ﺳﺌﻮ ﯾﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺌﻮ ﯾﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ رﺗﺒﮥ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ،در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻔﺤﺎت ،ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ ” “SERPﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آدرس آن در

ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .از ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ:

•

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺳﺎﯾﺖ

ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺘﻮا

•
•

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﺻﯿﻞ

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در رﺗﺒﮥ ﺑﻬﺘﺮی
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺳﺌﻮ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی در ﻧﺘﺎﯾﺞ ُارﮔﺎﻧﯿﮏ “ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ”ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺌﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﺻﯿﻞﺗﺮ ،ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮ ،ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ و آﻣﻮزﻧﺪهﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را در
رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﻤﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در اﺻﻞ ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ؟

ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻮﮔﻞ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؛ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد درﺻﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ورودی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﮔﻮﮔﻞ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﻨﮓ در رﺗﺒﮥ دوم ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ آن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻔﺖ درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ!

ﺑﺪونﺷﮏ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮده و ﻫﻤﮥ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺌﻮ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ در ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار دارد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ،ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺳﺌﻮ ﻣﺨﻔﻒ ﭼﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﺖ؟

ﺳﺌﻮ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪۀ ﻋﺒﺎرت Search Engine Optimizationﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ اﮔﺮ

ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﻣﺸﺨﺼﺎ واژه  SEOدر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎر ﺳﺌﻮ ﻣﯽﮔﻮﻴﻳﻢ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ ،از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

دﻟﯿﻞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
در دﻧﯿﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﻣﺮوز ،ارزش ﺳﺌﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺮ روز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﺧﻮد

ﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ،وﺑﻼگ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ دارﯾﺪ ،ﺳﺌﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺘﺎن

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮ در ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺌﻮ ارج ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮه ﮐﻪ
ﺷﺪه ،ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺌﻮ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ:

- ۱ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺨﺴﺖ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯿﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

- ۲ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮥ ﮐﻠﯿﺪی

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺗﺎن وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.

- ۳ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ارزان اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

- ۴ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

- ۵ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺗﻠﮕﺮام ،ﺗﻮﻴﻳﺘﺮ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

- ۶اﮔﺮ دو ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺌﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد ،ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﭼﺮا ﺳﺌﻮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺨﺴﺖ آن را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﻤﮥ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ده ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺟﺴﺘﺠﻮ “ده ﺳﺎﯾﺖ” ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺟﺰء ﺳﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ و دﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺳﺌﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ ﮐﻠﯿﺪی را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺴﺘﺮه ﻧﯿﺎز دارد ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در آن ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف اﺳﺖ.
ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺮوش
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻧﺲ

زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ آنﻫﺎ دارﯾﺪ.

ﺳﺌﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ً
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ! ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺌﻮ ،ﻧﺨﺴﺖ
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ،

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺌﻮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای آن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺗﺒﮥ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ

ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺳﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دو ﺳﺎﯾﺖ در ﯾﮏ ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﻗﯿﺐ ﺳﺌﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺖ اﻟﻒ دارای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﺎﻟﯽ و

ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؛ ﮐﺎرﺑﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد .ﺳﺎﯾﺖ ب ﺳﺮﻋﺖ

ﺑﺎرﮔﺬاری ﭘﺎﻴﻳﻦ ،ﻗﺎﻟﺐ ﻏﯿﺮ رﯾﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮ و ﻣﺤﺘﻮای ﻏﯿﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ دارد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ دو ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﻫﻢ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ اﻟﻒ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﭼﺮا ﺷﺎﯾﺪ؟

ﭼﻮن ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺳﺎده اﺳﺖ:
ﭼﻮن ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﯿﺴﺖ.

اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ و ﻓﺮوش ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﭼﻮن

ﺳﺌﻮ ﻓﺮآﯾﻨﺪی زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ .ﺧﻮدﺗﺎن را ﺟﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؛

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮروی ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت داﺷﺘﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ

ﺑﺪﻫﺪ!؟

اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ

ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺌﻮ ﺑﻘﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪونﺷﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ

ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺎهﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی ﻋﺒﺎرات ﻫﺪﻓﺘﺎن در ﮔﻮﮔﻞ رﺗﺒﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ از آن ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺑﯿﺴﺖ ﻣﻮرد از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت راﯾﺞ در ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺌﻮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ روش ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ،اﺻﻄﺎﺣﺎت ﺧﺎص و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را دارد! در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺳﺌﻮ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

SEO

SEM

SERP

Keyword

On Page SEO

Off Page SEO

Backlink

UX-user experience
UI-user interface

Responsive Design
External Links
Internal Links

Meta Tag

Anchor Text
Impression

CTR-Clickthrough rate
CTA-Call to action

Bounce rate
Crawling

Index

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺌﻮ در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ رﺗﺒﮥ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﯾﺖ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮارد ﻓﻨﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﺳﭙﺲ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺌﻮی داﺧﻠﯽ و در ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺌﻮی ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﺳﺌﻮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﯾﺎ ﻓﻨﯽ Technical SEO
ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ آن ﭘﯿﺞ ﺳﺌﻮ On-page SEO
ﺳﺌﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ آف ﭘﯿﺞ ﺳﺌﻮ Off-page SEO

اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺰ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺌﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺌﻮ
داﺧﻠﯽ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺳﺌﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری
آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻦ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺌﻮ ،آنﻫﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮدهام .ﺳﺌﻮ در واﻗﻊ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ
از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽﭘﺮدازم.
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ﺳﺌﻮ ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺌﻮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﯾﺎ ﻓﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮی اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ را در ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رﺑﺎتﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.

ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮچ ﮐﻨﺴﻮل و ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺌﻮ ﻓﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ ﺳﺌﻮ ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل

ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ آن ﭘﯿﺞ "روی ﺻﻔﺤﻪ" ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درون ﺳﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﻧﺰد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺌﻮی داﺧﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و اﻟﺒﺘﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ “ “UIاﺷﺎره ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در درازﻣﺪت

ﻧﯿﺰ رﺗﺒﮥ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﺘﯿﺎج ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ روی ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ On-page
 Seoﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ

ﺳﺌﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ آف ﭘﯿﺞ "ﺧﺎرج ﺻﻔﺤﻪ" ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺌﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻟﯿﻨﮏﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺧﺎرﺟﯽ ““Backlinkاﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس در ﺳﺌﻮ ،ﺳﺌﻮ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری روی آن

ﮐﺎر ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ زﯾﺎدهروی در ﺳﺌﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ دﺷﻮار ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ

درﺑﺎرۀ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﯽﮔﺪار ﺑﻪ آب ﻧﺰﻧﯿﺪ!

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ ﺳﺌﻮ ﺧﺎرﺟﯽ

اﻧﻮاع ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﺌﻮ ،روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ راهﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺎنآور ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ،ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ و

ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ روشﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺘﻤﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ
ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی
ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه

ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﺳﺌﻮ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روش ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ

ﻫﻤﺎن  White Hat SEOاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ و
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﮥ دﻟﺨﻮاه ﻣﺎ را در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در دراز ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺌﻮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺗﺒﮥ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،اﺣﺘﻤﺎل ُاﻓﺖ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ارزش واﻗﻌﯽ

ﺳﺌﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ.

ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Gray hat SEOرا ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺟﺮای آن ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﻌﯽ در ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را دارﻧﺪ!

ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻣﺤﺘﻮای داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ورودی ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن
ﺳﺎﯾﺖ وارد ﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮدی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد!

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛

ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از اﯾﻦ روش ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻠﻢ ﺳﺌﻮ ،ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟

ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Black Hat SEOﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﻗﺮار دارد.
در اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺳﺌﻮﮐﺎر ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و دور زدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﺳﺪ.

اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﮐﻠﻤﮥ ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﺘﻦ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﺗﮓﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﭙﯽ،

اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ و دهﻫﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی راﯾﺞ در ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻢ ﺷﻤﺎ

را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ دوام اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻢ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ روش ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روشﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﯾﮏ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺰد ﻃﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ !ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن زﻣﺎن و اﻧﺮژی ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺌﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺎی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﺌﻮ ﻣﯽﭘﺮدازم:
اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر در ﻣﯿﺎن رﻗﺒﺎ

اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن ﺳﺌﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رﺗﺒﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

ﺳﺌﻮ ﭼﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﺰاﯾﺎ دارد و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد! اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ
در اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺳﺌﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻫﻢ دارد .در اداﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﺌﻮ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ!

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ!

در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ ،ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ!
ﺳﺌﻮ ﯾﮏ روش ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺮﺑﺎزده اﺳﺖ!

ﺳﺌﻮ ﭼﻪ اﻫﺪاﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺘﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ در اﻧﺘﻬﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻣﺎن ﺧﺘﻢ

ﺷﻮد.

ﻫﺪف از ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ورودیﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ

ﮐﺎر ورودیﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻃﯽ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﺮﮔﺰ از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ،

ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺌﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺌﻮ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را
از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ! ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت؛

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺌﻮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺳﺌﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

ﻫﺪف ﺳﺌﻮ ﻓﻘﻂ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ و ﺑﺲ!
ﺳﺌﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ دارد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ُرک ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻروی ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ رﺗﺒﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﺎ آﺧﺮ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﻫﺪف
ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮدش اﺳﺖ.

ﺷﺮور ﻧﺒﺎش ،ﺷﻌﺎر رﺳﻤﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﻟﻖ آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﻟﻖ آن را ﭘﺎوول

ﺑﻮﭼﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺗﯿﻢ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺟﯽﻣﯿﻞ ﺑﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻟﻖ آن را اﻣﯿﺖ ﭘﺎﺗﻞ ،ﻣﻬﻨﺪس ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ
ﺷﻌﺎر را ﻧﻮﻋﯽ اﻟﮕﻮی اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﯽرﻗﯿﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﯿﻨﮓ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی از ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻘﺐﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮدش اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

ﺳﺌﻮ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ در واﻗﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن آن ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اراﺋﻪ آنﻫﺎ

ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮدش را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد!

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﺑﺮروی ﻣﻮﺗﻮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎسﻫﺎی

ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد در وب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود؛ زﯾﺮا ﻫﺪف ﮔﻮﮔﻞ رﺿﺎﯾﺖ
ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ از روشﻫﺎی ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ و ﻫﻢ
ﮔﻮﮔﻞ ﺿﺮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺿﺮر ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ از ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی از روشﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺳﺌﻮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری راﯾﮕﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ!
ﺣﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ و دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮ روی آن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ؛
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺌﻮی ﺧﻮب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺌﻮ ﺑﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﺳﺎدهﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ از ﻋﻠﻢ

ﺳﺌﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ از اﯾﻦ ِﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﺮای
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺌﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ،ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛

راﺳﺘﯽ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺪرت دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل را دﺳﺖﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.

