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 مقدمه :

 

 فلک به مردم نادان دهد زمام امور

 تو اهل دانش و فضلی گناهت بس

آبننان مننال  نناو نننود و یننک بننرا  اوننناا بننار    و دوم ننندکی بننا تننا ار و  امننروز با ننت کننه ابرننندینا ا ننت  وبایننا اوننناا ماهنامننه 
 منتشر می گردد .

برنندینا در اناو تنبر بنرا  ارتینا کایانت اینا وب  نایت منی باتنند . بنا تمنام کم نود وتنت هنا و تمنام تنبر  نود                    وبتمام تام 
اننا  در زمانننه  هننا  برننندینا و  ننیو و بازاریننابی را در ا تاننار تننما  ننروران  را بکننار مننی بننندیم تننا باتننریا مینناوز و م اننن  روز دن

 گرامی ترار دهام.

 

 با آرزو  موفیات 

 برندینا وب
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 آبان نامه

WebBranding.ir 

 

 

  

http://webbranding.ir/
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 مقدمه

 بهینه سازیاصول و مبانی سئو و 

 4 راه برای پرورش سایت 

 یا سئو از نظر الگوریتم پاندا  مبانی اولیه بهینه سازی وب سایت 

 : URL فراتر از عنوان یک سایت 

 صفت از استفاده hreflang  مفهوم بیان ، ها مپ سایت در Geotargeting 

 از استفاده مورد در چیز همه Robots.txt  

 6 جستجو موتورهای در سایت ناگهانی افت دلیل 

 فنی سئوی  انجام طریقه 

  الگوریتم های گوگل حفظ کنید! )پاندا و پنگوئن از شما چه می خواهند!سایت خود را در برابر 

 3 پیشنهاد الگوریتم پنگوئن برای پاکسازی بک لینک ها 

 راهنمایی سئو برای مبتدیان 

 ایتچک لیست سئو برای وبمستر ها و طراحان وب س 

 5 روش برای سئو و  بهینه سازی ویدئو ها برای موتورهای جستجو 

 Sandbox Effect گوگل چیست؟ 

 لینک ها و دریافت لینک

 شناخت وب سایت های معتبر و دریافت لینک از آن ها 

 بک لینک ها چگونه باعث افزایش ترافیک سایت شما می شوند؟ 

  لینک هایbait چیست؟ 

 اشتباهات در سئو

 5 اشتباه بزرگ در سئو 

 4 خطای جبران ناپذیر در سئو 

 بازاریابی های اینترنتی

 بازاریابی با محتوا                     

 محتوای مفید یا افزایش لینک ها؟ 

 !استراتژی هایی برای تولید محتوای ویروسی 
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 حتوا پادشاه وبم 

 8 روش موثر در موفقیت بازاریابی محتوا 

 چگونه محتوای خود را  به صورت ویروسی پخش کنیم؟ 

 شبکه های اجتماعی

  افزایش فروش محصوالت با استفاده ازLinkedIn 

  شروع کار باLinkedIn راهی موثر برای گسترش تجارت ، 

 تبلیغات در گوگل             

  اولین قدم در راه اندازی کمپین تبلیغاتی در گوگل– PPC یا تبلیغات کلیکی 

 ( کلمات کلیدی منفیNegative Keywordچیست؟ ) 
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 اصول سئو و بهینه سازی

SEO 
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 راه برای پرورش سایت  4 

 

 خود را انتشارکرد که در آن به نکاتی اشاره کرده بود :استاندارد های رتبه بندی در سال گذشته شرکت گوگل یک کپی از 

 سایت url( آدرس 1

 ( محتوای خوب2

 ( آدرس یا دامین سایت3

 شامل : های جستجو در گذشته راه  های موفقیت در موتور

 انتخاب یک آدرس دامنه که در بر گیرنده کلید واژه باشند 

  لینک از کلید واژه های مرتبط 

بود ، اما متاسفانه یا خوشبخانه با آمدن الگوریتیم های جدید گوگل )پاندا و پنگوئن( این متد ها   ppcو کمپین های تبلیغاتی  

 کمی قدیمی شدند ، به هر حال بعضی از سایت ها هنوز امیدوارند که رتبه گذشته خود را  حفظ  کنند .

روشی را خواهیم گفت که سایت شما را در بین موتورهای جستجو محبوب خواهد کرد ، در ضمن این روش  4ه شما در این مقاله  ، ب

 هیچ ترفند یا رازی از آپ دیت الگوریتم ها بازگو نمی کند ،  بلکه راه هایی کامال مختصر ولی مفید را به شما ذکر می کند:

 آنها تبدیل شوید( به فکر یک برند باشید و در نهایت به یکی از 1
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شما وقتی یک نام تجاری را به سایت خود اختصاص می دهید ، طیف زیادی  از خریداران به سمت شما سوق پیدا می کنند در حالی شما 

 در گذشته همین محصوالت را ارائه می دادید ولی عنوان تجاری نداشته اید و در ادامه خریداری نیز نداشته اید.

 وشگاه اینترنتی مشهور را در اختیار دارد . دلیل این برجستگی چیست؟شما فرض کنید که یک فر

 الف ( آیا شما در سایت خود ، محصوالت شرکت های بزرگ را می فروشید؟ 

 ب( آیا خدمات استثنائی که به مشترین خود می دهید ، شما را متمایز کرده است؟ 

 ج( یا  اینکه تجربه کاری خوبی دارید؟ 

که شما جزء یکی از موارد فوق باشید ، منظور از این دیدگاه این است که فکر کنید چه موضوعی شما را منحصر به هر حال ممکن است 

 به فرد می سازد؟ سعی کنید یک نام تجاری منحصر به فرد برای عنوان خود انتخاب نمائید

 ( محتوایتان را  برای بازدیدکنندگان خود بنویسید نه برای موتورهای جستجو2

ایی شما کاربران هستند نه موتورهای جستجو ، محتوای مفید و منحصر به فرد اثرات خوبی را برای شما به همراه دارد از جمله هدف نه

 : محبوبیت عنوان تجاری شما و تبدیل شدن سایت شما به یک مرجع قابل اعتماد.

این کار باید سواالتی را از خود بپرسید و خود پاسخ آن شما برای درک احتیاجات بازدیدکنندگان سایت خود نیاز به زمان دارید ، برای 

 را بدهید ؟

 کاربران شما چه کسانی هستند ؟ 

 کاربران شما بیشتر از کدام کشور هستند ؟ 

 کاربران  از سایت شما چه انتظاراتی دارند؟ 

 برای کاربران شما چه چیزی بسیار مهم است؟ 

کاربران پاسخ دادید ، با استفاده از دانشی که به دست آوریده اید شروع به ایجاد پس از اینکه به سواالت خود پس تجزیه و تجلیل 

 محتوای باب میل کاربران نمائید.

 برای ارتباط بیشتر با کاربران و ایجاد مقاالت جدید ، شما می توانید از ویدئو ها ، اینفوگرافیک ها و صفحهات گفتگو استفاده نمائید.

 ه فرد ، کلید موفقیت شما( محتوای جدید و منحصر ب3

درصد صفحات سایت شما ، دارای مطالب تکراری و کپی از سایت های دیگر باشد ، سایت شما توسط الگوریتم پاندا نابود  99اگر 

خواهد شد ، بهترین راه حل برای این مشکل بازنویسی تمام محتوای صفحات می باشد ، این کار ممکن است زمان زیادی را از شما 

 ولی شما با این کار یک راه میانبر را طی خواهید کرد . بگیرد



 

 9صفحه                                   مرجع بازاریابی اینترنتی ، سئو و برندینگ در ایران          | برندینگ وب

، آنالیز کنید ، بازید مطالب تکراری و بازید  Google Analyticsدر هنگام بازنویسی مطالب خود ، بازدید خود را با استفاده از سرویس 

زنویسی مطالب خود ، همواره ذهن شما باید به آن پس از بازنویسی را مقایسه کنید ، حتما رتبه بندی شما تغییر کرده است. در حین با

 (2فکر حفظ مخاطبان باشد )توجه به گزینه شماره 

 ( فکر خود را فقط به گوگل متمرکز نکنید!4

درصد ترافیک جستجو توسط گوگل پشتیبانی می شود ، اما با توجه به تمام تغییرات  88این مورد شاید غیر واقعی به نظر برسد ، چون 

در گوگل ، باید خود را آماده هر اتفاق شگفت زده ای بکنید ، چون ممکن است سایت شما تبدل به بدترین سایت توسط انجام شده 

گوگل شود ، در این موارد ، به دنبال راه هایی همچون بازاریابی ایمیلی ، شبکه های اجتماعی ، یوتیوب  و وبالگ ها باشید ، این منابع 

 گوگل داشته باشید ، نگرانی شما را کم خواهد کرد  در صورتی که شما افت رتبه در

 پیشنهاد می کنم یک نقشه راه برای خود داشته باشید و تمامی کارها را با آن به انجام رسانید.
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 یا سئو از نظر الگوریتم پاندا   مبانی اولیه بهینه سازی وب سایت

 

ت را از نظر الگوریتم پاندا بیان کنیم ؛ اصوال به تغییرات یک سایت در برابر در این مقاله ، میخواهیم مبانی اولیه بهینه سازی یک سای

موتورهای جستجو و عالقه مند کردن آنها به جذب سایت خود  ، بهینه سازی سایت ها در برابر موتورهای جستجو  می گویند ، و اگر 

معناست که همه چیز آماده ی سرویس دادن به کاربران باشد  و بخواهیم این مفهوم بهینه سازی را از دیدگاه کاربران بگوئیم ، به این 

تمام امکانات سایت به آسانی در دسترس کاربر باشد و کاربر بتواند از سایت ، بیشترین بهره وری را داشته باشد. این بهینه سازی می 

سایت صورت گیرد، اما نکته مهم این است تواند در محتوای سایت ، صفحات سایت ، فرم های سایت  ، لینک های سایت و حتی طراحی 

 الگوریتم های پاندا و پنگوئن از سایت ها چه انتظاراتی دارند ؟

 در این قسمت شما را با تمام نکات و المان های بهینه سازی صفحات وب آشنا خواهیم کرد :

 بهینه سازی از لحاظ طراحی سایت :

  استفاده از فلش 

o گل قابل خواندن هستند بعضی از فایل های  فلش برای گو 

 !ولی فلش برای سئو اصال مناسب نیست 

 !فایل فلش ، برای کسانی که  از موبایل ، برای مشاهده سایت استفاده میکنند ، اصال جالب نیست 

  ثانیه 3بارگذاری صفحه در 
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o   ، سایت شما خودداری درصد از بازدید کنندگان از مشاهده  48اگر صفحات سایت شما در کمتر چند ثانیه باز نشود

 خواهند کرد.

 مکانی برای تبلیغات 

o .از نظر یکی از مهندسان گوگل یک فضای مشخصی را به تبلیغات سایت اختصاص دهید 

 از لحاظ کد نویسی سایت 

 اصل 

o  کدهایHTML  وCSS خود را از یکدیگر متمایز کنید 

o  گوگل قادر به خواندن کدهایAjax  بیش از حد ، ممنوع! نیست! استفاده کنید ولی استفاده 

o  تمامی فایل هایCSS  وjs .سایت را به صورت بیرونی به سایت خود لینک دهید 

 سرعت 

o  .برای تست سرعت سایت خود می توانید از افزونه های مرسوم استفاده کنید 

o گوگل بیان می کند که سایت خود برای ارائه ی نتایح بهتر ، پر سرعت طراحی کنید 

  سازگار با کنسرسیوم( جهانیW3C) 

o ( کدهای سایت خود را با کنسرسیوم جهانی وفق دهیدValid) 

  سایت شما همواره در دسترس باشد 

 سایت خود را برای نمایش در موبایل ها نیز طراحی نمائید 

 محتوا 

o  کلمه باشد 588کلمه باشد ، یعنی محتوای شما حداکثر دارای  588سعی کنید هر صفحه تنها حاوی حدودا 

o  محتوای سایت ، جدید و منحصر به فرد باشدسعی کنید 

 سعی کنید ساختار کلمات شما ساده باشد 

o اگر شما از یک زبان ساده در محتوای خود استفاده نکرده اید ، الزم آنها را مجددا بازنویسی نمائید 

   ساختار سایت 

o  هر صفحه دارای تگCanonical باشد 

o  تمامی صفحات ، راهنمایی برای ورود  به صفحات دیگر باشدسعی کنید امکانی را ایجاد کنید که همواره 

o .صفحات نباید تکراری و یا دارای عناوین تکراری باشند ، هر صفحه باید دارای عنوان و آدرسی منحصر به فرد باشد 

 لینک ها 

o  یا...(لینک ها حتما باید طبیعی و سالم باشند )منظور از لینک های طبیعی ، لینک هایی خریده نشده اند و 

o  از تگanchor text  برای لینک های خود استفاده کنید 
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o  متن نوشته شده درanchor text باید مربوط به لینک و متمایز با متن نوشته شده در لینک باشد 

o در خرید لینک بسیار مراقب باشید این کار ممکن  است هم به نفع شما باشد هم به ضرر شما 

دیگری نیز خواهد آمد و فهرست جستجوی گوگل باز هم تغییر خواهد ، اما زمان آن فرار رسیده است پاندا ، پنگوئن و الگوریتم های 

که آموخته های خود را به کار ببرید و هر چه سریعتر وب سایت خود را بهینه سازی کنید ، یا بخواهید که برای شما بهینه سازی کنند ، 

 اجازه ندهید شما  را در فصل سرما ، راهی کوچه و خیابان کنند!!! با بهینه سازی سایت خود ، به الگوریتم های گوگل
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: URL فراتر از عنوان یک سایت 

 

 برای سایت ، جز یکی از مهمترین عناصر بهینه سازی یک سایت است. URLانتخاب نام یک 

URL احی شوند ، ها ، جدا از جذابیت برای انسان ، باید برای موتورهای جستجوگر نیز به شکلی مناسب طرURL  به عنوان آدرس تمام

باعث گمراهی موتورهای جستجو شود ، ممکن است جستجوگرها نتوانند به  URLمحتوای موجود در یک سایت به شمار می آید ، اگر یک 

 محتوای سایت شما دسترسی پیدا کنند.

بدون دانش و معماری  URL یجاد یک سایت با جز اولین حرکت شما برای راه اندازی یک سایت است  ، ا URLهمانطور که میدانید 

مناسب  URLمناسب ، مشکالت زیادی را در برابر موتورهای جستجو برای وب سایت شما ایجاد می کند ، ولی در مقابل انتخاب یک نام 

ت که حاوی کلید واژه های مرتبط با محتوای سایت شما باشد ، عالوه بر اینکه رتبه شما را باال خواهد برد ، کاربران را برای ورود به سای

 شما جذب می کند.

 ها : URLدالیل مهم بودن 

ها توصیه می کردند ،  URLاز سال های قبل ، بازاریابان موتورهای جستجو ، قرار دادن کلید واژه ها ی مرتبط با محتوای سایت را در 

برای سایت خود ،  جز یکی از مهمترین عناصر بهینه سازی یک سایت است ، در قسمت  URLهمانطورر که گفته شد انتخاب نام یک 

 را برای شما بیان می کنیم :ها  URLپائین چند ویژگی 

1 )URL .های مناسب تاثیر نسبتا خوبی در رتبه بندی سایت شما دارد 
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2 )URL .های مناسب ، نشان دهنده محتوای سایت شما هستند 

 به کسب رتبه بهتر در موتورهای جستجو به شما کمک خواهند کرد. URL( داشتن کلید واژه هایی در متن 3

 مناسب : urlآدرس 

مناسب باید در ابتدا مشخص کننده شاخه ی  موضوع ، سپس زیر گروه محتوا و سپس نام محتوا  urlطور که میدانید یک آدرس همان

باشد در قسمت پائین دو مثال را زدیم که یک آدرس وضعیت چندان جالبی در موتورهای جستجو ندارد ولی دیگری سهم خوبی را در 

 :میان موتورهای جستجو کسب خواهد کرد 

 آدرس زیر را مشاهده نمائید :

www.YourAddress.com/Products.aspx?Categoryid=94&Productid=72 

فوق ، نشان دهنده ی محتوای سایت شما می باشد؟؟؟ در این قسمت نه شاخه ی محصوالت مشخص می باشد ، نه  urlآیا به نظر شما ، 

 زیر را در نظر بگیرید : urlب میل موتورهای جستجو نیست . اما حاال اصال با urlزیر گروه محصوالت و نه عنوان صفحه ، این 

www. YourAddress.com/bikes/mountain-bikes/name-of-page 

کامال بهینه شده و منطقی است و دقیقا همان چیزی است که موتورهای جستجو به دنبال آن هستند ، همانطور که  urlاین آدرس 

 مناسب را رعایت کرده است . urlتمامی المان های مربوط به یک  urlمالحظه می فرمائید ، این 

 ها رعایت نمایید : URLنکاتی که باید در ایجاد 

  همواره از کلمات کوچک یاlower-case .استفاده نمائید 

 ( و یا ... به هیچ عنوان استفاده نکنید ! این کاراکتر ها تبدیل به نوشته هایی همچون -از کاراکتر هایی مثل خط فاصله )

 خواهند شد %20

  اگر سایت شما به صورت داینامیک می باشد ، به هیچ عنوان از سیستم هایی  که آدرس های شماره مانند

Categoryid=94&Productid=72 ند ، استفاده نکنید!ایجاد می کن 

  سعی کنید پسوند فایل شما درURL  نمایان نشوند ، فرضا اگر سایت شما با زبانPHP  برنامه نویسی شده باشد ، سعی کنید

 خود جدا کنید. urlرا از نام  php.پسوند 

  اگر شما ساختارurl  301سایت خود را تغییر دادید ، با استفاده از Redirection ای خود را بروز کنید ، نیازی ، تمام لینک ه

 وجود ندارد!   Deleteنیست که صفحات خود را پاک کنید چون در دنیای سئو ، مفهومی به نام 
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 Geotargeting مفهوم بیان ، ها مپ سایت در  hreflang صفت از استفاده

 

 آشنا خواهیم ساخت . hreflangو همچنین صفت  Geotargetingدر این مقاله شما را با مفهموم 

 آشنا شویم : Geotargetingدر ابتدا بهتر است با مفهوم  

Geotargeting  شیوه ای است که بر مبنای نواحی جغرافیایی خاص می تواند مفاهیم متفاوتی را برای خزنده های موتور جستجو و

 کاربران فراهم سازد .

