 ۱۰اﺷﺘﺒﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ را
ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﯾ ﻋﻤﻞ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺴﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ در ﺣﻮزه وب و

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ.

ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ،ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی آن

داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺗﻮر ﻋﻬﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺳﺨﺘﯿﺮی ﻫﺎی زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺨﺘﯿﺮی
زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﯾ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ در

اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ  10اﺷﺘﺒﺎﻫ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎ اﺧﺘﻼل روﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺷﺘﺒﺎه

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺳﺌﻮ ﺷﺪه در واﻗﻊ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد.
در واﻗﻊ ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺻﻔﺤﻪ و آن ﻣﻄﻠﺐ در آن ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺧﺎص ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﯾ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ،اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ ﺑ ﻟﯿﻨ راﯾﺎن،ﻗﻮی و ﻣﻮﺛﺮ
ﯾ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺠ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی رخ ﻣ دﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی
ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی دﻗﺖ ﻧﻤ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﺎ ،اﺻﻄﻼﺣﺎﺗ در ﺑﺎره ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درک آن ﺳﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺎدق
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎده و ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت زﺣﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻄﻠﺐ
روی ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ درﺑﺎره آن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را
اﻧﺠـــــﺎم دﻫﯿـــــﺪ .ﺷﻤـــــﺎ ﻣـــــ ﺗﻮاﻧﯿـــــﺪ ﺑـــــﺎ اﺳـــــﺘﻔﺎده از اﺑـــــﺰار ﻫـــــﺎی Google AdWords
KeywordPlanner ، Google Trends ، SEMrush

و  Moz Keyword Explorerﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺧﻮد را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه از ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی

اﯾﻦ ﺗﻔﺮ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻮد ،ﮐﺎﻣﻼ
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد و ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه از آن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ درﺑﺎره ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺷﻮد و ﺧﯿﺎل ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی آن را ﮔﻮل ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺷﻤﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ درک و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣ دﻫﺪ و

ﯾﻘﯿﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎ را ﺗﺼﻨﻌ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی

اﯾﺠﺎد و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮاﯾ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻧﺪارد ﯾ دﯾﺮ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﯾ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺧﺎص را در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورﯾﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻨﺘﺎن را ﺑﺎ آن ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻤﺎم
ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن در ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﯾﻌﻨ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳ ﻣ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ
ﻣﯿﺎن آن ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪواژه ای ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ اارﺗﺒﺎﻃ ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.

اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧ رخ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﯾ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻨﺠﺎﻧﯿﺪ .در

ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﺪﺗﺎ درﺑﺎره ﮐﻠﯿﺪواژه ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای ﮐﭙ

ﮐﭙـ ﮐـﺮدن ﻣﺤﺘـﻮای دﯾـﺮ ﺳـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ ،ﯾـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر ﭼﻨـﺪ ﺑـﺎره ﻣﺤﺘﻮاﻫـﺎی ﺗـﺮاری ﺳـﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗـﺎن ﯾـ از

اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ در ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﮐﭙ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮا از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
دﯾﺮ اﮔﺮﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺎﯾﺪه داﺷﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ،ﯾ ﻋﻤﻞ اﺳﭙﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻨﺎﻟﺘ ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ داده
ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﭙ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی

ﺧﻄﺮﻧﺎﮐ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ و ﻣﺘﺎﺗ ﻫﺎ

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮا ،زﻣﺎﻧ ﮐﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺗ ﻫﺎ و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا
اﯾﻦ دو از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوری ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﻨﺪ .ﻋﻨﻮان و ﻣﺘﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﺎﺗ وﺟﻮد دارد .ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ و ﻣﺘﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺮای ﮐﻠﯿ ﮐﺮدن روی ﻟﯿﻨ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺘﻮاﻧﺎران ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ وﻟ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی
 altرا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.

از دﺳﺖ دادن ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ

ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﺎران ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺘﻮاﯾﺘﺎن را

ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ.

ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻟﯿﻨ ﺧﺎرﺟ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣ دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﻟﯿﻨ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ و
ارزش ﻋﻠﻤ ﺑﺎﻻﯾ دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑ در ﮔﻮﮔﻞ دارﻧﺪ
زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺮاﻓﯿ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮد.

ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی داﺧﻠ

ﺑﻌﻀ اوﻗﺎت در ﻟﯿﻨ دﻫ ﻫﺎی داﺧﻠ ﺳﺎﯾﺖ ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗ رخ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ روﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ
ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد .ﻗﺮار دادن ﻟﯿﻨ ﻫﺎی داﺧﻠ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﻃﻮری ﻟﯿﻨ دﻫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺳﺮدرﮔﻢ و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻋﺪم ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺖ

ﺑﺮﺧ ﮔﻤﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮا ﺻﺪق ﻣ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﮐﺎرﺑﺮ
ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ اﺻﻞ ﻣﻬﻤ اﺳﺖ .ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را
اﺛﺒﺎت ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن وﺑﺮدی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﺳﺌﻮ ﻣﺤﻠ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ

اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﺘﺎن در ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
اﻋﺘﺒﺎر وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی وﺑﻼﮔﺘﺎن را در ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 Reddit، Diggو  Quoraﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻓﺎﻟﻮور ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﺎر ﺳﺒﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻮرد آن
ﻣﺤﺘﻮا ﻣ ﺷﻮد.

ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺮدن ﺳﺎﯾﺖ

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی آن را آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺪاد ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫ اﺳﺖ .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻈﻢ ،ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﯾ
ﮐﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Google Analyticsو Google

 Webmaster Toolsآن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

