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ــوگل  ــاله از گ ــر س ــم. ه ــب را ادا نکرده ای ــق مطل ــت«، ح ــرده اس ــر ک ــی تغیی ــئو »خیل ــم س ــی می گویی وقت
به روزرســانی های زیــادی را شــاهدیم؛ مثــا خبــر جریمــه  محتواهــای پــاپ آپ مزاحــم بــر روی تلفــن همــراه، یــا  
اخبــار تأییدنشــده ای مبنــی بــر این کــه از  ابتــدای مــاه ژانویــه و بــا عرضــه کــروم 62، محتواهایــی کــه در روش 
کدگــذاری ssl عرضــه شــوند، رتبــه بهتــری می یابنــد )منظــور آدرس هایــی اســت که بــا https شــروع شــوند(.  

ــم. ــب گــوگل بســیار می بینی ــی را از جان ــن آپدیت های چنی
در نتیجــه ســئوکاران و مســئوالن مارکتینــگ دائمــا بــا ایــن چالــش مواجهانــد کــه از همــه  به روزرســانی ها اطــاع 
پیــدا کننــد و اســتراتژی ســئوی خودشــان را بــا ایــن به روزرســانی ها ســازگار ســازند تــا هرگونــه احتمــال افــت رتبه 

وب ســایت خــود  را برطــرف کنند.
بــه نظــر می آیــد ایــن کار زیــادی می طلبــد؟ در حقیقــت، بــرای حفظ یــک اســتراتژی مؤثر ســئو باید چشــم هایتان 
را بــه روی یــک ســری از  کارهــا ببندیــد و بــه کیفیــت متعهــد باشــید. چــون ســئو طــی چندیــن ســال گذشــته تا 
ایــن حــد تغییــر کــرده اســت، خیلــی از ســئوکاران بــا قطعیــت نمی داننــد کــه چــه چیــزی قدیمــی اســت یــا چــه 
چیــزی مهــم اســت، چــه چیــزی تفــاوت زیــادی ایجــاد می کنــد و چــه چیــزی بــه راحتــی همــه  تاش هایشــان 

را هــدر می دهــد.
در ایــن راهنمــا، بــه همــه افســانه ها و فرضیــات و شــایعات دربــاره اینکــه ســئو چطــور کار می کنــد می پردازیــم 
و یــک  بــه  یــک، راز همــه آنهــا را بــرای شــما آشــکار می کنیــم تــا دیگــر حتــی ثاینــه   ای را هــم صــرف موضــوع 

بی اهمیــت در ســئوی 2018 نکنیــد.  پــس بیاییــد بــا هــم شــروع کنیــم:
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من باید خودم سایتم را به گوگل معرفی کنم

ایــن ســخن بی معنــی اســت کــه شــما بایــد وب  ســایت خــود را بــه گــوگل معرفــی کنیــد تــا در نتایــج جســتجو 
ظاهــر شــود تــا بتوانــد رتبــه بگیــرد. اگــر شــما یــک ســایت جدیــد داشــته باشــید، می توانیــد لینــک خــود را بــه 
طــور مســتقیم بــه گــوگل معرفــی کنیــد، امــا یــک موتــور جســتجو ماننــد گــوگل می توانــد ســایت شــما را پیــدا 

کنــد، بــدون اینکــه خودتــان آن را معرفــی کنید. 
حتــی اگــر شــما ســایت خــود را بــه گــوگل معرفــی کنیــد، بــاز هــم چیــزی را تضمیــن نمی کنــد. اســپایدرهای 
گــوگل  ســایت شــما را می یابنــد و آن را بــه موقــع فهرســت می کننــد، بنابرایــن نگــران نباشــید کــه بایــد حتمــا 

ســایت خــود را بــه »گــوگل« معرفــی کنید.
ــن لینــک  ــد از ای ــد مــی توانی ــاره چــه می گوی ــن ب ــد کــه مــت کاتــس درای ــد بیشــتر بدانی اگــر دوســت داری

ویدئــوی کامــل را ببینیــد

ــد  ــه داری ــتید. بلک ــتجوی وب نیس ــال جس ــع در ح ــد، در واق ــتجو می کنی ــوگل جس ــی در گ  » وقت
ــد.  ــام می دهن ــوگل انج ــپایدرهای گ ــن کار را  اس ــد، ای ــتجو می کنی ــوگل را جس ــت وب گ در فهرس
اســپایدرها ابتــدا چنــد صفحــه وب را بررســی می کننــد، ســپس لینک هــای مربــوط بــه آن صفحــات 
ــاز  ــد ب ــد؛ و بع ــد را بررســی می کنن ــا اشــاره می کنن ــه آنه ــا ب ــه آن لینک ه ــی ک ــال و صفحات را دنب
ــه آنهــا لینــک شــده اند  هــم لینک هــای ایــن صفحــات را دنبــال و صفحاتــی کــه ایــن لینک هــا ب
را بررســی می کننــد و بــه همیــن ترتیــب ادامــه می دهنــد تــا زمانــی کــه بخــش گســترده ای از وب 

ایدنکــس یــا فهرســت شــود؛ میلیاردهــا صفحــه در هــزاران ســرور گــوگل ذخیــره می شــود.
مت کاتس )Matt Cutts( در جلسه درس 1.3 با عنوان  » سرچ  گوگل چگونه کار می کند«

”

”
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لینک بیشتر بهتر از محتوای بیشتر است
باور غلط 2

در گذشــته رونــد کار ســئو اینطــور بــود کــه تــا هرجــا 
ــه  ــد، بی آنک ــاخته می ش ــک س ــت لین ــکان داش ام
ــه و تحلیــل شــود.  کیفیــت دامنــه  لینک شــده تجزی
بــا انجــام ایــن کار وب ســایت شــما مطمئنــا در 
ــد  ــر اســت بدانی ــت. بهت ــرار می گرف ــی ق ــه باالی رتب
لینک  ســازی هنــوز هــم یکــی از 5 عامــل بســیار مهم 
در رتبه  بنــدی سایت هاســت. ایــن نکتــه ای اســت بــه 
دســت آمــده از نتایــج یــک مطالعــه متمرکــز در مــورد 
عوامــل رتبه بنــدی ســایت ها، توســط موسســه ســرچ 
متریکــس) Searchmetrics(، شــرکتی کــه 
ــئو  ــی س ــل و گزارش  ده ــه و تحلی ــای تجزی ابزاره
ــد.  ــم می کن ــزرگ فراه ــرمایه  گذارهای ب ــرای س را ب
ــازی  ــیوه   لینک  س ــون ش ــه اکن ــت ک ــه اینجاس نکت
ــورت  ــل ص ــا دوران قب ــاوت ب ــتورالعملی متف ــا دس ب

