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 شود ینگرفتن از سئو در کسب و کار م جهیچهار علت که منجر به نت

 یکی، سئو ایجستجو  یموتورها یساز نهیآن کسب و کار است. به تیموفق یدیراه کل انیقراردادن کسب و کار در مقابل مشتر

 کهنیجستجو روزانه، با توجه به ا ونیلیب 6از  شی. با بدیکار را انجام ده نیآن ا لهیبه وس دیتوان یاست که م ییاز راه ها

تر هستند،  کیبه فروش نزد تیسا دکنندگانیبازد گریاز د شتریکنند ب یم دایپ یتیساجستجو  قیکه از طر یدکنندگانیبازد

 جستجو نتواند به کسب و کار کمک کند. جیتعجب آور خواهد بود اگر نتا

ئو سود س جیاز کسب و کارها از نتا یکه برخ ی. در حالستندیبخش ن جهینت یسئو به طور مساو یها نیوجود، تمام کمپ نیا با

 یا نهیزآورد و ه یکسب و کارشان به وجود نم یبرا یمناسب جهیرتبه سئو، نت گرید یآورند، اما برخ یبه دست م یبزرگ اریبس

 کنند. یبدون کسب سود را مشاهده م

جر به که من یجیاما نتا دیده شیجستجو افزا یموتور ها یساز نهیبه قیخودتان را از طر تیاس کیتا تراف دیکن یتلاش م اگر

الت ح نیخود شما است. در ا قیسئو از طر یها جهینت فیموضوع تضع نیا لیدل د،یکن یشما شود را مشاهده نم یبرا یسوداور

 .دیکن دایگذارد را پ یم جهینت یفروش ب یبرا شما یکه در تلاش ها ییبه دنبال جاها دیبا

 :دیباش تینگرفتن از سئو سا جهینت شهیبه دنبال ر دیچهار بخش است که شما با ر،یز موارد

 دیریگ یمحسوس را اندازه نم یها کیمتر -1

 !دیریگ یسطح در نظر م کیسئو را در  جیتلاش ها و نتا انواع

در  ازیمورد ن راتییتغ یدهند که کجا یشوند به شما نشان م یم یدرست جمع آور یها کیمتر یریکه از اندازه گ ییها داده

 دی. اما باکنند یشما چگونه بر خلاف توقعات شما عمل م یتلاش ها دیکنند بدان یبه شما کمک م یو حت د،یبده دیبا یاستراتژ

 .دیکن یریدرست را اندازه گ یها کیافتد که شما متر یاتفاق م یموضوع تنها زمان نیدر نظر داشت که ا
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انند م ییها کیمتر گریو د تیسا دیرنک، بازد جیمحسوس مانند پ ریغ یها کیمتر یریکسب و کارها در دام اندازه گ شتریب

ها خوب است، و نشان دهنده آن هستند که  کیمتر نیتمام ا یریکه اندازه گ یدر حال د،یافتند. اشتباه نکن یم نیدوم یتیاوتور

ما ش یبرا یسودآور ایکه منجر به فروش و  ستیآن ن یاست، اما لزوما به معنا افشاهد یبه سو شرفتیشما در حال پ نیکمپ

 شوند. یم

و نقاط تمرکز  تیسا کی(، عملکرد ترافCRO) یساز نهینرخ به لیمانند تبد ییفاکتورها یبر رو دیموضوع، شما با نیا یجا به

 . دیتوجه کن تیدر سا دکنندگانیبازد

ند به شما کمک ک نیتوانند به مانند ا یدارد، نم کتای دیشما به عنوان مثال هزار بازد تیارش آن که وب ساعنوان مثال، گز به

 دهند، چه یانجام م یاز خروج چه کار شیشوند، پ یشما م تیوارد سا یدیکلمه کل کیکه با  یدکنندگانیبازد دیکه بدان

 شوند. یشما خارج م تیزنند و بعد از سا یسر م راکنند، کدام بخش ها  یرا باز م یصفحات

 کسانیهمه آنها را  دیمتفاوت هستند و نبا گریکدیها با  کیمتر تیداند سطح اهم یم یبه خوب یحرفه ا یمتخصص سئو کی

 در نظر گرفت.

 کند یم وسیرا ما دکنندگانیشما بازد تیسا یمحتوا -2

وا موضوع صادق است که محت نیکه ا ی. در حالستین یموفق کاف یسئو یبرا یعال یمحتوا دیمعتقد هستند تول نیمتخصص

 یتنها شرط لازم است و شرط کاف نیارزشمند است، اما ا یاست که به دنبال محتوا یموضوع مخاطب نیا لیسئو است و دل هیپا

 .ستین

 تیسا نندگاندکیبازد یکه بتواند به بهتر شدن زندگ ییمحتوا دیبه تول تیسا یخال یپر کردن جا یمحتوا برا دیاز تول دیبا شما

 تواند به گسترش کسب و کار شما کمک کنند. یمحتوا م نی. ادیاوریب یشما منجر شود رو
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 دیتول یشود، استراتژ یشما منجر به گسترش کسب و کار شما نم یکه چرا رتبه سئو دیسوال مواجه شد نیبا ا یاگر زمان پس

 .دیقرار ده ینیبازب خودتان را مورد یمحتوا

 !دیکن یشده سئو استفاده م یمنقض یها کیاز تاکت -3

اعث رونق ب جهیو در نت تیکاربر در سا یتواند باعث نگاه دار یکه م ییمحتوا دیبه تول یدیکلمات کل یاز تمرکز رو دیبا شما

در  تیتوانست به موفق یم یدیکلمات کل جیها و نتا نکیکه شمارش بک ل یی. روزهادیجهت ده رییشود، تغ یکسب و کار م

 جستجو گذشته است.  جینتا

 جستجو کوچک یموتور ها یکرده است، عنکبوت ها یرا معرف یرتبه ده تمیدر الگور یگوگل استفاده از هوش مصنوع یحال در

ا وجود بک ب حتی –دارند  نییپا تیفیکه ک ییها تیبه دست آورد و سا یتوانند رتبه خوب یم یواقع یشوند. تنها محتوا یتر م

 دست و پا بزنند.  یبه سخت ستجوج جیکسب نتا یبرا دبای – ادیز یها نکیل

 ندارد تیشما اولو یمخاطب برا -4

نها موضوع ت نیاز سئو در کسب و کار منجر شود. ا یریگ جهیتواند به نت یشما م یسئو یدادن به مخاطب در استراتژ تیاولو

تا  رد،یبگ در نظر زیمخاطب را ن یبخش آموزش برا دیشما با یشود، بلکه استراتژ یاجتماع یشبکه ها یابیمنحصر به بازار دینبا

، جستجو نوشته شده باشد یموتورها یکه برا ییمحتوا نیبه محصول شما است. همچن ازمندیبداند به چه علت ن دکنندهیبازد

مثبت  جیتوانند منجر به نتا یسئو نم جینتا نیرار دهند، اما اق ریتحت تاث یمدت کوتاه یجستجو را برا یبتواند موتورها دیشا

جستجو محصولات  یشود، موتور ها یو کار شما م باز شما منجر به رشد کس دیدر کسب و کار شما شود. مخاطب است که با خر

 کنند. ینم یداریشما را خر
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 7171در سال  تیسئو سا تیتقو یبرا گانیرا وهیش 71

است  بیعج اریمن بس یاست و برا یابیبازار یها یاستراتژ نیمهمتر یکیجستجو و سئو  یموتور ها یبرا تیمحبوب شدن سا

بابت  یادیمبالغ ز انهیسال گریدر طرف د نیکنند. همچن یاستفاده نم یبه درست یاستراتژ نیاز شرکت ها هنوز از ا یاریکه بس

 شرکت ها به دست نیاز ا یاریکه بس یجیشود، اما نتا یم نهیطرف شرکت ها هز ازجستجو(  یموتورها یبرا یساز نهیسئو )به

 یساز نهی: بهدینکته مهم را در نظر داشته باش نیندارد. ا یگونه همخوان چیانجام شده، ه یهانهیبا هز سهیآورند در مقا یم

 لهیروش که به وس 11قصد دارم تا به شما  قالهم نی. در استین ادیز یها نهیهز یبه معن شهیجستجو، هم یموتور ها یبرا تیسا

تمام  نیرا آموزش دهم. البته  ا دیکن تیسئو تقو نیبه متخصص ازیو بدون ن گانیرا به صورت را تتانیسا یسئو دیتوان یآنها م

 11 نیا دیتوان یماما  اورد،یشما به ارمغان ب یبرا زیرا ن یگرید ادیز اریتواند امکانات بس یکارشناس سئو، م کیو  ستیراه ن

 انگیرا یروش ها یبه سو شی. پس پدیکن یبخش سئو خوددار نیا یبرا نهیو از صرف هز دیرا خودتان اجرا کن گانیرا وهیش

 سئو.