با خزنده های موتور جستجو  Geotargetingئه اطالعات نقش اساس دارد ، موقعیت فیزیکی کاربر در چگونگی ارا Geotargetingدر 

و کاربران بطور مشابه ای رفتار می کند ، این فناوری زمانی مفید می باشد که بخواهیم مثال مفهوم متفاوتی را برای کاربری از فرانسه 

 نه متناسب با زبان کاربر مراجعه کننده داشته باشیم .نشان دهیم تا کاربری از هلند یا برزیل  و یا بخواهیم سایت های چند زبا

Geotargeting  این امکان را برای سایت فراهم می کند تا به عنوان مثال مفاهیم در زمینه های گوناگون را با زبان های مختلف و

با آن رو به رو می شوید ، همانطور که  googleمتناسب با موقعیت فیزیکی کاربر ارائه دهد ، به عنوان مثال ، کاری که در سایت 

میدانید شما وقتی با آی پی از ایران ، جستجویی را در گوگل انجام دهید نتایج متفاوتی با آی پی از غیر ایران به شما نمایش خواهد 

 می گویند .  Geotargetingداد ، به این مفهوم اصطالحا 

ها می باشد ، برای اینکه از این تکنولوژی در نقشه های  Sitemapتکنولوژی در  اما هدف اصلی ما در این مقاله ، استفاده از این

 ، استفاده کنید. hreflangسایت بهره مند شویم می توانیم از صفات 
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 اگر بازدیدکنان سایت شما هم از کشورهای مختلف با زبان های گوناگون می باشد می توانید از این قابلیت استفاده نمائید ، فرض کنید

محتوای اصلی سایت شما با زبان انگلیسی نوشته شده است ولی شما زبان های دیگر را به سایت خود اضافه کرده اید ، حال اگر یک 

کاربر از انگلستان وارد سایت شما شود ، مقاله ای برای کاربر نمایش داده می شود که با زبان انگلیسی است ولی اگر کاربر دیگری از 

محتوای شما به زبان آلمانی  به نمایش درخواهد آمد ، البته این کار بستگی به شما دارد که تصمیم گرفته باشید که  کشور آلمان وارد ،

 چه کشورهایی را مورد پوشش خود قرار دهید به عنوان مثال ، سایت شما می تواند سه کشور را مورد پوشش خود قرار دهد :

 www.example.com/english/ 

 www.example.com/deutsch/ 

 www.example.com/schweiz-deutsch/ 

 کشور وارد سایت شما شود ، همان محتوای اصلی شما را مشاهده می کند . 3اما اگر کاربری از غیر از این 

توجه به عنوان مثال اگر شما اگر با آی پی غیر از آی پی ایران وارد سایت گوگل شوید ، شما قادر به مشاده  تعویض لوگوهای گوگل با 

 مناسبت ها خواهید بود.

 استفاده نمائید ، مثال : hreflang، ویرایش نمائید کافیست از دستور  Geotargetingسایت خود را بر اساس  sitemapبرای اینکه 

<url> 

    <loc>http://www.example.com/english/</loc> 

    <xhtml:link  

                 rel="alternate" 

                 hreflang="de" 

                 href="http://www.example.com/deutsch/" 

                 /> 

    <xhtml:link  

                 rel="alternate" 

                 hreflang="de-ch" 

                 href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/" 

                 /> 

    <xhtml:link  

                 rel="alternate" 

                 hreflang="en" 

                 href="http://www.example.com/english/" 

                 /> 

  </url> 

   

  <url> 
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 شما ، بنابر موقعیت جغرافیایی به نمایش در بیاید :حال اگر سایت خود را در مناطق مختلف جستجو کنید ، آدرس سایت 

 اگر کاربر در کشوری جستجو کند که سایت در آن کشور قرار داشته باشد ، آدرس اصلی به نمایش در می آید:

 

 

 و اگر کاربر از کشوری دیگر جستجو کند ، آدرس سایت تغییر خواهد کرد:
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  Robots.txt از استفاده مورد در چیز همه

 

، اما امروز میخواهیم  Keywordو  Descriptionآشنایی دارید همانند متا های  htmlاکثر شما دوستان به احتمال زیاد با متا تگ های 

حاولی یک فایل متنی  robotsنام دارد ، این متا تگ  robotsیکی دیگر از اساس ترین متاتگ ها را به شما معرفی کنیم ، این متا تگ 

ای جستجو به خیلی عالقه دارند ، دلیل این عالقه به این خاطر است که آنها نمی خواهند وقت خود را صرف پیمایش و است که موتوره

فهرست کردن صفحاتی از سایت شما کنند ، که مهم نیستند  و اصال باب میل آنها نیست . شما با استفاده از این فایل متنی می توانید 

موتورهای جستجو متمایز کنید ، به عنوان مثال  اگر شما نمی خواهید موتورهای جستجو به  آدرس صفحات مجاز و غیر مجاز را برای 

Mobile ( سایت شما دسترسی داشته باشند ، کافیست که این آدرس را به آنها اعالم کنیدDisallow: /mobile/. ) 

ید موتورهای جستجو به آنها دسترسی داشته باشند ، یا ( دایرکتوری هایی را دارید که نمی خواهRootشما اغلب در ریشه سایت خود )

اینکه به دلیل مسائلی امنیتی ،  می توانید اجازه دسترسی به برخی صفحات را برای موتورهای جستجو سلب کنید ، یا اینکه شما در 

Root  این فایل نیازمندید ، برای حل سایت خود ، دایرکتوری ای را دارید که این پوشه باعث کاهش رتبه سایت شما می شود ولی به

 استفاده کنید ! Robots.txtاین مشکالت شما می توانید از یک فایل متنی به نام 

  در ابتدا شکل زیر را مشاهده نمائید :
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 همانطور که شکل را مالحظه نمودید ، خزنده های موتورهای جستجو ، در ابتدا به فایل متنی روبوت سایت شما ، دسترسی پیدا می

کنند ، و صفحاتی که ورود آنها مجاز نیست را بررسی می کنند و فقط صفحات مجاز را پیمایش می کنند در تصویر زیر ، دایرکتوری هایی 

که با عالمت فلش سبز رنگ مشخص شده اند ، اجازه ورود موتورهای جستجو به این پوشه ها فراهم شده است ولی پوشه هایی که با 

 ص شده است ، اجازه دسترسی به صفحات را ندارند :عالمت ورود ممنوع مشخ

 

به این فایل  domain.com/robots.txtمنبعی در دسترس عموم بوده و هر کس می تواند از طریق نوشتن  robots.txtفایل متنی  

.نحوه وارد اطالعات در را همواره باید در ریشه سایت خود قرار دهید robotsدسترسی پیدا کنند ، دلیل این امر این است که فایل 

 این فایل متنی همانند دستورات زیر می باشد :

User-agent: 

* Disallow: /cgi-bin/ 

Disallow: /tmp/ 

Disallow: /junk/ 

، برای دسترسی موتورهای جستجو ، ممنوع کرده ایم ،  junkو  cgi-bin  ،tmpهمانطور که میدانید ما با دستورات فوق ، پوشه های 

 نخواهند شد. indexات در موتورهای جستجو این صفح
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در گذشته وب سایتی را مورد بررسی قرار می دادم  که از لحاظ محتوا و تعداد لینک های باال ، بسیار عالی عمل می کرد ، ولی این 

وری را وارد کرده خود ، دست Robotsگوگل نداشت ، دلیل این امر این بود که این سایت در فایل  SERPسایت هیچ جایی در فهرست 

بود  )به عمد یا غیر عمد(که به موتورهای جستجگو اعالم شده بود که به هیچکدام از صفحات سایت دسترسی نداشته باشد و صفحات 

 را در لیست خود ثبت نکنند :

disallow to  "/"  

 ن فایل را ایجاد نمائید!در استفاده از این فایل متنی باید دقت الزم را داشته باشید و بدون دانش فنی نباید ای

 نکاتی که باید مد نظر داشته باشید:

  به همه دایرکتوری های سایت خود توجه کنید ، اگر دایرکتوری دارید که به درد موتورهای جستجو نمی خورد ، یا اینکه نمی

 نمائید. disallowکنند ، کافیست آن ها را  indexخواهید موتورهای جستجو آن ها را 

 ممکن است که یک سایت عالوه برای دایرکتوری که برای نمایش محتوا می باشد ، دایرکتوری دیگری برای نسخه  گاهی اوقات

چاپی محتوا داشته باشد ، در اینصورت باید دایرکتوری نسخه چاپی برای موتورهای جستجو غیر مجاز شود ، چون احتمل اینکه 

 آنها را محتوای  تکراری تشخیص دهند وجود دارد.

 مئن باشید که موتورهای جستجو اجازه دسترسی به فایل محتواهای شما را دارد.مط 

 : Robotsنبایدها در فایل 

  از هرگونه استفاده از توضیحات یاComment در این فایل خودداری کنید 

 ما نمی خواهند ، همه دایرکتوری های خود را در این فایل لیست نکنید ، موتورهای جستجو ، مواردی که مجاز هستند را از ش

 در این فایل فقط موارد غیر مجاز را وارد نمائید.

  در این فایل دستوری به نامallow  وجود ندارد ، و تنهاdisallow .برای غیر مجاز وارد می شود 

 

ه باشید ، شما با توجه مطالب فوق ، مطمئن شوید که نحوه نوشتاری فایل روبوت شما درست باشد تا مشکلی با موتورهای جستجو نداشت

با استفاده درست از این فایل متنی می توانید جایگاهی خوب در بین موتورهای جستجو کسب کنید  ، فقط اگر نمی توانید به درستی 

 فایل های خود را تشخیص دهید )از لحاظ مجاز یا غیر مجاز بودن( بهتر است که با یک متخصص سئو مشورت کنید!
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 جستجو موتورهای رد سایت ناگهانی افت دلیل 6

 

 موتورهای اول های صفحه در رفته رفته  شما سایت جستجوی موارد ناگهان که باشد داده رخ نیز شما سایت برای اتفاق این شاید

 . کند پیدا کاهش درصد 85 تا شما سایت ترافیک و شود تر کم و کم جستجو

 سایت ترافیک  و شوند می تبدیل دردناک واقعیت یک به شما های رویای تمام ، دهد رخ زدن هم به چشم یک در تواند می اتفاق این

 .کند می پیدا کاهش روز به روز شما

 ترتیب به را پاسخ و پرسش شش مقاله این ، شوید مند بهره خوبی به مقاله این از ،میتوانید هستید بحران این درگیر هم شما اگر

 .بیابید را جستجو موتورهای در خود سایت ناگهانی افت دالیل یا دلیل شما تا نموده ایجاد اهمیت
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 اکانت از استفاده با ، اید نموده ثبت Google Webmaster در قبل از را خود سایت که صورتی در ، پاسخ و پرسش شروع از قبل

 : نمائید طی را زیر مراحل ، سایت چپ سمت منوی در به و شده Google Analytics بخش وارد خود جیمیل

Traffic Sources->Sources->Search->Organic and select a 6 month date range 

 ، نمودار این اگر ، دهد می نمایش  گذشته ماه 6 در را شما سایت از بازدید آمار که شود می رسم نمودار یک شما سایت برای حال

 . باشد می رو به رو جدی مشکل یک با شما سایت حتما ، باشد فوق شکل همانند

 

 است؟ نداده پیگیری راه یا اخطار شما بهGoogle Analytics  آیا:  اول سوال

 داده شما به مشکل این حل بر مبنی پیغامی ، Google Analytics ، دهد می رخ شما سایت برای جستجو ناگهانی افت که زمانی شاید

 :همانند نمائید استفاده آنها از توانید می شما که دارد وجود زیادی بسیار های ابزار رفع همچنین و  پیغام از اطالع  برای باشد

 فایرفاکس برای ای افزونه( 1

 https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/ga-is-google-analytics-install/ 

 ( : گوگل شرکت ساخت) کروم گوگل برای ای افزونه( 2

 https://chrome.google.com/webstore/detail/jnkmfdileelhofjcijamephohjechhna 

 ؟ است داده رخ سایت وب در ناگهانی تغییر آیا:  دوم سوال

 نمی گذاشته نمایش به سایت روزی چند یعنی ،(دوباره طراحی) نمائید می طراحی مجددا را خود سایت که آید می پیش اوقات گاهی

 این ، شود redirect دیگری آدرس به مدت این در شما سایت ، که اید نکرده فراهم رو چند این در را دیگری آدرس همچنین و شود

 اگر بلکه ، نشود محدود قالب مجدد طراحی به فقط است ممکن تغییرات این ، این بر عالوه ، شود می شما سایت رتبه نابودی یاعث عمل

 داده تغییر را خود سایت مراتبی سلسله ساختار یا  باشند شده حذف ای  گونه به اینکه یا باشید کرده حذف را خود سایت محتوای شما

 این برای ، وجود دارد نیز گریزی راه یک نیز مشکل این حل برای ، داشت نخواهد شما برای را جالبی چندان عواقب کار این ، باشید

 . کرد خواهد نگهداری را شما سایت مطالب Archive ، پایگاه این ، نمائید استفاده Wayback Machine پایگاه از توانید می شما کار

 : نکته

 .!کند نمی پشتیبانی ir های دامنه از پایگاه این

 سایت در ناخواسته ناگهانی تغییر یک که صورتی در ، نمائید می استفاده خود سایت مدیریت برای خاص CMS یک از شما اگر ضمن در

 .کرد خواهند بیان شما برای را کار این دلیل که کنند می ذخیره را هایی Log ها CMS این ، آید پیش شما

https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/ga-is-google-analytics-install/
https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/ga-is-google-analytics-install/
https://chrome.google.com/webstore/detail/jnkmfdileelhofjcijamephohjechhna
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 است؟ شده هک شما سایت آیا:  سوم سوال

 را شما سایت ، شوید متوجه شما که این بدون است ممکن هکرها ، نیست آن بردن بین از معنای به سایت وب یک کردن هک همیشه

 و ، شوید متوجه شما اینکه بدون ، نمایند ایجاد شما سایت در اسپم از پر دایرکتوری یک توانند می حتی ، کنند تبدیل اسپم یک به

 رتبه گونه بدین و داده تشخیص اسپم سایت یک عنوان به را شما سایت ، آیند می شما سایت سراغ به جستجو موتورهای که زمانی

 .شود می ویران شما سایت

 استفاده همچنین ، نمود خواهند سایت پذیری آسیب تشخیص امر در بسزایی کمک مایکروسافت بینگ و گوگل مستر وب  ابزار نصب

 .نماید می راهنمایی ها اسپمشناسایی  در را شما گوگل در links:yoururl همانند ها سایت وب برای links کلیدی کلمه از

 از گیری Backup ، شامل تواند می موارد این ، دارد سایت توسط استفاده مورد CMS به بستگی سایت شدن هک از جلوگیری مراحل

 .باشد داده پایگاه و سایت عبور کلمه ، FTP پسورد تغییر ، سایت محتویات و اطالعات

 : کنید سعی خود سایت  بیشتر امنیت حفظ برای عمومی صورت به

 نسخه آخرین از همواره CMS نمائید استفاده خود سایت 

 عبور کلمات از (Passwords )نمائید استفاده ترکیبی و پیچیده 

 اتوماتیک صورت به خود سایت مختلف های ورژن از Backup بگیرید. 

 و بینگ مستر وب ابزارهای از opt-in نمائید استفاده ها ایمیل در. 

 : نکته

Opt-in اسپم عنوان به استفاده سوء برای نه البته باشد می ها ایمیل آوری جمع معنای به 

 ؟ اند کرده آپدیت را خود الگوریتم ، جستجو موتورهای آیا:  چهارم سوال

 سوی از توجهی قابل افت دچار ناگهانی طور به... و خوب وبالگ ، خوب انجمن ، بروزرسانی عین در شما سایت است ممکن زمانی

 که کنید تحلیل و تجزیه باید ابتدا در ، باشد می الگوریتم روزرسانی به یک قربانی نیز شما سایت وب اگر ، شود جستجو موتورهای

 این اگر ، شده و ان را تقلب به حساب می آورد حساس هایی استراتژی چه به نسبت ، خود جدید الگوریتم در جستجو موتورهای

 ، محتوا قبیل از را خود سایت مراتبی سلسله ساختار نیز شما باشد الزم است ممکن ، باشد عمده صورت به الگوریتم تغییر مسئله

 .دهید تغییر...  و ها لینک

 اید؟ شده مجازات جستجو موتورهای توسط بندی رتبه در شما آیا: پنجم سوال

 افت یک دچار شما ، نکنید بروزرسانی متقابلی صورت به را خود همواره شما و کنند آپدیت را خود الگوریتم جستجو موتورهای اگر

 در اسپم محتوای یا خراب های لینک از گذشته در  شما که است ممکن خالصه طور به ، شد خواهید بندی رتبه لحاظ از توجه قابل
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 و ها لینک ، جدید های الگوریتم این ، باشید شده مواجه جستجو موتورهای جدید الگوریتم با و باشید کرده استفاده خود سایت

  با بهتر مشکل این حل برای ، شد خواهد مجازات بندی رتبه افت با شما سایت اینگونه و ، اند نموده شناسائی را شما اسپم محتوای

 سئو مشورت نمایید. مشاور یک

 ؟ است نشده منفی سئو قربانی شما سایت آیا:  ششم سوال

 که است ممکن ، باشد می جستجو موتورهای در ناگهانی افت دچار شما هم هنوز و ، اید نداشته را قبلی مشکل 5 از هیچکدام شما اگر

 رتبه کاهش برای اینترنت در شما کاری رقیبان معموالً که است هایی فعالیت مجموعه منفی سئوی ، باشید شده منفی سئو قربانی شما

 .دهند می انجام جستجوگر موتورهای دیگر و گوگل نتایج صفحه باالتر های رتبه در خود سایت نمایش و شما سایت
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 فنی سئوی  انجام طریقه

 

 مثال این ، کنید رسیدگی خود سایت فنی مسائل به که است آن وقت حال ، دادید انجام را خود سایت داخلی سئوی اینکه از پس شما

 .شود می شما سایت رتبه افزایش باعث ها کار این  ، دارد خالقیت و زمان به نیاز کمی بلکه نیست دشوار کارهایی

 : بریم می نام که است شده مشخص کارهای از سری یک فنی مسائل انجام برای

 اطالعات معماری ( الف

  باشد می سایت در اطالعات سازی تراکم نحوه معنای به مفهوم این واقع در ، است گسترده و وسیع بسیار موضوع یک اطالعات معماری

 : دارد وجود اطالعات معماری برای اصلی نقطه سه. 