می پذیــرد.
وقتــی پنگوئــن نســخه 2.0 در مــاه مــه 2013 منتشــر شــد، همــه چیــز تغییــر کــرد. در حــال  حاضــر بســیار مهم 
اســت کــه بــر کیفیــت لینک  هایــی کــه بــه دســت آمــده تمرکــز کنیــد، نــه بــر کمیــت آنهــا. گاهــی  اوقــات 

لینــک کمتــر حتــی می توانــد بهتــر هــم باشــد، پــس بــه صــورت صحیــح و باکیفیــت لینــک بســازید.
ــرد؟  ــرمایه گذاری ک ــک بیشــتر س ــد در کدام ی ــه »بای ــی آورد ک ــود م ــه وج ــؤال را ب ــن س ــن موضــوع ای  همی
ســاختن لینــک یــا تولیــد محتــوا؟« لینک  هــا بخــش مهمــی از اعتبــار وب ســایت شــما هســتند ) حتــی بــا وجود 

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید



5

 داشتن یک سایت امن )رمزگذاری HTTPS( برای سئو مهم نیست
باور غلط 3

ــی از  ــه برخ ــده اید ک ــه ش ــال متوج ــه ح ــا ب ــا ت آی
URLهــا بــا » http://« شــروع می شــوند در 
حالــی کــه برخــی دیگــر بــا »https://« ؟ احتماال 
ــایت  هایی  ــتجو در وبس ــغول جس ــه مش ــی ک زمان
کــه بــه اطاعــات حســاس نیــاز دارنــد، مثــا وقتی 
صــورت  بــه  را  صورت حســاب ها  می خواهیــد 
آنایــن پرداخــت کنیــد، متوجــه آن » s « اضافــی 

شــده اید.
ــه  ــی ب ــای اضاف ــن » s « ه ــاده، ای ــان س ــه بی ب
ــه آن  ــما ب ــال ش ــه اتص ــتند ک ــی هس ــن معن ای

ــرای ســرمایه گذاری در وب  ســایتتان  ــا ایــن حــال اگــر بودجــه کافــی ب ــر لینک هــا (، ب ــه تغیی چشــم انداز رو ب
داریــد، مــن پیشــنهاد می کنــم »کســی را اســتخدام کنیــد تــا بــرای شــما محتــوای بــا کیفیــت تولیــد کنــد «. 
ــداد  ــر تع ــد، بیشــتر ب ــک اســتخدام می کنن ــرای ســاختن لین ــه کســی را ب ــی ک ــا  زمان ــب  کســب وکاره اغل
لینک هــا تمرکــز دارنــد تــا بــر کیفیــت آنهــا. امــا لینک  ســازی دیگــر بــازی اعــداد نیســت و خیلــی فراتــر از ایــن 
رفتــه اســت. شــما بایــد روی منابــع مرتبــط و متنوعــی بــرای لینــک دادن بــه صفحــات مرتبــط متمرکــز شــوید.

وقتــی روی محتــوا ســرمایه گذاری کنیــد، ایــن محتــوا را می توانیــد بــرای صفحــات وب، پســت های وبــاگ، 
پیشــنهادات جــذب مخاطــب یــا بــه صــورت پســت یــا کامنــت در  ســایت  هــای دیگــر بــه کار ببریــد. در واقــع، 
ــم  ــتری فراه ــای بیش ــان لینک ه ــی زم ــه ط ــد ک ــه کار بگیری ــی ب ــوع محتوای ــر ن ــرای ه ــد آن را ب می توانی

می کنــد.

وب ســایت رمزگــذاری شــده اســت. بنابرایــن هکرها 
ــی  ــما پ ــات ش ــدام از اطاع ــه هیچ ک ــد ب نمی توانن
ــوژی کــه ایــن» s « هــای کوچــک  ــد. تکنول ببرن
 SSL )Secure Sockets،را فراهــم می کنــد

Layer(  نامیــده می شــود.
ــتفاده  ــه اس ــرد ک ــام ک ــوگل اع در اوت 201۴ گ
ــم  ــیگنالی در الگوریت ــوان س ــه عن از https را ب
رتبه بنــدی خــود شــروع کــرده اســت. در آن زمــان، 
ایــن بــه ایــن معنــی بــود کــه اگــر وب  ســایت شــما 
ــود،  ــی ب ــتاندارد متک ــر HTTP اس ــان ب همچن

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
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 سئو فقط به رتبه بندی مربوط می شود

باور غلط 4

اگرچــه میــان قرارگرفتــن در نتایــج جســتجو و نــرخ کلیــک همبســتگی باالیــی وجــود دارد، دیگــر مثــل 
ــی ســئوکاران نیســت.  ــدی هــدف نهای ــل، رتبه بن قب

ــرد. ــه ای نگی ــج رتب ــود در صفحــه نتای ــن ب ممک
ســپس، در اکتبــر ســال 201۷ گــوگل نســخه جدیــد 
مرورگــر محبــوب خــود کــروم را منتشــر کــرد کــه 
نشــان مــی داد یــک صفحــه وب اگــر حــاوی فــرم 

باشــد، امــا SSL نداشــته باشــد، امــن نیســت.
ــورت  ــه ص ــد  ب ــی گوی ــوگل م ــئو، گ ــر س از منظ
عمومــی میــان  دو وب ســایت کــه بجــز ایــن 
موضــوع در همــه مــوارد نتایــج جســتجو برابرنــد امــا 
ــی بهــره اســت،  ــد ودیگــری ب یکــی از ssl بهرمن
ــوگل  ــنگینی از گ ــاز س ــایت داری ssl امتی وب س
ــر  ــد. ب ــت می کن ــک دریاف ــن رن ــاال رفت ــرای ب ب
اســاس نظــر ســنجی وب ســایت هــاب اســپات در 
اســترالیا، آمریــکا و بریتانیــا، بیــش از 85%  مــردم 
ــر  ــاالی مرورگ ــارت را در ب ــن عب ــه ای ــی ک هنگام
ــودن  وب  ــن ب ــد و از ایم ــاهده نمی کنن ــود مش خ
گــردی خــود اطمینــان ندارنــد، از دیدن آن وبســایت، 

ــی شــوند.   منصــرف م

”

در نتیجــه، فعــال کــردن SSL بــر روی وب ســایت ”
ــای  ــئو مزای ــر س ــما، از منظ ــوای ش و در کل محت
ــایت  ــا وب س ــد آی ــد بدانی ــیاری دارد. می خواهی بس
  ssl دارد؟ یــا چگونــه می توانیــد SSL شــما
ــن  ــرا ای ــد؟ ب ــال کنی ــان فع ــایت خودت را روی س
ــگ  ــن مارکتین ــان نوی ــم کارشناس ــا تی ــوع ب موض