 بهتر! یدیکردن کلمات کل دایپ -1

 نیا یبرا زین یگانیرا یکه ابزار ها یمخصوصا زمان ست،ین یکار سخت شهیمناسب با کسب و کار شما هم یدیکلمات کل انتخاب

را  Google's Keyword Toolو  Google Trends گانیگوگل دو ابزار را AdWordsکار در دسترس همگان باشد. در 

 .دیاستفاده کن یها به راحتاز آن دیتوان یدهد و م یبه شما م لهستند که گوگ یگانیدو ابزار را نی. ادیا دهیحتما د

 !دیشده را پاک کن یکپ محتوای – 2

 دایخودتان پ تیدر سا یشده را به راحت یکپ اتیکند محتو یخود به شما کمک م Google Search Consoleدر  گوگل

 یبه شما خواهد کرد. محتوا یانیابزار کمک شا نیشود، ا یساز نهیجستجو به یموتور ها یشما برا تیآن که سا ی. برادیکن

 سئو بگذارد. تبهر یبر رو یا یمنف اریبس راتیتواند تاث یشده م یکپ
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 !دیرا درست کن 404ارور  -3

 Googleتواند در  یمشکل م نیحل ا یشما مرده اند. برا تیهستند که در سا یدارند همان صفحات 404که ارور  یصفحات

Search Console دیاقدام کن 301 ریمس رییآن به تغ لیصفحات و تبد نیو اصلاح ا افتنی یبرا. 

 

 !دیسیبنو کتایهر صفحه عنوان  یبرا -4

آن که  یشود. برا یداده م حیعنوان آن صفحه توض نیا لهیکاراکتر باشد که به وس 10کمتر از  یعنوان یدارا دیصفحه با هر

 نیام از اهر کد یبرا کتای ینیاز عناو دیشود، با یساز نهیجستجو به یموتورها یکسب کند و برا یشما رتبه سئو بهتر تیسا

 ید. براآن مطلب باش یاصل یدیداده و شامل کلمه کل حیآن صفحه را توض یمحتوا وهیش نیکه به بهتر دیصفحات استفاده کن

 .دیمناسب را انتخاب کن یو عنوان دیتواند عمل کند، پس دست به کار شو یکس بهتر از شما نم چیکار ه نیا
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 !دیسیعد کننده بنوهر صفحه را متقا یمتا حاتیتوض -5

آن  یمحتوا یکاراکتر باشد که به خوب 160( با کمتر از Meta descriptionمتا ) حاتیتوض یدارا دیبا تیصفحه از سا هر

 کیشود اما در کل یآن صفحه و محتوا نم یبرا میصفحات، منجر به بهبود رتبه مستق یمتا حاتیدهد. توض حیصفحه را توض

کند با خواندن  یجستجو مطلب مورد نظر خود را سرچ م یخواهد داشت. کاربر در موتور ها یادیز اریبس ریخوردن آن صفحه تاث

. ریخ ایدارد هست  ازیکه او ن یزیشما آن چ تیسا یمحتوا ای. آریخ ایشما بشود و  تیوارد سا ایآ ردیگ یم میمتن تصم نیا

 ادیشما را باز کند. اما به  صفحاتکه کاربر را پس از خواندن آن متقاعد کند  دیسیبنو ییمتا حاتیهر صفحه توض یپس برا

و مواجه  تیبه زبان ساده، پس از ورود به سا ایباشد.  یکاربر به دست آوردن یدر آن صفحه برا دیبا حاتیتوض نیا د،یداشته باش

صورت صفحه شما را به  نیا ریکه انتظارش را داشته است، چرا که در غ ندیرا بب یزیصفحه، کاربر همان چ یشدن با محتوا

 شما خواهد گذاشت. یبر رتبه سئو یمنف ریشما شده و تاث تینرخ پرش سا شیموضوع باعث افزا نیسرعت خواهد بست و ا

 !دیکن زیخود را تم تیسا یها نکیل یساختار -6

. از به دیمربوط به آن صفحه و عنوان صفحه استفاده کن یدیاز کلمه کل داشته باشد و در آن ییخوانا دیصفحات شما با نکیل

 .دیکن یرندوم خوددار یکاربردن شماره و کاراکتر ها

 !دیکن یو وبلاگ را به صورت مداوم به روز رسان تیسا -1

ب رتبه کس نیو وبلاگ شما و همچن تیشدن سا نهیبه یتواند برا یمخاطب ارزشمند باشد، م یکه برا یتا زمان شتر،یب یمحتوا

 .دیسیو کاربر پسند بنو دیباشد. پس مطالب جد دیمف تیسا یسئو بهتر برا

 !دیخود استفاده کن یو ... در محتوا H1 – H2 – H3 یاز تگ ها -8
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 یجستجو شناخته م یموتور ها یهدر برا یشود که با تگ ها یبند میتقس ییعنوان ها ریبه ز دیهر محتوا با یصورت منطق به

 یاصل یعنوان ها و عنوان ها ریز یهدر  ها برا نیاز ا بیقائل است. پس به ترت یادیز تیاهم نیعناو نیا یشود. گوگل برا

 .دیمطالب خودتان استفاده کن

 !دیاضافه کن یداخل نکیل -9

به گوگل  یداخل یها نکیل نیگذار خواهد بود، همچن ریتاث اریبس UX یکردن صفحات مربوط به هم در تجربه کاربر نکیل

 .دیاستفاده کن یداخل یها نکیخودتان از ل تیدرک کند. پس در سا یصفحات را به خوب انیکند تا بتواند رابطه م یکمک م

 !دیکن یساز نهیرا به تیسا ریتصاو -10

 یاستفاده شود و در فرمت ها Alt( و Title) لیتات یآنها از تگ ها یبرا دیشوند. با یساز نهیبه دیبا زیهر صفحه ن ریتصاو

 استفاده شود. ریاز تصاو یعموم

 !یمعتبر از منابع خارج یرفرنس ده -11

اد دادن استن یمعتبر برا یدارد. استفاده از رفرنس ها یادیتوجه ز دیکن یم نکیمطلب ل کیبه  یزیبه آن که شما چه چ گوگل

 .تیشما را درک کند و هم به کاربران سا یکند تا اعتبار محتوا یشما هم به گوگل کمک م یبه محتوا

 !دیاستفاده کن یاجتماع یدر شبکه ها یاز اشتراک گذار -12

کنند همراه  یم یاجتماع یآن محتوا در شبکه ها یکه اقدام به اشتراک گذار ییها کونیشما بهتر است با آ تیمطلب سا هر

کند  یشود و به شما کمک م یم تیسا میمستق ریغ یها گنالیس تیباعث تقو یاجتماع یدر شبکه ها یباشد. اشتراک گذار

 .دیاوریدست ب هو وبلاگتان ب تیسا یبرا یشتریب یورود یها نکیل

 !دیکن یساز نهیرا به تیسرعت لود شدن سا -13
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جم و کم کردن ح یساز نهیبه نوع عملکرد شما خواهد داشت. از به یسخت و بستگ اریتواند ساده باشد و هم بس یکار هم م نیا

توانند  یو قدرتمند م عیسر نگیدهنده هاست سیکش و استفاده از سرو یها نیتا استفاده از پلاگ لها،یو کمپرس کردن فا ریتصاو

 کنند. یاریراه شما را  نیدر ا

 !لیموبا یدستگاه ها یبرا یساز نهیبه -14

از  ترشیموضوع ب نیبه ا زیشود. گوگل ن یانجام م لیموبا یاز جستجو گوگل در حال حاضر بر اساس دستگاه ها یاعظم قسمت

شده باشند.  یساز نهیبه لیموبا یدستگاه ها یدهد که برا یرا نشان م یجستجو، صفحات جیدهد و در نتا یم تیهمه ما اهم

 کردن بر عهده طراح و متخصص است ویسپانسیتوسط شما انجام شود. ر گرید یتواند توسط طراح و بخش یکار م نیاز ا یبخش

 اریسبخش ب دیتوان یها شما م نیپلاگ نیا لهی. به وسدیمنظور استفاده کن نیا یبرا AMP یها نیاز پلاگ دیتوان یاما شما هم م

انش است و تجربه و د ازمندیکار ن نیا ،دی. البته توجه داشته باشدیکن یساز نهیبه یلیموبا یدستگاه ها یرا برا تیاز سا یبزرگ

