ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز | اﺑﺰار ﻣﺎز
ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺌﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺳﺌﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،اﺑﺰار ﻣﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﺌﻮ آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ

ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽﭘﺮدازم.

ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺳﺌﻮ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻤﺎ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺌﻮﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﻻزم اﺳﺖ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﻋﻠﻢ ﺳﺌﻮ
را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﭙﺮدازم.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺎﯾﺖ MOZ
وب ﺳﺎﯾﺖ  MOZﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ و اﺑﺰار آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺌﻮ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  rand fishkinراه اﻧﺪازی ﺷﺪه

اﺳﺖ .ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﯾﺖ  MOZﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آن ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ
داﻣﻨﻪ  SEOMOZ.ORGو  SEOMOZ.COMﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ آن ﺑﻪ

 MOZ.COMﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ داﻣﻨﻪ روی ﻓﻀﺎی وب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻟﺰوم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
اﯾﻦ روزﻫﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻦ و ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ وب ﺳﺎﯾﺘﺸﺎن را ﺑﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﯿﻠﺒﻮردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻌﺮض

رﻫﮕﺬران ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه ،ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﺑﮕﯿﺮد )در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭼﯿﺴﺖ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺘﻪام( و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ

و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد و ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻣﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺘﺎج

ﻣﺪﯾﺎ و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮای روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در ) SERPدر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺌﻮ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﻢ؟ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺳﺌﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪام( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ را ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ،در ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ورودی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻬﺮت در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
داﺷﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺰد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﮔﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ
روی آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺌﻮ ﺑﺪون اﺑﺰار ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!

ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ در ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ

ﺳﺌﻮی ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺗﮓ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺎدی را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺌﻮﮐﺎر ﺧﻮب از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻋﻠﻢ ﺳﺌﻮ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ و اﺟﺮا ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗﺌﻮریﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ

ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺣﺘﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺳﺌﻮ ﻣﻄﺮح ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ،درﮔﯿﺮ آزﻣﻮن و

ﺧﻄﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﺮوزه از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﺳﺌﻮ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ در دام آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﻮﯾﺪ.

اﺑﺰارﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮد از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻢ ﺳﺌﻮ ،از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ،ﯾﻮاﺳﺖ ﺳﺌﻮ ) (Yoast Seoاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ

اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی وردﭘﺮس ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺤﺒﻮب آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ )ﺑﻪ ﺻﻔﺤﮥ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺳﺌﻮ در وردﭘﺮس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ( اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺰار ﯾﻮاﺳﺖ
ﺳﺌﻮ ،ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﻮاﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﺻﻔﺤﻪ و ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺟﻬﺖ

دادن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﺘﺎن ،ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد؛ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻼ
ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﺑﯽﻧﻘﺺ را ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز ﯾﺎ اﺑﺰار ﻣﺎز ﭼﯿﺴﺖ؟

ً
اﺧﯿﺮا آی ﭘﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮده و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﮑﻦ ﯾﺎ
اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ  Mozﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
اﮐﺴﺘﻨﺸﻦ  ZenMateﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﺟﻬﺖ دور زدن اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎده و ﺑﯽآﻻﯾﺶ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ  moz.comﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن را ﺗﺎ  ۱۸۰درﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﻣﺎز ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ،ﮐﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻨﺤﺼﺮ

ﺑﻪ ﻓﺮدی را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎز در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺻﻔﺤﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻋﺎﻟﯽ در ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ،در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪی راﯾﮕﺎن
و ﻏﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﺰارﻫﺎی راﯾﮕﺎن
ﻣﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ اﮐﺎﻧﺖ ﻣﺎز ﭘﺮو )ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ(
ﻗﺎﺑﻞ

ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ

ﺗﻤﺪﯾﺪ؟

ﻣﺎﻫﻪ ۱

زﻣﺎن

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎز

اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻞ در ﻃﻮل اﺷﺘﺮاک  ۱ﻣﺎه ﯾﮏ اﮐﺎﻧﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﻢ

Moz Pro

ﺿﻤﺎﻧﺖ

درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ

 Moz Proﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪای ﺑﻬﺘﺮ در ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی

ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﺌﻮ

ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﻴﻳﻦﺗﺮ اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﮥ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎ اﮔﺮ راﻫﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﮔﻮﮔﻞ ادز ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ دﻟﺨﻮاه

را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮده و اﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺷﻤﺎ از ﮔﻮﮔﻞ ادز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﺮﺳﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﮥ اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ؛ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ اول!

ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ و ﯾﻮﺗﯿﻮب )ﮐﻪ آن ﻫﻢ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ(

ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ راه ﭼﺎرۀ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺰد
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺌﻮ روی آورﯾﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز ﺑﻪ دو دﺳﺘﮥ راﯾﮕﺎن و ﻏﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو،

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک اﺑﺰار  Mozرا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ

ﺟﺎ و درﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ادﻏﺎم دﺳﺘﻮرات و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﯾﻦ اﺑﺰار و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن از ﻋﻠﻢ ﺳﺌﻮ ،رﺳﺘﮕﺎری
اﺑﺪی را ﺑﺮای وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

اﺑﺰارﻫﺎی راﯾﮕﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ moz

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﯾﺖ  Mozﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻬﺮۀ ﻻزم را ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی راﯾﮕﺎن  Mozﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ وارد

اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

اﺑﺰار Keyword Explorer
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم اﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﻢ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺤﺘﻮا ﻻزم اﺳﺖ روی آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻮر دﻫﯿﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﻮورد اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺎﻧﺖ

و ﺗﺎﻴﻳﺪ آن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻠﻤﮥ ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎز ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ

ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺷﻤﺎ روی آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻮری ﻧﺪادهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی درﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺑﻪ زﻋﻢ ﺑﺴﯿﺎری ،اﺑﺰار  Keyword Explorerﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
•

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﯾﮏ ﺳﻮال ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ روش ،ﯾﮑﯽ
از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

•

اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﯾﮏ
از ﻋﺒﺎرات ،ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻋﺎﯾﺪﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

•

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮥ ﮐﻠﯿﺪی را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪای را در ﺳﺮپ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

•

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﮥ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﻗﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار راﯾﮕﺎن ﻣﺎز  ۹۵درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

•

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﺑﺰار  Keyword Explorerﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن را ذﺧﯿﺮه و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.

•

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﺑﺰار ،از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ  CSVﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

•

ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ دارﯾﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪی ،ﺷﻤﺎ را وادار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روی ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻮر دﻫﯿﺪ و
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

•

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﯿﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

•

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﮐﯿﻮورد اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﻣﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﮥ ﮐﻠﯿﺪی ،در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
وﺿﻌﯿﺘﯽ دارد و آن را ﺑﺎ اوﺿﺎع ﻫﻤﺎن ﮐﻠﻤﮥ ﮐﻠﯿﺪی در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی رﻗﯿﺐ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺑﺰار Link Explorer

اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ

ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ و در ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی ﺑﮏﻟﯿﻨﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻟﯿﻨﮏ اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﻣﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ

اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﮑﺮ ﺗﮑﺴﺖﻫﺎ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.

اﺑﺰار Moz Bar
اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﯾﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻵن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺼﺐ اﯾﻦ
اﻓﺰوﻧﻪی ﻣﺮورﮔﺮ ،اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎز ﺑﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻔﯿﺪی را از ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ

اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
•

اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺗﺒﮥ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را در ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻋﺘﺒﺎر داﻣﻨﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن Domain Authority
ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ در ﺳﺮپ را دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،داﻣﯿﻦ اﺗﻮرﯾﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﻈﺮ ﮔﻮﮔﻞ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