ــد. ــاس بگیری تم

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید

SSL” تکنولــوژی امنیتــی اســتاندارد 
بــرای ســامان دهی و رمزگــذاری  داده هــا 
ــن  ــن وب ســرور و مرورگــر اســت. ای بی
لینــک تضمیــن می کنــد کــه تمــام 
اطاعــات منتقل شــده بیــن وب ســرور و 

ــد. ــی می مانن ــی باق ــر خصوص مرورگ
SSL.com - :منبع

https://research.hubspot.com/charts/ssl-matters
https://research.hubspot.com/charts/ssl-matters
http://info.ssl.com/article.aspx?id=10241
http://info.ssl.com/article.aspx?id=10241


7

”

”

»رتبه بنــدی بــرای چــه؟ مطمئنم شــما هم آن 
آگهــی  »رتبــه  1 گــوگل، تضمینــی« را بــه یــاد 
داریــد! امــا هرگــز نمی گفتنــد بــه چــه قیمــت. 
ــه  ــدی، ب ــه رتبه بن ــت دادن ب ــای اهمی ــه ج ب
فکــر مفیــد و کاربــردی بــودن باشــید، بــه این 
ترتیــب خواننــدگان مصرف  کننــدگان بیشــتری 
ــب  ــرا مطال ــد، زی ــه ارمغــان می آورن ــان ب برایت

شــما را بــه اشــتراک می گذارنــد.«
 Alisa( منبع: تویتر شــخصی آلیــس ِمِردیــت

)Meredith

 مطالعــات انجام شــده دربــاره نــرخ کلیــک 
کــه  اســت  داده  نشــان  کاربــر  رفتــار  و 
ــه  ــر، ب ــج جســتجوی باالت جســتجوکننده ها نتای
ویــژه ســه وب ســایت بــاالی فهرســت را ترجیح 
می دهنــد. همچنیــن مشــخص شــده اســت 
ــودن  ــج ب ــدی نتای ــات بع ــاالی صفح ــه در ب ک
ــه  ــه  اول را ب ــابه صفح ــار مش ــان رفت ــز هم نی
ــد  ــق را می توانی ــن تحقی ــج ای ــال دارد. نتای دنب
 search (     ــن واچ ــرچ انجی ــایت س در س

ببنیــد.  )  engine watch
حتــی بــا وجــود ایــن، رتبه هــای بــاال موفقیــت 
ــوری،  ــاظ تئ ــد. از لح ــن نمی کن ــما را تضمی ش
شــما می توانیــد بــه ســادگی بــرای مدتــی 
ــادی را هــم  ــد، ترافیــک زی ــی بگیری ــه خوب رتب
بــه وب ســایت خــود هدایــت کنیــد، ولــی حتــی 
ــود.  ــان نمی ش ــم از آن عایدت ــتری ه ــک مش ی
آیــا ایــن همــان چیــزی اســت کــه واقعــا 
ــم. ــد؟ مــن کــه اینطــور فکــر نمی کن می خواهی
ــر  ــدی باالت ــت: رتبه بن ــتباه اس ــور اش ــن تص ای
ــه معنــای ترافیــک جســتجوی بیشــتر اســت.  ب
ــما را  ــایت ش ــراد وب س ــه اف ــت ک ــت اس درس
ــه  ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــا ب ــد، ام می بینن
بیشــتر بــر روی آن کلیــک می کننــد. بــه چنــد 

ــل: دلی

       بــرای کلمــات کلیــدی رتبــه می گیریــد کــه بــه 
ــرای برطــرف  ــط نیســتند. ب ــما مرتب ــوزه کاری ش ح
کــردن ایــن مشــکل، در مــورد کلمــات کلیــدی خــود 
ــد  ــات الزم را انجــام دهی ــرای ســئو کــردن تحقیق ب
و  کلمــات کلیــدی خــود را بــه دقــت انتخــاب کنیــد.

ــر جــذاب  ــرای کارب ــای شــما ب        توضیحــات مت
ــن  ــل ای ــرای ح ــد. ب ــب نمی کن ــت و او را ترغی نیس
مســئله، بــه ایــن فکــر کنیــد کــه چــه زبانــی کاربرها 
ــب  ــما ترغی ــه ش ــردن روی صفح ــک ک ــه کلی را ب

می کنــد.

 1

2

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید

https://searchenginewatch.com/sew/study/2276184/no-1-position-in-google-gets-33-of-search-traffic-study
https://searchenginewatch.com/sew/study/2276184/no-1-position-in-google-gets-33-of-search-traffic-study
https://searchenginewatch.com/sew/study/2276184/no-1-position-in-google-gets-33-of-search-traffic-study
https://searchenginewatch.com/sew/study/2276184/no-1-position-in-google-gets-33-of-search-traffic-study
https://searchenginewatch.com/sew/study/2276184/no-1-position-in-google-gets-33-of-search-traffic-study
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توضیحات متا بر رتبه بندی جستجو تاثیر زیادی دارد

باور غلط 5

       نتایــج بــاال همیشــه هــم ارگانیــک نیســتند. 
ــه  ــد ک ــی رخ می ده ــژه هنگام ــه وی ــر ب ــن ام ای
ــا را  ــان ادوردز کلیک ه ــا هم ــی ی ــات گوگل تبلیغ
ــرای  ــد. ب ــک می دزدن ــتجوی ارگانی ــج جس از نتای
ــد از  ــم  می توانی ــما ه ــر،  ش ــن ام ــا ای ــه ب مقابل
ــای  ــا از رقب ــد ت ــتفاده کنی ــوگل اس ــات در گ تبلیغ

ــر باشــید. خــود باالت

        نتایــج باالیــی کــه بــه حالــت  اســنیپت فیچــر) 
Snippet Featured ( ظاهــر می شــود، نســبت 
بــه وب ســایت شــماره  ی یــک، می توانــد کلیک هــای 
بیشــتری در صفحــه نتایــج کســب  کنــد. بــرای رفــع 
ــوای شــما  ــه محت ــن شــوید ک ــن مشــکل، مطمئ ای
در صفحــه یــک بــه خوبــی ســاختار یافتــه اســت تــا 

بخشــی از کلیــک هــا را بتوانــد دریافــت کنــد.
 