 .دیکن یبرون سپار نیحتما آن را به متخصص د،یلازم را ندار ییکار توانا نیاگر در ا
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 !دیاوریبه دست ب نکیل -15

از  یخشب دیتوان یم د،یدارد، اما اگر تازه دست به کار شد تیسئو سا یها را برا نهیهز نیاز بزرگتر یکی نکیدست آوردن ل به

بر معت یها تیبه مجلات و سا تیسا یگفتگو، تا ارسال محتوا ی. استفاده از انجمن هادیانجام ده گانیکار را به صورت را نیا

 .هستند یمناسب اریبس یشما راه ها تیکردن سا نکیل یاز دوستان و همکاران برا رخواستانتشار دوباره گرفته تا د یبرا

 !دیبد را پاک کن یها نکیل -16

توانند  یه مک ییها نکی. لدییشما شده است را دانلود نما تیکه به سا ییها نکیاز ل یستیل دیتوان یکنسول گوگل شما م در

 یورود نکی. داشتن لدیببر انیاز م تیبه وبمستر آن سا تیبگذارند را با درخواست پاک کردن آدرس سا یشما اثار منف تیبه سا

ه باشد، نه تنها به بهبود رتب نکیمزرعه ل ایاسپم و  تیسا کیاز  یورود نکی. اگر لبودرتبه سئو مثبت نخواهد  یبرا شهیهم

 خواهد گذاشت. تیسا یرتبه سئو یرا هم بر رو یادیز یمنف راتیشما کمک نخواهد کرد، بلکه تاث تیسا یسئو

 !دیخود را به اشتراک بگذار یمحتوا -11

را از  تیاس یدیتول یو بعد محتوا د،یلحظه تامل کن کی د؟یکن یاما با آنها چه کار م د،یسیبنو یخوب اریاست مقالات بس ممکن

از  یاریهستند و ممکن است بس ادیز اریبس یاجتماع یشبکه ها نی. مخاطبدیبه اشتراک بگذار یاجتماع یشبکه ها قیطر

است، خودتان اقدام به  تیفیخوب و با ک شما یوجود ندارد! اگر محتوا ی! مشکلدشما را به اشتراک نگذارن یکاربران محتوا

خواهند  شتریشما ب تیسا یها یهمان ها را به اشتراک خواهند گذاشت و ورود نیمخاطب زین ندهی! در آدیکن یاشتراک گذار

 شد.

موتور  یاخودتان را بر تیتا سا دیاستفاده کن یامکانات به درست نیاز تمام ا دیخدمت شما عرض کنم که تلاش کن دیبا انیپا در

 یبرا تیسا یساز نهیاز کار است، تمام سئو و به یموارد تنها بخش نیا دیداشته باش ادیاما به  د،یکن یساز نهیجستجو به یها
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روش  11 نیخودتان را به ا تیسا نه،یبدون صرف هز دیتوان یشود، اما حداقل م یختم نم دموار نیجستجو به هم یموتورها

 .دیکن تیتقو

 یعاشور یو مترجم: محمد عل سندهینو
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 شوند یتر م یگوگل عمود یگرانبها یکارتها

گوگل  یگرانبها یکارتها 2016سال  یاز ماه م

(Google Rich Cardsبرا )ها و دستور  لمیف ی

 جیدر صفحات نتا شینما شیارائه پ یپخت غذاها برا

ها  تیوب سا رانیمد یگوگل برا SERP یجستجو

  2016نوامبر  21در دسترس قرار گرفت. در روز 

گرانبها  یاز کارتها دیگوگل اعلام کرد دو مدل جد

 یو دوره ها یمحل یرستوران ها ی)برا کایآمر یبرا

 نیباشد. اما ماجرا به هم یدر دسترس م زی( ننیآنلا

 گرید دیجد یجا ختم نشد و گوگل چند کارت گرانبها

 دیکرد. در مدل جد یمعرفپس از آن  یرا در ماه ها

شده اند. به  یطراح یگوگل کارتها به صورت عمود

وانند ت یگوگل م جینتا تکاربران در صفحا لهیوس نیا

کارتها را با اسکرول کردن به چپ و راست در کنار  نیا

 هم مشاهده کنند. 

( Rich Cardsگرانبها ) یساختن کارتها یها را برا تیسا رانیموضوع در وبلاگ خود به وضوع مد نیدر خبر انتشار ا گوگل

 کرده است.  یها معرف تیکاربران به مراجعه به سا قیتشو یها برا وهیش نیاز بهتر یکیکند و آن را  یم قیتشو
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 رانیخود قرار داده است و مد Developerدر بخش  زیکارت ها را ن نیساخت ا یراهنما یها لیموضوع فا نیهم یراستا در

خبر گوگل باز هم وب مستر ها را به استفاده از صفحات  نیدر ا نیآموزش ها استفاده کنند. همچن نیند از اتوان یم تهایسا

AMP کند. یم قیتشو 

 تیتوانند وارد صفحات سا یم ایشما شده و  تیسا AMPکنند وارد صفحات  یم کیشما را کل یگرانبها یکه کارتها یکاربران

 کنند. دایپ یشما دسترس یآموزش ها ایو  یآموزش یدوره ها گریبه د

 شما آسان کند. یکارتها را برا نیدهد تا ساخت ا یم گانیگرانبها گوگل به شما سه ابزار را یساخت کارت ها یبرا

 :(Rich Cardsگرانبها ) یساخت کارتها یابزار گوگل برا سه

 ابزار Structured Data Testing Tool که کارت شما در صفحات  یاز شکل شینما شیپ کیارور ها و  شینما یبرا

 .دیآ یدر م شیجستجو به نما

 ابزار Rich Cards report ارور  یدارا یعمود شینما یدهد کدام کارت برا یدر کنسول جستجو به شما نشان م

 .دیکن تیتقو دیتوان یاست و کدام کارت را م

 ابزار AMP Test صفحات  یاز درست دیتوان یآن م لهیکه به وسAMP حاصل  نانیاطم شینما یخودتان برا تیسا

 .دیکن

 گوگل راتییسئو با تغ ندهیآ

 2011سال  یبرد که گوگل برا یموضوع پ نیتوان به ا یاز آنها نام برده است م 2016سال  یکه گوگل در انتها راتییتغ نیا با

 یگرانبها برا یکارتها ادیقائل خواهد بود و به احتمال ز ادیز اریبس یتیاهم AMP( و صفحات Rich Cardsگرانبها ) یاز کارتها

 خواهند کرد. یسئو باز ندهیآنقش ها را در  نیاز مهمتر یکی



17 
 

امروز  نیاز هم دیبا دیرقبا عقب نمان گریاز د 2011سال  دیخواه یو م دیقائل هست تیخودتان اهم تیسئو سا یاگر برا پس

و صبر  یراتژاست ،یزیبرنامه ر ازمندی. سئو ندیده رییگوگل تغ ازیمورد ن راتییخودتان را بر اساس تغ تیو سا دیدست به کار شو

 د.یامروز آماده شو نیاست، پس از هم

 یعاشور یو مترجم: محمد عل سندهینو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 2016گوگل در اواخر سال  راتییتغ

کرده  انیوب مسترها دو موضع مهم را ب یبرا 2016سال  یانیپا یوبلاگ گوگل وب مستر، در دو مطلب آخر خود در ماه ماه ها

در کنسول  یدیحذف کلمات کل -1دو موضوع عبارتند از:  نیدو موضع باخبر باشند. ا نیاست که مهم است وب مستر ها از ا

پس اگر شما هم . تیصفحات سا ندکسیخزنده و ا یدر ربات ها راتییو تغ تآپدی – 2جستجو گوگل )گوگل وبمستر تولز( و 

 تواند به شما کمک یمطلب م نیدارد، ا تیاهم تانیجستجو( برا یموتور ها یبرا یساز نهیکه سئو )به دیوبمستر هست کی

 کند.  یادیز

 در گوگل وبمستر تولز یدیگوگل با بخش کلمات کل یخداحافظ

 یدیشد، بخش کلمات کل یوبمسترها( شناخته م یگوگل هنوز به عنوان وبمستر تولز )ابزار ها یها که کنسول جستجو شتریپ

 اننیکرده است اطم دایشما را پ تیخود سا یگوگل در خزشها یکه ربات ها نیشد از ا یآن م لهیبود که به وس یا وهیتنها ش

 تیاگوگل توانسته است در س ایشدند آ یآن وبمستر ها متوجه م لهیکه به وس ودخوب ب اریبس یا وهیابزار ش نی. ادیکسب کن

ود در کنسول خ راتییتغ جادیبود، اما گوگل اقدام به ا دیمف یادیز اریمدت بس یابزار برا نی. اریخ ایآن ها خزش داشته باشد 