1 )Navigation سایت : 

Navigation شده ایجاد صحیح و منطقی صورت به سایت باالی در شما راهنمایی سیستم اگر ، است سئو امر در بسزایی کمک ، سایت 

 صفحات به راحتی به هستند قادر جستجو موتورهای های خزنده ، دهد نمایش را شما سایت های گروه زیر و ها گروه تمام یعنی باشد

 !  کنند پیدا دسترسی شما سایت مختلف

 :  سایت های گروه عناوین و  محتوا مناسب گذاری برچسب( 2
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 را الزم دقت باید ، شود می استفاده navigation در که خود سایت های گروه های عنوان همچنین و خود ی محتوا های عنوان انتخاب در

 ، کنند می index محتوا شناسنامه با همراه یعنی کامل صورت به را شما سایت مطالب جستجو موتورهای صورت این در ، باشید داشته

  : است شده طراحی درست و منطقی صورت به که ، نمائید مشاهده را سایت navigation نمونه یک توانید می شما مثال برای

 

 برخوردار نیز مناسب گذاری برچسب از ، است شده طراحی درست navigation این بر عالوه ، نمودید مالحظه را شکل که همانطور

 .کنند می index را محتوایی چه با صفحاتی چه که دانند می گذاری برچسب این از استفاده با  ها خزنده بنابراین ، است شده

 :سایت دایرکتوری ساختار( 3

 های پوشه ساختار همواره کنید سعی ، است برخوردار سایت معماری در باالئی بسیار اهمیت از نیز سایت های فایل و پوشه ساختار

 سپس و نموده مراجعه آن گروه زیر به باید ابتدا در صفحه یک  دسترسی برای یعنی ، نمائید ایجاد مراتبی سلسله صورت به را خود

 : همانند شد نظر مورد صفحه وارد

www.yoursite.com/maincategory/products/productpage.html 

 سرورها خطاهای(  ب

 باید ای HTTP کد چه جستجو موتورهای به پاسخ در که است این (Search Engine Optimization) یا سئو در مسائل ترین مهم از یکی

 که باشد محتوایی و صفحه مهم و نکند فرقی مسئله این چندان ها، وبالگ و ها سایت عادی کاربران برای شاید شود، ارسال آنها برای

 نقش تواند می کند، می ارسال کدی چه آنها درخواست به پاسخ در سرور یک اینکه جستجو موتورهای نظر از اما شود، می دریافت

 ،HTTP کدهای عملکرد نحوه از ناآگاهی یا اشتباه دلیل به که شود می مشاهده بعضا باشد، داشته آن عملکرد نحوه در ای کننده تعیین

 بسیار ها کد این های شماره است شده حذف جستجو نتایج لیست از نداشته، هم مشکلی ظاهر به که سایت یک محتوای کلیه حتی

 ...  و 382 ، 381 جمله از باشند می متنوع

 :کنیم می معرفی شما برای را هستند اهمیت پر بسیار سایت سئو در که را کد چند پائین قسمت در

  (Moved Permanently) همیشگی انتقال ،381 کد



 

 27صفحه                                   مرجع بازاریابی اینترنتی ، سئو و برندینگ در ایران          | برندینگ وب

 انتقال معنی به سرور، طرف از کد این دریافت است، سئو علم در مخصوصا HTTP کدهای ترین حساس و ترین مهم از یکی 381 کد

 تغییراتی دلیل هر به سایت، های لینک آدرس در که هنگامی مخصوصا کد این از است، دیگر آدرسی به وب، آدرس یک همیشگی

 .کرد استفاده اصلی، لینک به کاربران یا خزنده های ربات هدایت جهت توان می شود، می ایجاد

  (Found) شد پیدا ،382 کد

 Moved) شود منتقل دیگری آدرس به موقتا باید مرورگر اما شده، یافت درخواستی منبع که است معنی این به 382 کد

Temporarily)، در و معتبر همچنان اصلی آدرس و شده انجام موقت صورت به انتقال اینجا در است، متفاوت 381 کد با حالت این 

 جدید آدرس با آن جایگزینی و فعلی آدرس حذف همیشگی، انتقال انتقال، از منظور ،381 ریدایرکت در اما بود، خواهد دسترس

 .است

 (Not Found) نشد پیدا درخواستی منبع ،484 کد

 شده حذف یا نبوده موجود حاضر حال در که دارد سرور از را  فایل یا صفحه یک تقاضای کاربر که دهد می رخ مواقعی در 484 کد

 .باشد کرده تغییر آن نام است ممکن یا و است

 Googleبهترین ایشان   از است شده ارائه زمینه این در مفیدی بسیار ابزارهای آنها آنالیز همچین و خطاها این تعداد مشاهده برای

Webmaster سایت ، خراب های لینک مورد در اطالعاتی  که است داده قرار کاربران اختیار در را ابزاری مستر وب گوگل ، است ، 

 از توانید می باشید نموده ثبت Google Webmaster در را خود سایت شما اگر را آنالیز نمایند. ...  و ندارد وجود دیگر که هایی لینک

 : شوید مند بهره ابزار این

 

 

 : صفحات شدن index به مربوط موارد( ج

 آمده وجود به مشکلی یک حتما ، شوند نمی نیز index طبع به و شوند نمی دیده ، جستجو موتورهای های خرنده توسط شما صفحات اگر

 از رویه بی استفاده ، سایت در فلش از استفاده ، 484 کد همچون زیادی مسائل از شده گرفته نشات توانید می مشکل این ، است

 است ممکن مورد کدامین که کنید تحقیق و باشید گرفته نظر در را مسائل این تمام باید شما ، باشد...  و ها iframe یا ، ajax فناوری

 ، کنید بررسی نیز را خود های دایرکتوری سایت بررسی این در همچنین ، نکنند مراجعه شما سایت به ها خزنده که باشد شده باعث
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 سریعتر چه هراست  بهتر مسئله حل این  در ، شود می شما سایت به های خزنده ورود مانع که باشد داشته وجود اسکریپتی شاید

 . نمائید اقدام

  پویا های URL( د

URL پویا های ، QUERY این زیرا ، نیست جستجوگر موتورهای های خزنده میل باب اصال که ،( ؟) سوال عالمت با همراه هستند های 

 اصال را هایی URL چنین ، جستجو موتورهای که است ممکن اساس این ،بر ندارد ها خرنده برای مفهومی و  معنا هیچ ، پویا های آدرس

 !نکنید استفاده هایی آدرس چنین از است مقدور شما برای که جایی تا پس ، نکنند فهرست

 .شوند مند عالقه شما های URL به جستجو موتورهای تا کنید بازنویسی تر بهینه صورت به را ها آدرس این کنید سعی

 : پویا آدرس نمونه یک

/edge/app/viewArticle?catId=FIN&articleId=1108lskolnik03 

 : duplicate content یا تکراری مطالب( هـ

 محتوای دو به جستجوگر موتور یک که زمانی ، جستجو موتور یک که زمانی ، باشد می سئو به مربوط مهم مسائل از یکی تکراری مطالب

 وجود به جستجو موتورهای برای مشکالت این البته ، آید می وجود به فراوانی مشکالت ، کند برخورد مختلف های آدرس با اما یکسان

 . باشند داشته را انتخاب بهترین باید آنها چون ، شما نه آید می

 یکسان دومحتوای: شود دیده سایت یک در تواند می تکراری مطالب ، داد قرار بررسی مورد تواند می بعد چندین از را تکراری مطالب

 ...و کننده کپی ها سایت بقیه و نویسنده سایت یک یعنی ، باشد مختلف های سایت در تواند می اینکه یا ، مختلف های آدرس با اما

 جستجو های موتور بیشتر اعتماد جلب سبب کار این ، باشد می فرد به منحصر محتوای تهیه  چاره تنها تکراری مطالب مشکل حل برای

 مطالب از باشد می مقدور شما برای که جایی تا پس ، شود می آنها نتایج لیست در شما مطالب رنک رفتن باال و شما وبالگ یا سایت به

 کپی دیگر های سایت از را مطالبی توانید می شما. نمائید آنها جایگزین فرد به منحصر محتوای و نکنید استفاده خود سایت در تکراری

 .دهید توسعه یا ویرایش را مطلب آن نیز خود شما یعنی ، نشود کپی کامل ، کنید سعی ولی کنید

 : SiteMap( و

 که شود می یاعث ، نقشه این ،   باشد می اهمیت حائز بسیار جستجو موتورهای برای ، خود سایت در سایت نقشه یا مپ سایت یک درج

 !کنند ایندکس را شما مطالب سریعتر و تر راحت بتوانند جستجو موتورهای های خزنده

 ای نکته اما شوید مند بهره آنها از توانید می راحتی به شما که دارد وجود سایت نقشه ایجاد برای بسیاری رایگان های پالگین و ابزارها

 مثال بطور یعنی . اند گذاشته لینک محدودیت خودشان رایگان خدمات برای سایتها این از خیلی  است این باشد می توجه قابل  که
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 نکرده مشخص تعدادمحدوددیت  سیستم که نمائید دقت حتما.کنند نمی وارد مپ سایت در را شما سایت از لینک 1288 از بیشتر

 : نمائید درج خود ROBOTS فایل در خودرا سایت SITEMAP که نشود فراموشتان ضمن در.بکند قبول لینک نامحدود بصورت و باشد

# Sitemap 

Sitemap: http://www.Domain.ir/sitemap.xml.gz 

 : سایت بارگذاری زمان

 کاربران ، کرد نخواهید کسب جالبی رتبه جستجو موتورهای در که این بر عالوه ، باشد پائین بسیار شما سایت بارگذاری سرعت اگر

...  و  تر بهینه یا کمتر اسکریپتو  فایل ، حجم کم تصاویر از توانید می مشکل این حل برای,  خواهید داد دست از هم را زیادی بسیار

 188 سایت صفحات دیگر و کیلوبایت 138 شما سایت(  Home Page) اصلی صفحه اندازه حداکثر کنید سعی همواره ، نمائید استفاده

 .باشد کیلوبایت

 . گذارد می خوبی تاثیر شما سایت سازی بهینه در ، باشد بیشتر سایت بارگذاری سرعت هرچه

  

http://www.domain.ir/sitemap.xml.gz
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 سایت خود را در برابر الگوریتم های گوگل حفظ کنید! )پاندا و پنگوئن از شما چه می خواهند!

 

هر بار که گوگل ، الگوریتم های خود را بروزرسانی می کند ، مقاله های متعددی در باره وضعیت الگوریتم های جدید ، انتشار پیدا می 

همیت می باشد این است که بهینه سازی سایت ها همواره ادامه پیدا می کنند ، یعنی کند ، نکته ای که در این زمینه مهم بسیار حائز ا

همواره باید با خواسته های الگوریتم جدید گوگل به جلو حرکت کنیم ! هر چند که دشوار است که بدانیم ، حرکت بعدی گوگل چیست 

 ؟ اما همیشه باید آماده تغییرات در گوگل باشیم.

عنصر حیاتی بیان شده  که الگوریتم های جدید گوگل )پنگوئن و پاندا از شما می خواهند( و همچنین الگوریتم های  3در این مقاله ،

 بعدی گوگل از شما می خواهند :

 ( سایت خود را بیش از حد بهینه سازی نکنید!1

ازی نکنید ، در واقع این گرینه بیانگر این منظور از این گزینه ، این است که سایت خود را بیش از حد برای موتورهای جستجو بهینه س

است که تنها هدف شما بهینه سازی برای موتور های جستجو نباشد ، در حال حاضر بهترین روشی که باب میل پاندا و پنگوئن می باشد 

 ، نظرات کاربران ، محتوای مفید می باشد نه استفاده از روش های پیچیده بهینه سازی 

 بازدیدکننادگان از هر زمان دیگری مهم تر است( تعامل با 2

در حال یکی دیگر از مهمترین المان هایی که برای پاندا و پنگوئن بسیار جذاب است ، سطح تعامل سایت شما با کاربران می باشد ، یا 

سایت هایی که به ترویج تعامل  به عبارتی دیگر کاری کنید که بازدید کننده مرتب در سایت شما گشت و  گذار کند ، از این رو ، گوگل

 با کاربران می پردازد را شناسائی می کند 

 ( محتوای با کیفیت ، باعث رشد شما می شود3
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اگر چه گوگل بدون هیچ لفافه گویی ، به صورت مستقیما اعالم کرده است که برای بدست آوردن رتبه خود در فهرست ما از محتوای با 

کنید ، هنوز مدیران سایت هایی هستند که از محتوای کپی و کالمت کلیدی کپی استفاده می کنند.  کیفیت و منحصر به فرد استفاده

این کار شما احتمال دارد که تا به امروز موفق بوده باشد ولی شما آینده سایت خود را با این کار خراب می کنید ، فکر آن روزی باشید 

بدیل شود و رتبه سایت شما را نابود کنند ، در حال حاضر بهترین و تنهاترین راه برای که شک پنگوئن و پاندا به سایت شما ، به یقین ت

حفظ سایت خود در برابر الگوریتم های آینده گوگل ، محتوای منحصر به فرد و با کیفیت می باشد ، به عبارتی دیگر ، محتوای منحصر به 

 فرد کلید موفقیت شماست!
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 ی پاکسازی بک لینک هاپیشنهاد الگوریتم پنگوئن برا 3

 

همانطور که میدانید ، گوگل  امسال با الگوریتم جدید خود ، به نام پنگوئن پا به دنیای جستجو گذاشت ، همانطور که میدانید این 

الگوریتم نسبت به کیفیت لینک ها بسیار حساس است ، و در صورتی که لینک های مشکوکی در سایت شما مشاهده کند ، پاسخ این 

 ر شما را در فهرست جستجوی خود ، خواهد داد کا

بنابراین اگر سایت شما در این مدت با افت ناگهانی در گوگل دچار شده است ، می توانید از این مقاله به خوبی بهره مند شوید ، در 

 :این مقاله  ، روش هایی به شما معرفی خواهیم کرد که شما را از پنالتی دادن به گوگل جلوگیری می کند

 ( شناسائی لینک های کم ارزش:1

پنگوئن به معتبر بودن لینک ها احترام زیادی قائل است ، زمانی که شما لینکی از سایت های که در باالی نتایج جستجوی گوگل قرار 

زیرا ممکن  دارند ، را دریافت کنید ، پنگوئن از سایت شما حمایت خواهد کرد ، پس سعی کنید با هر نوع سایتی تبادل لینک نکنید

 است پنگوئن به شما شک کند. 

البته نمیتوان به طور حتم گفت که  همیشه موتورهای جستجو حتی گوگل با الگوریتم پنگوئن خود ، قادر به شناسائی لینک ها هستند ، 

های کم ارزش استفاده ولی  با تغییراتی که در پنگوئن به وجود آماده است ، نمیتوان این ریسک را کرد که از بک لینک ها و لینک 

کرد. شما برای اینکه لینک های پر ارزش و کم ارزش سایت خود را شناسائی کنید کافیست که لینک هایی که در سایت شما وجود 

دارد را جمع آوری کرده و با استفاده از ابزارهایی که وجود دارد هم به صورت مجانی و هم به صورت غیر مجانی ، لینک های  کم ارزش 

 http://www.backlinkwatch.comپر سایت خود را شناسائی کنید. همانند اسستفاده از سایت یا 

در ضمن شما خود می توانید به بعضی از لینک ها ، ارزش هدیه کنید ، شما می توانید در متنی که برای عنوان یک لینک استفاده می 

استفاده کنید ، شما با این کار  خرید اتومبیل بیمه ای ارزان قیمتال از جمله ، می توانید  مث Click Hereکنید ، به جای استفاده از کلمه 

یک ارزش خارق العاده ای به لینک فوق داده اید وگاهی اوقات هم موتورهای جستجو به کار شما اهمیت قائلند و شاید یک جمله را به 

 شما بگویند : فرمانبردارم سرورم!

 شوند ( شناسایی لینک هایی که باید حذف2
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در همه مواقع نیازی نیست  همه لینک ها حذف شوند ، برای شناسائی لینک هایی که باید حذف کنید ، بهتر است که  با نباید ها آشنا 

 شوید:

  تغییر مسیر داده می شود ، نیازی  484اگر در صفحه شما لینکی وجود دارد که با کلیک کردن بر روی آن ، با استفاده از کد

 لینک را حذف کنید ولی اگر لینک خراب یا پیدا نشود حتما باید آن لینک را حذف کنید!نیست که این 

  گاهی اوقات ممکن لینک های کم ارزشی را در وب سایت خود پیدا کنید که در این صورت می توانید آنها را حذف کنید ولی

نها نیست ، چون موتورهای جستجو با بودند ، دیگر نیازی به حذف کردن آ "REL="NOFOLLOWاگر این لینک ها دارای 

 مشاهده دستور فوق ، از پیمایش لینک فوق می گذرند.