34

توضیحــات متــا، ویژگــی  HTML  اســت کــه بــه اختصــار محتوای صفحــات وب شــما را توضیــح می دهد. 
ــش  ــوان پیش نمای ــه عن ــوال ب ــه معم ــد، ک ــوگل دیده ای ــتجوی گ ــج جس ــات نتای ــا را در صفح ــا آنه حتم
اســتفاده می شــوند. بنابرایــن، منطقــی اســت کــه الگوریتــم گــوگل در هنــگام تعییــن رتبه بنــدی جســتجو، 

ایــن توضیحــات را در نظــر بگیــرد ... اینطــور نیســت؟ بایــد گفــت نــه خیلــی زیــاد!
ســال 200۹، گــوگل اعــام 
کــرد کــه توضیحــات متا )و 
ــدی  ــات کلی ــن کلم همچنی
متــا( هیــچ تاثیــری بــر 
ــدارد.  ــدی جســتجو ن رتبه بن
ــه ایــن معنــی  ــه ایــن ب البت
نیســت کــه ایــن توضیحات 
ــرای ســئو مهــم نیســتند،  ب

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید

https://webmasters.googleblog.com/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html
https://webmasters.googleblog.com/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html
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بلکــه برعکــس. در حقیقــت توضیحــات متــا 
فرصتــی را مهیــا می کننــد کــه خودتــان را از 
ــتجوکننده ها  ــز جس ــد و نی ــدا کنی ــوده ج کار بیه
را متقاعــد کنیــد کــه صفحــه شــما ارزش دیــدن 
دارد. در دســامبر ســال 201۷، گــوگل اعــام کــرد 
ــد  ــش می ده ــا را افزای ــات مت ــول توضیح ــه ط ک

ــه داد. ــوان توضیحــات بیشــتری ارائ ــا بت ت
بــر  اســت  ممکــن  متــا  توضیحــات  اگرچــه 
رتبه بنــدی تأثیــری نگــذارد، امــا بــر نــرخ کلیــک 
) CTR ( تاثیــر دارد، کــه ایــن بســیار مهم اســت. 
یــک توضیــح متــای مرتبــط و متقاعدکننــده 
روی  شــودکه جســتجوکننده  ســبب  می توانــد 
وب ســایت شــما کلیــک کنــد، یــا روی هــر جــای 
 )Bing( بینــگ  موتــور جســتجوی  دیگــری. 
ــک را از  ــرخ کلی ــتجو، ن ــای جس ــایر موتوره و س

پاپ آپ ها همیشه به رتبه بندی صدمه می زنند
باور غلط 6

ــد.  ــر می گیرن ــدی در نظ ــر در رتبه بن ــل موث عوام
متاســفانه گــوگل از دادن پاســخ مســتقیم بــه ایــن 
ــه ســایت هایی  ــش ب ــا الگوریتم های ــه آی ســوال ک
بــا نــرخ کلیــک باالتــر پــاداش می دهنــد یــا خیــر، 
 ،)  Paul Haahr( اجتنــاب می کنــد. پــل هــار
مهنــدس نرم افــزار پرســابقه  گــوگل، در ســخنرانی 
بــا عنــوان » نحــوه ی کارکــرد گــوگل «، توضیــح 
داد کــه تیمــش در گــوگل، آزمایش هــای زنــده ای 
 ) SERP ( ــتجو ــج جس ــدی نتای ــاره رتبه بن درب
ــال  ــه دنب ــا ب ــن آزمایش ه ــد. در ای ــام داده ان انج
امــا  بوده انــد،  کلیــک  الگوهــای  در  تغییــرات 
ــا  ــم واقع ــن الگوریت ــا ای ــه آی مشــخص نیســت ک
ــاس  ــر اس ــه ب ــوگل، ک ــتجوی گ ــج جس ــه نتای ب
ایــن تســت ها کلیک هــای بیشــتری دریافــت 

ــر. ــا خی ــد ی ــاداش می ده ــد، پ می کردن

بــرای مــا بــه عنــوان بازاریــاب درونگــرا یــا  inbound، ) بازاریابــی ای کــه  از طریــق تولیــد محتــوا و ایجــاد 
یــک وب ســایت کاربــردی حاصــل می شــود ( خیلــی مهــم اســت کــه کاربرهایــی کــه از وب ســایت مــا بازدیــد 
می کننــد تجربــه ی مثبــت و خوبــی داشــته باشــند، و همچنیــن می خواهیــم مخاطــب  هــا را بــه ســمت تیــم 
فــروش هــم هدایــت کنیــم. بــرای ایــن منظــور اکثــر بازاریاب هــا در صفحــات وب ســایت خــود از پاپ آپ هــا 
ــتفاده از  ــا سوءاس ــد( ام ــوز  کار می کنن ــا هن ــم، پاپ آپ ه ــه بگذری ــا ک ــه ی اینه ــد. ) از هم ــتفاده می کنن اس

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید

https://searchengineland.com/google-officially-increases-length-snippets-search-results-287596
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پاپ آپ هــا و اســتفاده بیــش از حــد از آنهــا ســبب 
شــده  بحــث و اختــاف نظــر زیــادی بــاال بگیــرد 
و ایــن ســوال مطــرح شــود کــه: آیــا بازاریاب هــا 

واقعــا بایــد از آنهــا اســتفاده کننــد؟
 intrusive « ــده ــی ناخوان ــات جانب ــا صفح م
interstitials «  را بــه پاپ آپ هــای بــی ارزش 
می شناســیم. در نهایــت در اوت 2016، گــوگل 
ــتفادهکننده از  ــایتهای اس ــرد وبس ــام ک ــز اع نی
ایــن نــوع تبلیغــات را جریمــه میکنــد. ایــن جریمه 

ــد. ــترده تر ش ــه 201۷ گس ــاه ژانوی در م
بــرای بازاریابــان ایــن  کلمــه کلیــدی مزاحمــی 
ــه  ــی جریم ــا را ول ــه پاپ ه ــوگل هم ــت. گ اس
راه دسترســی  در  را  آنهایــی  فقــط  نمی کنــد 
مخاطــب بــه محتــوا، در هنــگام کاربــری موبایل 
ایــن جریمــه  مانــع مــی شــوند، مشــمول 

نــد. می دا
ــراه  ــن هم ــران تلف ــه کارب ــی ک ــا پاپ های مث
قبــل از دسترســی بــه محتــوای اصلــی صفحــه 
بایــد آنهــا را رد کننــد، در رابطــه شــما بــا گــوگل 
ــد. امــا پاپ آپ هایــی کــه  مشــکل پدیــد می آورن
ــش را  ــه نمای ــای صفح ــبی از فض ــزان مناس می
ــر  ــه کارب ــد و تجرب ــه خــود اختصــاص می دهن ب
ــه  ــد ) از جمل ــل نمی کنن ــراه را مخت ــن هم تلف

ــد. ــکلی ندارن ــایدها ( مش ــا و اس آگهی ه

ــت  ــیوه ای درس ــا ش ــه پاپ آپ ه ــه ب ــی ک در صورت
ــر  ــی کارب ــرای دسترس ــوند و ب ــتفاده ش ــد اس و مفی
ــالمی  ــش س ــد بخ ــد، می توانن ــاد نکنن ــی ایج اختال
از اســتراتژی بازاریابــی درون گــرای شــما باشــند. بــه 
ــد،  ــد می کنن ــما بازدی ــایت ش ــه از وب س ــرادی ک اف
چیــزی ارزشــمند و مرتبــط ارائــه دهیــد و آنهــا را بــه 
صــورت یکپارچــه در بســتر کاری کــه کاربــران شــما 
ــور  ــا مجب ــد ت ــرار دهی در حــال انجــام آن هســتند ق