 شده است. ذفبخش از کنسول وبمستر ح نینموده است و در وبلاگ وبمستر گوگل اعلام شد که ا

ابزار به وبمستر ها کمک  نیمنظور استفاده کنند. ا نیا یبرا googlebot fetchتوانند از ابزار  یحال حاضر، وب مستر ها م در

 نیا یها تیقابل گریکنند و از د یرا بررس تیشده سا ندکسیجستجو شده و ا یدیکند تا در لحظه بتوانند اوضاع کلمات کل یم

 بهره مند شوند. زیابزار ن

 به وبمستر ها شنهادیپ

 که هم گوگل نیا یتوانند ذهن شما را بخوانند، پس راه حل دست خود شما است. برا ینم ت،یوب سا دکنندگانیو بازد گوگل

 ست؟یاره چشما درب تیسا دیروشن کن یبه سادگ دیشما ارتباط برقرار کنند، تلاش کن تیو هم مخاطبان بتوانند بهتر با وب سا
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وست شما را د تیگوگل سا دیخواه یگوگل است، اگر م هیتوص نیناخته شود؟ اش ماش تیسا دیدوست دار یچه موضوعات یو برا

 .دیو آنها را اجرا کن دیآن گوش ده یها هیداشته باشد، به توص

  تیصفحات سا ندکسیخزنده و ا یدر ربات ها راتییو تغ تیآپد

و بعد از آن حذف  Feature-phoneشده است، ابتدا بازنشسته شدن ربات  میشاخه تقس ریخود به دو ز راتیبخش از تغ نیا

Feature-phone کینزد اریبس ندهیاز کنسول وبمستر گوگل در آ. 

 بازنشسته شد Feature-phone ربات

 یآن از وب مستر ها م یکند و به جا یخود استفاده نم یجستجو یموتور ها یربات خزنده برا نیاز ا گریاعلام کرد د گوگل

استفاده کنند، تگ  Feature-phoneخواهند از  یهوشمند، هنوز م یها لیخواهد تا اگر به جز صفحات دسکتاپ و موبا

handheld صفحات به کار ببرند.  نیا یرا برا 

 باشد:  یم ریتگ به صورت ز نینمونه ا د،یافراد هست نیاز ا یکیشما هم  اگر

<link rel="alternate" media="handheld" href="/[current page URL]" /> 

 ییها یبه نشانه گذار Feature-phoneاست که صفحات  نیکند ا یخزش استفاده نم یربات برا نیکه گوگل از ا نیا لیدل

راحان خود را با ط زیخاطر گوگل ن نیکنند. به هم یسئو از آن ها استفاده نم نیو متخصص تیطراحان وب سا گریدارند که د ازین

ه جستجو ب جیدر نتا ریها و به طبع آن تاث تیوب سا انین ربات را در خزش میا گریکند و د یسئو هم جهت م نیو متخصص

 کار نخواهد برد. 

 از کنسول وبمستر گوگل Feature-phone حذف
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به  یموضوع به خوب نیاز کنسول حذف خواهد کرد. ا یرا به زود Feature-phoneگوگل اعلام کرد  ر،ییتغ نیهم یراستا در

 نکنند. یگذار هیبخش سرما نیدر ا گریجستجو، د جیکسب نتا یدهد، تا برا یوبمستر ها نشان م

تلفن همراه خواهد داشت  یها یگوش یبر رو یادیز اریتمرکز بس 2011سال  یدهد، گوگل برا ینشان م یبه خوب راتییتغ نیا

 شوند. یساخته م لیموبا یکه برا ییها تیسا یروزیخلاصه کرد: پ نگونهیتوان ا یرا م 2011 یو سئو

 یعاشور یو مترجم: محمد عل سندهینو
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 2011سه راهکار مهم بهبود سئو در سال 

افتادن  شیپ یبرا تانیابزارها یاز تمام دیبا د،یدر کسب و کارتان موفق باش دیمسابقه است! اگر قصد دار کیکسب و کار مثل 

اشد. ب یجستجو( م یموتورها یبرا یساز نهیآنها سئو )به نیابزار ها و موثرتر نیاز مهمتر یکی. دیرقبا استفاده کن ریاز سا

 یتورهامو تمیباشد. اما الگور یم یادیز اریموارد بس تیجستجو شامل رعا یموتورها یت برایسا یساز نهیدر سئو و به تیموفق

دهند. اگر  یها وفق م تمیخود را با الگور تیدر سئو موفق تر هستند که سا یاست و افراد رییجستجو همواره در حال تغ

 کنم. یمعرف تانیرا برا دیبه آنها توجه کن دیاب 2011که در سال  یقصد دارم موارد د،یآماده شو 2011سئو  یبرا دیخواهیم

 و متراکم تیفیبا ک یمحتوا شیافزا -1

 یمطلب مشابه با تفاوت کیو در تمام آنها  دیمختلف رجوع کن یتهایکه به وب سا دیرا داشته ا نیشما هم بارها تجربه ا احتمالا

وع هم موض نیتجربه شما را بارها داشته اند. ا نیجستجو هم هم یموتور ها ریو سا اهوی نگ،ی. گوگل، بدینیدر کلمات بب یجزئ

از  یکیجستجو، اگر شما هم صاحب  یکند. علاوه بر خسته شدن موتور ها یو خسته م کلافهجستجو را  یشما و هم موتورها

 یاوتشما تف تیشما از دست خواهند رفت. اگر سا تیسا دکنندگانیکه بازد دید دیخواه یبه زود د،یباش تهایمدل وب سا نیهم

 ما مراجعه کند.ش تیبه وب سا هاوجود ندارد مخاطب تن یلیدل چیمشابه در محتوا نداشته باشد، ه تهایبا سا

 م؟یمشکل را حل کن نیچطور ا ست؟یحل چ راه

 یموضوع زمان نیو کامل است. ا دیتراکم مطالب جد شیزمان افزا 2011باور هستند که سال  نیسئو بر ا نیاز متخصص یاریبس

 گریمشابه د یها تیگذشته خودتتان و سا یبا محتوا ها یادیبوده و تفاوت ز تیفیشما با ک یخواهد داشت که محتوا دهیفا

 داشته باشد.

 خواهند آورد ی( روPersonal Branding) یشخص یاز بند ها به برندساز یاریبس -2
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برند  یکه با کم دیفکر کن ینانیخواهند بود. تنها به کار آفر 2011در سال  نیآنلا یسرّ یاز سلاح ها یکی یشخص یساز برند

که در  یافراد ینام ها یاریو بس Casey Neistat ،Pewdiepieمثل  یشده اند. افراد ونریلیم یمالت یشخص یساز

Youtube ما فروشند، ا ینم یمحصول یافراد حت نیباشند. ا یم یشخص یساز نداز قدرت بر ییشناخته شده هستند مثال ها

 مشول به کارند. یهستند که در کسب و کار حرفه ا یجوانان موفق نیحال از بزرگتر نیدر ع

 یراه ها نیاز مهمتر یکی یشخص یبرند ساز قتی! در حقستین Youtubeسرشناسان  یبرا یتنها ابزار یشخص یازبرند س اما

 یبرند ساز د،یدان یباشد. همان طور که م یجستجو و رشد کسب و کار م یموتور ها یبرا تیسا یساز نهیدر به تیموفق

 شیزااف یبرا یراه یکاربران و به صورت کل قیو تشو تیهمان، تقویم یروند داشتن پست ها لیتسه یاست برا یراه یشخص

 شما. تیبه سا کیتراف

وع موض نیکنند. ا یابزار قدرتمند استفاده م نیاز شرکت ها از ا یکم اریتعداد بس یموضوع، به صورت تعجب آور نیوجود ا با

با  2011و در سال  دیکنند. پس دست به کار شو یابزار قدرتمند هنوز استفاده نم نیشما از ا یاز رقبا یاریدهد بس ینشان م

 .دیافتیب شیو کار پ بدر کس تانیاز رقبا یشخص یبرند ساز

 در سئو خواهد داشت یسهم بزرگ UX یتجربه کاربر -3

 تیتنها به سرعت خوب سا گریداشته است. کاربران د ندهیرشد فزا یریگذشته، توقعات کاربران به صورت چشمگ یسال ها در

به  تیدر سا ییجا به جا یدهند.  آنها انتظار سرعت فوق العاده و شناختن محل ها ینم تیرضا تیراحت در سا ییو جا به جا

 کنند. یکف دستشان را طلب م یسادگ

)سئو( شده است. گوگل به  SEO یهم معن یبه نوع یتجربه کاربر یساز نهیهمان به ای UEOتوقعات،  شیافزا نیخاطر ا به