 (تماس با مدیران سایت هایی که تبادل لینک کرده اید ، برای تغییر دادن لینک ها3

می پسندد ، می توانید این در صورتی که شما با در گذشته با سایت هایی تبادل لینک کرده اید و امروز الگوریتم گوگل ، انها را زیاد ن

تبادل لینک را ویرایش  و یا حذف کنید ، برای انجام این کار شما در ابتدا باید مدیران سایت هایی که با آنها تبادل لینک کرده اید 

 تماس گرفته و یکی از درخواست خود را به آن ها بگوئید :

 می توانید لینک ها را از بین ببرید 

  می توانیدAnchor text   لینک خود را با استفاده از کلمات کلیدی بهینه کنید به عنوان مثال اگر زمینه کاری شما بازاریابی می

 ، بازاریابی اینترنتی  و...( استفاده نمائید. maketingباشد از کلماتی همچون )بازاریابی ، 

  یا اینکه اگر در حال حاضر سایت شما کم ارزش است یا اینکه مدت این تبادل لینک محدود است می توانید از تگ

REL="NOFOLLOW" استفاده نمائید 

اما متاسفانه مشکل اینجاست که همواره صاحبان این سایت ها ، به درخواست شما توجه نمی کنند ، که در این صورت ، به هر نحو که 

درجه حساسیت این کار را به صاحب سایت های مورد نظر  گوش زد کنید ، تا هر چه سریعتر نسبت به ویرایش لینک ها  می شود ،

اقدام کنند ، چون اگر پنگوئن سایت ها شما را مشاهده کند و این لینک های مشکوک را ببیند ، ممکن است شما و دیگر سایت های 

 حاوی لینک را  مجازات کند!

 

  



 

 34صفحه                                   مرجع بازاریابی اینترنتی ، سئو و برندینگ در ایران          | برندینگ وب

 سئو برای مبتدیان راهنمایی

 

در این مقاله مهمترین نکات سئو و بهینه سازی را به صورت نکته به نکته ذکر کرده ایم ، با رعایت نکات زیر می توانید رتبه خوبی را 

 در موتورهای جستجو کسب نمائید :

 کلمات کلیدی :

صورتی که شما در سئو ، از کلمات کلیدی مناسبی  کلمات کلیدی یک از مهمترین راه های ارتباطی با موتورهای جستجو است ، در

 استفاده کنید ، این کلمات کلیدی مناسب ، ترافیک باالئی را از طرف موتورهای جستجو برای شما ایجاد می کنند .

 محتوا :

است( ، سعی  ) محتوا پادشاه  Content is king( مهندس بخش رتبه بندی گوگل ، گفته است ، Matt cutsهمانطور که مت کاتز )

کنیداین حرف را هیچ وفت فراموش نکنید ، امروزه با ساختار الگوریتم های جدیدی که ایجاد شده ، موتورهای جستجوگر مخصوصا 

 گوگل ، محتوای منحصر به فرد شما را تشخیص می دهند .

ید ، ویکی پدیا در فهرست اول قرار دارد ، آیا تا به حال پیش خود فکر کرده اید که چرا در اکثر مقاالتی که در گوگل جستجو می کن 

تنها دلیل این کار فقط محتوای نو و منحصر به فرد می باشد ، استفاده از محتوای کپی شده می توانید آسیب جدی به سایت شما 

 برساند.

بهینه شده  urlت مپ ، آدرس ، متا تگ ها ، سای Headingدر کنار استفاده از محتوا ، سئوی داخلی سایت : استفاده مناسب از تگ های 

 و ... فراموشتان نشود

 ساختاری ایده آل برای سایت

 لینک مطالب خود را در همه ی صفحات سایت خود قرار دهید 

  در صورتی که با سایت ها دیگر تبادل لینک می کنید ، حتما نوع لینک ها را به صورتno-follow .قرار دهید 
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  ک وجود داشته باشدلین 30سعی کنید حداکثر در هر صفحه 

  استفاده از یک منوی راهنمایی یاnavigation .فراموشتان نشود 

 بهینه سازی تصاویر

نیز استفاده  heightو  widthیکتا باشد و از خاصیت های  altهر تصویری که در سایت خود استفاده می کنید سعی کنید دارای یک 

 نمائید

 لینک ها 

در صورتی که می خواهید وب سایت شهرت زیادی را کسب کند ، سعی کنید از سایت های مرتبط با محتوای خود ، لینک دریافت کنید ، 

های مناسب ، راهی بسیار خوب برای کسب رتبه بیشتر است . اما یادتان باشد که به هیچ عنوان  anchor textدریافت لینک همراه با 

 استفاده نکنید ، که این کار خطری جدی را برای سایت شما فراهم میکند ماز لینک های پولی و اسپ

 راه های دریافت لینک:

 استفاده از محتوای خوب 

 استفاده از شبکه های اجتماعی 

  ثبت سایت در دایرکتوری های لینک همانندdmoz 

 ارسال ایمیل به صاحبان وب سایت های مرتبط 

خود را تغییر دهید ، فراموشتان نشود که آدرس قدیمی سایت خود را به آدرس های جدید در صورتی که قصد دارید ، دامنه سایت 

 ریدایرکت کنید
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 چک لیست سئو برای وبمستر ها و طراحان وب سایت

 

نمایش سایت در صفحات اول موتورهای جستجو همان چیزی است که بسیاری از مدیران وب سایت خواب آن را می بینند ، اما گاهی 

ت این خوب می تواند به واقعیت تبدیل شود ، برای تبدیل شدن این افسانه به واقعیت ، باید ساختار سایت خود را در برابر اوقا

موتورهای جستجو بهینه سازی کنید !در اینصورت بازدیدکنندگان بیشتری از سایت شما بازدید خواهند کرد و این کار ممکن باعث 

 شما می شود.افزایش فروش و ترویج کسب و کار 

در این مقاله سعی شده است نکاتی اساسی برای مدیران وب سایت ها بیان شود ، این نکات اساسی برای یادگیری سئوکاران نیست ، 

 بلکه بهینه سازی محتوا توسط مدیران سایت ها می باشد :

 ( انتخاب کلمات کلیدی مناسب1

ا راه اندازی کند ، باید موضوع سایت را مشخص کند و بنابر موضوع محتوای یک مدیر سایت وظیفه دارد ، قبل از اینکه سایت خود ر

سایت خود ، کلمات کلیدی سایت خود را تشخیص دهد ، فرض کنید شما می خواهید یک فروشگاه اسباب بازی فروشی را راه اندازی 

جای کاربران بودید ، از چه کلماتی برای جستجو کنید ، برای تشخیص کلمات کلیدی بهتر است خود را جای کاربران بگذارید ، اگر شما 

در موتورهای جستجو استفاده می کردید ، در درجه اول مدیر یک سایت باید بتواند کلمات کلیدی مناسبی برای سایت خود  و همچنین 

 محتوای خود انتخاب کند .

 کلمه در هر صفحه 288( حداقل استفاده از 2

درست است که هر چه محتوا کمتر و جمع و جور تر باشد ، کار برای کاربران و خزنده ها آسان می شود ولی این را بدانید محتوایی که 

کلمه داشته باشد ، نمیتواند یک  288دارای حجم کمی هستند ، اطالعات زیادی را در بر نمی گیرند ، یعنی محتوایی که دارای کمتر 

ده باشد ، گوگل با محتوای کم ، برخورد خواهد کرد ، منظور از این مطلب این نیست که همیشه از محتوای بلند باال محتوای خوب و آموزن
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استفاده کنید ، منظور این است همیشه از محتوایی که دارای جمالت کمی هستند ، استفاده نکنید ، گاهی اوقات بد نیست که محتوایی 

 اشند.که منتشر می کنید ، جامع و شامل ب

 کیلوبایت باشد 188( حداکثر سایز هر صفحه سایت شما 3

  .کیلوبایت باشد 188، محتاط باشید ، اگر هر صفحه سایت شما بیشتر از  cssسعی کنید در استفاده از تصاویر ، جاوا اسکریپت و 

 برای زیبائی ظاهری سایت استفاده کنید css( از 4

و بهینه طراحی شده باشد ، کاربران را به سایت شما جذب می کند و عالوه بر این به دلیل اگر سایت شما از لحاظ طراحی ظاهری خوب 

زیبائی سایت شما ، کاربران سعی می کنند همواره با سایت در ارتباط باشند ، همانطور که میدانید تعامل با کاربران باعث افزایش 

 محبوبیت در جستجوگر ها می شود.

 کنید ( از عناوین جذاب استفاده5

سعی کنید در انتخاب عنوان های صفحات مختلف سایت خود ، دقت الزم را داشته باشید ، سعی کنید عنوان سایت شما مختصر باشد 

 ولی در عین کوتاهی ، لپ مطلب را نیز منتقل کند.

 h6تا  h1( استفاده ترتیبی از تگ های 6

کافی را به کار ببرید ، سعی کنید استفاده از این هد ها به ترتیب باشد ،  سلیقه h6تا  h1در هنگام درج مطالب در استفاده از تگ های 

 استفاده کنید سپس از تگ های بعدی استفاده نمائید ، گوگل این ترتیب و سلیقه را تشخیص خواهد داد!  h1یعنی در ابتدا از تگ 

 ( محتوای خود را زیبا ایجاد کنید7

ی کنید را پشت سر هم قرار ندهید که باعث خستگی بازدیدکنندگان شود ، سعی کنید سعی کنید جمالتی که در مطالب خود درج م

 جمالت خود را پاراگراف بندی کنید و برای هر پاراگراف یک عنوان بیان کنید.

 ( استفاده از توضیحات برای لینک ها8

در صورتی که از لینک ها در مطالب خود استفاده می کنید ، سعی کنید هر لینک دارای یک توضیح مناسبی باشد ، دو نکته ای که باید 

 رعایت کنید : titleدر انتخاب این عنوان یعنی صفت 

  متن درونtitle باید با متن درون لینک متمایز باشد 

  متن درونtitle شد، مرتبط به محتوای لینک با 

 از محتوای با کیفیت استفاده کنید!( 9
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گر همانطورکه می دانید ما در اکثر مقاالتی که قرار داده ایم ، بر محتوای محنصر به فرد و با کیفیت تاکید کرده ایم ، بهتر است یکبار دی

ناقض کپی رایت تاکید کنیم ، که بهترین راه برای حفظ سایت شما ، تولید محتوای منحصر به فرد می  وب مستر هایاین نکته مهم را به 

 باشد.

 امروز ضرب المثل ها تغییر کرده اند.

 مشک آن است که ببوید + عطار بگوید + گوگل هم بگوید 

 نتیجه گیری:

ساختار سایت شما را سئو می کنند و مدیران سایت نیز باید محتوای  با توجه به این مقاله ، باید نتیجه گرفته باشید که  متخصصان سئو

 خود را سئو کنند .
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 روش برای سئو و  بهینه سازی ویدئو ها برای موتورهای جستجو 5

 

ازاریابی بسیازی از مدیران سایت ها بر این باورند که به سادگی و با ایجاد یک کلیپ ویدویی و منتشر کردن آن در یوتیوب می توانند ب

 خوبی برای خود ایجاد کنند ، ولی همه چیز به این راحتی نیست ، آنها هنوز نمی دانند که در اکثر مواقع با یک گل بهار نمی شد ، در این

 مقاله به بررسی بهینه سازی ویدئو ها برای موتورهای جستجو می پردازیم.

که در صورت رعایت این موارد می توانند ویدئوهای  خود را به درستی در این مقاله اقداماتی برای مدیران سایت ها ذکر شده است 

 برای موتورهای جستجو بهینه سازی نمایند:

 ( ایجاد محتوای ویدئویی  آموزنده1

بهترین کار برای بهینه سازی ویدئوها برای موتورهای جستجو ، ایجاد محتوای ویدئویی آموزنده ، مفید و جذاب است ، هنگامی که شما 

ر کلیپ ویدئویی خود به حل مشکالت کاربران بپردازید و یا به سوال آنها پاسخ دهید ، کاربران سعی می کنند ، ویدئوهای شما را د

 برایدیگران نیز به اشتراک بگذارند ، این کار عالوه بر بهینه سازی ویدئو ها ، یک بازاریابی ویروسی را برای شما ایجاد می کند.

گسترده ویدئو های شما را به اشتراک بگذارند ،  نه تنهاشما رتبه خوبی را نزد موتورهای جستجو پیدا خواهید  اگر کاربران به صورت

 خواهید ، بلکه در افزایش جستجو در یوتیوب و دیگر شبکه ها نیز موفق خواهید بود.

 ( استفاده از کلمات کلیدی مرتبط برای کلیپ های ویدئویی2
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ای جستجو ، محتوای کلیپ ویدئویی شما را از توضیحات مربوط به کلیپ یا صفحه ، می فهمند ، برای اینکه همانطور که میدانید موتوره

 موتورهای جستجو را به کلیپ های خود جذب کنید باید مواردی را رعایت نمائید :

  استفاده از تگtitle برای صفحه ای که ویدئوی شما در آن قرار دارد 

 درج توضیح مختصر از ویدئو 

 ... موضوع بندی ویدئوهای خود ، مثال ویدئوهای آموزشی ، پرسش و پاسخی و 

 استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با محتوای کلیپ 

  در صورت امکان  ، ایجاد زیرنویس برای کلیپ 

ی که در مورد رعایت این موارد ، احتمال افزایش بازدید از ویدئوهای شما بسیار باال خواهد رفت ، در ضمن ، در قسمت توضیحات

 محتوای ویدئوی خود قرار می دهید ، سعی کنید لینک ثابت صفحه ی کلیپ خود را نیز قرار دهید.

 ( ویدئو های خود را در سایت های اشتراک گذاری زیادی ، منتشر کنید3

خوبی می شود ، ولی  درست است که اشتراک گذاری ویدوها در یوتیوب ، کاری بسیار عاقالنه است و البته باعث افزایش بازدید

 یوتیوب تنها سایت اشتراک گذاری کلیپ های تصویری نیست؟!

شما برای افزایش تعداد لینک های کلیپ های تصویری خود باید آنها را در حوزه های گسترده تری نیز به اشتراک بگذارید ، همانند 

 سایت هایی مثل:

Vimeo 

Viddler 

BuzzNet 

Yahoo! Video   

TubeSurf 

BrightCove 

Google Video 

 ( از ابزارهای تجزیه و تجلیل یوتیوب استفاده کنید4

سایت یوتیوب ابزارهای ارائه داده است که می توانید آمار های بازدید ویدئوهای خود را آنالیز کنید ، این ابزارها به شما در امر ، 

وهای جذاب تری را ایجاد و به اشتراک بگذارید ، در ضمن شناخت ویدئوهای دلخواه کاربران کمک میکند و می توانید در آینده ویدئ
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این را هم بدانید که هر چه تعداد بازدید از ویدئو های شما در یوتیوب بیشتر باشد ، یوتیوب ویدئوهای شما را به صورت برجسته 

 نمایش می دهد. "(recommendedتری به نمایش می گذارد مثال  آنها را به عنوان توصیه می شود )

 سوق دهید Call to action( کاربران خود را به 5

کارهایی هستند که کاربران باید انجام بدهند به عنوان مثال ، اگر  call to actionمعلوم است ،  call to actionهمانطور که از نام 

دئوی جدید توسط شما و منتشر ، در صورت ایجاد وی Subscribeکاربری از محتوای ویدئویی شما لذت برد ، می تواند با زدن گزینه 

 کردن آن در یوتیوب اطالع پیدا کند . 
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Sandbox Effect گوگل چیست؟ 

 

بر این باورند که نوعی فیلتر مجازی یا شاید هم واقعی وجود دارد که سایت های تازه تاسیس باید از آن  SEOبسیاری از کارشناسان 

عبور کنند تا در رتبه بندی گوگل قرار گیرند ، در واقع به نظر می رسد بسیاری از سایت های تازه تاسیس این دوره زمانی را که گاهی 

د پشت سر بگذارند ، البته این را هم بدانید که مت کاتز مهندس نرم افزار گوگل ،به طور ماه طول بکشد را ، بای 6اوقات ممکن است 

( برای بعضی از سایت ها وجود دارد ولی دقیقا نوع سایت ها را اعالم  Sandbox Effectغیر مستقیم گفته است که این فیلتری مجازی )

 نکرده است. 

را صراحتا اعالم نکرده است ولی تاثیر آن به واقع وجود دارد ، به همین دلیل عبارت  Sandbox Effectبا این حال هنوز گوگل وجودیت 

شاید مجموعه ای از تاثیرات چندین الگوریتم باشد و هویت مستقلی نداشته  Sandbox Effectبجای جریمه بکار رفته است ،  "تاثیر"

 باشد .

رف گوگل خطاب نکنید ، بهتر است آن را یک مصاحبه ای برای استخدام از ط Penaltyرا یک مجازات یا  Sandbox Effectبه هر حال 

 فرض کنید که تا در این مصاحبه قبول نشوید ، حق کار کردن در شرکت را ندارید!

 اما ترفندهای برای گذشتن از این فیلتر مجازی وجود دارد که که شما می توانید در صورت امکان هر یک انجام دهید:

  سایت هایی که در گوگل اعتبار زیادی دارنددریافت لینک از 

 ایجاد محتوای مفید و منحصر به فرد 
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 رقابت با سایت های مربط با محتوای سایت شما 

 ماه کمتر می شود . 6از  Sandbox Effectبا انجام این کارها  به احتمال زیاد زمان قرار گرفتن سایت شما در 

نجات نمی  Sandbox Effetدر گوگل یا خرید لینک از سایت های دیگر شما را از دست در ضمن این راهم بدانید که انجام تبلیغات 

 دهد پس سعی نکنید که گوگل را فریب دهید.

