﻮزش ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺳﺌﻮ  Off-pageﯾﺎ ﺳﺌﻮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮا در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ از ﺑﯿﺮون
ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﺑﯿﺮون ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺴﺐ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی
ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ
داده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ارزﺷﻤﻨﺪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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 vﺗﺒﺎدل ﻟﯿﻨﮏ
 vﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ
 vرﯾﭙﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ
 vﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 vﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺮﺟﻊ
 vارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی درﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﮏ
ﻟﯿﻨﮏ راﯾﺞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺣﺪی زﯾﺎد ﺑﻮده ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ی از ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ،ﭘﺎﻧﺪا و
ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ در ﻟﯿﻨﮏ
ﺳﺎز ی را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﻬﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ را
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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ﺑﻮدن روﻧﺪ ﮐﺎر ی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ
ِ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ.

ﺗﻔﺎوت ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی وﺳﺘﺮن ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﺮ و
ﺷﺮ در ﺳﺌﻮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﮔﺬار ی را ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮدن ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ
اﺳﺖ.
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺎﯾﺖ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺎر ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮ وﻟﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﯿﺸﻮد از ﻧﻘﻂ ﺿﻌﻒ
ِ
ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮔﻮﮔﻞ در ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 vاﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺟﻤﻊ آور ی ﺷﺪه
 vرﯾﺪاﯾﺮﮐﺖ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ
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 vﺗﻘﻠﺐ در ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬار ی ﻣﺤﺘﻮا
 vاﻧﺠﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ و رﻓﺘﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ در ﮔﻮﮔﻞ
 vﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ
 vﻣﺤﺘﻮای ﮐﻢ و ﺑﯽ ارزش
 vﺗﮑﺮار ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﮐﻠﻤﺎت در ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻐˆﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ راه
ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ
ﮔﻮﮔﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ روز ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪه و از ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺬف ﺷﻮﯾﺪ.

16

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ – اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺌﻮ

SEO forever

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل و
ﻗﻮاﻋﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و از ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ راه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از:
 vﻣﺤﺘﻮای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
 vﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ
 vارﺳﺎل ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
 vﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی واﻗﻌﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮ ی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋ ی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﺮﺳﯿﺪ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ی ﻣﯽ ﮔﻮrﻢ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ
روش ﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ی و اﺟﺮا
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک و ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﻬﺎ از روش ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﻓﺼﻞ دوم

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
 .1ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﻄﻮر ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟
 Crawling vﭼﯿﺴﺖ؟
 Index vﮔﻮﮔﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
 vﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ
 .2ﺗﺎﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ
 .3ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار دارﻧﺪ؟
 .4ارزش ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ اول ﻧﺘﺎﯾﺞ
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در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ
وب ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﻄﻮر از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﻄﻮر ﺻﻔﺤﺎت وب را رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای وب و ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺳﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 Crawlingﺧﺰش در ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ
 Indexingﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﺻﻔﺤﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای آن
Results
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 Crawlingﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ،رﺑﺎت ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺧﺰش ) (crawlدر آن
ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ ی ﺑﺨﺶ
ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻋﻨﻮان ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻟﯿﻨﮏ و ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮای
رﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺑﺎت ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﻮﻓﺎﻟﻮ ) (Nofollowﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ رﺑﺎت وارد آن ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﯿﺰ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را در وب اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ در ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ( دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﺎت رﺟﻮع ﮐﺮده و
ﺗﻐˆﺮات آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻔﺤﺎت وب اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﮔﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪای از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه و در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﺸﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
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ﻓﺎﯾﻞ  robots.txtاﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از Robots.txtﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎrﺪ.

 Indexﮔﻮﮔﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎت ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﮐﺮدن آﻏﺎز
ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وب ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻼش
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮﮐﺪام و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
آﻧﻬﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎن اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺷﺪن ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﻧﺪازه ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﻣﻘﺎﻟﻪ  ۹روش اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎrﺪ.
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ رﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐˆﺮاﺗﯽ در آن
ﺻﻔﺤﻪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐˆﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮا ﺷﻮد ﻣﺠﺪد ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻨﺪﮐﺲ
ﮐﺮدن ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای آن ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻧﺸﻮد ﻫﺮﮔﺰ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﭘﺲ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺖ.
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ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ اﻫﻤﯿﺖ
زﯾﺎدی دارد .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ از ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن اﯾﻨﺪﮐﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه
اﺳﺖ زﯾﺮا از ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن وب ﺳﺎﯾﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪی
ﻣﻮﺟﻮد در وب ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل
ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻔﺤﺎت و رﺗﺒﻪ
ﺑﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات
وﺑﻤﺴﺘﺮان و آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮاﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ
ﺑﻨﺪی ﺻﻔﺤﺎت ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻓﺎﮐﺘﻮر را در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻘﺎﻻت آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ وﺑﺴﯿﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎرج
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اﺳﺖ وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﻮﮔﻞ اﺷﺎره
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:
 vﻣﯿﺰان ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا
 vﺣﺠﻢ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری
 vﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر و ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ
 vﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت
ﺳﺎﯾﺖ
 vﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﺘﻦ ،ﻋﻨﻮان ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ
 vﻧﻮع ﻧﮕﺎرش ﻣﺤﺘﻮا و ﻏﻠﻂ ﻫﺎی اﻣﻼﯾﯽ
 vﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ
 vﻃﺮاﺣﯽ رﯾﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮ ﺳﺎﯾﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ
 vاﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ
 vﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 vرﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ،ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه و اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ در ﺻﻔﺤﻪ
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 vﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان)(User Experience
 vﺿﺮﯾﺐ ﺧﺮوج ) (Bounce rateاز ﺳﺎﯾﺖ و ﻧﺮخ ﮐﻠﯿﮏ در ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﮔﻮﮔﻞ )(CTR
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﯿﺘﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در
ﺳﺌﻮ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  On-pageوOff-
pageﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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ﺗﺎﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ
اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺌﻮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺳﺌﻮ
اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﻢ و ﺗﻌﺎدل درﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ و
اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺌﻮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ وﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ وارد
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ از ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ .رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ
داﺷﺘﻪ و ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎrﺪ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﻮر ﭘﺨﺖ ﭘﯿﺘﺰا ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را در ﮔﻮﮔﻞ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ داده و ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ
را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﯿﻞ )ﻣﺜﻼ ﻧﺒﻮد
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎrﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﻮﻧﺖ ﺑﺪ ،ﻋﺪم
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از آن ﺧﺎرج ﺷﺪه و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدد .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﻮده و ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ راﺿﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
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ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻮد .ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﻤﺎ را در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﺎrﻦ ﺗﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ وارد ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ از ﻣﺤﺘﻮای آن رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت
را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری
ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
و ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﻬﺘﺮی در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ
راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 vﮐﺎرﺑﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺤﺼﻮل و ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 vﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 vاوﻟﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 vﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻟﯿﺴﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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 vﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎزﺷﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد
ﻣﯿﮕﺮدد.
 vدر ﺻﻮرت ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻌﺪی را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮی را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ رﺻﺪ ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار دارﻧﺪ؟
در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از ﻫﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻤﻮدار اول ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﮑﺘﺎپ و
ﻧﻤﻮدار دوم ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده اﻧﺪ را
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻮﮔﻞ  ۷۱درﺻﺪ از دﺳﮑﺘﺎپ و ۹۵
درﺻﺪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﺪد در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ
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ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدار و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﮔﻞ در
اﯾﺮان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﯾﺪو ﯾﺎ
ﺑﯿﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ
در ﺳﺌﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ.