برند. اگر شما هم  یشوند و کاربران در گشت و گذار در آنها لذت م ی( میرود که به سرعت لود )بارگذار یم ییتهایسمت سا
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( UX) یبه شدت در تجربه کاربر دیدار ازین د،یسئو داشته باش یرا رتبه ده جیانت نیاز بهتر یکی 2011در سال  دیعلاقه دار

 .دیکن یگذار هیخودتان سرما تیسا

 تیبه موفق 2011. و در سال دیامروز دست به کار شو نیشود، از هم رید اریو بس دیافتیرقابت عقب ب یاز آن که برا شیپ پس

 .دیابیدست ب

 

 یعاشور ی: محمد علسندهینو
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 جوملا 2011سئو  یو کامپوننت برا نیپنج پلاگ

 نیکرده بودم. در آن دوران مامبو قدرتمند تر یرا بر اساس مامبو طراح تیسا نیگذاشتم، اول تیسا یکه قدم به طراح یزمان

رخ داده است. مامبو، به دو دسته جوملا و ادامه مامبو  یادیز اریبس راتییجهان بود. از آن زمان تغ یمحتوا تیریمد ستمیس

 انیم یبزرگ گاهیمامبو را گرفت، و توانست جا یادامه پروژه مامبو نبود. اما جوملا جا از یخبر گریشد و چند سال بعد د میتقس

انات امک زیسئو ن یکه دارد، برا یقدرتمند تیری. جوملا علاوه بر بخش مداوردیمحتوا در جهان به دست ب تیریمد یها ستمیس

شما  تیسا یتوانند برا یم زیسئو ن یها و کامپوننت ها نیپلاگ ،یامکانات داخل نیباشد. اما علاوه بر ا یدارا م زیرا ن یادیز اریبس

 کنم. یرا معرف دینصب کن 2011سال  یبرا دیسئو که با نیقصد دارم در چند کامپوننت و پلاگ نونباشند. اک دیمف

 ازمندین نو اکنو دیکرده ا تیخودتان، نکات مربوط به سئو را به دقت رعا ییجوملا تیسا ماتیگذاشتم که در تنظ نیرا بر ا فرض

 .یکمک یبسته ها نیا یبه سو شی. پس پدیخودتان هست تیسا یسئو تیتقو یها برا نینصب کامپوننت و پلاگ

 

 Aimy Sitemap کامپوننت
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 یدارد. م یو حرفه ا گانیکامپوننت دو ورژن را نیباشد. ا یم تیساخت نقشه سا یجوملا برا یکامپوننت ها نیاز بهتر یکی

شاخه ها و مطالب  تیاولو د،یخودتان را بساز تینقشه سا د،یکن میخودتان را تنظ تیسا Robots.txt لیآن فا لهیبه وس دیتوان

 . دیخودتان با خبر کن تینقشه سا یجستجو را از به روز رسان یهاو موتور  دیمشخص کن تیرا در نقشه سا

دهد و تفاوت ورژن  یامکانات را به شما م نیا یآن تمام گانیاست که، نسخه را نیکامپوننت ا نیمثبت ا یها یژگیاز و یکی

 کامپوننت است. نیا یو زمان یدوره ا دنیدر خز یو حرفه ا گانیرا

 JCE Editor کامپوننت

رساند.  یاری Microformats دیتواند شما را در تول یباشد که م یجوملا م یکامپوننت ها نیتر یمیاز قد یکیکامپوننت،  نیا

 یاز نقش ها یکی Microformatsدهد.  یشما قرار م اریقدرتمند در اخت اریبس یتوریبوده و اد گانیکامپوننت را نیبه علاوه ا

 .دیآن را فراموش نکن سکند، پ یم یباز 2011در سئو  یاصل

 wbAMP نیپلاگ

. دیدار یسئو آگاه جیآن در نتا ریو تاث تیدر سا AMP تیاز اهم یبه خوب د،یبرو شیگوگل پ راتییبا تغ دیخواه یشما هم م اگر

. دیاوریبه دست ب یجستجو، رتبه بهتر جیو در نتا دیکن دیتول تتانیسا یمحتوا یبرا AMPورژن  دیتوان یم نیپلاگ نیا لهیبه وس

موضوع  نیا یکه برا ییها تیهوشمند در عرصه وب هستند و سا یزمان حکومت تلفن ها 2011که سال  دیداشته باش ادیبه 

 رقبا خواهند داد. گریخود را به د یآماده نشده باشند، جا

را  AMPصفحات  یبرا تیسا کی هیاول یها ازیآن ن گانیشود. نسخه را یعرضه م یو حرفه ا گانیدر دو نسخه را نیپلاگ نیا

د خو تیسا یقدرتمند بوده و پس از نصب آن به سرعت شاهد بهبود رتبه سئو اریآن بس یسازد، اما ورژن حرفه ا یبرآورده م

 بود. دیخواه

 Google Structured Data Markup نیپلاگ
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 یا کمک مبه شم نیپلاگ نی. ادیکنم به سرعت از آن استفاده کن یم شنهادیباشد که پ یجوملا م یها نیپلاگ نیاز بهتر یکی

نسخه  هیشود که اگر قادر به ته یارائه م یو حرفه ا گانی. در دو نسخه رادیخودتان بساز تیسا یبرا افتهیساختار  یکند داده ها

 .دیکن دیخر بهحتما اقدام  د،یآن هست یحرفه ا

 Aimy Canonical نیپلاگ

را به   Canonicalهم مشخص است تگ  نیپلاگ نیساده است. همان طور که از نام ا اریکم حجم و بس گان،یرا نیپلاگ کی

آن  یبرا رشتیب یحیبه توض یازیکند که ن یساده عمل م نیپلاگ نیکند. آن قدر ا یاضافه م کیشما و به صورت اتومات تیسا

 وجود ندارد.

 

 یعاشور ی: محمد علسندهینو
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 د؟یبکن دیسئو شما شکست بخورد چه با نیاگر کمپ

موضوع  د،یگذاشت قیآن زمان تحق یناراحت کننده باشد. شما برا اریتواند بس یشما اگر با شکست روبرو شود، م یسئو نیکمپ

 نیبه مخاطب د،یتلاش کرد نهایاز ا شیب ی. حتدیقرار داد تیآنها را در سا نیو بهتر دینسخه از مطالب نوشت نیچند د،یانتخاب کرد

. اما دیرا انجام داد گرید یروش ها یاریو بس دیکرد تییتو د،یکارت پستال فرستاد شانید، برایارسال کرد لیمیمورد نظرتان ا

نشده،  تتانیبه سا ینکیشما را به اشتراک نگذاشته است، بک ل تیکس سا چیدر بر نداشتند. ه یا جهینت چیتلاش ها ه نیتمام ا

 ! یا جهینت چیه

 یادیز لیموضوع دلا نیشود که ا یسئو مسلما با شکست روبرو م یها نیاز کمپ یاریاست که بس نیا تیواقع کی متاسفانه

 یم سئو یها نیاز کمپ یبا آن روبرو شوند. تنها تعداد کم دیاست که صاحبان کسب و کارها با قتیحق کیموضوع  نیدارد. ا

 یمعن نیاست، به ا دهیبزرگ نرس یلیخ یها تیشما به موفق نیکنند. اما اگر کمپ دایدست پ یبزرگ یها تیتوانند به موفق

 شکست کامل بوده است. کیکه  ستین

شما  یسئو نیکسب شده تلاش کرد. پس اگر کمپ یدوباره و با تجربه ها دیبلکه با ست،ین یاز دست دادن باز یبه معن شکست

ر از دفعه گذشته بهت اریبار بس نیو ا دیدوباره تلاش کن دیاکنون با د،یتلف نکن یدینا ام یروبرو نشده است، زمان را برا تیبا موفق

 .دیا دوباره برپا کنخودتان ر نیو کمپ دیو زمان را تلف نکن دیکن ادهاستف اتی. از تجربدیتلاش کن

 خورند؟ یسئو شکست م یها نیکمپ چرا

 یرح مشما ش یبزرگ آن را برا اریبس لیشوند اما دو دل یسئو با شکست روبرو م یها نیوجود دارد که کمپ یادیز اریبس لیدلا

 دهم:
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 بودجه

تواند  یبودجه شما چگونه و کجا استفاده شود م نکهیا د،یخودتان ندار یسئو نیکمپ یبرا یهنگفت اریبس یکه بودجه  یزمان تا

 نیا یرارا ب یواقع ریغ یروند و زمان و بودجه ا یم دهیفا یب یسئو به سمت تلاش ها یها نیکمپ شتریمنجر به شکست شود. ب

کرده  یذارگ هیکارشان سرما یکم بر رو اریکه بس یشبه موفق شوند در حال کیتوانند  یکنند م ی. فکر مرندیگ یکار در نظر م

 اند.