Sandbox Effet  فعال مختص موتور جستجوی گوگل می باشد ، و هنوز در الگوریتم های یاهو و بینگ و دیگر موتورهای جستجو چنین

 امکانی دیده نشده است.
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 لینک ها در سئو

LINKS 
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 شناخت وب سایت های معتبر و دریافت لینک از آن ها

 

 لینک ها به راحتی هر چه تمام به دست می آیند ، ولی باید به  نوع لینک ها توجه نمود ! 

 288توانید با پرداخت شاید شما تا به حال فکر کرده باشید که منظور از لینک های معتبر ،لینک های پولی و غیر مجانیست ، شما می 

هزار تومان یا کمتر و بیشتر بیشتر ، این لینک ها را دریافت نمائید ، ولی به شما اطمینان می دهم  که این لینک ها ، لینک های معتبر 

 نیست .

 اما واقعا راه شناسائی لینک های معتبر چیست؟

در نتایج صفحه اول گوگل نیستند ، این نتیجه اول گوگل ، ممکن است دستخوش تغییر الگوریتم باشد  ، که   لینک های معتبر همیشه

 حتی ممکن است یک اسپمر باشد که تا امروز به او فرصت ترمیم وب سایت داده شده است.

است شما شانس خوبی داشته باشید یک سایت معتبر درست مثل یک شخصیت است که شما بتوانید به آن اعتماد کنید ! زمانی ممکن 

و نتایج مورد جستجوی شما که در صفحه اول قرار می گیرند ،  اما واقعا همیشه اینگونه نیست ، به ویژه  همانگونه که میدانید نتایج 

 درصد صحیح نیستند. بله شاید هم تعجب کنید. اسپمر ها همه جا هستند و همیشه فرصت دارد ! 188جستجو به صورت 

 این بخش میخواهم سایتی را به شما معرفی کنم که دارای اعتبار بسیار باالئی است :در 

BackyardChickens.com  من هیچ آشنائیتی به مدیران این سایت ندارم ، ولی به طور اتفافاقی کلمه مرغ را در گوگل جستجو ،

ن سایت ، کلمه مرغ را در جمله های جا به جا کردم ، ولی هر کردم  ، وبرای اولین بار با این سایت آشنا شدم ، ولی برای تست کردن ای
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جا به جائی که انجام دادم ، باز هم این سایت در صفحه اول فهرست جستجو بود ! تا این لحظه این سایت نزدیک به صد و پنجاه هزار 

سایت شده است ؟؟؟ واقعیت این است که عضو دارد و این تعداد هر لحظه بیشتر هم می شود ، اما واقعا چه چیزی باعث اعتبار این 

را پوشش می دهد ،این سایت در کسب رتبه   "جوجه هایی که شما در حیاط خود بزرگ می کنید  "این سایت ، تمام مباحث مربوط به 

ت آمده مناسب در جستجو کار جدید و هوشمندانه ای نکرده است ، این رتبه باال در جستجو از طریق دانش جمعی کاربرانش به دس

است . این تنها یک نمونه از یک سایت معتبر است ، شما نیز می توانید با توجه به موارد فوق  و آنالیز کلی واژه های سایت مربوط خود 

 عضو در این سایت ، دلیل محکمی برای اعتبار این سایت است. 158888، اعتبار سایت ها را بسنجید. اما به نظر من ، تعداد 

 گذشته و امروزه در انتخاب سایت های معتبر  تفاوت راه های

همانطور که میدانید ، در گذشته شبکه های اجتماعی شهرت امروزه را نداشته اند ، همچنین در آن زمان ، طراحان وب به زیبائی سایت 

صفحات وب و دنیای اینترنت  نیز اهمیت چندانی نمی دانند ، و راه شناخت سایت های معتبر فقط مطالب زشت آنها بود ،  اما امروزه ،

دگرگون شده است ، موتورهای جستجو الگوریتم های پیچیده ای را برای عمل جستجوی خود تدارک دیده اند ، شبکه های اجتماعی 

،  خیلی پر رونق شده اند ، کاربران اینترنت زیاد شده اند ، امروزه شما می توانید با توجه به محتوای سایت ، تعداد کاربران سایت

 مشترکین آنها در شبکه های اجتماعی و ... اعتبار یک سایت را بسنجید.

 راه های یافتن سایت های معتبر در موضوعات مختلف

: اگر شما به دبنال وبالگ های شخصی ، یا عمومی می گردید ، می توانید  از  شبکه های اجتماعی آن را پیدا کنید ، برای  وبالگ عمومی

 استفاده نمائید ، این سایت شبکه های اجتماعی را آنالیز می کند Crowdbooster.comید از سایت این کار شما می توان

برای یافتن سایت هایی مثل شرکت های بازرگانی و ... بهتر در  سایت های محلی ) مانند شرکت های بازرگانی ، سایت های آموزشی ( :

 انتخاب کلید واژه دقت نمائید .

برای یافتن  سایت های خبری معتبر  ، شما می توانید از سایت های روزنامه های دولتی و همچنین سایت هایی که  سایت های خبری  :

خیلی مشهور هستند در کشور خود استفاده نمائید ، البته اگر شما خود دارای یک سایت خبری هستید و به دنبال کسب اعتبار می 

 ثبت نمائید. Google newsباشد می توانید سایت خود را در سرویس 

 

 روش های درخواست لینک از سایت های معتبر :

ایمیلی که به سایت معتبر برای دریافت لینک می زنید بسیار مهم است ، سعی کنید این ایمیل با یک تاکتیک  درخواست برای دریافت :

 مناسب نوشته شود ، این کار احتمال موفقیت شما را افزایش می دهد.
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همانطور که میدانید ممکن است یک سایت معتبر هم اشتباه کند ، فرض کنید این سایت  اده از لینک های خراب :ترفند سو استف

معتبر در گذشته  با یک سایت دیگر تبادل لینک کرده است  ، حال آن سایت دیگر پا بر جا نیست و به عبارتی تعطیل شده است ،حال 

سایتی باز نمی شود ، این ها همان لینک های خراب هستند ، حال اگر شما این لینک خراب اگر شما بر روی لینک آن سایت کلیک کنید ، 

 را به مدیران سایت اطالع دهید ، ممکن است شما نیز یک لینک با استفاده از این ترفند دریافت نمائید.

وب یا محتوای مفید را ایجاد کنید ، و آن را زمانی که شما یک محصول خ محصول یا محتوایی مفید را تولید کنید و آن را انتشار دهید :

 انتشار دهید ، ممکن است ، سایت های معتبر به طور طبیعی یک لینک را به شما بدهند ، یعنی شما می توانید لینک ها را جذب کنید.

نک را از یک سایت معتبر اگر شما قصد دارید یک لی دریافت لینک از سایت هایی معتبر که دیگر وب سایت ها تبادل لینک کرده اند :

خبری دریافت کنید ، اما نمی شود ، شما می توانید از دیگر سایت هایی که با این سایت تبادل لینک کرده اند ، لینک دریافت کنید ، 

 ممکن است این کار به اندازه روش اول مفید نباشد ولی باالخره کاچی بهتر از هیچی است.

 ر : محتوای مفید و منحصر به فردمهمترین گزینه برای دریافت اعتبا

اگر شما محتوای مفید و منحصر به فرد در سایت خود درج کنید ، مطمئن باشید که به مرور زمان سایت شما معتبر خواهد شد ، به 

ا به سایت شما عنوان مثال اگر شما در سایت های معتبر ، مقاالتی را منتشر کنید ، و به نظرات کاربران پاسخ دهید ، به مرور زمان آنه

 نیز مراجعه خواهند کرد ، کم کم ، اعتبار خوبی را به دست خواهید آورد .
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 بک لینک ها چگونه باعث افزایش ترافیک سایت شما می شوند؟

 

ر لینک وقتی یک سایت راه اندازی میشود ، صاحبان آنها تمام تمرکز خود را فقط بر روی سئو و بهینه سازی جلب می کنند و اصال از تاثی

 ها که می توانند موفقیت بزرگ را برای آنها داشته باشند ، بی اطالع هستند.

بر اساس آمار هایی که بدست آمده است ، درصد بسیار زیادی از عوامل رتبه بندی موتورهای جستجو ، از لینک های خوب و مرتبط می 

 یج خوبی را برای شما به همراه داشته باشد.باشد ، دریافت لینک از سایت مرتبط و با رتبه خوب می تواند ، نتا

 ( چیست؟BackLinkبک لینک )

بک لینک ها به لینک هایی گفته می شود که از وب سایت های دیگر دریافت می شود یا به عبارتی دیگر سایت های دیگر به صفحات 

 مختلف سایت شما لینک می دهند.

 رعایت نمائید:نکاتی که باید در هنگام استفاده از بک لینک ها 

، لینک ها ، محوبیت یک سایت را نشان می دهند ، اگر لینکی به سایت شما بشود و کاربران بر روی آن کلیک کنند ،  SEOاز دیدگاه 

 جستجوگرها رتبه شما را افزایش خواهند داد ، این تنها یکی از ویژگی های لینک ها بود.
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 باشید ، سعی کنید موارد زیر را رعایت نمائید:اما در استفاده از این لینک ها باید محتاط 

 با سایت های غیر مرتبط با محتوای خود ، تبادل لینک نکنید 

 با سایت هایی که دارای رتبه پائینی می باشند ، تبادل لینک نکنید 

های شما را از لحاظ تعداد  از آنجایی که موتورهای جستجو ، نمی توانند لینک های شما را به صورت دقیق ارزیابی نمیند ، آنها لینک

 لینک ها و تعداد نمایش آنها ارزیابی می کنند.

 چگونه لینک دریافت کنید ؟

زمانی که شما یک محتوای جذاب را در سایت خود منتشر کنید ، احتمال این زیاد است که بسیاری از خوانندگان شما ، لینک هایی را به 

 کار شما محتاط باشید:سایت شما بفرستند  اما باید در انجام این 

  سعی کنید با سایت های تبادل لینک کنید که توسط گوگل مجازات نشده باشند ، به عنوان مثال از سایت هایی که ناقض حق

 کپی رایت می باشند ، لینک دریافت نکنید

   برای دریافت لینک ، هزینه ای پرداخت نکنید ، این کار  ، کار کاله سیاه ها یاBlack Hat ی باشد ، گوگل از این افزاد ها م

 بسیار متنفر می باشد.

  لینک ها باید به آرامی ساخته شوند ، اگر شما در یک روز به سرعت ، لینک های فراوانی را دریافت کنید ، از راه های مختلف

 ، گوگل به شما مشکوک می شود و ممکن است که شما را مجازات کند.

 روش های دیگر برای دریافت لینک

  سعی کنید امکانی را برای کاربران خود ایجاد کنید ، که آنها بتوانند مقاالتی را برای وب سایت شما بنویسند ،  مهمان :پست

 این کار باعث افزایش لینک ها به سایت شما می شود

 : لینک های باالئی را اگر شما دارای اخبار جالب و جدیدی می باشید ، می توانید با اشتراک گذاری این اخبار ، تعداد  مطبوعات

 دریافت نمائید.

 : زمانی که شما به صورت فعال ، در شبکه های اجتماعی شرکت کنید ، نه تنها عنوان تجاری شما شهرت  شبکه های اجتماعی

 خوبی کسب می کند ،  بلکه می توانید لینک های خوبی را از سایت های مرتبط دریافت نمائید.
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 چیست؟ baitلینک های 

 

به هرگونه مطالب در وب سایت ها می گویند  baitیکی از جدیدترین مفاهیم مشهور در ساخت لینک است ، لینک های  baitایجاد لینک 

 Mattکه می توانند مانند یک طعمه ، بازدید کنندگان را وارد نمایند که لینک های مورد نظر شما را در سایر وب سایت ها قرار دهند. 

cuts پم گوگل ، لینک های مهندس بخش اسbait  : چیزی آنقدر جالب که توجه مردم را جلب می کند"را اینگونه توصیف می کند"  ،

عموما کاربران بر روی ت تاالرهای گفتمان ، شبکه های اجتماعی و بالگ ها ، یک لینک یا چند کپی از یک لینک به یک وب سایت مورد 

زدیدکنندگان نیز برای کلیک بر روی این لینک ها بیشتر تجریک می شوند ، این عمل شکل نظر خود را قرار می دهند و سایر اعضا و با

قدرتمندی از بازاریابی است و لینک های شبیه این دقیقا همان چیزی است که الگوریتم موتورهای جستجو آن را دنبال کرده و در 

 ت مربوطه در نظر می گیرند.بسیاری از موارد به عنوان یک رای  و یا یک رتبه مثبت برای وب سای

( منتشر کردن محتوای بحث بر انگیز است ، شما برای انجام این کار الزم است LinkBaitمهمترین راه برای ایجاد لینک های طعمه ای )

 که کمی خالق باشید .

، واقعا همین گونه است ، شما  Content is kingاما شما با خواندن این مقاله حتما باز هم یاد صحبت مت کاتز افتاده اید که گفته بود 

 با محتوای جذابی که ایجاد می کنید می توانید طعمه ای برای بازدید کنندگان خود قرار دهید که به شما لینک دهند.

خش ( ، دهان به دهان خواهد چرخید و پViral Marketingاگر شما محتوای جذابی را منتشر کنید دقیقا همانند یک بازاریابی ویروسی )

 می شود ، افزایش این تعداد چرخش می تواند رتبه خوبی را به سایت شما بدهید:
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محتوای منحصر به فرد و جذاب می توانید طعمه ای قرار  4همانطور که شما تصویر را مالحظه نمودید ، شما با منتشر کردن 

 برابر شود. 256دهید که میزان لینک ها به این محتوای شما 

Hook نک هانمودن لی 

ــای   ــک ه ــتفاده از لین ــهاس ــاز طعم ــه نی ــورت        ب ــه ص ــی را ب ــر لینک ــوان ه ــی ت ــانی نم ــه آس ــی دارد و ب ــک خاص ــتعداد و تکنی ــهاس  طهم

 تن نیاز روز می باشد.نسنیاز به تفکری هوشمندانه و دا Baitایجاد کرد ، در اصل برای ایجاد لینک های 

، امــا فرامــوش  اســتدر ســایت هــای پــر محتــوا و هــم ســایت هــایی کــه مــورد عالقــه گوگــل هســتند بســیار مهــم      Baitایجــاد لینــک 

شـما مـی خواهیـد بـک لینـک بخریـد ، سـعی نکنیــد         رنکنیـد کـه لینـک حتمـا بایـد بـا محتـوای سـایت مـرتبط باشـد ، بـه عنـوان مثـال اگـ              

 داشته باشد.از سایتی خریداری کنید که هیچ ارتباطی با محتوای سایت شما ن

 می توان به ارتقای محتوای سایت بسیار کمک کند  digg.comاستفاده از سایت هایی همانند 

ن هــایی بــرای اکــردن لینــک هــا ، اســتفاده از عنــو  hookکــردن لینــک هــا وجــود دارد ، منظــور از   طعمــهی بــرای دراه هــای بســیار زیــا

 و شود.لینک ها می باشد که باعث جذب مخاطبان و موتورهای جستج

، بــرای ایجــاد اینگونــه لینــک هــا شــما مــی توانیــد یــک ویــدئو    نیســتتفاده از محتــوا ســ( فقــط ا Baitبــرای ایجــاد لینــک هــای طعمــه ) 

ــ   ــه اطالع ــد ک ــاد کنی ــ    ارا ایج ــن ص ــد ، در ای ــه ده ــاطبین ارائ ــه مخ ــوبی را ب ــک     وت خ ــر روی لین ــاربران ب ــاه ک ــاخود آگ ــورت ن ــه ص رت ب

 و کلیک خواهند کرد.ئوید

، در یــک فــیلم ســینمایی ، شــرکت کوکــا کــوال بــه انــدازه یــک فــریم تبلیغــات خــود را در   1898مثــال در اواخــر ســال هــای  بــه عنــوان

ه پــس از مشــاهده فــیلم ، بــه بوفــه ســینما رفتنــد و نوشــابه کوکــا کــوال خریدنــد ، اآگــ وســط فــیلم قــرار داد ، مــردم بــه صــورت نــاخود
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هــم  baitطبین را کنتــرل کنــد و فکــر آنهــا را بــه خــود جلــب کنــد ، لینــک هــای   گــاهی اوقــات یــک فکــر هوشــمندانه مــی توانــد ، مخــا  

 دقیقا همینگونه هستند ، شما باید مخاطبین را جذب کنید.

ایــن اســت کــه شــما ســعی کنیــد محتــوای ســایت خــود را در شــبکه هــای اجتمــاعی بــه    baitیکــی دیگــر از راه هــای کســب لینــک هــای 

 هماره لینک اصلی ، درج نمائید

کنیــد ، در  بتعامــل و ارتبــاط بــا کــاربران اســت ، ســعی کنیــد اعتمــاد کــاربران را جلــ   Baitمهمتــرین راه بــرای کســب لینــک هــای  امــا 

ــ ــرد.         نای ــد ب ــذت خواهن ــما ل ــای ش ــک ه ــاه از لین ــاخود اگ ــورت ن ــه ص ــا ب ــورت آنه ــای    ص ــک ه ــل لین ــابی   Baitدر اص ــوعی از بازاری ن

 ویروسی می باشند.

 در سئو Baitتاثیر لینک های 

ــای   ــک ه ــایی          Baitلین ــک ه ــال لین ــه دنب ــای گوگــل ، ب ــد ، الگــوریتم ه ــی باش ــت م ــائز اهمی ــوثر و ح ــیار م ــه ســازی بس در ســئو و بهین

م هــای تریوبین روی آن کلیــک مــی کننــد ، اگــر شــما چنــین لینــک هــایی را بســازید ، بــه مــرور زمــان الگــ    طهســتند کــه مــردم و مخــا 

 گوگل را نیز به خود جذب خواهید کرد
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 اشتباهات در سئو

Mistakes in SEO 
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 اشتباه بزرگ در سئو 5

 

با توجه به تعداد بروز رسانی های الگوریتم های گوگل  و دیگر موتورهای جستجوگر ، حفظ کردن سایت در  صفحات اول موتورهای 

این مقاله شما را با الگوریتم پنگوئن گوگل بیشتر آشنا جستجو ، تبدیل به یک مشکل اساسی برای مدیران سایت ها شده است ، در 

 خواهیم ساخت و خواهیم گفت که چگونه از کاهش ترافیک سایت خود جلوگیری نمائید.