ﺻﻔﺤﻪ اول در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ اول
ﺑﻮدن در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﻮدن در ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اول
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﯽ در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪه واﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارد؛ رﺗﺒﻪ اول
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ﮔﻮﮔﻞ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ  ۳۰ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب
ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺘﻮای وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﺗﻐˆﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺗﻐˆﺮات ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐˆﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﻬﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮوع ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺖ.

در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﻮﮔﻞ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻔﺤﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ درﺻﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎrﻦ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و ارزش رﺗﺒﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ رﺗﺒﻪ اول از ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺬب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﺑﺮان رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ۲
و  ۳اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮ اول ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن
رﺗﺒﻪ ﻫﺎی  ۲و  ۳در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ
 .1ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﭘﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 .2ﻋﻨﻮان و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
 .3از ﺗﮓ ﻫﺎی ﻫﺪﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
 .4آدرس ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ
 .5از ﺗﺼﻮﯾﺮ ،وﯾﺪﯾﻮ و ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
 .6ﻟﯿﻨﮏ دﻫﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
 .7ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺻﻔﺤﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ
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ﺑﺮای ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی  On-pageﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮏ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﻗﺒﻼ در ﺳﺮ ی ﻣﻘﺎﻻت  ۲۰ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺗﺮ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﺎ ) ، (Meta Tagsﺗﮓ ﻫﺎی ﻫﺪﯾﻨﮓ،
ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺪف و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺌﻮ
داﺧﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺗﻐˆﺮاﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻼش ﺷﺪه رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﺘﻮا
ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺌﻮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﭘﯿﺶ
از ﺷﺮوع ،ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛

در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
و ﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ از ﻣﺮز رﺿﺎ ﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان دور
ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺌﻮی ﺑﻬﺘﺮ ی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده ا ﯾﺪ .

33

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ – اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺌﻮ

SEO forever

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﭘﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ادﺑﯿﺎت و ﻋﺒﺎراﺗﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و ﭼﻪ ﺳﻮاﻻت دﯾﮕﺮی را ﻣﯿﺘﻮان در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻣﺎﻧﻨﺪ  Keyword Plannerوﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻌˆﻦ ﻣﯿﺰان
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺒﺎرات ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮل
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ درک ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﻋﻨﻮان و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﺗﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Meta Tagsﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺪﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻫﺪر ﻗﺮار داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ
رﺑﺎت ﻫﺎی ﺧﺰﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮا در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد؛
ﭘﺲ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺌﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺗﮓ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان در ﻫﺪر ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار داد و
ﻫﺮﯾﮏ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر دارﯾﻢ دو ﺗﮓ  titleو  descriptionﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺗﮓ  titleﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ و ﺗﮓ  descriptionﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﯾﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎrﻦ اﻋﻼم ﺷﻮد وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .زﯾﺮا ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎرت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ
ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻋﻨﻮان و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻤﺎ ﺟﺬاب ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﻋﻨﻮان و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﻪ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﮔﻞ آن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﻼق ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای
ﺻﻔﺤﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.
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دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی درﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ و
دﯾﮕﺮی ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻧﮕﺎرش ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺎه
ﻋﻤﯿﻘﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻧﮕﺎرش ﻋﻨﻮان و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
 vﺑﺮای ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۷۰ﮐﺎراﮐﺘﺮ و ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ ﺗﺎ  ۳۲۰ﮐﺎراﮐﺘﺮ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻘﯿﻪ آن را ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺪﻫﺪ.
 vدر ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺪف را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای
ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان از ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ،ارزان
و … اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
 vدﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ  titleﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﮓ  h1ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﺪﯾﻨﮓ ﻫﺎی  h2در
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 vﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و وﯾﺮﮔﻮل در ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻣﺘﺎ و ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

37

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ – اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺌﻮ

SEO forever

از ﺗﮓ ﻫﺎی ﻫﺪﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﮓ  h1داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﮓ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺗﮓ  h1ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ و دارای ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺪف
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﺑﻮده و در اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮓ  h1ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﮓ ﻫﺎی  h2و
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎrﻢ .ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل
 h3ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮ
ِ
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ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ  ۳۰۰ﮐﻠﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﮓ ﻫﺪﯾﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را درک
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ِ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎ  ۱۲۰۰ﺗﺎ ۱۵۰۰
ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ  ۴ﺗﺎ  ۵ﺗﮓ  h2ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﮓ
ﻫﺎی ﻫﺪﯾﻨﮓ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

آدرس ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ
آدرس دﻫﯽ ﺻﻔﺤﺎت از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اوﻻ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن آدرس و
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ و دوﻣﺎ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺪی آدرس ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد /
در آن.
ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺗﻌﺪاد ﮐﺎراﮐﺘﺮ  /در آدرس ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا در ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد و ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺪف در آدرس ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آدرس ﺻﻔﺤﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ از آدرس دﻫﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﻋﺒﺎرات اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺜﻞ از،
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در ،ﺑﺎ ،ﺑﻪ ،ﺑﺮای و … را از آن ﺣﺬف ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آدرس ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

از ﺗﺼﻮﯾﺮ ،وﯾﺪﯾﻮ و ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﺑﺰارﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدار و ﺟﺪول در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺪﺋﻮ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺑﺮ در ﺻﻔﺤﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و
ﺿﺮﯾﺐ ﺧﺮوج ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده
اﺳﺖ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﺼﻮﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﺎر ﺑﻬﺘﺮی در اﺷﺘﺮاک
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ﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد داﺷﺘﻪ و وﺟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ وﯾﺪﺋﻮ را ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮ
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ۴ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎrﺪ.

