ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺌﻮی ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ  White-Hat Seoﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه .ﺗﻤﺎم
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ روش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ ،از ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده دور ﺷﺪه اﯾﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ،رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی او را اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﯾﺎد
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
•

در واﻗﻊ ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺸﻮد

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺪف اول و آﺧﺮ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ

ﻫﻨﻮز ﻫﻢ رﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای درک ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺳﺌﻮ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،اﺛﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮔﻮﮔﻞ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺪف
ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
در ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.

اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ:
از ﮐﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدن ﻫﺪف ﺧﻮد از ﭼﻪ روش ﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Google Webmaster Guidelinesﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از روش ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮدش ﺑﻪ
آن ﻫﺎ اﯾﻤﺎن دارد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

 ۶ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن روش ﻫﺎی White Hat Seo
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺌﻮ را ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﯽرﺳﯿﻢ:
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺌﻮ :ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ دارﯾﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻄﻮر و ﺑﻪ ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ؟
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،آﻧﺎﻟﯿﺰ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺪف :ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ در ﺳﺌﻮ ﮐﺎرﺑﺮد دارد وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده را از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ؟
ً
دﻗﯿﻘﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ :در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﻮﮔﻞ از ﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮب و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮب و ارزﺷﻤﻨﺪ
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد؟ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻠﻤﺎت »ﺧﻮب« و »ارزﺷﻤﻨﺪ« را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽرﺳﯿﻢ؟

ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ :ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﯾﺖ را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﻘﺪر از ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ را

ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ؟

ﺳﺌﻮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل :ﺗﺎ ﺣﺎﻻ دﯾﺪﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺪون ﻣﻮﺗﻮر و اﺟﺰای دروﻧﯽ آن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﯾﺪ؟ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﺮی اﻋﻀﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ

ً
واﻗﻌﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
دارد ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارد.

ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ :وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ دﻫﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ آﯾﺎ ﻫﺮ روﺷﯽ

از اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد؟