ــد. ــی کنی ــر را قربان ــه ی کارب نشــوید تجرب
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قبــا مهــم این بــود که محتــوای خــود را بــا کلماتی 
دقیقــا منطبــق بر کلمــه کلیدی بنویســید. امــا اکنون 
گــوگل از رنــک بریــن » Rank Brain « )مقالــه 
مفیــد بــرای شــناخت رنــک بریــن در ســایت نویــن 
ــن  ــد ای ــی توان ــت م ــده اس ــه ش ــگ ترجم مارکتین
مطلــب بــرای شــما مفیــد باشــد( اســتفاده می کنــد 
ــری ماشــین  ــه یادگی ــر پای ــم ب ــی الگوریت ــه نوع ک
ــزی  ــن از چی ــک بری ــاد رن ــال زی ــه احتم ــت. ب اس
شــبیه بــه Word2vec بــرای پیــدا کــردن کلمات 

کلیــدی مرتبــط بــا یکدیگــر اســتفاده می کنــد.
رنــک بریــن بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی، زبــان 
نوشــتار را بــه ماهیــت ریاضــی بــه نــام بــردار وکتــور 
» vector « تبدیــل می کنــد تــا بــرای کامپیوترهــا 
قابــل درک شــود. اگــر رنــک بریــن کلمه یــا عبارتی 
را ببینــد کــه برایــش آشــنا نباشــد، دســتگاه می توانــد 
حــدس بزنــد کــدام کلمــات یا عبــارات ممکن اســت 
معنــی مشــابهی بــا آن داشــته باشــد و بر این اســاس 

نتیجــه را فیلتــر می کنــد.
رنــک بریــن نشــان می دهــد کــه شــیوه های 
جســتجوی کاربران تغییــر کرده و بهینه ســازی دقیق 

بهینه سازی کلمات کلیدی برای سئو مهم است
باور غلط 7

کلمــات کلیــدی در حــال دگرگونی اســت. بــا افزایش 
جســتجو در تلفــن همراه و جســتجوی صوتــی، نتایج 
ــد  ــود. چن ــر می ش ــه روز محاورهایت ــتجو  روز ب جس
ســال پیــش افــراد واژه هــا را بــه صــورت تــک بــه 
ــا  ــد. ام ــتجو وارد می کردن ــای جس ــک در موتوره ت
ــه  ــری ب ــواالت پیچیده ت ــردم س ــر م ــال حاض در ح

ــند. ــل می پرس ــات کام صــورت جم
ســال  طــی 3-2  در  گــوگل  به روزرســانی های 
ــش ها، از  ــوع پرس ــن ن ــر ای ــر درک بهت ــته، ب گذش
طریــق پــردازش زبــان طبیعــی متمرکز شــده  اســت. 
ــا  ــانی ب ــک  به روز رس ــه کم ــژه ب ــه  وی ــر ب ــن ام ای
 Hummingbird «الگوریتــم مــرغ مگس خــوار

ــد. ــال 2013 میســر ش « در س
معرفــی ایــن الگوریتــم جســتجوی جدیــد، کــه بــه 
جــای آنکــه صرفــا بــر کلمــات کلیــدی تکیه داشــته 
باشــند، عبــارات را تجزیــه و تحلیــل می کنــد، بــرای 
غــول جســتجو تغییری بــزرگ بــود. در ســال 2016، 
 Sundar ( ــای ــاندار پیچ ــوگل س ــل گ مدیرعام
Pichai (، اعــام کــرد کــه از هــر پنــج جســتجو 
ــی  ــد، یک ــتگاه های اندوری ــای  و در دس در برنامه ه

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
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جســتجوی صوتــی اســت. بر اســاس ایــن تحوالت جدیــد، اهمیــت فزاینــده ی موضوعات جســتجو بــه هیچ عنوان 
کاهــش نیافتــه اســت.

حــال ایــن موضــوع بــرای بازاریاب هــا چــه ســودی دارد؟ دیــدگاه ســنتی بــه " کلمــات کلیــدی " در جســتجوها 
تغییــر کــرده اســت. چنــد ســال پیــش، چیــزی حــدود ده یــا بیســت کلمــه کلیــدی بــزرگ وجود داشــت کــه برای 
 long-tail ( رتبه بنــدی یــک موضــوع، دنبــال می شــدند، امــا اکنــون صدهــا یــا هــزاران کلمــه یــا عبــارت بلنــد

( وجــود دارد کــه بــه طــور مرتــب در موضــوع جســتجو می شــوند و بــر مبنــای مــکان تغییــر می کننــد.
در حــال  حاضــر چســبیدن بــه چنــد کلمــه مشــخص، بــرای رســیدن بــه نتایــج موفقیت آمیــز کافــی نیســت. در 
آینــده موتورهــای جســتجو افــرادی کــه فقــط از یــک کلمــه کلیــدی اســتفاده نمی کننــد یا عنــوان صفحــه ی آنها 
حرفــه ای بهینه ســازی نشــده اســت را مجــازات نخواهــد کــرد، امــا قطعــا بــه جریمــه ی افــرادی کــه از کلمــات 

کلیــدی  بیــش از حــد اســتفاده می کننــد، ادامــه خواهــد داد.

کلمات کلیدی باید کامال تطابق داشته باشند
باور غلط 8

ــدی،  ــات کلی ــه کلم ــدارد ک ــی ن لزوم
کل  در  لفظ به لفــظ  و  کلمه به کلمــه 
محتــوا تکــرار شــوند. شــما بایــد کلمــه 
کلیــدی را، مخصوصــا در عنــوان اصلی، 
طــوری بــه کار ببرید که بــرای مخاطب 
مفیــد باشــد. هــدف بایــد ایــن باشــد که 
عنوانــی درخشــان ) بیــن ۴ تــا ۹ کلمه ( 
بنویســید کــه بــه وضــوح توضیــح دهــد 

کــه محتــوا دربــاره ی چیســت.
ــه  ــی ک ــدازه ی عنوان ــه ان ــز ب ــچ چی هی

گــزارش هــوای بــد: بــا بــه روز رســانی کوچکــی در الگوریتــم جدیــد گــوگل 
ســایت هــای بــا اگــزت مــچ بــی کیفیــت کاهــش رتبــه پیــدا مــی کننــد