اشتباره رایجی شده  5همیشه مهم نیست که چقدر موتورهای جستجو ، الگوریتم های خود را تغییر می دهند ، در این مقاله صحبت از 

خیلی از مدیران این اشتباهات را انجام می دهند ، این اشتباهات ، هیچ ارتباطی به تغییرات الگوریتم های موتورهای  است که امروزه

 می شود. SERPجستجو ندارد ، بلکه خطاهایی هستند که اکثر مدیران آن ها را مرتکب می شوند و باعث نابودی رتبه آنها در فهرست 

  تحقیق در مورد کلیدواژه های سایت :عدم انجام1اشتباه در سئو شماره 

اینترنت بر اساس کلمات کلیدی ساخته می شود ، وب سایت شما زمانی در گوگل رتبه خوبی کسب می کند که در انتخاب کلمات کلیدی 

، این یک بخشی  مرتبط با محتوای سایت خود ، دقت کرده باشید ، محتوایی را که ایجاد می کنید ، باید دارای کلمات کلیدی مرتبط باشند

 از روش گوگل برای پیدا کردن مطالب شماست

  استفاده از لینک های کم ارزش 2اشتباه در سئو شماره : 

اگر چه لینک ها ، نقش بسزایی در بازاریابی های آنالین را بازی می کنند ، همین لینک ها می توانند باعث نابودی شما در رتبه بندی 

 ه یادتان باشد که کیفیت باید هدف کار شما قرار گرفته باشد .موتورهای جستجو شوند ،  هموار

 :در انتخاب لینک ها به موارد زیر توجه نمائید 

o !از سایت های غیر مرتبط با محتوای خود ، لینک دریافت نکنید 

o از وب سایت ها ی اسپم به هیچ عنوان لینک دریافت نکنید 
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تم پنگوئن گوگل ، به شما مشکوک شود ، یکی از مهمترین دالیلی که گوگل الگوریتم عدم توجه به نکات فوق ، باعث می شود که الگوری 

پنگوئن را ، پیشرو کار خود قرار داد ، مبارزه با سایت های هرزنامه بود ، انتخاب لینک های معتبر یکی از عوامل موثر در شیوه رتبه 

 که مرتبط با محتوای سایت شما هستند ، باشید. بندی شماست !بنابراین فقط به دنیال دریافت لینک از سایت هایی

  استفاده بیش از حد از عناصری که 3اشتباه در سئو شماره:Index !نمی شوند 

 به نظر شما موتورهای جستجو چگونه محتوای سایت شما را پیدا می کنند؟

ید از متون متنی استفاده کنید ، در غیر کنند ، شما با indexبرای اینکه موتورهای جستجو بتوانند محتوای شما را پیدا و سپس 

اینصورت موتورهای جستجو نمی توانند مطالب شما را شناسائی کنند ،  منظور ما از این قسمت این نیست که شما مثال از ویدئو ها ، یا 

واهد داد ، منظور ما استفاده اینفوگرافیک ها استفاده نکنید ، اتفاقا این تنوع مطلب ، شما را در جایگاهی درست و در شان شما قرار خ

 بیش از حد از برخی عناصر می باشد که در قسمت پائین بیان خواهیم کرد:

شدن صفحات شما می شوند ، امروزه به دلیل زیبائی ، بسیار شایع شده اند ،  این کار یک نقطه  INDEXاستفاده از عناصری که مانع از 

 مورد از شایع ترین این روش ها را بیان کرده ایم: 3، در قسمت پائین  ضعف اساسی در برابر موتورهای جستجو می باشد

 هماوطر که میدانید ، خزنده ها نمی توانند تصاویر را پیمایش کنند ، پس سعی کنید استفاده  استفاده بیش از حد از تصاویر :

 افراطی از تصاویر نداشته باشید.

 : فلش را نیز نمیتوانند پیمایش کنند ، پس سعی کنید حتی المقدور از  خزنده ها ، فایل هایاستفاده بیش از خد از فلش

 فایل فلش درون سایت خود استفاده نکند

 :اغلب خزنده های موتورهای جستجو ، نمی توانند فایل های جاوا اسکریپت را  استفاده بیش از اندازه از جاوا اسکریپت

 محتاط باشید.تفسیر کنند ، بنابر این در استفاده از جاوا اسکریپت 

  عدم بروز رسانی منظم سایت 4اشتباه در سئو شماره : 

 ، نمائید می آپدیت را خود سایت بار 18 روز یک در شما کنید فرض ، ، کنید آپدیت منظم طور به را خود سایت وب کنید همواره  سعی

 برای حرکت این ، کنید می اضافه سایت به مطلب 18 دوباره بعد هفته مثال و و کنید نمی آپدیت اصال را خود سایت روز دو دوباره و

 .نیست خوشایند چندان جستجو موتورهای

  تمرکز بر روی موتورهای جستجو به جای تمرکز بر روی بازدید کنندگان 5اشتباه در سئو شماره: 

از آنها مهم ترند ، شما وقتی درست است که موتورهای جستجو از اهمیتی زیادی برخوردار هستند ، ولی بازدیدکنندگان سایت شما 

محتوایی را منتشر می کنید ، باید برای کاربران منتشر کنید )البته با کمی رفتار هوشمندانه می توانید این محتوا را برای موتورهای 

باعث افزایش رتبه  جستجو ، جذاب کنید ( همواره باید تمرکز خود را بر روی کاربران فوکوس کنید ، رضایت کاربران و تعامل با آن ها ،

 بندی سایت شما و درآمد شما می شود.
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 خطای جبران ناپذیر در سئو 4

 

 ( ضعف در طراحی سایت1

زمانی که سایت شما از لحاظ زیبائی ، بسیار فقیر باشد و اصال مورد توجه کاربران قرار نگیرد ، اوللین خطای مرگبار شما در زمینه سئو 

کنید سایت خود را با تکنولوژی های جدید ایجاد کنید ، به عنوان مثال سعی نکنید که سایت خود را با پیش می آید ، همواره باید سعی 

Front-Page 97 .طراحی کنید 

 ( محتوای ضعیف و ساختار نامناسب2

د باید به روش شما اگر قصد رقابت دارید ، باید محنصر به فرد باشید ، اگر می خواهید محصوالت خود را به مشتریان خود معرفی کنی

 می باشد. های استفاده از محتوای منحصر به فردهای گوناگونی آنها را به سایت خود جذب کنید ، یکی از این روش 

ساختار محتوا نیز بسیار مهم است ، سعی کنید کلمات کلیدی استفاده کنید که مربوط به محتوای شما باشد ، نباید از کلمات کلیدی 

 ل استفاده کنید راهی برای دور زدن گوگ

 ( نبودن اطالعات تماس3

سعی کنید امکانی را فراهم کنید که کاربران بتوانند به راحتی با شما تماس بگیرند ، اما مشکل اینجاست که اکثر شرکت ها سعی می 

ت تماس شرکت ، باعث کنند ، راه های ارتباطی خود را قطع کنند و توقع هم دارند که محصوالتشان را بفروشند! ، قرار دادن اطالعا

 جذب اعتماد کاربران به شما می شود 

 ( عدم توجه به مبانی سئو و بهینه سازی4

یکی دیگر از عوامل عدم موفقیت سایت ، استفاده نادرست درست از مبانی سئو می باشد ، برای اینکه مبانی سئو را به درستی در 

 ید:سایت خود اجرا کنید بهتر است سواالتی را از خود بپرس
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 آیا با کاربران تعامل دارید ، آنها می توانند از شما پرسش و پاسخ کنند؟ 

 ( آیا کاربران به راحتی می توانند به تمامی صفحات سایت دسترسی پیدا کندnavigation bar )مناسب 

 آیا راه های ارتباطی با شما مانند فرم تماس با و یا شماره تلفن ، در دسترس کاربران است؟ 

 ت خود را برای موتورهای جستجو بهینه کرده اید ، از کلمات کلیدی مناسب بهره مند شده اید؟آیا صفحا 

 آیا ساختار سایت شما شامل عناوین ، توضیحات و ... به درستی اجرا شده است؟ 

 آیا از مطالب منحصر به فرد استفاده می کنید؟ 

 می توانید مبانی سئو را در سایت خود پیاده کنید!در صورتی که شما بتوانید به سواالت فوق پاسخ درستی بدهید ، 
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 های اینترنتیبازاریابی 

Internet Marketing 
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 با محتواهای بازاریابی 

Content Marketing 
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 محتوای مفید یا افزایش لینک ها؟

 

ها را از هر جایی می توانید به دست آورید ، از نام تجـاری خـود گرفتـه تـا     محتواها قدرت بیشتری نسبت به لینک ها دارد ،  شما لینک 

روابط نزدیک با حامیان تجاری خود که این باعث افزایش لینک ها به شما می شود ولی این کار یک اسـتراتژی بـدون محتـوا مـی باشـد ،      

 همیشه محتوا مهمتر و ارزنده تر از لینک ها هستند.

 مواره بر  ضد نویسندگان محتوای خوب می باشد .افزایش تعداد لینک ها ه

مزیت بازاریابی با استفاده از محتوا که در این مقاله خواهید خواند ، بسیار مفید هستند ولی اگر بـه صـورت نامناسـب و نـا بـه جـا       چهار 

 . استفاده گردند قطعا ضرر آنها بیشتر از نفع شان می باشد 

 ید.پیشنهاد می کنم به این نکته دقت کن

 ( دریافت هدفمند ترافیک باالی سایت1

زمانیکه شما محتوایی منحصر به فرد ، تازه و جذاب در سایت خود درج می نمائید  ، این مطلب عالوه بر اینکه در سـایت هـای بـزرگ بـه     

همواره ایجاد محتوایی که  صورت همزمان انتشار پیدا می کند ، خیل عظیمی از بازدیدکنندگان و نظرات آنها را به دنبال خواهد داشت ،

باب میل مخاطبان باشد و همچنین درج این محتوا در سایتی که از محبوبیت باالئی در موتورهای جستجو داشته باشد ، شانس شما را در 

 افزایش ترافیک سایت خود بیشتر و بیشتر خواهد نمود. 

 طریقه انجام افزایش ترافیک سایت:

 چه وب سایت هایی با کدامین ویژگی ها ، جز سایت های محبوب موتورهای جستجو هستند : در ابتدا ، باید شما بدانید که 
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o       برای ارزیابی سایت خود ، باید به درخواست و نظرات مخاطبان خود توجه نمائید ، چـون مخاطبـان مطلـب شـما را بایـد

سایت خود  RSSکسا  و مشترکین دوست داشته باشند ، همچنین باید به نکاتی از قبیل شبکه های اجتماعی ، رتبه ال

نیز توجه نمائید ، همچنین فرم نظر خواهی برای هر مطلب شما نباید فراموشـتان شـود ، اگـر بـه ایـن نکـات را توجـه        

 نمائید ، شما  و وب سایت شما به یک مرجع قابل اعتماد در محتوای مفید و موفق تبدیل خواهد شد.

o ایت ( باید محتوای مفید ، جدید و جذاب باشد .هدف شما ) یعنی مدیر سایت یا نویسنده س 

 

 ( تعامل با مخاطبین شبکه های اجتماعی 2

 Socialیکی از سریعترین و ساده ترین روش های ارتباط و انتشـار پـر سـرعت مطالـب خـود در سراسـر وب ، شـبکه هـای اجتمـاعی یـا           

Networks شتراک گـذاری مطالـب خواهنـد کـرد ، ایـن کـار باعـث تحکـیم         می باشد ، شبکه های اجتماعی به شما کمک بسزایی در امر ا

 اعتماد مخاطبان و همچنین رونق کسب و کار سایت شما می شود.

 طریقه انجام تعامل با مخاطبان از طریق شبکه های اجتماعی:

 : بهینه سازی مطالب خود برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی 

o اشتراک گذاری استفاده نمائید ، سعی کنید در یک نقطه مشخص در سایت خـود   همواره در مطالب خود از دکمه های

 از این امکان استفاده نمائید ، تا مخاطبان شما گمراه نشوند.

o    قبل از ارسال هر مطلب ، کمی فکر کنید که چگونه می شود یک مخاطب را از موتور های جستجو به صـفحات شـما در

 رای اینکار سعی کنید از عنوان های فریبنده ، جالب و جذاب استفاده نمائید.شبکه های اجتماعی جذب نمائید ، ب

o . در صورت امکان ، می توانید از بخش تبلیغات در شبکه های اجتماعی به نفع خود استفاده نمائید 

 

 ( ترفند های آسان ولی مفید3

ی کنـد ، بنـابراین اسـتراتژی هـایی همچـون شـبکه هـای        محتوای مناسب با یک پیام خوب و آموزنده ، عنوان تجاری شـما را پـر رونـق مـ    

 ها ، باعث افزایش بازدید از سایت شما خواهد شد. RSSاجتماعی ، 

 

 طریقه انجام ترفند های آسان ولی مفید 

 :همواره و در همه ی قسمت های محتوای خود ، همواره ارتباط نزدیکی با برند خود )نام تجاری خود( داشته باشید 
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o  در وبالگ / سایت خود همواره مطمئن باشید راه دسترسی به عضویت ، ورود به سایت ، و همچنین مشترک شدن در

RSS .آسان باشد 

o         شما می توانید  از محتوای بصری نیز در سایت خود استفاده نمائید ، مـثال مـی توانیـد از یـک اینفوگرافیـک ، یـا یـک

 ستفاده نمائید.فیلم برای معرفی نام تجاری خود در سایت ا

 

 تشویق و ترغیب کاربران به  برند تجاری خود :

هر بخشی که از محتوای خود ایجاد می کنید ، فرصتی جدید را به افراد جدید و مخاطبان سایت خود در یک بازه زمانی بلنـد مـدت داده   

 شتراک گذاری مطالب می باشد.اید ، )یعنی افزایش آمار کاربران ( افزایش آمار کاربران بسیار بهتر و مفیدتر از ا

وقتی شخصی بارها و بارها درگیر محتوای شما می شود  ، از نام تجاری شرکت شما به خوبی یـاد مـی شـود ، و ایـن راهـی را بـرای ورود       

 مشتریان جدید باز خواهد کرد.

 

 روش تشویق و ترغیب مخاطبان :

 باشد. متشکرمکوتاهی یک  همواره پاسخ نظرات کاربران را بدهید حتی اگر این پاسخ به 

       امکانی را در سایت خود ایجاد نمائید که یک فرد برای ارسال نظر نیازی به فرم پر کردن یا ثبـت نـام در سـایت شـما نداشـته

 باشد و به راحتی بتواند نظر خود را در مورد محتوای شما بیان نماید.

  ؟شاید اغلب خود کاربران این نظر را به شما ندهند ولـی شـما   از کاربران خود بپرسید که چه محتوایی را بیشتر دوست دارند

 از آنها بپرسید!

 

 بازاریابی پایدار در دراز مدت

اگر می خواهید یک بازاریابی دیجیتالی ایجاد نمائید که هدف آن بیش از دریافت لینک های فـراوان باشـد ، جلـب رضـایت مشـتریان و      

 این کار شمارا از شرکت های رقیب متمایز می سازد.کاربران مهمترین هدف شما باید باشد ،  

ایجاد محتوای تازه ، نو ، منحصر به فرد می تواند نام تجاری شما را به صورت گسترده انتشار دهد و این باعث موفقیت شـرکت شـما در   

 دراز مدت و کسب و کار مفید می شود.
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 استراتژی هایی برای تولید محتوای ویروسی!

 

  بازاریابی ویروسی چیست؟آیا میدانید 

  همانند ویروس های سرماخوردگی یا آنفلونزا در سراسر وب منتشر کنیدآیا می توانید محتوای خود را 

 !آیا می توانید مقاله ی خود را  نقل کوچه و بازار کنید 
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امروز به شما ، روش های ایجاد محتوای ویروسی را خواهیم گفت ، همانطور که از سواالت اول این مقاله متوجه شدید ، میخواهیم 

به فرایندی را به شما یاد دهیم که بتوانید مقاله ها ، محصوالت و دیگر عناصر سایت خود را در کمترین زمان و پائین ترین هزینه 

 ، پخش کنید!  ارویروس واگیر دصورت یک 

 

 در صورت رعایت این موارد ، آتشی را  راه خواهید انداخت ، که در کوتاه ترین زمان ، جنگلی را فرا خواهد گرفت!

 ( با زمان جلو بروید!1

د ، زمانی این محتوایی را ایجاد کنید که منطبق بر زمان باشد ، مثال اگر میخواهید در مورد الگوریتم جدید گوگل ، محتوایی را ایجاد کنی

محتوا را متنشر کنید که بازار اخبار این الگوریتم گرم باشد ، این کار توجه بسیاری از بازدیدکنندگان و کاربران اینترنت را به سایت 

شما جلب می کند و در نتیجه باعث پخش این مقاله و افزایش بازدید سایت شما می شود ، موتورهای جستجو برای سایت هایی که 

 محتوای بروزی هستند ، احترام خاصی قائل می باشند.  دارای

 ( استفاده از مطالب جذاب و شگفت انگیز2

گاهی اوقات بد نیست که محتوای باورنکردنی و شگفت انگیز را در سایت خود منتشر کنید ، حتی گهگاهی میتوانید یک موضوع کوچک 

اره شرکت های رقیب کرده است ، مقاله ای را نشر کنید که در آن به مبارزه را تبدیل به مشکل بزرگ کنید ، مثال اگر گوگل ادعائی درب

 گوگل علیه ، شرکت رقیب ، بپردازد و امثال اینها...