 

 هدف

شما  یسئو نیکمپ دیخواه ی. اگر مرندیگ یخود در نظر م یبرا یواقع ریغ یسئو اهداف یها نیاز کمپ یاریبودجه، بس مشابه

شبه به  کیخودتان را  یدیتمام کلمات کل کیرتبه  دیتوان ی. نمدیدار یچه امکانات دینیو بب دیباش نیواقع ب دیموفق باشد، با

( به دست SERPجستجو ) جیخود را در صفحه نتا یدیکلمات کل کیدر عرض سه ماه هم رتبه  دیتوان ینم یحت .دیدست آور

 خواستند بشوند. یهر آنچه م کیتوانستند رتبه  ی. اگرسئو آسان بود، همه مدیآور
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را به دست  کی یرتبه  یدیکلمه کل 15 یکنند مثلا برا یاز افراد فکر م یاری. بسدینگاه کن یواقع دیبا نیشروع کمپ یبرا

انجام  یساز نهیمحصول به ایآن کلمه  یو سپس برا دیمحصول را انتخاب کن ای یدیکلمه کل کی دی. در عوض شما بااورندیب

. با دیبرو یبعد یدیکلمه کل ایبه سراغ محصول  دیبعد از آن با د،یموفق شد اولمحصول  ای یدیکه در کلمه کل ی. زماندیده

 .دیداشته باش یو حرکت واقع دیبه اهدافتان برس دیتوان یها م تیموفق نیادامه دادن از ا

 ایماه و  کی دیدار ازی. حداقل ندیخودتان زمان بده نیبه کمپ دیدار ازیباشد. ن نانهیدر مورد زمان هم واقع ب دیشما با هدف

 ازین و حداقل شش ماه زمان د،یو پس از آن شاهد بهبود رتبه سئو باش دیخودتان تلاش کن تیسا یسئو تیتقو یبر رو شتریب

 .دیآن کار کن یبر رو افتاد،یاتفاق ن نیزمان ا نی. اگر در ادیرا کسب کن کی( رتبه SERPجستجو ) جیتا در صفحه نتا دیدار

 .دیخودتان مشغول هست یدیمحتوا و کلمات کل تیتقو یکه همواره بر رو دیشو نیمطمئ

 کرد؟ دیسئو چه با نیاز شکست کمپ پس

 دیکن یرا دوباره ارزش گذار نیکمپ

. اما دیآن را کنار بگذار دیشود و ممکن است بخواه یشما م یبرا یدیشد یخورد، باعث ناراحت یشما شکست م نیکمپ یوقت

آن را دوباره  جیو نتا نیمواقع، کمپ نیتمام آن ها به هدر رود. در ا دیو تلاش ها، دوست ندار نهیبعد از صرف آن زمان و هز

 .دیعمل کرده ا هکجا ها اشتبا دینیو بب د،یکن ینیبازب

 خوب است؟ شما به اریبس د،یکرد یمحتوا همان طور که در ابتدا فکرش را م نیا ای. آدیخودتان توجه کن تیسا یبه محتوا اول

مطالب  او هم دیدرخواست کن یگریرا با هدف شما داشته باشد. از فرد د یکینزد نیشتریبوده و ب یکه عال دیدار ازین ییمحتوا

 .دیرا اعمال کن راتییتغ نیا د،یخود دار یدر محتوا یراتییبه تغ ازین دیمتوجه شد یبررس نیشما را بخواند و اگر در ا تیسا
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سازد.  یها را با شکست روبرو م نیاز کمپ یاریاست که بس ییهمان جا نی. ادیبه گسترش و توسعه کارتان توجه کن دیبا سپس

هستند،  یشما چه کسان نیمخاطب دیابتدا بدان دی. بادیشو یموفق نم نیخود به مخاطب یاز محتوا یکرده بخش لیمیشما تنها با ا

 .دیآن ها ارسال کن یخودتان را برا یو پس از آن محتوا دیبرقرار کن یبا آن ها ابتدا ارتباط

 یطور دیرفتار شما نبا د،یآن ها ارسال کن یمطالبتان را برا دیخواه یو م دیخودتان را مشخص کرد نیکه مخاطب نیاز ا بعد

 د،یارآن ها در صفحاتشان کامنت بگذ یبا آن ها ارتباط داشته باشد، برا دی. بادیدوست هست نیتر یمیباشد که انگار از ابتدا صم

و چه  دیهست یحد که بدانند شما چه کس نیتنها در ا رد،یگسترده صورت بگ اریار بسک نیا ستین ازی. ندیکن تییآن ها تو یبرا

م خودتان پلتفر نیمخاطب یاست که برا نیو آن ا د،یانجام ده دیرا با یگریکار د کی نیاست. همچن یکاف دیده یاجام م یکار

 گرید یکنند، برخ یرا چک م شانیها لیمیکمتر ا یروند، برخ یم ترییاز افراد کمتر به سمت تو ی. برخدیانتخاب کن یدرست

تفرم خودتان دارند و بر اساس آنها پل لیشما به کدام پلتفرم تما نیمخاطب دیبدان دیگذرانند. با یم نینکدایوقتشان را در ل شتریب

 .دیرا انتخاب کن

 دیتوان یکار نم نیا یرا مشاهده کرده اند؟ برا دیکه به آن ها داشت ییارسال ها نیمخاطب ایآ دیکن یریگیپ دیبا یمرحله بعد در

آن ها  لهیبه وس دیتوان یوجود دارد که م ییکار ابزارها نیا یندارد. اما برا یمسلما ظاهر خوش د،یاز آن ها سوال کن میمستق

جام ادامه کار را ان دیتوان یمرحله م نیا یشما را باز کرده اند؟ پس از بررس یارسال یها لیمیا ثلام نیمخاطب ایآ دیکن یبررس

 .دیده

 نیکمپ یدوباره برا تلاش

و  دیام داده اسئو انج نیکمپ نیدر ا ییچه کارها دیکن ینیدوباره بازب دیبا د،یرا پشت سر گذاشت نیکمپ کیکه شما  نیاز ا پس

 یکه شما م یزیآن چ یول د،یبه دست آورده باش یجی. ممکن است نتادیآنها را انجام ده دیو با دیانجام نداده ا ییچه کارها

 اوردهیمورد نظر را به دست ن جیبهتر از نبود بازخورد است. حالا که شما نتا یهر بازخورد جودمواقع و ینباشند. برخ دیخواتست
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به دست  یبهتر جیتا نتا دیکار بهره ببر نیگذشته خود در ا یسئو نیو از اطلاعات و تجربه کمپ دیدوباره تلاش کن دیبا د،یا

 .دیآور

و  است یشما عال یواقعا محتوا ایآ د،یکار را انجام ده نی. صادقانه ادیخودتان نگاه کن یدوباره به محتوا دیموارد هم با یبرخ در

 ی. ممکن است محتوامیو اشتباهات را رفع کن میصادقانه تر به گذشته نگاه کن دیبا یرا جذب نکرده است؟ گاه نیمخاطب

ند نبوده ارزشم ییمخاطب محتوا یدست بالا گرفتن تنها از سمت ما باشد و برا نیاما ا م،یباش هدسته بالا گرفت اریخودمان را بس

 است.

