ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮﯾﻊ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮔﻮﮔﻞ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮم ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در آﻣﻮزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻟﯿﻨﮏ
ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ و ﺳﺌﻮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻧﯿﺰ روش ﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی راﯾﺞ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﮐﻼه ﺳﯿﺎه را دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ
ﭘﺎﻴﻳﻦ ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

اﺻ ﻼً ﭼﺮا ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ از روش ﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ،اﯾﻨﻘﺪر از ﻃﺮف ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺻﻼً ﭼﻪ دﻟﯿﻞ دارد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﻮزش داده ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻣﻘﺎﻻت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﻮزه ﺳﺌﻮ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﻤﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﻋﺒﺎرات ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎﻻ و ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﺳﺖ .اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺷﻤﺎ
وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮی روش ﻫﺎی درﺳﺖ و اﺻﻮﻟﯽ را در
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻪ روﺷﯽ درﺳﺖ و ﭼﻪ روﺷﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.

 ۵روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ) ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی رﺗﺒﻪ!(
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ دور ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﯾﺎ اﯾﺪه ای ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه اﺳﺖ ﯾﺎ روزی ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
•

ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه در واﻗﻊ ﯾﮏ زﯾﺎده روی در اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی اﺻﻮل ﺳﺌﻮ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
 Over Optimizationﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 . 1ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ Over Optimization

 . 2ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا
 . 3روش ﻫﺎی  Black hatدر ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی
 . 4اﺳﭙﻢ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ

 . 5ﺳﺌﻮ ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺪی رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ

