اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
 8ﻧﮑﺘﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ؛ اﺳﺘﻔﺎده از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی  SEOرا
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻼﮔﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﻮیﺗﺮ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری درﺧﺸﺎنﺗﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
راهاﻧﺪازی وﺑﻼگ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ و داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ
دﯾﮕﺮان ﺑﮑﺸﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وﺑﻼگ و ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﺨﺖ در
اﺷﺘﺒﺎﻫﯿﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ
و در ﮔﻮﮔﻞ از رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ  ۸ﻧﮑﺘﻪ و راه ﺣﻞ اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ از رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪهﺷﺪن در ﺻﻔﺤﺎت
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  SERPﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

مطلب پیشنهادی :اگر میخواهید سایتتان رتبه بهتری داشته باشد؛ این  15ابزار
رایگان سئو را استفاده کنید!

 - ۱داﻣﻨﻪ و ﻣﯿﺰﺑﺎن وبﺳﺎﯾﺖ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی راﯾﮕﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای راهاﻧﺪازی وﺑﻼگ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﭘﺮداﺣﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ آدرس  URLﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ راﺣﺖﺗﺮ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ دﯾﺪه ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای داﻣﻨﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل آن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ؛ در آن اﺛﺮی از ﻋﺪد و ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎص
دﯾﺪه ﻧﺸﻮد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﮐﻠﯿﺪواژه در آدرس اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ )ﻣﺜﻼ  (GraphicDesignBristol.comﺣﺘﻤﺎ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪوازهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ
ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ وﺑﻼگ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻣﻨﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد .در اﯾﻦﺟﺎ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ وﯾﮋه وﺟﻮد دارد :زﯾﺮﭘﻮﺷﻪ؛ زﯾﺮداﻣﻨﻪ

و داﻣﻨﻪ ﻣﺠﺰا؛ و در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ دو ﻣﻮرد اول ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ اﯾﻦﮐﻪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ SEO
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ.

 - ۲ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وب اﺳﺘﻔﺎه ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ از ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮔﻮﮔﻞ
در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺎص ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﻣﺤﯿﻂ وب وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﻼ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  Google Trendsو  Topsyﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﮐﻠﯿﺪوازهﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ در داﺧﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ و وﺑﻼگ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ و
اﯾﻦﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ! زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺣﺮف از  SEOﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آز آنﻫﺎ دوری ﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ) (Black Hatﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲ
دارد ﻣﺜﻼ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪوازهﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ از ﮐﻠﯿﺪوازهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
در ﮐﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ؛ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﻼگ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؛ ﯾﮏ ﯾﺎ
دو ﻣﻮرد در ﻣﯿﺎنﺗﯿﺘﺮﻫﺎ )اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ( ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦﮐﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ  Boldﯾﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در  URLﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 - ۳ﭘﺮﻣﺎﻟﯿﻨﮏﻫﺎ
آدرسﻫﺎی  URLوﯾﮋهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﺑﻼگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮﻣﺎﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ  CMSﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و  URLﻣﻄﻠﺐ ﺑﻼگ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮد و ﻫﻢ اﯾﻦﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود .ﮐﺎرﺷﻨﺎس  URLﺑﻪﻧﺎم  MOZﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل URLﻫﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮕﻪ
دارﯾﺪ؛ از ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ و ﺳﻤﺒﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 - ۴دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدن و ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن
ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر آنﻗﺪر ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﺑﮕﺬرد ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ ﺷﻠﻮغﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ راﺣﺖﺗﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﯾﺖ در  SERPﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از دﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس  SEOﺧﯿﻠﯽ
ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﺨﺎﻃﺐ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ اﯾﻦﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدن اوﻟﯿﻦ اﺻﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻼگ اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ(؛ ﺑﺮﭼﺴﺐزدن دوﻣﯿﻦ اﺻﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد در درون ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﯿﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ(.

 - ۵ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﻧﺘﺎﯾﺞ  SERPﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدن ﻋﮑﺲﻫﺎی درون آن
اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﺎﯾﺖ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﮑﺲ ﮔﻮﮔﻞ راﺣﺖﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻋﮑﺲﻫﺎی آﭘﻠﻮد ﺷﺪه ﺗﯿﺘﺮ زدن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد(؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮﺿﯿﺨﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻋﮑﺲﻫﺎ در ﺑﺎﮐﺲ " "Alt Textﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ؛ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮا ﭼﯿﺴﺖ.

 - ۶ﻟﯿﻨﮏ ﮐﺮدن
ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﺻﻠﯽ در  SEOاﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی داﺧﻠﯽ؛ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺑﮏﻟﯿﻨﮏ ) (backlinkاﺳﺖ .ﻟﯿﻨﮏ ﮐﺮدن ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در درون ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﮐﺎوش ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺗﺒﻪ ﺻﻔﺤﺎت در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﯽرود.
ﺑﮏﻟﯿﻨﮏ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت  SEOاﺳﺖ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در داﺧﻞ آن
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و اﯾﻦ در
ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ رﺗﺒﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯽدﻫﺪ و در  SERPرﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺑﮏﻟﯿﻨﮏ ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ واﻗﻌﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﻦﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻬﺘﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﻋﻮض ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ رواﺑﻂ واﻗﻌﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ؛ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ارزش و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای
ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورﯾﺪ وﻟﯽ ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ .اﮔﺮ از ﻟﯿﻨﮏ اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪوازه و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.

 - ۷ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﺗﺒﻪﻫﺎی  SEOﻧﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﮐﺎﻧﺖ؛ ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺜﻼ ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻟﻨﺪن ﻣﺘﺨﺼﺺ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮآوری در ﻃﺮاﺣﯽ وب(؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ در ﺗﻮﯾﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .وﻟﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ در آنﺟﺎ ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦﺻﻮرت ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.

 - ۸ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎی SEO
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ .ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .دو ﻣﻮرد از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد  SEO Mozو  Yoast SEOﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ارزش زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را دارد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ  ۸ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ
ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﺑﺮای  SERPﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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