 دیده رشییتغ

 لیه پتانسک دیکن یاما حس م د،یا اوردهیمورد نظر را به دست ن جینتا یول دیسئو خود را پشت سر گذاشته ا نیاگر کمپ انیپا در

. دیاندازیآن را دور ب دیخواه یو نم دیمحتوا صرف کرده ا نیا یبرا یادی. زمان زدیریمحتوا را در نظر بگ رییتغ د،یدار یبهتر جینتا

 یادر شبکه ه دئویو کی دیتول یآن برا یاز محتوا ای د،یبگذار تانیشخص تیوب سا ایرا در وبلاگ  تواآن مح دیبخواه دیشا

 .دیاستفاده کن یاجتماع

 یدرست ریدر مس د،یریگ ی)هر چند کوچک( م یجیکه هنوز نتا ی. تا زماندیانجام ده دیهست که بتوان یمحتوا کار نیبا ا شهیهم

 قدرتمند تر از قبل. ییسئو نیکمپ یهست برا یشتریبه تلاش ب ازین د،یهست

 یریگ جهینت

ه بارها شاهد آن بود یواقع ی. اما همان طور که در کسب و کار و زندگستین ندیگاه خوشا چیسئو ه نینگرفتن از کمپ جهینت

نه! از آن ها  ییبودند و چه کارها زیآم تیموفق ییچه کارها دیشوند. نگاه کن یبزرگ منجر نم یها تیبه موفق زیهمه چ د،یا

 .دیگاه دست نکش چیو ه دیآن تلاش کن یبرا دیهمواره وجود دارد، تنها با تی. موفقدیجلو استفاده کن یحرکت رو به سو یبرا

 یعاشور ی: محمد علمترجمه و نویسند
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 شود یشما م تیسا یاشتباه سئو که منجر به پنالت کیچهار تاکت

 ندطوریه اک دوارمیشوند؟ ام یشما م تیسا یسئو شما منجر به پنالت نیمتخصص ایشده است؟ آ یشما پنالت تیتا به حال سا ایآ

 یم تیکه به عنوان متخصص سئو )سئو کار( شما فعال یامکان دارد کسان یامکان وجود دارد. به سادگ نیا شهینباشد، اما هم

 هودهیب و یمیقد یها وهیهستند که از ش یادیز یو شرکت ها نی. هنوز متخصصبشوندشما  تیشدن سا یکنند، منجر به پنالت

 چیبه ه هیه شباست ک یمشکل م،یبه شما بگو دینکرده است، با یشما را پنالت تیکنند. اگر تا به حال گوگل سا یسئو استفاده م

گر هر کدام ا د،یاجتناب کن زیاز چهار چ د،یکن یزیبرنامه ر تتانیساله سا کیسئو  یبرا دیخواه ی. پس اگر مستین یگرید زیچ

 خواهد شد. یشما پنالت تیسا ادیز اریاز انها اتفاق افتاد احتمال بس

 یکردن به صفحه اصل نکیل -1

اتفاق  یبه درست دیکار با نیشود. اما، ا نکیشما ل تیسا یصفحه اصل نک،یبک ل یندارد اگر در استراتژ یرادیا چیاز همه، ه اول

 .افتدیب

واهد شما بهتر خ تیشما بشود، رتبه سا تیبه صفحه اول سا یادیز یها نکیکنند اگر ل یهستند که هنوز فکر م یادیز افراد

 علت نیدهد. به هم یدهد، به صفحات رتبه م یها رتبه نم تیگوگل به سا کنند! یم یزندگ 2005افراد هنوز در سال  نیشد. ا

 . دیبکن تتانیسا یصفحه اصل یرا تنها برا نکاریکه ا نیو نه ا دینک کنیخود ل تیفیبا ک یبه محتوا دیاست که با

 نکیل مشخص یدیکلمه کل کیشما را به  یاست که صفحه اصل نیکند ا یکه متخصص سئو شما دارد اشتباه م یمشخه ا کی

 کند.

ت نخواهد آمد. اما تنها حال شیشما پ یبرا یمشکل چیه رد،یو درست انجام بگ یعیاگر به صورت طب یکردن صفحه اصل نکیل

 یم قرار تیشود و در آن جا آدرس سا یدر متن اشاره م یشرکت ایاست که به برند و  یزمان یشدن صفحه اصل نکیل یعیطب

 .ردیگ
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وبلاگ راه  کی. دیافتیب تیدر سا رییبهتر از به فکر تغ د،یدار تتانیمحصولات در سا نگیو صفحات لند یشما صفحه اصل اگر

و  یعیطب نکیآن صفحات بک ل یبرا دیتوان یم وهیش نی. به اتیفیبا ک یبه نوشتن محتوا دیو در آن شروع کن دیکن یانداز

 .ودشما بهتر ش تیتا رتبه سئو سا ردیدرست بگ

 نکیل یچرخ هامزارع و  -2

 انیمشتر یتهایسا یکرده تا تنها برا یمتخصص سئو راه اندار ایکه شرکت  ستین تیسا یکسریاز  شیب یزیچ نک،یمزرعه ل کی

جستجو  جیادر نت رییبه جز تغ یتیمسئول چیشوند و ه ینوشته م گانیپلتفرم را کیها معمولا با  تیسا نیدهد. ا نکیخود بک ل

 ندارند.

 تیکند و در آن مطلب از سا یم نکیل یگرید تیشما به سا تیمطلب سا کیاست که متخصص سئو از  یزمان نکیچرخ ل کی

 .ردیگ یبه همان صفحه شما م ینکیمقصد ل

دانند به چه صورت از چرخ  یسئو م نیاز متخصص ی. برخدی( را به صورت کامل کنار نگذارنکی)چرخ ل وهیش نیا دیکن یسع

شما  یبرا تیفیبا ک یموثر به محتوا ییها نکیبک ل وهیش نیدرست کنند. و به ا نکیاستفاده کنند بدون آن که مزرعه ل نکیل

 .اورندیبه دست ب

او است  یشما قرار دارد، برا نکیکه بک ل یتیسا ایآ دیکند، از او بپرس یآماده م نکیبک ل تانیکه متخصص سئو شما برا یزمان

 باشد. نکیمزرعه ل کیاز  نکیبک ل نیخود او بود، امکان دارد ا یبرا تیاگر آن سا ر؟یخ ای

 شدن شما شود. یتواند منجر به پنالت یسئو است که م اهیکلاه س وهیش کی نکیمزرعه ل د،یداشته باش ادی به

 شده اند یکه پنالت ییتهایشدن از سا نکیل -3
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شده است!  یالتپن یلیبه دل تی. آن سادیرینگ نکیبک ل تیگاه از آن سا چیکند، بهتر است ه یم یرا پنالت یتیگوگل سا یوقت

شما هم  تیکار باعث شود، به سا نیتواند ا یداند، م یکه گوگل آن را نادرست م ردیگ یم نکیبک ل یتیشما از سا تیسا یوقت

 کرده است. یتکه پنال ییکه گوگل به آنها علاقه مند است نه آنها دیکن افتیدر نکیل کب ییتهایاز سا دیمشکوک شود. تلاش کن

بدانند  یتوانند به درست یتوانند به شما کمک کنند، اما تنها وبمسترها م یوجود دارند و م یپنالت یبررس ینرم افزارها اگرچه

و به  دیریود بگش یم هیشما ته یبرا که یینکهایاز کل بک ل یستیکنم ل یم شنهادی. پریخ ایشده است  یپنالت تشانیسا ایکه آ

 .دیکن یخودتان بررس

 نکیل دیخر -4

و از  ندیایبه وجود ب یعیبه صورت طب دیها با نکیگوگل است. ل نیکار خلاف قوان نی. ادیکن یداریخر نکیل دیگاه نبا چیه شما

 نکیمختلف ل یها تیخدمات سئو، از سا یاز شرکت ها یاریعمل شود. بس نکیبه دست آوردن ل یبرا یعیطب یها یاستراتژ

 بسازند.  نکیلبک  انشانیمشتر یکنند تا برا یم یداریخر

 یاریسکند. ب یم یها را پنالت تیکند و سا یداند و با آن برخورد م یم اهیکلاه س یرا سئو نکیل دیصورت خلاصه گوگل خر به

دچار  یتوانند به سادگ یم زیها ن نکیکند، و آن بک ل یم ییفروشند را گوگل در طول زمان شناسا یم نکیکه ل ییتهایاز سا

 شوند. یپنالت

 شود؟ تیسا یتواند منجر به پنالت یاست که م ییها وهیتنها ش نهایا ایآ

لاش مقاله ت نیشما بشود. اما در ا تیشدن وب سا یممکن است منجر به پنالت یاست. اشتباهات مختلف ریخ یبه سادگ جواب

ه ب یو استراتژ سیسرو یارائه دهنده خدمات سئو، به عنوان نوع یو شرکت ها نیاز متخصص یاریکه بس وهیکردم تا چهار ش

 کنم. انیشما شود را ب تیسا یمنجر به پنالت ها یاستراتژ نیتواند ا یکنند و م یم یشما معرف
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 دارد؟ تیموضوع اهم نیو چرا ا میدر ارتباط بمان "گوگل کردن" یچگونه با فرهنگ امروز

اطلاع  یکردند گذشته است. امروزه مردم برا یزرد ثبت م ینام خود را در کتاب ها یجلب مشتر یکه شرکت ها برا ییروز ها

 Hosting Facts تیسا یکنند. طبق گزارش ها یاستفاده م نترنتیا یاز محصولات، رستوران ها و شرکت ها از جستجو افتنی

محصول،  یجستجو یمردم برا %81حدود  Adweek تیو بر اساس آمار سا وندش یانجام م ینترنتیفروش ها، ا %64در حدود 

 تیموفق یآمار ها استارتاپ ها برا نیکنند. با توجه به ا یجستجو استفاده م یمورد نظر خود از موتور ها یشرکت ها ایخدمات و 