ﻟﯿﻨﮏ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ و اﻓﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد درﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ
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ﻣﺮﺟﻊ و ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﺗﺒﻂ از آن ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺻﻔﺤﻪ ای ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﯿﻨﮏ دادن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن،
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از وﺑﻤﺴﺘﺮان ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻟﯿﻨﮏ
ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﻠﻤﺎت ﻫﺪف را در ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻮن
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
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دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ  ۲ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺮوﺟﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ارزﺷﯽ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﺻﻔﺤﻪ  ۱۰ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺮوﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ
ﻫﺮﮐﺪام ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون آزردن ﮐﺎرﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺌﻮ
ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻃﺮف ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ
از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﻠﺐ اﺳﺖ .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دﺳﺘﻮرات  CSSرا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺻﻔﺤﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدش را در ﺳﻄﺢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
ﺷﻤﺎ اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻨﺒﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻗﺮاردادن
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دﮐﻤﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری در ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺷﻤﺎ
ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﮐﺪام ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری را
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﯾﺮان ﻗﺮاردادن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻠﮕﺮام
ﺿﺮوری ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ وﻟﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل دوﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺳﻮاﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی
در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

اﺑﺰار ﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ
 .1ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل
 vﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮔﻮﮔﻞ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ
 vﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل
 vاﺑﺰار Fetch as Google
 vاﺑﺰار Security Issues
 vﻓﺎﯾﻞ Robots.txt
 vﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 .2اﺑﺰار ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ
 .3ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز ی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
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در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺳﺌﻮ ﺻﻔﺤﻪ و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺷﻤﺎ را آﺳﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل
اﺑﺰار  google search consoleﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻮﮔﻞ وﺑﻤﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯿﺸﺪ را ﻣﯿﺘﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺳﺌﻮ داﻧﺴﺖ .ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ.
اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻃﺮف ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن
ﺑﺮاﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪارد.
اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش
ﮔﻮﮔﻞ وﺑﻤﺴﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ی
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ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮔﻮﮔﻞ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل search analytics
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ
ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ .در
ِ
ﮐﻠﻤﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﻣﺎه آن ﻋﺒﺎرت را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده اﻧﺪ،
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از
آﻧﻬﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﮐﻠﻤﺎت و ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎ ﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺪﮐﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ آﻏﺎز ﺷﻮد .ﺑﺮای
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﻮزش ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ در وﺑﻤﺴﺘﺮ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎrﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺮدو آدرس ﺑﺎ
 wwwو ﺑﺪون آن در ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﺑﺴﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺮدو آدرس
 websima.comو  www.websima.comدر ﮔﻮﮔﻞ وﺑﻤﺴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻫﺮ دو آدرس ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ داﻣﻨﻪ اﺻﻠﯽ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌˆﻦ داﻣﻨﻪ اﺻﻠﯽ
ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎrﺪ.
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اﺑﺰار Fetch as Google
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ ،زﻣﺎن
اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر آن را اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ را ﮐﭙﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی دﯾﺪه
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ در ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻨﺪﮐﺲ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺑﺰاری ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ آدرس ﺻﻔﺤﺎت
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ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺗﻐˆﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮان آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ  Fetch as Googleرا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎrﺪ.

اﺑﺰار Security Issues
در ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﮏ ﻣﯿﺸﺪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﯽ و ﻗﺪرت
ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻮد وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮور و ﯾﺎ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻫﮏ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﮏ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﻮﯾﺪ! ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ
ﻗﺮاردادن ﯾﮏ ﮐﺪ ﻣﺨﺮب در ﻫﺎﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﻫﯿﭻ ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ
را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺗﻤﺎم
ﺻﻔﺤﺎت آﻧﻬﺎ ژاﭘﻨﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ دﯾﺪه اﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺮ چ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ
ﮔﻮﮔﻞ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﮏ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .رﺑﺎت
ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ
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ﺗﻐˆﺮات اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن ﺑﺸﻮﻧﺪ
در ﺑﺨﺶ  Security Issuesﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

ﻓﺎﯾﻞ Robots.txt
اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺘﻀﺎد ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل
در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ
دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎم ﯾﮏ ﻓﺮد ﺻﻔﺤﻪ او در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﮔﻮﮔﻞ دﯾﺪه ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎrﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از
 Robots.txtﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎrﺪ ﺗﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﻄﺢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ
از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ اﺑﺰارﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺌﻮ در ﺳﺎﯾﺖ
وﺑﺴﯿﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻣﻘﺎﻻت آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻤﻼ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آن
ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ ﭼﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ۱۰۰
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ  ۲۰ﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ  ۳۰ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ
)اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ( در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺪام
ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
در ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻔﺤﺎت را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﮔﻮﮔﻞ
ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﭼﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اول اﯾﻨﺪﮐﺲ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺟﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌˆﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ  ۱۰۰۰ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮔﻮﮔﻞ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐˆﺮات ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻐˆﺮ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ
ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐˆﺮ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻫﺮ روز ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.
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در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدﯾﻢ
وﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎrﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎrﺪ.