 

 ( از اینفوگرافیک ها استفاده کنید!3

صاویر نگاه کنند ، اغلب بازدیدکنندگان وب معموال حوصله مطالعه یک مطلب  طوالنی و دراز را ندارد ، و بیشتر ترجیح می دهند به ت

پس شما هم از خود خالقیت نشان دهید ! سعی کنید محتوای خود را با ظاهری جذاب  و به به جای پاراگراف های طوالنی از تصاویر 

 جذاب استفاده کنید  و محتوای خود را به صورت یک اینفوگرافیک طراحی کنید و آن را انتشار دهید ، 

 

 ( همکاری با سایت های مرتبط4

از سایت های مرتبط با موضوع سایت خود ، حمایت کنید !این کار کمک خوبی به شما در امر محتوای ویروسی می کند ، با سایت های 

مرتبط هم فکری کنید ، در اینصورت ، شما فقط محتوای خود را متشر کنید ، حتی اگر  تنها یکی از این سایت های مرتبط مقاله شما را به 

 محتوای شما دهان به دهان خواهد چرخید!اشتراک بگذارد ، 
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در ضمن ، محتوای سایت خود را به یک یا  دو موضوع متمرکز کنید )از پراکندگی موضوعات سایت بپرهیزید!( اگر سایت های رقیب 

مطمئن باشید  مقاله منتشر کنید ، 188مقاله را در سایت خود  منتشر کرده اند ، شما در یک موضوع ،  18شما از موضوعات مختلف ، 

 عنوان تجاری شما با هدف محتوای شما ، دهان به دهان پخش می شود.

نکاتی که در این مقاله اشاره شد ، اگر چه باعث افزایش شانس شما در اشتراک گذاری مطالب خواهد شد ولی باز هم هیچ تضمینی در 

ست ، این کار نیاز به شناخت جامعه و احتیاجات آنها می انتشار آن در سراسر اینترنت نیست! ایجاد محتوای ویروسی کار آسانی نی

 باشد.

به هر حال عالوه بر اینکه به محتوای سایت خود تمرکز کرده اید ، استراتژی  بهینه سازی موتور های جستجو را نیز مد نظر داشته 

 .باشید ، تعادل در انجام این فعالیت ها ، شما را در رسیدن به موفقیت ، کمک خواهد کرد
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 محتوا پادشاه وب

 

امــروزه زمــانی کــه صــحبت از بازاریــابی اینترنتــی در بــین محافــل مــی شــود ، بازاریــابی محتــوا جایگــاهی ویــژه را کســب کــرده اســت     

ــابی    ــر از بازاری ــاهی فرات ــی جایگ ــا ، حت ــتجو  ب ــای جس ــابی   .موتوره ــرین روش بازاری ــروزه مهمت ــیام ــام  الکترونیک ــوا ن ــابی محت ، بازاری

 گرفته است.

شــرکت بازاریــابی حرفــه  488در اواخــر تابســتان همــین ســال ، بــا توجــه بــه تحقیقــات گســترده ایــی کــه صــورت گرفتــه ، نزدیــک بــه   

و دیگــر نــوع بازاریــابی موجــود ، بــه ســمت بازاریــابی محتــوا کــج کــرده انــد ، در     b2bای راه خــود را از ســمت بازاریــابی هــایی مثــل  

ــوا    ــان محت ــتخدام بازاریاب ــر اس ــال حاض ــم       ح ــی محک ــوع ، دلیل ــن موض ــت ، ای ــه اس ــه راه انداخت ــازاری داغ را ب ــا ، ب ــرکت ه ــن ش در ای

ــاره      ــا افــزایش    "بــرای پــر اهمیــت بــودن محتــوا مــی باشــد ، در قســمت هــای گذشــته مطلبــی را درب ــر اســت ی ــابی محتــوا بهت بازاری

 منتشر کرده بودیم که می توانید آن را مشاهده نمائید. "تعداد لینک ها

 اقعا می دانید بازاریابی محتوا به چه معناست؟اما آیا و

ــی         ــی م ــابی اینترنت ــایت هــا ، بازاری ــالگ هــا و وب س ــردن آن در وب ــر ک ــروز ، و منتش ــرد و ب ــه ف ــر ب ــازه ، منحص ــوای ت ــه درج محت ب

د البتــه درج محتــوای منحصــر بــه فــرد هــم میتوانــد آســان باشــد و هــم ســخت ، ولــی بســتگی بــه دانــش و تجربــه شــما دار     گوینــد ، 

 .که بتوانید مشتریان خود را با استفاده از مطالب منحصر به فرد ، جذب نمائید! 

ــون    ــم اکن ــابی      82ه ــازار ی ــه ای ب ــای حرف ــرکت ه ــد ش ــی درص ــند     اینترنت ــی باش ــوا م ــان محت ــتخدام ، بازاریاب ــال اس ــروزه . در ح ام

ــت      ــای جس ــابی موتوره ــب بازاری ــه ترتی ــابی و ب ــدول بازاری ــدر  ج ــوا در ص ــابی محت ــانی در   بازاری ــای بازرگ ــام ه ــومی و پی ــط عم جو ، رواب

ــو       ــم فرام ــن را ه ــد. ای ــرار دارن ــدی ق ــای بع ــه ه ــیما در رتب ــدا و س ــوم ،       شص ــک س ــابی ، ی ــای بازاری ــرکت ه ــروزه ش ــه ام ــد ک نکنی

 بدوجه مالی خود را به بازاریابی محتوا اختصاص داده اند.
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 بازاریابی محتوا از چندین وجه بسیار حائز اهمیت می باشند:

 ث افزایش فروش بیشتر می شوندباع 

  تجاری شما ، شهرت زیادی را کسب خواهد کردنام 

 .و باعث بهبود در نتایج موتورهای جستجو و بنابراین افزایش ترافیک سایت می شود 

 نتیجه گیری :

ــوای          ــر محت ــین نش ــت ، همچن ــرده اس ــب ک ــان کس ــین بازاریاب ــت ب ــی در رقاب ــیار مهم ــهم بس ــروزه  س ــوا ام ــابی محت ــه  بازاری ــر ب منحص

 .فرد و اشتراک گذاری آن برای همگان باعث شهرت عنوان تجاری شما می شود
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 روش موثر در موفقیت بازاریابی محتوا 8

 

، اما در این این مقاله ، روش هایی را "پر اهمیت بودن بازاریابی محتوا " :ضوع ورا منتشر نمودیم با م ای در جلسات گذشته ، مفاله

 در موفقیت بازاریابی محتوا به شما کمک بسزایی را خواهد کرد. ذکر خواهیم کرد که

 ( هدف گرا باشید!1

، دقیقا همانند یک اسحله بدون  انتشار محتوا بدون یک هدف مشخصشما ابتدا باید هدف و یا استراتژی کاری خود را مشخص کنید ، 

 خود دارید ، محتوا را ایجاد نمائید. ذهنکه در  فشنگ است ، پس سعی کنید حوزه کاری خود را مشخص کنید و با هدف هایی

 ( از نویسندگان مجرب و با تجربه استفاده کنید2

هدف کار خود را باید بر مبنای کیفیت قرار دهید ، اما برای دسترسی به این کیفیت ، شما نیاز به نویسندگانی منطقی و هوشمند دارید 

 شما را تولید کند ، دقت بسیاری داشته باشید. عی کنید در انتخاب کسی که می خواهد محتوایس، 

 ( همانند تقویم ، منظم باشید3

الب و محتویات سایت خود توجه کنید ، و برای درج محتویات ، یک برنامه ریزی داشته باشید که مثال در طسعی کنید به تاریخ  نشر م

 ران می شود.روزهای خاص ، مقاالتی خاص را منتشر کنید ، این کار باعث راحتی کارب

 ( محتوایت خود را منطقی منتشر کنید!4

اگر محتوای شما منحصر به فرد و بدون هرگونه عیب و ایراد باشد ولی در فرایند انتشار خوب عمل نکرده باشید ، در حالی که محتوای 

مقاله فقط در سایت شما نباشد ، کنید انتشار این ی د ، سعآیاست ، محتوای شما بدون ترافیک و بی ارزش به حساب می  ششما با ارز

 .از شبکه های اجتماعی  و سایت های مربوط به موضوع کاری خود نیز بهره مند شوید

 (White hat)س سفید بر تن کنید!لبا( سعی کنید 5
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ر را با استفاده رهای جستجو ، ایجاد محتوای منحصر به فرد  و ویژه است ، سعی نکنید این کاوبهترین راه برای کسب نتیجه خوب در موت

 از کلمات کلیدی زیاد انجام دهید.

 ( تنوع مطالب6

سعی کنید مطالب خود را به صورت متنوع نشر دهید ، منظور از متنوع بودن محتوا ، ایجاد محتوا در موضوعات گسترده نیست ! بلکه 

اهی از تصاویر ، اینفوگرافیک ها ، ساخت ر این است که فقط مطالب خود را به صورت متنی منتشر نکنید ، سعی کنید هر از گومنظ

 ویدئو آموزشی نیز بهره مند شوید.

 ( مسائل مربوط به زیبائی ظاهری7

سعی کنید قالب شما از لحاظ زیبائی ظاهری ، کاربرپسند طراحی شده باشد ، همچنین محتوایی را که ایجاد می کنیم دارای نظم خوبی 

 ی کنید و از تیتر های مناسب نیز استفاده نمائیدباشد ، یعنی جمالت خود را پاراگراف بند

 ( تجزیه و تحلیل شاخص های عملکرد :8

 سعی کنید آمار محتویات خود را تجزیه و تحلیل کنید ! می توانید محتوای خود را از نظرات میزان آمار بازدید ، نظرات کاربران ، و دیگر

 مسائل تجزیه و تحلیل نمائید!

  



 

 70صفحه                                   مرجع بازاریابی اینترنتی ، سئو و برندینگ در ایران          | برندینگ وب

 به صورت ویروسی پخش کنیم؟  چگونه محتوای خود را

 

 تا کنون از بازاریابی محتوا یا بازاریابی ویروسی چیزی شنیده اید؟

می گویند ، نوعی بازاریابی می باشد که کسب  و کار در آن ،   Content Marketingاین نوع بازاریابی ، که به آن بازاریابی محتوا یا 

نوشتن مقاالت منحصر به فرد در زمینه شغلی مربوط به خود می باشد در مقاله های قبلی درباره بازاریابی محتوا ، مطلبی ارائه داده 

 بودیم!

ید ، به راحتی هر چه تمام تر می توانید اعتبار خوبی را اگر شما بتوانید محتوایی را ایجاد کنید  و آن را به صورت رایگان منتشر کن

 کسب نمائید. دبرای خو

یز باشد ، سایت های بسیاری در سراسر وب ناب ذاگر شما خود نمی توانید محتوایی را تولید کنید  که عالوه بر منحصر به فرد بودن ، ج

وجود این سایت ها در سراسر وب ، اهمیت محتوا را نشان می دهد ،  و ...  seo-writer.com، این کار را برای شما انجام می دهند ، 

محتوا از دو لحاظ بسیار مهم هستند ، چون محتوا هم برای کاربران جذاب است و هم اینکه خیل عظیمی از جستجو ها از طریق 

 موتورهای جستجو ، به سایت شما راه پیدا می کنند .

 در ساخت مقاله های ویروسی آشنا خواهیم ساخت:در این مقاله ، شما را با مواردی دیگر 

 ( مقاله های خود را در فروم های مختلف منتشر کنید :1
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ط سعی کنید عالوه بر اینکه مقاله خود را برای اولین بار در سایت خود منتشر می کنید ، آنها را در فروم های مرتبط نیز منتشر کنید ، فق

 آدرس وب سایت خود را درون آن ذکر کنید.فراموش نکنید که عنوان تجاری خود و 

 ( منتشر کنیدE-book( مقاله های خود را به صورت یک کتاب الکترونیکی )2

به عنوان مثال اگر شما صاحب یک سایت ورزشی می باشید ، و می خواهید ترافیک سایت خود را افزایش دهید ، سعی کنید مقاله ای 

لب یک کتاب در سراسر وب منتشر کنید، در ضمن به خوانندگان این کتاب ها اجازه توزیع و نشر را در زمینه مرتبط ایجاد کنید و در قا

 آن را در سراسر وب بدهید وبازهم فراموشتان نشود آدرس وب سایت خود را در کتاب ذکر نمائید.

 ( نوشتن انواع مقاالت3

قاالت خود را افزایش بدهید و آنها را در سراسر وب منتشر اگر سایت شما دارای یک موضوع عمومی می باشد ، می توانید گستردگی م

 کنید ، این کار اعتماد خوانندگان را جلب می کنند چون مقاالت مختلفی از سایت شما در سراسر وب منتشر شده است.

 ( اجازه نشر به کاربران بدهید4

سعی کنید مقاله ای که منتشر می کنید را به کاربران اجازه معموال اجازه نشر را در صفحه مقدمه یا آخرین صفحه مقاله ذکر می کنند ، 

 دهید که بتواننند آن ها را در وبالگ و سایت های دیگر منتشر کنند 
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 شبکه های اجتماعی

Social Media 
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 LinkedInافزایش فروش محصوالت با استفاده از 

 

ــت       ــغول دریاف ــما مش ــاری ش ــان تج ــه رقبی ــانی ک ــی          Likeزم ــما م ــتند ، ش ــوک هس ــیس ب ــای ف ــه ه ــتفاده از دکم ــا اس ــتر ب ــای بیش ه

 ، حضور خود را در ارتباطات مجازی اعالم کنید !  LinkedInو با استفاده از شبکه  فتوانید از طریق تاکتیک های مختل

ــازی      ــاط مج ــترش ارتب ــرای گس ــادی ب ــاعی زی ــای  اجتم ــبکه ه ــه       ش ــا ک ــبکه ه ــن ش ــی از ای ــه یک ــود دارد ک ــتریان وج ــاربران و مش ــا ک ب

 است . LinkedInباعث افزایش فروش محصوالت می شود ، شبکه اجتماعی 

، بســیار مــوثر و مفیــد خواهــد  LinkedInدر ایــن مقالــه ســه روشــی را بــه شــما بــازگو خــواهیم کــرد کــه در موفقیــت شــما در شــبکه   

را فقــط یــک شــبکه اجتمــاعی بــه حســاب نیاوریــد ، در صــورت اســتفاده درســت از ایــن           LinkedInبــود ، در ضــمن شــما شــبکه    

 شبکه  ، می تواید به عنوان یک ماشین بازاریابی از آن استفاده کنید   .

 ( ارتباطات را هدف کار خود قرار دهید!1

ــه نــام  و عنــوان تجــاری خــود اکتفــا نکنیــد ، بــه کــاربران نحــوه کــار خــود را اعــالم کنیــد ،       LinkedInدر گــروه ارتبــاطی  خــود ، فقــط ب

 به آنها بگوئید که از چه طریقی می توانید برای آنها سودمند باشید .

ــ          ــل ک ــاب می ــه ب ــد ک ــه اشــتراک بگذاری ــوایی را ب ــد ، محت ــان کنی ــان ســاده بی ــا زب ــد را ب ــتراک مــی گذاری ــه اش ــه ب ــوایی ک اربرا ن محت

 باشد ، در ضمن جمع آوری آدرس ایمیل و شماره تماس کاربران نیز روشی دیگر برای حفظ کردن ارتباط خود با آنهاست.

 (  یک گروه با تنها یک موضوع کاری مشخص ایجاد کنید2
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ــارتی د             ــه عب ــا ب ــد و ی ــته باش ــاره داش ــاص اش ــنعتی خ ــا ص ــوع ی ــک موض ــه ی ــط ب ــد ، فق ــاد کنی ــه ایج ــی ک ــد گروه ــعی کنی ــر ، از س یگ

 پراکندگی موضوعات بپرهیزید 

ــائین ،  ــرای راه انــدازی گــروه ارتبــاطی دلخــواه خــود بیــان شــده اســت ، ایــن      4در قســمت پ ــه بســیاری   4مــورد ب مــورد حاصــل تجرب

 از بازاریابان اینترنتی می باشد:

  انتخاب کنیددسته بندی گروه خود را انتخاب کنید و یک عنوان مرتبط با موضوع کاری خود ، برای گروه 

              اه انـدازی  اسـت ،  تبط بـا حـوزه ی کـاری شـما     ربه شرکت هـای مـرتبط بـا تجـارت خـود ، اعـالم کنیـد کـه گـروه تجـاری مـا کـه مـ

 .شده است

         ، ــد ــه میشــود قــدردانی کنی ــه هــر نحــوی ک ــد ، ب ــرده ان ــروه شــما شــرکت ک ــه در پرســش و پاســخ هــای گ از کارشناســانی ک

 رت تبریک محدود شودحتی اگر این قدردانی به ارسال یک کا

 امکانی را فراهم کنید که برخی از محصوالت خود را در گروه ، به قیمت استثنایی به فروش برسانید 

 ( در پاسخگویی به  پرسش و پاسخ ها ، فعال باشید3

ه هــای مهــم نیســت کــه کــار و تجــارت شــما چیســت ، ولــی ارتبــاط بــا کــاربران و شــرکت در پرســش و پاســخ هــا مــی توانــد یکــی از را    

ــر افــزایش فــروش بیشــتر ، مهــارت شــما را در زمینــه کــاری خــود ، نشــان        مــوثر در افــزایش فــروش شــما باشــد ، ایــن کــار عــالوه ب

 .می دهد

 در این قسمت سه نکته برای نحوه پاسخگویی  صحیح به سواالت کاربران ذکر شده است :

 که جواب شما درست و صحیح باشد. سعی کنید پاسخ ها مختصر ولی مفید باشند و اطمینان داشته باشید 

             ــواب ــه ج ــت ک ــن اس ــود ، ممک ــی ش ــه م ــب توج ــث جل ــار باع ــن ک ــد ، ای ــاد کنی ــود ایج ــروه خ ــی را در گ ــخ خصوص ــان پاس امک

 سوالی که به کاربر مورد نظر خود می دهید ، محرمانه باشد.

         ــا مشــتری ــاربر ی ــرای ک ــوم ب ــتند و مفه ــل نیس ــای شــما کام ــخ ه ــد پاس ــی کنی ــر م ــه فک ــود ،  در صــورتی ک ــی ش ــما درک نم ش

 سعی کنید یک ارتباط تلفنی با آن شخص برقرار کنید

در جهــت افــزایش فــروش بیشــتر مــی باشــد ، امــا        LinkedInتمــامی ایــن مــوارد کلیــدهای موفقیــت شــما در شــبکه اجتمــاعی        

ــوانم ارزش گــروه را افــزایش دهــم  "ســوال  ــه مــی ت ــن طــرز فکــر ، مطمــئن    "چگون ــا ای باشــید راهــی  ، همــواره هــدف شــما باشــد ، ب

 درست را برای جذب مشتریان متعدد انتخاب کرده اید.
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 ، راهی موثر برای گسترش تجارت LinkedInشروع کار با 

 

 بهترین راه برای گسترش تجارت شما چیست؟ 

 برای گسترش تجارت ، از کجا باید روع کرد؟ 

 هوشمندانه ترین راه برای رشد در جامعه مجازی چیست؟ 

 این مقاله سواالت شما را در امر گسترش تجارت الکترونیک پاسخ خواهد داد 

 

ــاعی  ــز دارای        LinkedInشــبکه اجتم ــر تجــارت شــما نی ــرای تجــارت شماســت ، اگ ــاط مجــازی ب ــک ارتب ــار ی ــرای شــروع ک ــرین راه ب بهت

 ندانه به نظر می رسد.یک کار کار هوشم LinkedInمشتریان زیادی است ، راه اندازی یک راه ارتباطی ، همانند 
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 LinkedIn  ای موجـود در شــبکه بــه اشــتراک گذاشــته  هــای خـود را بــا دیگــر افــراد حرفــه کنــد تـا اطالعــات و ایــده بـه شــما کمــک مــی

 .ها برای شما مهیا شودو فرصت ارتباط با آن

رای موفقیــت گــروه باشــید ، شــروع امــا قبــل از ایــن شــروع بــه راه انــدازی یــک گــروه اینترنتــی کنیــد ، بایــد مایــل بــه ایجــاد تعهــد بــ  

ــه شــما          ــه شــدت ب ــا قــدرت وارد شــوید ، ب ــد ب ــار ، بای ــی فراموشــتان نشــود کــه در آغــاز ک ــدازی گــروه بســیار آســان اســت ول راه ان

ــوبی            ــه خ ــذاری تجرب ــتراک گ ــدیریت و اش ــه در م ــد ک ــتفاده کنی ــرادی اس ــروه ، از اف ــدازی گ ــروع راه ان ــه در ش ــود ک ــی ش ــیه م توص

 داشته باشند.

انــدازی کردیــد ،یــک پروفایــل بــا نــام تجــاری خــود بــرای ایجــاد کنیــد و در آن دربــاره ســابقه ، تجربیــات    ه ی کــه گــروه خــود را رازمــان

گــی هــای تجــارت خــود ، صــحبت کنیــد امــا ایــن پروفایــل فقــط نبایــد نقــش معرفــی را داشــته باشــد ، شــما   ژ، ســوابق کــاری و دیگــر وی

صــورت کــامال هوشــمندانه بهــره ببریــد! ، ســعی کنیــد در پروفــایلی کــه مــی نویســید از    مــی توانیــد از پروفــایلی کــه ســاخته ایــد بــه  

 کلمات کلیدی مربوط به گروه و تجارت خود استفاده کنید .

ــد کــرده و از                ــایی تولی ــیدگی کنیــد ، میزگرده ــود رس ــه گــروه خ ــد ب ــد ، ســعی کنی ــروه باش ــاخت یــک گ ــد س ــدف شــما نبای ــا ه تنه

ــز   ــن می ــد در ای ــاربران خــود بخواهی ــوا و       ک ــورد محت ــد ،نظــر ســنجی هــایی در م ــان کنن ــد و نظــرات خودشــان را بی گردهــا شــرکت کنن

ــی           ــما م ــه ش ــارت خان ــه تج ــتجو ب ــای جس ــه موتوره ــث عالق ــاربران ، باع ــاز ک ــدن نی ــد ، فهمی ــتراک بگذاری ــه اش ــود ب ــارت خ ــاربرد تج ک

ــان نباشــد ، بلکــه در بحــث هــا      ــاعی خودت ــط در شــبکه اجتم ــز شــما  فق ــین تمرک ــد   شــود  ، همچن ــز مشــارکت کنی ــروه هــا نی ی دیگــر گ

 این کار روشی خوبی برای  پیدا کردن آدرس سایت شماست!

ــه             ــت ب ــل دس ــن عوام ــه ی ای ــه هم ــید ک ــد رس ــود ، روزی خواه ــتان نش ــز فراموش ــروه نی ــات گ ــل ، تنظیم ــات پروفای ــمن تنظیم در ض

 دست هم خواهند داد و شبکه شما شروع به رشد خواهد کرد.

ــه از تاثی  ــا شــبکه       ایــن یــک نمون ــود ، در قســمت هــای بعــدی بیشــتر ب ــازار تجــارت شــما ب رهــای شــبکه هــای اجتمــاعی در گســترش ب

 آشنا خواهیم شد. LinkedInاجتماعی 
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 تبلیغات در گوگل

Google AdWords 
 



 

 78صفحه                                   مرجع بازاریابی اینترنتی ، سئو و برندینگ در ایران          | برندینگ وب

 یا تبلیغات کلیکی PPC – تبلیغاتی در گوگل کمپیناولین قدم در راه اندازی 

 

 که خود یک تجارت محسوب می شوند ، آشنا کنیم : PPCدر ابتدا بهتر است شما را با کمپین های 

بهتـرین ، سـاده تـرین و مـوثرترین روش بـرای آگهـی دهنـدگان و تبلیـن کننـدگان           PPCمی باشـد ،   Pay Per Click، مخفف  PPCکلمه 

همـان تبلیغـات کلیکـی معـروف      PPCجوگر مـی باشـد. تبلیغـات    اینترنتی ، جهت بدست آوردن بهترین موقعیت بـرروی موتورهـای جسـت   

وقتی اشخاص بر روی یک متن یا تصویر تبلیغاتی شما کلیک می کنند ، مبلغی به حساب شما واریز می شود ، تبلیغات کلیکـی   vهستند ،

PPC فوق العاده عمـل نماید.البتـه اجـرای     عمالً می تواند در گرفتن ترافیک بسیار هدفمند و به مقدار زیاد برای وب سایت شما، بسیار

 کار آسانی نیست ، این کار نیاز به صرف زمان زیادی  داشته و باید بر روی بودجه و زمان خود سرمایه گذاری کنید. PPCیک کمپین 

از اینکه بدون هـیچ  یک اشتباه بزرگ در تبلیغات، استفاده از کلید واژه ها ،  بدون یک برنامه ریزی روشن است یا به عبارتی دیگرقبل 

 مقدمه و بررسی به اصطالح بپرید وسط موضوع .  

 :فاکتور مهم در تبلیغات در گوگل که باید در نظر بگیرید 
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: در ابتدا باید هدف خود را از ایجاد چنین تبلیغی مشخص نمائید ، باید به کلمات کلیدی ، محتوای آگهی ،  و مـوارد  اهداف تبلیغات شما

دارد .یکـی از اهـداف وب مسـتر بـرای ایجـاد       فقط فروش یک محصول، هدف یک نام تجاری ، تفاوت بسیار زیادی با  دیگر توجه نمائید

 تبلیغات کلیکی ،کسب محبوبیت در موتورهای جستجو می باشد.

لیغات ماهانه و روزانـه  فاکتور بعدی مربوط به بودجه شما می باشد ، شما باید کل بودجه خود را با توجه به تببودجه تبلیغات در گوگل : 

تقسیم بندی کنید ، اگر بودجه شما کم باشد ممکن است که شما در کمپین خود با کلیک های زیادی مواجه نشوید ، با این حال اگر شـما  

 دارای بودجه کمی هستید ، سعی کنید فقط به کمپین خود فوکوس کنید و سراغ دیگر موارد تبلیغاتی هزینه بر  نروید.

: با توجه به موارد فوق ، اگر شما بخواهید تمرکز خود را بر روی کلمات کلیدی قرار دهید  و هدف کـار خـود را بـر    مات کلیدی ارتباط کل

این اساس برقرار نمایید ، این کار با هر بودجه ای قابل اجراست ، ولی این کار بودجه شما را افزایش خواهد داد ، ایـن کـار باعـث مـی     

 جستجو ، قدرتمند شوید. شود که در میزان رتبه

 تحقیق در مورد کلمات کلیدی :

فاکتور هدف ، بودجه ، و ارتباط را در نظـر گرفتیـد ، مـی توانیـد شـروع بـه تحقیـق در         3زمانی که به یک برنامه ریزی روشن رسیدید و 

 و هم غیر رایگان وجود دارد . مورد کلمات کلیدی مناسب نمائید ، برای ایجاد کلمات کلیدی مناسب ابزار های زیادی هم رایگان

سعی کنید در انتخاب کلمات کلیدی کمی هوشمندانه رفتار کنید ، با دقت کلمات کلیدی مورد نیاز خود را انتخاب نمایید. سعی نکنید بـا  

یـدی بسـیار تنگاتنـگ    یک و یا دو واژه در کلمات کلیدی رقابت ایجاد نمایید ، همانطور که می دانید همواره رقابت بین یک یا دو کلمه کل

است  ،  در اینصورت باید کارهای زیادی را برای دریافت هر کلیـک انجـام دهیـد . امـا راهـی دیگـر نیـز هسـت ، شـما مـی توانیـد روی            

کلمه کلیدی باشند  ، این تعداد کلمات کلیدی   ، ممکن است شما را در جایگاهی مناسب از  3عباراتی تمرکز کنید که که دارای بیش از 

ظر رتبه بندی کلیکی برساند ، همچنین به ساختار سلسله مراتبی کلمات کلیدی خود نیز توجه کنید : مثال فرض کنید شما می خواهید با ن

استفاده از سیستم تبلیغاتی گوگل یک مجموعه کاال به نام دوچرخه ایجاد نمائید ، حال برای اینکه ایـن مجموعـه  در موتورهـای جسـتجو     

،  "دوچرخـه جـاده   "د به دنبال کلمات کلیدی مناسب باشید ،  برای انتخاب کلمات کلیدی می توانیـد از کلمـاتی همچـون    شهرت یابد ، بای

 استفاده نمائید . "دوچرخه های حرفه ای کوهستان"،  "دوچرخه جاده ای ارزان قیمت" ،  "دوچرخه کوهستان "

ن است که مضامین سایت خود را از طریق ابزار های ساخت کلمـه کلیـدی  ،   پس از اینکه نحوه ایجاد کلمات کلیدی را فهمیدید ، زمان آ

کشف کنید ، سپس ساختار حساب خود را که دریافت و واریز است یک سر و سامانی بدهید  و پس از ایجاد یک کمپین تبلیغاتی ، گروه 

را در هر مجموعه ی  سایت خود استفاده نمائید  و بندی های تبلیغات خود را مشخص کنید مانند لوازم خانگی و ... سپس کلمات کلیدی 

 پس از انجام تمامی این کار ها منتظر مشاهده اولین کلیک تبلیغاتی باشید.

برای ایجاد یک کمپین تبلیغاتی شما نیاز به سازماندهی اطالعات خود دارید ، همانند پوشه بندی فایل های خـود ، در ضـمن فراموشـتان    

 قش اساسی را در این سازماندهی بازی می کند .نشود که بودجه و هدف ن
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 در قسمت پائین ما یک تصویری را قرار داده ایم ، که نحوه سازماندهی این کمپین را به نمایش می گذارد :

 

پـین  همانطور که مالحظه می نمائید ، حساب شما در راس کار قرار دارد ، و پس از آن کمپین های تبلیغات ایجاد شـده اسـت  کـه هـر کم    

 تبلیغاتی شامل گروه های مختلف و کلمات کلیدی متعددی می باشد.

 تبلیغات و گروه های تبلیغاتی :

برای ایجاد یک گروه تبلیغاتی دو اصل را با در نظر بگیرید :ارتباط و عمل ، این دو اصل اثرات کمپین های تبلیغاتی شما را افزایش مـی  

 دهد .

ت کلیدی مرتبط به یکدیگر  و آگهی مربوط به خود باشد ، تبلین یا تبلیغـات شـما بایـد بـه یـک صـفحه       گروه تبلیغاتی شما باید دارای کلما

مربوط به تبیلن مورد نظر لینک شود یا به عبارتی هر کدام از تبلیغات باید دارای صفحه و آدرسی منحصر به فرد باشند ، همچنین توجه 

ه سعی کنید عنوان هر صفحه ، مربوط به کاالی مورد نظر باشد ، به تصویر زیر نگاه در این بخش بسیار مهم است ، هموار URLبه عنوان 

 بیندازید :
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 MountainBikesهمانطور که تصویر را مالحظه نمودید ، در قسمت اول ، یک گروه  تبلیغاتی با آدرس 

ایجاد شده است ، در این آدرس شما فقط لیست  دوچرخه های کوهسـتان راه مشـاهده خواهیـد نمـود  و در قسـمت دوم ، بـا ورود بـه        

بـرای موتورهـای جسـتجو بسـیار حـائز       urlصفحه مورد نظر ، شما تنها لیستی از دوچرخه هـای جـاده را مشـاهده خواهیـد نمـود ، عنـوان       

 اهمیت می باشند .

 

 تبلیغاتی : اجرای کمپین

با توجه به ابزار تجزیه و تحلیل وب سایت شما ، مطمئن شوید که هیچ مشکلی در اجرای کمپین نیسـت ، همچنـین در روز هـای اول راه    

اندازی به درستی آن را تجزیه و تحلیل کنید تا همه ی اجزای به درستی کار کند ، برای این تجزیه و تحلیل شما نیـاز بـه اجـرای مطالـب     

ی باشید ، پس از اینکه از درست کار کردن کمپین های تبلیغاتی خود مطمئن شدید ، در آینده  می توانید سـرعت رشـد خـود را    فوق م

افزایش دهید ، می توانید فهرست کلمات کلیدی خود را گسترش دهید ، گروه های آگهی خود را افزایش بدهید ، به مرور می توانیـد  

فزایید. با این کار با افزایش بازدید و افزایش درآمد خود می توانیـد بـا افـزایش سـود دهـی بودجـه       به وسعت کمپین تبلیغاتی خود بی

 تبلیغاتی خود را نیز افزایش دهید.

 

 سخن های پایانی :

سـفر  راه اندازی یک تجارت با استفاده از سیستم تبلیغاتی گوگل ، یک سفر جالب و با ارزش است ، اما این سفر برای شما نیست ، این 

 برای صعود به جایگاهی مناسب در موتورهای جستجو می باشد.

ابزارهای جدید ، با تکنولوژی های جدید همواره در دسترس هستند ، فقط یادتان باشد که کـه ایـن کـار را هوشـمندانه انجـام دهیـد .       

را بـا یکـدیگر مقایسـه کنیـد و ببنیـد کـه       خود را آزمایش نمایید و همچنین تبلیغات خود   PPCهمیشه سعی کنید کمپین های تبلیغاتی 

 کدام یک بیشترین بازدید و کلیک را داشته است .
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در صورت امکان از شخصی برای دریافت مشاوره بهره مند شوید  در واقع نحوه درست انجام این کار را یاد بگیریـد  ، تبلیغـات کلیکـی    

شما بخواهیـد تنهـایی ایـن کـار را انجـام دهیـد و از هرگونـه مشـورت و          برای ترافیک سایت شما بسیار حائز اهمیت می باشند ، اما اگر

 مشاوره استفاده نکنید ، ممکن است این کار برای شما به یک غول پول خوار تبدیل شود.
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 ( چیست؟Negative Keywordکلمات کلیدی منفی )

 

انید ، یعنی شما وقتی یک لیست را تهیه می کنید ، کلمه کلیدی منفی را همانند نوشتن  لیست مهمانان برای دعوت به یک جشن  بد

مهمانان شما ، فقط از این لیست می باشند و مهمان ناخوانده ای دیگر برای شما نمی آید یا اگر بخواهیم مثالی دیگر را در رابطه با 

یا را در تبلیغات گوگل قرار داده بزنیم : شما فرض کنید تبلیغات مربوط به گوشی های نوک Negative Keywordکلمات کلیدی منفی یا 

اید ، حال اگر شما کلمه کلیدی منفی خود را گوشی های سونی انتخاب کنید  در صورتی که کاربری گوشی های سونی را جستجو کرد ، 

 ی آید.دیگر تبلیغات شما برای آن به نمایش داده نشود ، و تبلیغات شما فقط در نتیجه جستجوی گوشی های نوکیا به نمایش در م

 ( استفاده کنم؟Negative Keywordچرا باید از کلمات کلیدی منفی )

اگر شما از کلمات کلیدی منفی در تبلیغات خود استفاده نکنید ، آگهی های تبلیغاتی شما در تمام جستجوهای کاربران به نمایش در می 

کاربران دیگر به تبلیغات شما اعتماد نمی کنند به عالوه نمره کیفیت آید ، در نتیجه ، تبلیغات بی مورد از شما به نمایش در می آید و 

(Quality Score.کلمات کلیدی شما کاهش پیدا می کند ) 

 (Negative Keywordنکات الزم در استفاده از کلمات کلیدی منفی )

لمه ای رو درج کرده باشید ، و کاربری ک 18به تعداد کلمات کلیدی منفی توجه کنید اگر شما در کالمت کلیدی منفی خود یک جمله ی 

 کلمه ای رو جستجو کند دیگر تبلیغات شما به نمایش در نمی آید 11جمله ی 

 در انتخاب کلمات کلیدی منفی دقت الزم را داشته باشید ، از این ویژگی به صورت افراطی و یا تفریطی استفاده نکنید!

 

 