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
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ناشــیانه بــا یــک کلمــه کلیــدی ســاخته شــده اســت 
یــا حتــی بدتــر از آن، عنوانــی که بــه زور یــک عبارت 

کلیــدی را تکــرار می کنــد، مضــر نیســت.
ــه در  ــا، بلک ــورد عنوان ه ــا در م ــون نه تنه ــن قان ای
مــورد محتــوای صفحــه نیــز کاربــرد دارد. هــدف باید 
ــه اطاع رســانی  ــه خواننــده باشــد، ن اطاع رســانی ب

بــه موتورهــای جســتجو.
Keyword-  « کلیــدی  کلمــات  انباشــتگی 

stuffing « بــه ایــن معنــی اســت تــا جایــی کــه 
امــکان دارد در صفحــه از کلمــات کلیــدی اســتفاده 
کنیــد. در ســال 200۷، مــت کاتــز بــه مــا دربــاره ی 

پرکــردن صفحــه بــا کلمــات کلیــدی بــرای دســتیابی 
ــتجو  ــج جس ــه نتای ــر در صفح ــدی باالت ــه رتبه بن ب
هشــدار داده اســت. برخــی از مدیــران وب این هشــدار 
ــا  ــوگل ب ــه خــود گ ــی ک ــا زمان ــد ت را جــدی نگرفتن
به روزرســانی دائمــی الگوریتم هــای جدیــدش، ماننــد 
پانــدا، در هــر ســال محتــوای بــد را هــدف قــرار داد.
خــاف   %100 کلیــدی  کلمــات  انباشــتگی 
دســتور العمل های وب مســترهای گــوگل اســت و 
ــم  ــه الگوریت ــی ک ــت. از آنجای ــی اس ــازی خطرناک ب
ــال  ــود، احتم ــرفته تر می ش ــاله پیش ــر س ــوگل ه گ
ــتر  اســت. ــز بیش ــود نی ــه ش ــایتتان جریم ــه س اینک

تگ H۱، مهم ترین عنصر در صفحه  است
باور غلط 9

تــگ H1 هنــوز  مهــم اســت، امــا مهم تریــن عنصــر در صفحــه نیســت. ســاختار محتــوای صفحــه ی وب خــود 
را بــه عنــوان طرحــی کلــی در نظــر بگیریــد. ایــن طــرح، یــک رویکــردی چندگانــه بــرای ارائــه اطاعــات بــه 
کاربــران و موتورهــای جســتجو را  می طلبــد.  اینکــه کدام یــک از تگ هــا عنــوان ســرفصل شــما را پوشــش داده 
شــده اســت، هیــچ تاثیــری بــر ســئوی کلــی نــدارد. ایــن تگ هــای عنــوان )H3 ،H2 ،H1، و غیــره( تنهــا بــه 

هــدف طراحــی اســتفاده می شــوند.
H1 بخشــی از استایل شــیت سفارشــی )  Custom Style Sheet یــا  بــه اختصــار  CSS ( شماســت، 
کــه طــراح وب ســایت  بــا اســتفاده از آنهــا مشــخص می کنــد ســبک و انــدازه ی فونــت در هــر قســمت خــاص 
صفحــه چــه باشــد. ایــن مــورد قبا مهــم بــود، امــا موتورهای جســتجو ایــن روزهــا هوشــمندتر شــده اند و متوجه 
ــتفاده  ــوان اس ــای عن ــتر از تگ ه ــزی  بیش ــاال از چی ــبک احتم ــف س ــرای تعری ــان وب ب ــه طراح ــوند ک می ش

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید
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ــد. می کنن
بنابرایــن تــا زمانــی کــه مهم  تریــن مفاهیــم را نزدیــک بــه بــاالی صفحــه ارائــه کنیــد، مهــم نیســت کــه از چــه 
تــگ عنوانــی اســتفاده می کنیــد. فرامــوش نکنیــد کــه شــما صفحــه خــود را در درجــه ی اول بــرای کاربرانتــان 
بهینه ســازی می کنیــد و ایــن یعنــی بایــد اصــل مطلــب را در ســریع ترین حالــت ممکــن بــه کاربــر ارائــه دهیــد. بــا 
ایــن حــال، از نظــر ســئو اهمیــت چندانــی نــدارد کــه کلمــه ی کلیــدی مــورد نظرتــان را جــزء اولیــن کلمــات تــگ 

H1 قــرار دهیــد.

)اینفوگرافی برگرفته از مقاله ویژگی های موتورهای جستجو در سال 2015 وب سایت موز(

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید

https://moz.com/search-ranking-factors
https://moz.com/search-ranking-factors
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در صفحه ی اصلی باید محتوای زیادی قرار داد
باور غلط ۱0

تــا بــه حــال شــده بــه یــک صفحــه اصلــی بربخوریــد کــه پــر از مطلــب باشــد؟ یــا برعکــس، صفحــه اصلــی ای 
ــه کســب وکارتان اســت؛  کــه عمــا خالــی از مطلــب باشــد؟ صفحــه اصلــی وب ســایت شــما، دروازه ی ورود ب
فرصتــی بــرای ایجــاد تصــوری مثبــت در نظــر اول و منتقــل کــردن پیــام کســب وکارتان. اگــر گــزاره ارزش شــما 

) Dropbox ســادگی باشــد، در ایــن صــورت، تنهــا یــک الگیــن کافــی خواهــد بــود )مثــل وب ســایت

بــا ایــن حــال، اکثــر بازاریاب هــا بــه محتــوا  و مطلــب بیشــتری نیــاز دارنــد. محتــوای صفحــه اصلــی شــما باید به 
انــدازه ای باشــد تــا مشــخص کنــد شــما چــه کســی هســتید، چــه کاری بایــد انجــام دهیــد، موقعیــت مکانی تــان 
کجاســت، گــزاره ارزشــتان چیســت و اینکــه بازدیدکننده هــا بایــد چــه کاری انجــام دهنــد. بازدیدکننده هــا را بایــد 

راضــی نگــه داشــت، قطعــا نبایــد آنهــا را خســته و ســردرگم کرد.