اﺑﺰار ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬار ی ﺻﻔﺤﺎت اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺳﺌﻮ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان و رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﺎدت ﻫﺎی راﯾﺞ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ در
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﺗﺐ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ
ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻟﻮدﯾﻨﮓ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا،
ﺗﺐ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻣﯿﺒﻨﺪد.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﺿﺮﯾﺐ ﺧﺮوج ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ارﺳﺎل ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۰درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺘﻈﺎر
دارﻧﺪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب در ﮐﻤﺘﺮ از  ۲ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۳
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺸﻮد آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان ﻣﯿﺘﻮان
ﺻﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻋﺖ
ﺳﺎﯾﺖ در ﺳﺌﻮ ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺎزه ﮐﺎر و در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﺌﻮ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻗﺪر ی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﺑﺰار ی ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم
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 PageSpeed Inightsﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آدرس ﺻﻔﺤﻪ ای از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را وارد ﮐﺮده و ﺳﺮﻋﺖ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻓﺸﺮده ﺳﺎز ی
 Gzipﺑﺮ روی ﺳﺮور ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺶ ﻣﺮورﮔﺮ ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی  CSSو
 JSو ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺮور ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز از  ۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﻤﺎ داده ﻣﯿﺸﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮارد دارای اﯾﺮاد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز ی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺟﺎrﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ۷۰درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ  Responsiveدارﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮ ی در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻣﯿﺘﻮان
ﮔﻔﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻋﻤﻼ از ﻃﺮف ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﺧﯿﻠﯽ از ﻃﺮاﺣﺎن وب ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﺴﺨﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﺰار Mobile
 Friendly Testﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎrﺪ .اﯾﻦ
اﺑﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ اوﻻ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺻﻔﺤﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
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را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﮔﻞ در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺻﻔﺤﻪ وﺟﻮد
دارد را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎrﺪ.

ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  Accelerated Mobile Pagesﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﻒ  AMPﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ AMPﭼﯿﺴﺖ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻤﺎrﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳﺌﻮ
 .1ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﭼﯿﺴﺖ؟
 .2ارﺗﺒﺎط ﺳﺌﻮ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﭼﯿﺴﺖ؟
 .3ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﭼﯿﺴﺖ؟
 vوﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ
 vﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 vﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﻧﻘﺪ و ﮔﺰارش از ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ
 vﺗﮑﯿﻨﮏ “ﭼﻄﻮر” ﯾﺎ “ﭼﮕﻮﻧﻪ”
 .4ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا
 .5ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ!
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ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا را ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﻓﻀﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ روش ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ
زﯾﺮا ﮐﻪ از دوره اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻏﺎرﻧﺸﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺸﺮ ی رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا را
ﻣﯿﺘﻮان ﻣﻨﺸﻮر ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ داﻧﺴﺖ .ﮐﺘﯿﺒﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻌﺪ از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﯾﺮان را در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا در آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪم اول ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﯽ از ارزش
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ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ ارزش ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ،ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ آﻏﺎز
ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ی اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻼش
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه در
وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ وارد ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺳﺌﻮ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﻢ.

ارﺗﺒﺎط ﺳﺌﻮ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺌﻮ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا؛ دو ﻋﺒﺎرت ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺎدوﯾﯽ؟ ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا دو اﻣﺮ ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ دو زوﺟﯽ
اﯾﺪهآل ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺳﺌﻮ ﺑﺪون
ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺪون ﺳﺌﻮ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺌﻮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎده ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮای
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻏﻨﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﻧﺪارد ،ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺳﺌﻮ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﮑﻤﻞ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺌﻮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻟﯿﻨﮏ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﯾﺘﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺬاب
ﻧﺒﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﺑﺎور ﮐﻬﻨﻪ ای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺳﺌﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ و
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺤﺘﻮا ارﺗﻘﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ .

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﭼﯿﺴﺖ؟
اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟ و
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای
ﻏﻨﯽ ،ﺳﻮال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﺟﺬاب ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺸﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮار ﺳﺌﻮ
ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
 -۱ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و اراﯾﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت
از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ
راﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ وﺑﻼگ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻟﯿﺪر ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
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ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ:
 vﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻣﺸﺨﺺ و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
 vﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮrﻢ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ!
 vاﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در زﻣﯿﻨﻪ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﺎر وردﭘﺮس
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش وردﭘﺮس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺬار ی روی
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
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 -۲ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﻨﻮان ﻟﻨﺪﯾﻨﮓ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻨﺮ ی
و ﮐﻠﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺪف ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﺮاﺗﮋ ی ﺳﺌﻮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮ ی از
ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﯾﻪ دﻫﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش اﺳﺖ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ارزان ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت:
 vﺳﺎدﮔﯽ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻣﺤﺼﻮل را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ و روش ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و درﯾﺎﻓﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.
 vاز ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.
 vدر ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
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ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ
و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺳﺎﯾﺖ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای
ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
 -۳ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﻧﻘﺪ و ﮔﺰارش از ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ
دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﻧﻘﺪ و ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ
وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮔﺰارش ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻓﯿﻠﻢ ،رﺳﺘﻮران ،ﺧﻮدرو ،ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﻣﻮزﯾﮏ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎ .ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﺬب ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﯾﺎ رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﺘﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﺑﺎ اراﯾﻪ ﮔﺰارش و ﻧﻘﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ زﯾﺎدی
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ درآﻣﺪزاﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا از
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ:
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 vدر ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن
در اﯾﻦ ﮐﺎر دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
 vﺑﺮای ﺧﻮب و ﺑﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ
آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 vﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 vﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻤﺎ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

از اﯾﻦ ﻧﻮع وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر وﺟﻮد دارد و ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻘﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ،ﭘﺪال ،ﻓﯿﺪﯾﻠﯿﻮ و… اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮان و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
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ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ راﯾﺞ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻧﻈﺮ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
 -۴ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻨﮏ “ﭼﻄﻮر” ﯾﺎ “ﭼﮕﻮﻧﻪ”
اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ راﯾﺞ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ﻏﺬا و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺒﻨﺪد
ﭘﺎﺳﺨﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روی
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮای زﯾﺎد و ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻢ از ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻨﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت:
 vﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ ﮐﺎر را از اﺑﺘﺪا و ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻧﮑﺎت
ﺳﺎده آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت وﺑﺴﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺌﻮ
ﭼﯿﺴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻣﻮزش از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ.
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 vﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرآﻣﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 vﮐﺎرﺑﺮان را در ﺳﺎﯾﺖ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای رد و ﺑﺪل اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﯾﺎ ﻓﺮوم ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 vاﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﭙﺰ ی ،ﺧﻮدرو ،ﮐﻨﮑﻮر ﯾﺎ ﻣﻮاردی
از اﯾﻦ دﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻤﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ
و ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻤﺮغ،
ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ و … ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ
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ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺨﻮرد و ﻣﻮاردی ﻣﻮﻓﻖ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک،
ﺑﯿﻤﻪ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺎﻧﮑﯽ و … .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﻮد.

