ﻣﻌﺮﻓ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻨﯿ ﻫﺎ و راه ﻫﺎی ﺳﺌﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ

اﺻﻠ در ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠ و آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎﯾ
ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺌﻮی ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ ،دﯾﺮ ﻗﺪﯾﻤ و ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﻓﺎﮐﺘﻮر

ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه” ﺗﻠﻘ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﺳﺌﻮ ،ﺳﺌﻮی داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ،در ﻣﻮرد
ﺗﻨﯿ ﻫﺎ و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒ را ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟ

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ دارای ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ آﮔﺎه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه در رﺗﺒﻪ ﮔﯿﺮی ﺳﺎﯾﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺌﻮ داﺧﻠ وب ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﺳﺌﻮ ﻧﺎﻣﺬاری ﻣ ﺷﻮد .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿ وب ﺳﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣ رﺳﺪ .ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ
ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادن آن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﯾ ﻫﻤﭽﻮن
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺌﻮی داﺧﻠ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ
ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ۱۱ :ﺗﻨﯿ ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺗﺒﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ
ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮان رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ را

در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.

اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﻣﺮوزه

در واﻗﻊ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آن در وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ .ﯾ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮ،
ﺳﺎده ﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺗﻮر ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿ ورودی
ﺳـﺎﯾﺖ ﻣـ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﻣـ داﻧﯿـﺪ ،اﻓﺰاﯾـﺶ ﺗﺮاﻓﯿـ ورودی ﺳـﺎﯾﺖ ﻣـ ﺗﻮاﻧـﺪ ﯾـ از اﻟﻤـﺎن ﻫـﺎی

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ و ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ ی آن در ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮد.
ﺟﺬب ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺌﻮ ،ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ
آﻧﺎن ،ﯾ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺋﻤ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ارزش ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾ از ﻣﻬﻢ

ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺌﻮ داﺧﻠ

ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ، on-page SEOﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻗﺪاﻣﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠ
ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮاﯾ آن اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﺻﻼح در ﺳﺎﺧﺘﺎر  URLﻫﺎی ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ
اﺻﻼح و ﺑﺮرﺳ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن
درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻔﺤﺎت و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﻣ
ﺷﻮد.
ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺻﻼح ﺗ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺪف
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮا
ﻟﯿﻨ ﺳﺎزی در ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ و ﺟﺎﯾﺬاری اﯾﻦ ﻟﯿﻨ ﻫﺎ در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ آﺳﺎن ﺗﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ و ادﯾﺖ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻓﻌﻠ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺪف
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳ ﮐﺪ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ و رﻓﻊ اﯾﺮادات در آن
اﺻﻼح و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺒ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﻓﺰودن اﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﮐﺜﺮی آن
اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮی داﺧﻠ

ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و راﻫﺎر ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺮد
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸ از ﺳﺌﻮ ﮐﻠ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺳﺌﻮ داﺧﻠ اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ رﺗﺒﻪ و ﺗﺮاﻓﯿ ﺳﺎﯾﺖ
از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻫﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮاﯾ و ﻫﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی
ﮐﺪ ﻫﺎی  htmlﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ
اﮔﺮ ﺳﺌﻮی داﺧﻠ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .در ﮐﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮی داﺧﻠ در درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ و ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی ﮐﺎرﺑﺮ و ﺑﺎ
ارزش ﺗﻠﻘ ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ در ﺳﺌﻮ داﺧﻠ وردﭘﺮس
 6اﺻﻞ ﻣﻬﻢ در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ

ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﺮ ﺳﺌﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎت ﺳﺌﻮی داﺧﻠ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ای ﻣﺨﺘﺼﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ 6 اﺻﻞ ﻣﻬﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ :اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ :در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺎن داده ﻣ ﺷﻮد،
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ در ﮐﻨﺎر آن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎارزش ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ از
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎی ﺟﺬاﺑ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ ﮐﺮدن و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن

ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﻨﻈﻢ از ﺗ ﻫﺎی ﻫﺪﯾﻨ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮای ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻟﯿﻨ ﻫﺎ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﺐ و
درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻫﺎی ﺳﺌﻮ
از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺳﺌﻮ ،رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠ ﯾ ارزﯾﺎﺑ از ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 Google Analyticsﯾ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧ ﮔﻮﮔﻞ اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻣﺎﻧﺎﺗ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺑﺬارد ،ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮاﻓﯿ،
ﻣﯿﺰان ﺧﺮوج از ﺳﺎﯾﺖ ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وب ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و ارزﯾﺎﺑ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و … ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ.
 Google Search Consoleﯾ دﯾﺮ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی راﯾﺎن ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
اﻣﺎﻧﺎﺗ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺮاری ،وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺻﻔﺤﺎت ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻟﯿﻨ
دادﻧﺪ و … ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
 Browseoاز اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﺘﻮا و ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

از دﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد:
Google Kyeword Planner
Google Mobile-Friendly Test
Sitechekup
Open Site Explorer
آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺌﻮ

ﺳﺌﻮ )(SEOﺧﻼﺻﻪ ی ﻋﺒﺎرت  Search Engine Optimizitionاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻌﻨ ﻣ ﺷﻮد .ﺳﺌﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻨﯿ ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ارزش وب ﺳﺎﯾﺖ

ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .

اﻣﺮوزه راﻫﺎر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺮای آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﻨﯿ ﻫﺎ ،داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد .

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻟﻮرﯾﺘﻤ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺌﻮ اراﺋﻪ
ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از  200ﻣﻌﯿﺎر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺳﺌﻮ اﻣﺮوزه ﯾ از ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﺷﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ
ﺳﺌﻮ ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎ ﻃ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺎﻣﻠ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ روز ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
اداﻣﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﮐﺜﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺳﻨﺘ) در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ( ﻫﻨﻮز در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺻﺎدق اﺳﺖ  ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺌﻮ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اداﻣﻪ دارد و از ﺳﺎل  2000ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از 100
ﺑﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ و آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀ از آﻧﻬﺎ ،رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ،ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ “راﻫﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤ ”ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد دﯾﺪاری و ﻋﻤﻠﺮد ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧ از ﺗﺎﮐﺘﯿ ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ  ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ

اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ در ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘ ﭘﯿﺶ روی اﻓﺮاد ﻗﺮار دارد ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻦ راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﺎن ﺑﺎ
ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ی ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻫﻨﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ در
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺟﻮع ﮐﺮده در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮﭼﻪ رﺗﺒﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .از ﻃﺮﻓ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در
دﯾﺮ ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﯿﺰ ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﻓﺮاد آن را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﺬارﻧﺪ.
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﯾ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم اﺳﺖ

ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی

ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺤﺘﻮا را ﻧﻮﺷﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت

ﮐﻠﯿﺪی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺣﺎوی
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﯾﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ را ﻧﺪارد
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﺘﻮای
ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﺎت را ﮐﺮاول ﮐﺮده و ﭘﺮ ﺗﺮار ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات را ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی درﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ دﯾﺮ ﺟﺰء ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ
داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻄﻠﺒ
ﺟﺬاب ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و دﯾﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ زور در ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ
ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺘﺮادف را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑ ﻟﯿﻨ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

روشﻫﺎ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار
ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﯾ دﯾﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑ ﻟﯿﻨ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑ ﻟﯿﻨ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻗﺪری ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر اﺻﻠ آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪا و ارﺳﺎل ﺑ ﻟﯿﻨ ﺑﻮده اﺳﺖ و در آن
زﻣﺎن ﯾ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑ ﻟﯿﻨ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺶ را داﺷﺘﻨﺪ در ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎﯾﺸﺎن از ﺑ ﻟﯿﻨ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑ ﻟﯿﻨ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺰء ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾ از  ۵ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠ اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻪ ی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑ ﻟﯿﻨ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﺮوزه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑ ﻟﯿﻨ ﻫﺎ ﯾ از اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑ ﻟﯿﻨ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻃﻼع از

ﺳﺎﺧﺖ درﺳﺖ ﺑ ﻟﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ی ﺧﻮﺑ ﺑﯿﺮﯾﺪ.
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی

اﻣﺮوزه ﯾ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻠ در ﺳﺌﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ

اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﮔﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی در رﺗﺒﻪ دﻫ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺎﯾﺖ

ﺳﭙﺮی ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﺗـﻮﺟﻪ داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﯿـﺪ ﻻزم اﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﻮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾـﻦ ﮐـﺎرﺑﺮان را ﺑـﻪ ﺧـﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده و اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ را ﺟﺬاب ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن و
ﻃﺮاﺣ ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎ و ﺳﺎده از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻃﺮاﺣ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد زﯾﺮا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﻮﮔﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ی ﻧﺰدﯾ از ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺌﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻓ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و ﺑﻪ راﺣﺘ از ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺬف ﺷﺪه ،ﺑﻄﻮرﯾﻪ ﯾ دﯾﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ
داﺧ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﻼف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺗ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻌﻨ دار و ﻣﻔﻬﻮم دار

ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﻋﺲ ﻫﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ از
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ ﻣﺘﻨ ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ روﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد در
ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﯿﺪ.
ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ در داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﭘﻨﻮﺋﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ و ﮐﺸﻒ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ دارای ﺑ ﻟﯿﻨ ﻣﺼﻨﻮﻋ و ﻏﯿﺮ واﻗﻌ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑ ﻟﯿﻨ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺷﻮد و

ﺳﺎﯾﺖ را در داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻨﯿﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﺮ داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ و وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در آن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دارای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﯿﻨ در آن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ و وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ

اﯾﻦ ﺣﺎل دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰء اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ
ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺌﻮی ﺧﻮد

را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ و ﺟﺬب ﺗﺮاﻓﯿ ،دﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه

ﯾ از ﺗﺼﻮرات ﻏﻠﻂ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻓﯿ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮان وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﯿ روی ﻟﯿﻨ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ
زﯾﺮا ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮد.
ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ی ﻧﺎدرﺳﺖ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻠﻤﺎت
ﮐﻠﯿﺪی دارﯾﺪ و در آن رﺗﺒﻪ ی ﺑﺎﻻ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و ﺣﻮزه ی ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط
ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭼﻨﺪاﻧ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ
اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻋﺒﺎراﺗ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺷﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺬاب ﻧﯿﺰ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﻮد.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻮﺗﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه

ﯾ دﯾﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻮر ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از  ۳۰۰ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ رﺗﺒﻪ ی ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در
واﻗﻊ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺰ ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن وﻗﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار
ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰۰ﮐﻠﻤﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠ رﻏﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﺷﻮد و ﻣﻄﻠﺒ ﻣﻔﯿﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ۱۰ :ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در اﯾﺮان در ﺳﺎل ۹۸
داﺷﺘﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ در دﯾﺮ ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺘﻮا و ﺑ ﻟﯿﻨ دﯾﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻮر ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑ ﻟﯿﻨ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
رﺗﺒﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی

ﺟﺴﺘﺠﻮ دارای رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ زﯾﺎدی در ﺷﺒﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺷﻤﺎ در ﺷﺒﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ دﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ

ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه و ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿ

ﮔﻤﺎن ﺑﻌﻀ از اﻓﺮاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿ ﺷﺪه و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﺎت ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺗﺮاﻓﯿ زﯾﺎد ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﯾ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ
ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﻮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮده و آن را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻ
ﺳﻮدی ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد.
وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺌﻮ

اﻣﺮوزه ﯾ دﯾﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺌﻮ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺎدی ﮐﺮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣ رود؛ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴ ﻣﻬﻤﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﯾ ﯾﺎ دو ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از

وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﺷﻮد وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴ ﻣﻬﻤﺎن در

ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﮔﺮ در ﺻﻮرت درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﺰاﯾﺎﯾ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه

اﻣﺮوزه ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،

و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﯾﺎﻓﺘﻦ و اراﺋﻪ ی ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت
را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﺴـــــــﯿﺎری از ﺑﺎزارﯾﺎﺑـــــــﺎن ﺑـــــــﺮای ﮐﻠﻤـــــــﺎت ﮐﻠﯿـــــــﺪی در ﺳـــــــﺌﻮ ﺑـــــــﻪ ﺑﺮﻧـــــــﺎﻣﻪKeyword
Plannerراﯾﺎن  Googleﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮایkeyword
toolاﺳﺖ.اﻣﺮوزه در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ داده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،اﯾﻦ ﯾ
ﻣﺤﺼﻮل راﯾﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  Googleاﺳﺖ ﮐﻪ داده ﻫﺎﯾ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ واﻗﻌﺎً ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﻠﻤﻪ ی ” “Competitionﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﺮاﻓﯿ ﻣ ﭘﺮدازد و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺟﺴﺘﺠﻮی ارﮔﺎﻧﯿ در ﺑﯿﻦ داده ﻫﺎ ﺑ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻏﻠﻂ از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه

ﯾ دﯾﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه “ﭼﺎﺷﻨ ﻏﻠﻂ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی” از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه
در ﺳﺌﻮی داﺧﻠ اﺳﺖ..
در اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ،ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﺳﻄﺢ
وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑ روﯾﻪ و ﺑ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ راه ،ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑ روﯾﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﻄﻠﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ ،ﻋﻨﻮان ، altﻗﺴﻤﺖ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎی ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺪﻧﻪ ی اﺻﻠ ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨ ﺗﺮار ﻣ ﺷﻮد.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﯿﻨ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﺰو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﯾﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ،

ﯾ از ﺗﻨﯿ ﻫﺎی اﺻﻠ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺌﻮ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻠﻘ ﻣ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از راﻫﺎرﻫﺎی
اﺻﻠ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﺌﻮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ زﯾﺮ و رو ﺷﺪن اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫ ﮔﻮﮔﻞ ،اﯾﻦ
ﺗﻨﯿ ﻣﻨﺴﻮخ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﯿ ﻫﺎی دﯾﺮی داده اﺳﺖ.
ﯾـ از راه ﺣـﻞ ﻫـﺎﯾ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺟـﺎﯾﺰﯾﻨ اﯾـﻦ ﻧـﻮع از ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﻫـﺎی ﺳـﺌﻮ ﻣﻨﺴـﻮخ ﺷـﺪه اراﺋﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮادف ﻫﺎی ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺮادف آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮ و ﻧﺰدﯾ ﺗﺮ ﻣ داﻧﺪ.
ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه

ﯾ دﯾﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﮐﻪ از ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﺻـﻮرت ﺑـﺮوز و آﭘـﺪﯾﺖ ﺷـﺪه ﺟﻠـﻮه دﻫﻨـﺪ ،ﺗﻼش دارﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻫـﺮروز ﺑـﺎ ﭘﺴـﺖ ﻫـﺎی ﮐﻮﺗـﺎه و ﻧـﺎﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻧﻈـﺮ
ﻣﺤﺘﻮاﯾ ،آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻓﻌﺎل ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .
اﻣﺎ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ،ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ

و ﻏﻨ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  800ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺤﺘﻮا دارﻧﺪ.
ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﯾ دﯾﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﻟﯿﻨ ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ ﺑ رﺑﻂ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در
اﯾﻦ روش از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ،ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ ﺑ رﺑﻂ ﺑﻪ ﻟﯿﻨ ﻫﺎی داﺧﻠ
ﭘﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ وب ﺳﺎﯾﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺷﻮد .
اﻣﺮوزه اﻣﺎ اﯾﻦ روش از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﯾ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﯾ ﭘﺴﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺎﯾﭙﺮ ﻟﯿﻨ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻪ در
ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ،را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده و در آن ﻣﻄﻠﺐ و ﺳﺎﯾﺖ ،ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻟﯿﻨ ﺳﺎزی داﺧﻠ در ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس
دﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه

از دﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﻤﻪ ی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺠﺎی ﻋﻨﻮان :ﯾ از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ،ذﮐﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﻤﻪ ی
ﮐﻠﯿﺪی در ﻋﻨﻮان اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ ی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی دارد ﺗﺎ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز در ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ،از ﮐﻠﻤﺎت ﺟﺬاب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﻘﺎت ﯾ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی :در اﯾﻦ روش ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﻘﺎت
ﯾ ﮐﻠﻤﻪ ی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر داده ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ

اﮐﻨﻮن اﯾﻦ روش ﺟﺰو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﯾ
ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ اﮐﺜﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺪف ﺧﻮد را در آن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ :ﺑﺠﺎی اﯾﻨﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎ و  urlﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺪف ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺑﻬﺘﺮ ،از راه ﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ اﻣﺮوزی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺌﻮ اﺳﺖ.