 ای( و SERPجستجو ) جینتا یشرکت در صفحه  کی تی. اگر وب سارندیبگ دهیرا ناد ینترنتیا یجستجو ها نقش پر رنگ دینبا

 سقوط خواهد کرد. عایبد تر از آن، اصلا نشان داده نشود، آن شرکت سر یحت

 دارد؟ تیگوگل اهم یرتبه بند چرا

 نیا دادند و به یها انجام م یرکتوریتر خدمات در دا یطولان ستیدرشت تر و ل یها در گذشته تبلغاتشان را با فونت ها شرکت

 یجستجو انجام م یخود در صفحه  تیسا SEO یکار را با بهبود رتبه  نیکردند؛ اما امروزه ا یم زیمتما بانیخود را از رق وهیش

 دارد. یادیز اریبس تیاز گوگل به دست آورد، اهم یچه رنک تشانیسا هک نیا ان،یکارفرما یدهند. برا

 قرار دارد SEO ،یرتبه بند نیقلب ا در

ثل م ییکند که به دنبال نشانه ها یاستفاده م یوتریکامپ یو برنامه  تمیالگور 200از  شیاز ب تیسا یرتبه  نییتع یبرا گوگل

 مخاطب فراهم کنند. یجستجو یرا برا جهینت نیتر کیگردند تا نزد یواژه ها م دیکل

گوگل انتخاب شد که باعث شد رتبه  یها تمیالگور یبه عنوان هسته  Penguinبه نام پنگوئن  ژهیو تمیالگور کی یتازگ به

 یها گنالیکند، س یاسپم ها را به روز رسان ستیل یکه به طور دوره ا نیا یپنگوئن به جا تمیکند. الگور رییها تغ تیسا یبند

د که کن یم بیپنگوئن شرکت ها را ترغ تمیالگور ،یژگیو نیکند. به خاطر ا یم لتریف رااسپم را به طور هم زمان و در حال اج

 خود را به روز نگه دارند. تیوب سا
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 شما پاک است نینام دام دیشو مطمئن

 نیامکه د دیکن یبررس دیشرکت خود با یمناسب برا نیاز انتخاب نام دام شیدشوار است. پ یکم یتجار یها نیکردن دام اداره

 دیاسپمر ها هم نبوده است. خر یگوگل قرار نداشته و مورد استفاده  ستینبوده، در بلک ل SEOدر گذشته دچار مشکلات 

در  غیتبل یقادر به استفاده از آن دامنه برا نیدام دیصاحبان جد رایپول است ز دنبا مشکلات ذکر شده در بالا، هدر دا نیدام

 بد خواهد شد. اریاز آن بس یقبل یاستفاده ها لیبه دل نیدام یگوگل نخواهند بود و رتبه بند

 بهتر در جستجو شود: جیکه دامنه منجر به نتا وهیخود را بهتر کند؟ سه ش یمحتوا یتواند رتبه  یکار فرما م کی چطور

 . گوگل کردن1

 یداریمربوطه قبلا خر نیدام ایکه آ دینیو بب دیممکن است داشته باشد، در گوگل سرچ کن نیکسب و کار مع کیکه  ینام هر

مورد  نی. اگر دامدیانجام ده WHOIS ایو  یجامع علامت تجار یبا جستجو دیتوان یکار را م نیاست. ا یداریقابل خر ایشده 

 طیگر شرا. ادیکن یآن دامنه را بررس تیو مشکلات سا یرتبه بند د،یخر  یبرا میتصماز  شیشده بود، پ یدارینظرتان قبلا خر

 تیشود، بلکه موقع یپول م ی رهیکار نه تنها در دراز مدت باعث ذخ نی. ادیکن یداریداشت، به سرعت آن دامنه را خر یمناسب

 یزم براو اقدامات لا دیمشورت کن لیوک کیبا  نیدام ی نهیقبل از پرداخت هز شهیهمبخشد.  یکسب و کار را بهبود م ینترنتیا

 .دیخود را انجام ده یمال تیحفظ امن

 دیکن یخود را بازساز تیوب سا. 2

وجه داشته . تدیپنگوئن مطابقت ده تمیگوگل به خصوص الگور یجستجو نیتا آن را با قوان دیکن یخود را بررس تیسا یمحتوا

گذارد  یم ریشما تاث تیبه سرعت بر وبسا ت،یدر وبسا فیضع یحذف اسپم ها و محتواها یصورت گرفته برا رییکه هر تغ دیباش

 دهد. یشما را بهبود م تیسا یو رتبه بند
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. دیکن یو ... را به روز رسان دیمحصولات، اطلاعات خر حی. مقالات، توضدیآن را حذف کن ست،ین دیمرتبط و مف گرید یمطلب اگر

 یگوگل رتبه  د،یفراهم کن یمناسب یکاربر ی. اگر تجربه دیخود قرار ده تیاز اطلاعات را در وبسا یکامل و به روز جیو پک

 را بهتر خواهد کرد تتانیسا

 دیفراهم کن تیفیبا ک یی. محتواها3

باشند.  تیفیبا ک دی. تمام بخش ها بادیپر نکن فیضع یخود را با محتواها تیسا د،یآپلود کرد مطلب جد یاست فقط برا بهتر

 تیمشاهده کند؛ از جمله: منو، قابل تیرا در سا یمشخص یها زیانتظار دارد چ یساده، مشتر یفروش تزایپ کی تیسا یبرا یحت

 و همانند آن. ارشغذا، زمان حاضر شدن سف نیسفارش آنلا

شده در گزارش  یبررس یاز تجارت ها یمیکنند. کم تر از ن یفراهم نم تیفیبا ک یمحتوا ،یتجار یها نیدام یهمه  البته

 ییچه کار ها قایدانند دق یتجارت محتوا دارند و م ی نهیدر زم یمشخص یاستراتژ 2016در سال  B2b CMI یتجارت محتوا

 جذب مخاطب است. یبالا برا تیفیبا ک ییو محتواها قالاتم دیکار ها تول نیاز ا یانجام دهند. بخش دیبا

آن  یبه رتبه بند دیموفق با یداشتن تجارت یبرا انیگوگل کردن احتمالا تا مدت ها ماندگار خواهد بود؛ پس کارفرما فرهنگ

 ید، ولو دشوار باش ریممکن است زمان گ تیفیبا ک یمحتوا دیمناسب و تول نیدام افتنیکردن و  سیتوجه داشته باشند. تاس

 شد. دخواه شتریب اریبس یدر عوض باعث سود ده
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API تیبودن سا یفرندل لیتست موبا یگوگل برا 

 یم یادیز تیاهم ی( داراMobile-Freindly) یفرندل لیموبا تیسا کیداشتن  ل،یموبا یدستگاه ها ادیبا توجه به کاربران ز

 ایکه آ دینک یبررس یابزار به سادگ نیا لهیبه وس دیتوان یدارد که م یگانیو را نیمنظور ابزار تست آنلا نیا یباشد. گوگل برا

 کاربران فراهم آورده است. یبرا دیجد یمنظور ابزار نیا یگوگل برا. اما ریخ ایاست  یرندلف لیشما از نظر گوگل موبا تیسا

موضوع با  نیاز ا تشانیبودن وب سا یفرندل لیموبا یتوانستند با مراجعه به ابزار تست گوگل برا یوب مستر ها م نیاز ا شیپ

 خبر شوند.

API گوگل دیجد 

 یکرد و کاربرها یها پرده بردار تیبودن وب سا یفرندل لیموبا یبررس یخود برا دیاز ابزار جد 2011 هیژانو 31در روز  گوگل

 URLکند تا  یبه وب مستر ها کمک م API نیاستفاده کنند. ا تشانیتست وب سا یابزار برا نیتوانند از ا یپس م نیگوگل از ا

ا با قالب ر تتانیاز سا یت مهمصفحا دیکنند. به عنوان مثال ممکن است شما بخواه یبررس کیتاتوما یابزار لهیرا به وس شانیها

 است.  یفرندل لیشما در آن صفحات حتما موبا تیسا دیحاصل کن نانیتا اطم دیکن یبررس تتانیسا
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 نیا نیدهد. همچن یم شنمای –تست  یقبل وهشی مانند –را به شما  جینتا یدهد و تمام یتست ها را انجام م یتمام API نیا

API وگل ساده گ ینمونه ها لهیتوانند به وس یباشد. وب مستر ها م یشروع استفاده وبمستر ها از آن م یساده برا یاسناد یدارا

 را انجام دهند. API لهیخودشان به وس تیتست سا

 : وبلاگ گوگلمنبع

 یعاشور ی: محمد علمترجم
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