ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ

داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺮار ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﯽآﻣﻮزد

ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﯽ ،وﯾﺪوﯾﯽ،
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻏﯿﺮه را روی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖ آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮑﺴﺮی روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ.
ﺟﻮ آﻧﺎﭼﺎ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب اﺳﺮار رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮔﻮﮔﻞ ،در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ .او در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آورده اﺳﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
 1300ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﺳﺌﻮ در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون وﺟﻮد دارد ،ﭼﻪ ﻟﺰوﻣﯽ دارد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﻤﺎ
را درک ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه زﯾﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ و
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم را در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد«.
او در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﺤﺘﻮا و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻮن  RankBrainو
ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳﺌﻮ رﻓﺘﻪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮ ﺳﺌﻮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ،اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺳﺮﺗﯿﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺮ
ﺷﻤﺮده ،ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ) link Buildingدرﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ( را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﺌﻮ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮏ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وردﭘﺮس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺨﺶ
از ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن از روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
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