•

اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺤﻪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻣﯿﻦ اﺗﻮرﯾﺘﯽ ،اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺤﻪ ارزش ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ
 ،۱۰۰ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز ﺑﺎ اﻋﻼم اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ رﺗﺒﻪای در ﺻﻔﺤﻪی
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺞ اﺗﻮرﯾﺘﯽ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

•

اﺳﭙﻢ اﺳﮑﻮر :رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرSpam Score ،روی  ۲۷ﻣﻮرد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ،ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ و ﻃﻮل
URLﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯽرﺑﻂ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و اﮔﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ  ۶۱اﻟﯽ  ۱۰۰ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ،ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

اﺑﺰار My Online Presence
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﯿﭻ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﺪارد.

اﺑﺰار راﯾﮕﺎن Domain Analysis
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ داﻣﻨﻪای را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در اﯾﻦ اﺑﺰار آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ،ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن داﻣﻨﻪ اﺳﺖ.

اﺑﺰار MozCast
ﺷﺎﯾﺪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی راﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎز اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،وﯾﺠﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آب و

ﻫﻮا اﺳﺖ! اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺧﺎصMozCast ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آب و ﻫﻮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﺷﻬﺮﻫﺎ رو ﺑﻪ رو ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آب و ﻫﻮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

ﮔﻮﮔﻞ را ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻮا ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺗﺮ و ﮔﺮم ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺖ .ﭘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
آب و ﻫﻮای ﮔﻮﮔﻞ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ درﺑﺎره اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻮق
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ
و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ ﻣﺎز اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ

اﺷﺘﺮاک ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮح داده ﺷﺪ را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ و از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ،

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﺎزﺑﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی  Link Explorerو Keyword
 Explorerدر اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

اﺑﺰارﻫﺎی ﻏﯿﺮ راﯾﮕﺎن )ﭘﻮﻟﯽ( ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻏﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﻣﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ  Moz Proدرﺑﯿﺎﻴﻳﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ

اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﮕﺬارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ در  Moz Proﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش

ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﺑﺰارﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻣﺎز ﻣﯽﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎز ﭘﺮو در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

اﺑﺰار Rank Tracking
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ؛ رﻧﮏ ﺗﺮﮐﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ

ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮود ﺷﻤﺎ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ دارﻧﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
آن )در ﺻﻮرت ﻟﺰوم( اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﺑﺰار Crawl Diagnostics
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﺎتﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را از دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای را در ﺳﺮپ

ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﯾﻦ اﺑﺰار ﺧﺰش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺻﻔﺤﻪ و ﻣﺤﺘﻮای
ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی آن ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .در واﻗﻊ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ

اﯾﻨﮑﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺧﺰش رﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ،ﺧﺎصﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﺑﺰار Page Optimization Score
اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ را در ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﺑﺰار  Content Optimizationﺑﻪ ﺷﻤﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل آنﻫﺎ روی ﻣﺤﺘﻮاﯾﺘﺎن،

ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻔﺤﮥ ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﺧﺰش در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎز را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق ،ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﺰار و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ارﺗﻘﺎ دادهاﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ،اﺑﺰارﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺳﺎﯾﺖ  Mozﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻏﻨﯽﺗﺮ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﮐﺎﻧﺖ  Moz Proو اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎز ،ﺷﻤﺎ را

ﭼﻨﺪ ﻗﺪم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﻫﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ راﯾﮕﺎن ﻣﺎز ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪام ﻻزم ،ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﺖ

اﻣﺎ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺎز ﭘﺮو ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن وﯾﮋه
در  Moz.comوﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺎﻧﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳۰روز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن

از ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت  Moz Proو اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر

ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺶ روﯾﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ از وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ ،ﺛﺒﺖ اﯾﻤﯿﻞ ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و ﺗﺎﻴﻳﺪ اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن اﺳﺖ.

اﻣﯿﺪوارم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎز و آﻣﻮزشﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺪار ﺻﻌﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.