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا
روش ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ارزش و اﻋﺘﺒﺎر آن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ در ﮐﻨﺎر روشﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 -۱ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان
ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎر
آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺷﺎﻧﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪن آن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯿﺸﻮد وﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ
از روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮام ﮐﺎر ی دﺷﻮار اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا دارد.
ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا:
 vﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدی را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ.
 vﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار و ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
ﮐﻨﯿﺪ.
 vﻣﺤﺘﻮای اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﯿﺴﺖ.
در ﮐﻨﺎر آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای را ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻨﺪﯾﻨﮓ و اﯾﻨﺘﺮاﮐﺘﯿﻮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮام ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ روﻏﻦ ﭘﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
 -۲ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ،ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ
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ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺟﻤﻊ آور ی ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻫﺎﺳﺖ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻫﻨﮓ ﻫﺎ ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ
ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ی
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان
زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ
زوﻣﯿﺖ و ﺑﺨﺶ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ در آن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ:
 vاﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 vﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮا را ﺳﺎده ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
 vاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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 -۳ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﺒﻮب در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ی ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد .واﮐﻨﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ:
 vﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 vﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺨﺺ و روﻧﺪی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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 vﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ وﯾﺪﺋﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ
ﻣﻬﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻣﺠﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه
اﺳﺘﺎرت آپ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد.
 -۴ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺪﺋﻮ و ﭘﺎدﮐﺴﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺪﻳﻮ و ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﺑﺮوﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن
زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎ ﺻﺮف ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ارزش وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ را دارد.

ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺪﯾﻮ:
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 vﺣﺘﻤﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﺋﻮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺎ
ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
 vﺗﺮﺟﯿﺤﺎ از زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ در وﯾﺪﻳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﻣﺤﺘﻮای
ﻣﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
 vوﯾﺪﺋﻮ ﺧﻮد را در اﺑﺰارﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﮔﺬار ی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﭘﺎرات و ﯾﻮﺗﯿﻮب
ﺑﺎرﮔﺬار ی ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﮔﺬار ی ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﯾﺎ وﯾﺪﺋﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺎدﮐﺴﺖ وﺑﺴﯿﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و
ﻣﺠﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
 -۵ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ زﺣﻤﺘﺶ ﻧﻤﯽ ارزد وﻟﯽ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ
درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ ،ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺣﺘﯽ
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ﻧﺎم اﻓﺮاد را ﺟﻤﻊ آور ی ﮐﻨﯿﺪ و در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
 vﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ۵۰ .ﺗﺎ ۱۲۰
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﺪه آل اﺳﺖ.
 vﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺘﺎب را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
 vدر اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﺎی آن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﭙﯽ ﺷﺪن آن را از رﻗﺒﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺑﺴﯿﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر  ۳ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ۱۵۰۰۰
ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻔﻮذ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮑﯽ
از ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﺳﻮال ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ دارﯾﺪ .ﻣﻮﺿﻮع را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و واﮐﻨﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﺮادی ﻧﺪارد ﮐﻪ
از ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻟﻬﺎم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮﯾﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺘﻦ آن را ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،از
ﺗﺼﻮﯾﺮ و و ﯾﺪﺋﻮ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ارزﺷﻤﻨﺪ
 .1ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟
 vاﺑﺰار Keyword Planner
 vﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ
 vاﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار kwfinder
 .2اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درآﻣﺪ زاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
 .3در ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﭼﻘﺪر رﻗﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد؟
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ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎر ی ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪون
ﻫﺪف ﮔﺬار ی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎrﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻠﻤﺎت ﻫﺪف را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:
 vﮐﺎرﺑﺮان ﭼﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟
 vاﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
 vدر ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﭼﻘﺪر رﻗﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد؟
اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻫﺪف و ﻣﯿﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﺮﯾﮏ از
آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻠﻤﺎت ﻫﺪف و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

 -۱ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟
اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺌﻮ از ﺧﻮد ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،در ﭼﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ .در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺧﻮد ﻟﯿﺴﺘﯽ از
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ﮐﻠﻤﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌˆﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﺑﺰار  ،Keyword Plannerﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﻤﺎت
 Keyword Plannerﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ
 Google Adwordsﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در آن وارد ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان
ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﺳﻄﺢ رﻗﺎﺑﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در  keyword plannerاراﯾﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﯾﮏ اﺑﺰار ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﺌﻮ و ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻌˆﻦ ﻣﯿﺰان
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﻤﺎت در ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده
از اﺑﺰار ﺧﻮد ﺷﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از آن را دﺷﻮار ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻓﻌﺎل در ﮔﻮﮔﻞ ادوردز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار  keyword plannerرا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎrﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار  keyword plannerﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
 vاﻋﺪاد اراﯾﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ورودی ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آﻣﺎر واﻗﻌﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮔﻮﮔﻞ اﺧﺘﻼف
دارﻧﺪ.
 vﻫﻨﮕﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻮدن
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 vﺣﺘﯽ اﮔﺮ رﺗﺒﻪ  ۱ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ  ۵۰درﺻﺪ از اﯾﻦ
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.
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 vﻣﯿﺰان رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻠﻤﺎت در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﮔﻮﮔﻞ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در آن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﮕﺎم
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه در ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﻬﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از
ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻗﯿﻘﺎ
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ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮ اﺷﺎره دارﻧﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ از اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ ﺧﻼﻗﯿﺖ وﺑﺴﯿﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎrﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارkwfinder
ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺑﺰار
 kwfinder.comاﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ روزاﻧﻪ
 ۵ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮ و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی
آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ و رﻗﺎﺑﺖ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﻼف  keyword plannerﻣﯿﺰان رﻗﺎﺑﺖ را ﺑﺮاﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﺌﻮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮاد اﯾﻦ اﺑﺰار ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﯽ آن در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرات ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺮﻃﺮف
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ آﻣﺎرﻫﺎی kwfinder
ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌˆﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ.

 -۲اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درآﻣﺪ زاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ی
ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺗﺼﻮر
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارزش آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ،
ﮐﺎرﺑﺮ ی ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در رﺗﺒﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ
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ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از آن ﺧﺎرج
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ۷۵درﺻﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻐˆﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
داﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮان درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺒﺎرات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮ ی از
ﻃﺮف ﮔﻮﮔﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻗﺪر ی ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۷۵درﺻﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﻋﺒﺎرات ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﮐﻠﻤﻪ ای
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﺘﻮان ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ داﻧﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻣﺸﺨﺺ اﺷﺎره دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﻮﺿﻮع دﻗﯿﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ
ِ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﺎت در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎrﻦ اﺳﺖ )ﺗﻨﻮع ﻋﺒﺎرات زﯾﺎد اﺳﺖ( در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﺎﺑﺖ در

84

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ – اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺌﻮ

SEO forever

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻫﺪف ﮔﺬار ی روی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﻪ روی ﻋﺒﺎرات ﮐﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺪف ﮔﺬار ی
ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرات ﮐﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻌﺮف ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت “ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
در ﺗﻬﺮان” را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎrﻦ ﺗﺮ از اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ “ﮔﻮﺷﯽ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ” را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده اﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮐﻠﻤﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ارزش ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯿﺰان رﻗﺎﺑﺖ در آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎrﻦ اﺳﺖ.
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 -۳در ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﭼﻘﺪر رﻗﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد؟
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ارزش ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯿﺰان رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺗﻌˆﻦ ﻣﯿﺰان رﻗﺎﺑﺖ روش ﻫﺎی زﯾﺎدی در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
روش ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﮔﻮﮔﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﻗﺒﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 vﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد؟
 vﺳﺎﯾﺖ رﻗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ؟
 vرﺗﺒﻪ اﻟﮑﺴﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟
 vﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺼﺮ ی ﺳﺎﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 vﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان و ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه ﯾﺎ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬار ی را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﺪ.
 vﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ؟
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ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﮐﻤﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان رﻗﺎﺑﺖ در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ و ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر
ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺳﺎﯾﺖ  kwfinderاﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﯾﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار را ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎر
را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎده ﺗﺮ آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ وﻟﯽ در درازﻣﺪت ﮐﻠﻤﺎت دﺷﻮار را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ.
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ در ﺳﺌﻮ
 .1ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟
 vﺗﻔﺎوت ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
 vﺗﻔﺎوت ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﺎﻟﻮ و ﻧﻮﻓﺎﻟﻮ
 vﻣﺘﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه ﯾﺎ Anchor Text
 .2ﺗﻌˆﻦ ارزش ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ
 vاﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ ﯾﺎ Domain Authority
 vاﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ Page Authority
 vﺗﻌﺪاد ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ
 vارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﺎﯾﺖ
 vﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ
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ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی را ﻣﯿﺘﻮان ﭘﺮﺑﺤﺚ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺌﻮ داﻧﺴﺖ و ﻧﻈﺮات ﺿﺪ و
ﻧﻘﯿﺾ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺟﺮای آن وﺟﻮد
دارد .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ اﺑﺘﺪا درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﭼﯿﺴﺖ و ﭘﺲ از
آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻟﯿﻨﮏ ،ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ دﯾﮕﺮی در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯿﺸﻮد .رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن
را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ رﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
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ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ و اﯾﻨﺪﮐﺲ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﺮ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ رﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در آن ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺤﺎت ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺳﺎ ﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ی ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ
داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺒﺤﺚ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی داﺧﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد
ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺤﺎت ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪ ای از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ای دﯾﮕﺮ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﻨﮏ داﺧﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
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وﻟﯽ اﮔﺮ ﻟﯿﻨﮏ از ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎوت ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﺎﻟﻮ و ﻧﻮﻓﺎﻟﻮ
ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ را ﻣﯿﺘﻮان از ﻣﻨﻈﺮ ی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد .ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺶ ﻓﺮض  Dofollowﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﮐﺪ  HTMLآن از
وﯾﮋﮔﯽ  Nofollowاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ
ﻧﻮﻓﺎﻟﻮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ی ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺪف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺞ رﻧﮏ ) (Page Rankرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و در آن
زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی
آن در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ داﺷﺖ .ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﺌﻮ و ﻣﺪﯾﺮان وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ از اﯾﻦ
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ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺎدل ﻟﯿﻨﮏ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ
ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ زﯾﺎد ﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ،ﮔﻮﮔﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد را آﭘﺪﯾﺖ ﮐﺮد و
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ روش ﻫﺎی
ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﭘﯿﺞ رﻧﮏ را ﺑﻪ
ﮐﻠﯽ ﺣﺬف ﮐﺮده و ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی را
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﻣﺘﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه ﯾﺎ Anchor Text
ﻣﺘﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮ روی ﭼﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺮار داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮔﺬﺷﺘﻪ راﯾﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ “ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ” و ﻟﯿﻨﮏ را ﺑﺮ روی ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﺪادﻧﺪ .در ﻋﻤﻞ
ﻋﺒﺎرت “اﯾﻨﺠﺎ” ﻣﺘﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Anchor Textﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻟﯿﻨﮏ
ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻼ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت “ﮐﺘﺎب” ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ در ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺒﺎرت ﮐﺘﺎب را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت “ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ” اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺷﻤﺎ در ﻋﺒﺎرت “ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ” ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ  Anchor Textﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ
ﺗﻤﺎم ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ از ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  Anchor Textﻧﯿﺰ
ﺑﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﭙﻢ و ﺟﺮﯾﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی راﯾﺞ در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت راﯾﺞ ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 vﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﻫﺪف ﺑﺮای ﺳﺌﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ “ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ”
 vﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ “وﺑﺴﯿﻤﺎ”
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 vﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ و ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺪف ﻣﺎﻧﻨﺪ “ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ وﺑﺴﯿﻤﺎ”
 vﻋﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ “ﺻﻔﺤﻪ” ﯾﺎ “ﻣﻨﺒﻊ”
 vﻋﺒﺎرات ﻃﻮﻻﻧﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ “ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ”
اﮔﺮ ﺗﻮازن ﻻزم ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ی ﻫﺎی ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺜﺒﺖ.

ﺗﻌˆﻦ ارزش ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ارزش
و اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از دﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺗﻌˆﻦ ارزش ﯾﮏ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
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 -۱اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ ﯾﺎ Domain Authority
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﻌˆﻦ اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﻤﺮ داﻣﻨﻪ ،ﻧﻮع داﻣﻨﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﺗﻌﺪاد
ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و …  .ﻫﺮﭼﻘﺪر اﻋﺘﺒﺎر
داﻣﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ داده اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ارزش ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن
ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۲اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ Page Authority
اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ دارد وﻟﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎص
از آن داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻣﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ از آن ﻟﯿﻨﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎrﻨﯽ در آن
داﻣﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻌˆﻦ ﻣﯿﮕﺮدد.
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ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی داﺧﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت آن داﻣﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ  page authorityو  domain authorityاﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  Serpcheckerﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ
 mangools.comﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و  open site explorerﮐﻪ اﺑﺰار ی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﺳﺎﯾﺖ  moz.comاﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ
 mozﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ وﺑﺴﯿﻤﺎ و ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ وﺑﺴﯿﻤﺎ اﺳﺖ.
 -۳ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ
ﻫﺮ داﻣﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯿﺪﻫﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻟﯿﻨﮏ
داده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ در ﮐﻞ ﯾﮏ داﻣﻨﻪ
ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ درج رﯾﭙﻮرﺗﺎژ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺑﮏ
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ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻟﯿﻨﮏ داده اﻧﺪ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﻣﯿﺸﻮد.

 -۴ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮏ دﻫﻨﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ آن دارد و ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ در
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺤﺎت ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮرﻫﺎی
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮕﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
داﻧﻠﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻔﺮ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ و …
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ
ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ در ﺳﺎﯾﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﯿﻨﮏ
ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺳﺎﯾﺪﺑﺎر و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﻮﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﯿﻨﮏ

97

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ – اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺌﻮ

SEO forever

ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺪﺑﺎر و ﻓﻮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺪﺑﺎر ﻗﺮار داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در ﻫﻤﻪ
ﺻﻔﺤﺎت آن ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ
 Sitewideﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﯾﮏ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن آن ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎت
ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار زﯾﺎد اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎrﺪ.
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ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﺌﻮ درج
رﯾﭙﻮرﺗﺎژ را ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﮐﺴﺐ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ و اﺳﺘﺮاﺗﮋ ی درﺳﺖ ﺑﺮای ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی
داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ
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زﯾﺮا اﺷﺘﺒﺎه در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻮد.
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ
 .1ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ
 vﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﻤﻨﺪ
 vﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 vﺗﻬﯿﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن
 vارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﺮوم ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
 .2ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﯽ ارزش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ
 .3ﭼﺮا ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯽ ارزش ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ؟
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ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ
ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارد رﯾﺴﮏ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ،اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی راﯾﺞ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ.
ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ای ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ای
در داﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی
ﻗﺮارﮔﯿﺮی آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﭼﯿﺴﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.

آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ راﯾﮕﺎن
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪی زﻣﺎﻧﺒﺮ و
دﺷﻮار اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ارزش اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﻮد .روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ
ﻟﯿﻨﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﭙﺮدازﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪارﻧﺪ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
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 -۱ﮐﺴﺐ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺟﺬاب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺟﻌﯽ در آن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺎrﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ-
دﻫﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ از ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارد و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﯾﺎ در ﻓﺮوم ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان رد و ﺑﺪل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
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 vآﻣﻮزش ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اراﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 vاز ﺗﺼﻮﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 vﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮان در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 vﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ آﻣﻮزش ﮐﻮﺗﺎه و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﯾﮏ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ و دﻗﯿﻖ
اراﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۲ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
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ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮ ی ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
 vﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون ﻣﺨﺎﻃﺐ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎ ،دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ
ﺳﺎز ی ﺑﯽ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 vﻣﯿﺰان اﺷﺘﺮاک ﮔﺬار ی و ﻻﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ارزش
ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
 vﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎﯾﺖ را ﻋﯿﻨﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﭙﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه
از ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده و ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
را در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
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 vﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی
ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارد.
 vﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی  ۱ﯾﺎ  ۲ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ی ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 -۳ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ راﯾﮕﺎن
ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ
ﻟﯿﻨﮏ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮان
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻋﺘﺒﺎر و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻘﺎﻻت ارزﺷﻤﻨﺪ از ﻃﺮف ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
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ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮارد زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
 vﻣﺤﺘﻮای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 vدر ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ی ﺷﻤﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 vﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ را ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﻋﺒﺎرات ﮐﻢ رﻗﺎﺑﺖ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 vدر ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺪﻫﯿﺪ.
 vﺻﻔﺤﺎت ﻣﺤﺒﻮب در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺪف را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

 -۴ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﺮوم ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روش ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در ﻓﺮوم ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﮔﺮ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺐ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ
ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﯿﺸﻮد.
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ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
 vاز ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
 vدﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮاﻟﯽ در ﻫﻤﺎن
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ.
 vدر ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻟﯿﻨﮏ ﺧﻮد را در ﻣﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 vاز ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات زﯾﺎد در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 vدﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﯽ ارزش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ
در ﮐﻨﺎر ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ اﻣﺮوز
ارزش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺴﺘﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ.
 vﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﺑﻼگ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮا در آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ.
 vﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺘﺸﺎر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻘﺎﻻت در آﻧﻬﺎ.
 vﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ در داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﺎدل ﻟﯿﻨﮏ.
 vﺗﺒﺎدل ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻢ ارزش و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد.
 vاﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ اﻧﺒﻮه.
 vاﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮ ی در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮوم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
و ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﻫﺪف درج ﻟﯿﻨﮏ در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ.
 vارﺳﺎل ﻧﻈﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ.
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ﭼﺮا ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯽ ارزش ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ؟
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﭙﻢ و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻟﯿﻨﮏ
ﺳﺎز ی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ی ﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻌˆﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی ﺷﻤﺎ
دارد و درک رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل  ۶ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۱۰ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ارزﺷﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
وﻟﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه  ۵۰ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آن اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۱۰۰ﻟﯿﻨﮏ از ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ دارد وﻟﯽ  ۸۰درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮏ
 Anchor Textﻣﺸﺨﺺ ﻫﺪف ﮔﺬار ی ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎر ی و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺳﺎ ﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﻣﮑﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎ ﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎrﺪ ﮐﻨﺪ.
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ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﻧﺸﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ را ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 vﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ را در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
و در  ۶ﻣﺎه اول ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 vﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺪﻫﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻢ ارزش ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ ارزش و از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 vﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺻﻔﺤﺎت
داﺧﻠﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 vﻫﻤﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﻋﺒﺎرات و
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎز ی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 vدر ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﺎدل ﻟﯿﻨﮏ ﯾﺎ داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ
 .1ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی ﭼﯿﺴﺖ؟
 .2ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﺌﻮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی
 vﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪی و آدرس دﻫﯽ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ
 vﻣﻨﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی و ﻫﻢ در ﺳﺌﻮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
 vﻋﺒﺎرات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
 vﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای رﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ
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در دﻧﯿﺎﯾﯽ اﯾﺪه آل ﻣﯿﺘﻮان ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی ﺑﻬﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا
ﻧﻤﻮد وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯿﺘﻮان از اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎری
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در دو راﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮ و ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ
و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮدو را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
در آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮ ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬار ی ﺻﻔﺤﺎت ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اراﯾﻪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و
ﺗﺒﻠﺖ ،اراﯾﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه و ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،اﻣﮑﺎن اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ،اﺷﺘﺮاک ﮔﺬار ی در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و … ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻬﻢ
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻫﺮدو داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ) UXDﯾﺎ
 (UEDﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮ ی و وﻓﺎدار ی او ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده،
ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﻟﺬت ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮ ی و ﻣﺤﺼﻮل
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی ﯾﻌﻨﯽ راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺎﯾﺖ و درک ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد در آن.

ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻧﺖ
و رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ،اﻧﺘﺨﺎب ادﺑﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﺳﺎﯾﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ
داﻧﺴﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی ﺧﻮب در ﮐﻨﺎر ﺳﺌﻮی ﻗﻮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای

114

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ – اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺌﻮ

SEO forever

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ دو ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
در ﻣﻮاردی رو در روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .در اداﻣﻪ  ۴ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﺌﻮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ی را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
 -1ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪی و آدرس دﻫﯽ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ
در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ و ﮔﻮﮔﻞ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای
ﻣﻤﮑﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺮو را ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اراﯾﻪ دﻫﺪ.
در دﻧﯿﺎی ﺑﺪون ﺳﺌﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻟﯿﺴﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻫﺮﮐﺪام اﻃﻼﻋﺎت آن را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﻮد
و ﻋﻤﻼ ﻫﺪف ﮔﺬار ی ﺑﺮ روی ﻋﺒﺎرات ﭘﺮﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮔﻮﮔﻞ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس ،رﺳﺘﻮارن ﻧﺰدﯾﮏ
ﭘﺎرک وی ﯾﺎ آﺗﻠﯿﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ؟ و از
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ی ﮐﻪ از ﮔﻮﮔﻞ وارد اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺟﻮاب ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺌﻮ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ای
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ او
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
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ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺑﺮ ی ﮐﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ای ارﺟﺎع داده ﺷﻮد ﮐﻪ اوﻻ آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دوﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی او
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﯿﺎﻃﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس
را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ی ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﮔﻮﮔﻞ
وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ را در آدرس ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻫﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻋﻤﻼ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﻣﮑﺎن ﺗﻐˆﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده اﻧﺪ.
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 -۲ﻣﻨﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی و ﻫﻢ در ﺳﺌﻮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی ﺑﻪ ﻣﺎ اﻟﻘﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ و ﻣﻨﻮﻫﺎی در دﺳﺘﺮس
ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ
ﺑﻪ او ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﻢ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻣﺎ ﻗﺮار دارد دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﺮای او ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ زﯾﺮا
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای
از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻮ اﺳﺖ وﻟﯽ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﻨﮏ در ﻣﻨﻮ ﻋﻤﻼ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺌﻮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
را در ﻣﻨﻮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺪﺑﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﻬﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺮﯾﺪ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروی دﺳﺖ دوم ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺟﺬاب اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی درﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی آن در
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ.
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 -۳ﻋﺒﺎرات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ آﯾﻔﻮن  ۶ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻨﻮان
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪ آﯾﻔﻮن  ۶ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن  ۶ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؟ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ از ﺣﺎﻟﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻋﺒﺎرات ﻏﯿﺮ
ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮓ  titleو  Meta descriptionﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺘﻮای
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎ را ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ آﯾﻔﻮن  ۶اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ را ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن  ۶ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ.
ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻋﺒﺎرت آﯾﻔﻮن  ۶در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻗﺮار
داده اﯾﺪ دور از ذﻫﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار
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دﻫﯿﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ،ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﺻﻞ و … ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

در ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺒﺎرات ﭘﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎرﺑﺮان را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن
ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﺷﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در ﺳﺎﯾﺖ
دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺌﻮ
ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ و آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۴ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای رﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت وب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی در راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ درک ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ را ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ
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ﻣﺎﻧﻨﺪ  Ajaxو  Angularﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ آرﺷﯿﻮ ﻋﻈﯿﻤﯽ از
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ از ﺟﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ آن از دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ
او ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد.
اﮔﺮ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺶ ﺷﺪه ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت از دﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻋﻤﻼ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻮﺗﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ.
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ رﻧﻮ در اﯾﺮان اﺷﺎره
ﮐﺮد ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ در ﺳﺌﻮ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ
اﺻﻠﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺪرن ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺪر ن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻮی دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﯾﮏ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ،زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ و
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﮑﺮار ﻣﯿﺸﻮد و ﻋﻤﻼ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ را از
ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﺎرج ﻣﯿﮑﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮ ﺳﺌﻮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
راه ﺣﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐˆﺮات
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ﮐﻮﭼﮏ در آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ
ﻗﻮت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺳﺌﻮ ﻫﺮ دو ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻏﻔﻠﺖ از ﻫﺮﮐﺪام آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و رﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد .ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﮐﺘﺎب ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را ﺑﺮای ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺎﯾﺖ در
دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ از اﯾﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آن ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از
اﻟﮕﻮ ﺑﺮداری ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﺪف آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده و ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺌﻮ
ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ۹ﻓﺼﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺳﺌﻮ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﻫﺪف از ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ آزﻣﻮن ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺮور
ﺑﺮاﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﮑﺎت ﻇﺮﯾﻒ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
آزﻣﻮن ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ و اﺷﺘﺒﺎه را در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻧﯿﺖ
اﺻﻠﯽ آن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺌﻮ