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید
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هرچه تعداد صفحات بیشتر، بهتر
باور غلط ۱۱

”

”
۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید

ــات  ــر صفح ــه اگ ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب بعضی ه
ــه  ــتری ب ــک بیش ــید، ترافی ــته باش ــتری داش بیش
وب ســایتتان جــذب می کنیــد. در اینجــا هــم 
درســت ماننــد لینــک  ســازی، ایجــاد محتــوای زیاد 
صرفــا بــرای داشــتن صفحات بیشــتر کافی نیســت. 
فقــط بــر کمیــت تمرکــز نکنید و بیشــتر بــه کیفیت 
اهمیــت دهیــد. اگــر محتوای خوبی نداشــته باشــید، 
رتبــه خوبــی هــم نخواهیــد گرفت و تمــام صفحاتی 
کــه درســت کرده ایــد هــم بــه شــما هیــچ کمکــی 

نمی کننــد.
ــد هرچــه  ــه لحــاظ منطقــی، شــما فکــر می کنی ب
وب ســایتتان رد بزرگ تــری از خــود بــر جــای 
ــا  ــت، ام ــد گرف ــری خواهی ــه ی بهت ــذارد، رتب بگ

ــت. ــور نیس ــت اینط درحقیق
ــد،  ــر می کنی ــه منتش ــزی ک ــر چی ــه ه اول اینک
ایندکــس نمی شــوند. دوم، گاهــی اوقــات صفحــات  
باقــی  امــا در فهرســت  ایندکــس می شــوند، 

در گذشــته، ســئو بــه معنــی دســتکاری 
ــه دســت  ــرای ب ــدی ب داده هــا و کلمــات کلی
ــتجو   ــور جس ــی در موت ــدی کم آوردن رتبه بن
بــود. بــا ایــن حــال، بــا بیــرون آمــدن 
کیفیتــی  رتبه بنــدی  دســتورالعمل های 
گــوگل در مــاه اوت، مشــخص شــد کــه هدف 
ــه  ــت اســت، ن ــش کیفی ــدرن افزای ســئوی م
ــی  ــتراتژی های بازاریاب ــام اس ــا تم ــت. م کمی
ــرار  ــای در راس ق ــر مبن ــود را ب ــوای خ محت
ــد  ــان تولی ــم و هدفم ــر دادی ــر تغیی دادن کارب
محتــوای جذابــی اســت کــه بتوانــد مخاطبــان 

ــد.  ــب کن را ترغی
فیــل لَبــون )Phil Laboon(، آژانــس 

Eyeflow اینترنتــی  بازاریابــی 

نمی ماننــد. مثــا، موتورهــای جســتجو ممکــن اســت صفحــه شــما را بــرای کاربــران حــذف کننــد، چــون خیلــی 
شــبیه محتوایــی اســت کــه قبــا ایندکــس شــده اســت. ســوم، اینکــه صفحــات شــما ایندکــس شــده اند، بــه ایــن 

ــد. ــت می کنن ــی را هدای ــل قبول ــب قاب ــک و مخاط ــه ترافی ــت ک ــا نیس معن
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تجربه ی کاربری بهتر، یک پاداش اضافه است، نه یک الزام
باور غلط ۱2

ــه  ــوگل ارائ ــه گ ــی ک از آنجای
نتایــج بهتــر بــه کاربــران خــود 
الگوریتــم  را آغــاز کــرده، در 
ــتر  ــز بیش ــود نی ــتجوی خ جس
ســرمایه گذاری کــرده اســت. 
ــرمایه گذاری،  ــن س ــق ای از طری
کارایــی  و  می توانــد کیفیــت 
الگوریتــم خــود را ارزیابــی کنــد 
و ســپس تنظیمــات کّمــی انجام 
داد تــا کفــه ی ســیگنال های 
نفــع  بــه  را  رتبه بنــدی 
کوئری هــای خــاص ســنگین 

”

”

ــرار  ــش ق ــت پوش ــوا را تح ــن و محت ــا، عناوی ــی لینک ه »وقت
ــه کــدام ســمت می بریــد؟  ــد، اســتراتژی ســئوی خــود را ب دادی
مــا بــه تازگــی ســایتمان را بــرای ارائــه تجربــه کاربــری بهتــر 
ــرات،  ــام تغیی ــس از انج ــاه پ ــه م ــرف س ــم. ظ ــاح کرده ای اص
زمــان صرف شــده روی ســایت تــا 30% افزایــش و بانــس ریــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــا در حال ــه اینه ــت، هم ــه اس ــش یافت ۹% کاه
ترافیــک مــا تقریبــا بــه 110% رســیده اســت. گــوگل بــه دنبــال 
شــاخص های کیفیــت اســت. مطمئــن شــوید کــه تجربــه کاربــر 

ــد«. ــال نمی کن ــتباهی ارس ــاخص های اش ــما ش ش
):Nick Reese، BroadbandNow( نیک ریس

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید

متأســفانه کســانی کــه تــاش می کننــد صفحــات وب ســایت خــود را افزایــش دهنــد، اغلــب کیفیــت محتــوا را 
نادیــده می گیرنــد. و اگــر واقعیــت را بخواهیــد، پیــش بــردن هــر دوی آنهــا در کنــار هــم ســخت اســت. بایــد 

محتوایــی را منتشــر کنیــد کــه مرتبــط باشــد و محتوایتــان بایــد در بهتریــن حالــت خــود باشــد.
ــه روز در تشــخیص  الگوریتــم پانــدای گــوگل کــه در ابتــدای فوریــه 2011 معرفــی شــد. ایــن الگوریتــم روزب
محتویاتــی کــه بــه درد کاربــران نمی خــورد بهتــر و بهتــر شــده اســت. امــروزه، اگــر شــما محتــوای ضعیفــی 
داشــته باشــید، ممکــن اســت از طــرف گــوگل جریمــه شــوید. بنابرایــن، حتمــا محتوایــی تولیــد کنیــد کــه 

ــران بخواهنــد آن را بخواننــد. کارب
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کنــد. در نتیجــه، اهمیــت تجربــه کاربــری خــوب، از 
ــت. ــده اس ــتر ش ــه بیش همیش

کامــا هــم بــا عقــل جــور در می آیــد. اگــر گــوگل 
شــما را بــه یــک صفحــه وب می فرســتد، می خواهد 
ــی در آن صفحــه  ــه خوب ــه تجرب ــن شــود ک مطمئ
داشــته باشــید. از همــه اینهــا گذشــته، گــوگل هــم 
یــک کســب وکار اســت و می خواهــد رضایــت 
کاربرانــش را جلــب کنــد. از منظــر موتــور جســتجو 
بــه ایــن موضــوع فکــر کنیــد: ایــن موتــور خــودش 
ــا آنهــا آن را  ــد، ام صفحــات وب را درســت نمی کن
ــد. بنابرایــن بایــد مطمئــن شــود کــه  تاییــد می کن
کاربــران در ایــن صفحــات تجربــه خوبــی دارنــد، تــا 

بخواهنــد دوبــاره از گــوگل اســتفاده کننــد.

بــرای بهبــود تجربــه کاربــری وب ســایت خــود، باید 
بــر مــواردی نظیــر زمــان بارگــذاری صفحــه، بانــس 
ــد از  ــان صرف شــده  روی صفحــه، بازدی ــت، زم ری
صفحــات در هــر بازدیــد و مــدت زمانــی کــه طــول 
می کشــد کاربــر  صفحــه را اســکرول کنــد، تمرکــز 

. کنید
تــا زمانــی کــه هــدف اول شــما تولیــد محتــوای بــا 
کیفیتــی باشــد کــه مــردم بتواننــد بــه راحتــی آن را  
هضــم کننــد و از آن لــذت ببرنــد، طبیعتــا محتــوای 
شــما رضایــت الگوریتــم رتبه بنــدی موتــور جســتجو 
را بــرآورده می کنــد و ایــن بــه محتــوای شــما 
کمــک می کنــد تــا بــه صــورت طبیعــی بــه بــاالی 

صفحــه نتایــج برســد.

سئوی محلی دیگر مهم نیست
باور غلط ۱3

ایــن بــاوری نزدیــک بــه واقعیــت اســت  کــه اگــر شــما یــک کســب و کار محلــی داریــد، بهینه ســازی بــرای 
جســتجوی محلــی نه تنهــا بــه شــما کمــک می کنــد افــراد وب ســایت شــما را پیــدا کننــد، بلکــه ایــن احتمال 
وجــود دارد کــه افــرادی کــه در نزدیکــی شــما هســتند بیشــتر بــه شــما مراجعــه و از شــما خریــد کننــد. اگــر 
کســب وکاری ملــی یــا جهانــی داریــد و در تاشــید بــرای یــک کلمــه ی محلــی رتبــه بگیریــد، از اینــکار 

دســت بکشــید. بلــه ســئوی محلــی تــا ایــن انــدازه اهمیــت دارد.
ــه  ــی را ب ــوای محل ــن محت ــا بهتری ــد ت ــام ده ــی را انج ــان اقدامات ــوگل همچن ــود گ ــی می ش پیش بین

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید
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ــد،  ــی داری ــب و کاری محل ــما کس ــر ش  »اگ
ــرای  ــی ب ــایت به تنهای ــک وب س ــتن ی داش
ــتجوی  ــت جس ــوب در فهرس ــدی خ رتبه بن
محلــی گــوگل کافی نیســت. اگــر می خواهید 
ــک  ــد ی ــد، بای ــه دســت آوری ــی ب ــه خوب رتب
 ، بــاز  را  گوگل پــاس  تجــاری  صفحــه 
ــد  ــر می خواهی ــازی کنید.اگ ــد و بهینه س تأیی
ترافیــک دریافتــی خــود را از گــوگل بــه 
حداکثــر برســانید، بــا صفحــه تجــاری گوگل  
ــل و  ــایتتان عم ــد وب س ــت مانن ــود، درس خ
ــازی  ــایتتان بهینه س ــا وب س ــق ب آن را مطاب
 Kristopher( ــز ــتوفر جون ــد«. کریس کنی

Jones( LSEO.com
 

بــاالی نتایــج جســتجو برســاند. گــوگل در ژوئیــه 
 Pigeon ( ــر ــم کبوت ــا انتشــار الگوریت 201۴، ب
ــن  ــت. ای ــی برداش ــدم بزرگ ــیر ق ــن مس ( در ای
را  محلــی  جســتجوی  رتبه بنــدی  الگوریتــم 
شــبیه رتبه بنــدی جســتجوی ســنتی در نظــر 
ــه  ــدی را ب ــیگنال رتبه بن ــا س ــرد و صده می گی
ــن  ــر همچنی ــم کبوت ــی آورد. الگوریت ــاب م حس
ــه را  ــق آن فاصل ــوگل از طری ــه گ روشــی دارد ک
ــود  ــر را بهب ــک ت ــج نزدی ــد و نتای ــی می کن ارزیاب

می بخشــد.
لــب کام! ســئوی محلــی در حــال حاضــر بیشــتر 
ــایت  ــت دارد. )وبس ــری اهمی ــان دیگ ــر زم از ه
ــا عنــوان  ارزیابــی  نویــن مارکتینــگ مقالهــای ب
ــدن آن  ــه خوان ــران  دارد ک ــی در ای ــئوی محل س

حتمــا بــرای شــما مفیــد اســت. (

ــن  ــه م ــد ب ــایت های ب ــه س ــود ک ــه نمی ش ــت متوج ــوگل هیچ وق گ
لینــک داده انــد

باور غلط ۱4

ــه ایــن  ــد. نکت ــه شــما لینــک می دهن ــوم اســت کــه گــوگل متوجــه می شــود چــه ســایت هایی ب ــه، معل بل
ــن گــوگل. ســعی  ــم پنگوئ ــا به روزرســانی الگوریت ــر دارد، مخصوصــا ب ــز خب اســت کــه گــوگل از همــه چی

ــر ایــن صــورت، جریمــه می شــوید. ــد، در غی نکنیــد گولــش بزنی

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید

http://LSEO.com
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ــب  ــت مراق ــا دق ــه ب ــب وکارهایی ک ــد کس ــه، می توان ــای جریم ــا الگوریتم ه ــی، ب ــئوی منف   »س
ــی انجــام  ــی مطالعات ــرار دهــد. حت ــر ق ــا و دیگــر معیارهایشــان نیســتند را تحــت تاثی بک لینک ه
شــده اســت دربــاره ســایت هایی کــه تحــت تاثیــر ســئوی منفــی واقــع شــده اند. ســایت هایی کــه 
ــد و در صفحــه ی نتایــج گــوگل بانــس ریــت  و  CTR منفــی  ترافیــک دروغیــن ارســال کرده ان

)Marcela DeVivo( ــوو ــه پروفایــل لینــک باشــد«. مارســا دوی ــد. حواســتان ب گرفته ان

اگــر می دانیــد ســایت های بــدی 
بــه شــما لینــک می دهنــد، اشــکالی 
ــت.  ــده اس ــر نش ــی دی ــدارد. خیل ن
فقــط حتمــا آنهــا را دیســاوا کنیــد )از 
طریــق ایــن لینــک بــا ابــزار مســدود 
ــنا  ــر آش ــای مض ــک ه ــردن لین ک

ــوید ( ش

تصاویر به بهینه سازی نیازی ندارند
باور غلط ۱5

ــام  ــدون ن ــون ب ــد، چ ــده می گرفتی ــایت تان را نادی ــر س ــر تصاوی ــد اگ ــش نمی آم ــکالی پی ــا اش قدیم  تره
جایگزیــن>alt< و نــام فایــل، بــاز هــم می توانســتید مرتبــط بــودن صفحه تــان را بهبــود ببخشــید و رتبــه 
بگیریــد. در حــال حاضــر اهمیــت ســئوی درون صفحــه ) On - page ( بیشــتر از هروقــت دیگــری شــده 
اســت، بنابرایــن نادیــده گرفتــن ســئوی تصاویــر می توانــد جلــوی عملکــرد ســئوی کل وب ســایت را بگیــرد.
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ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید

https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFRErjwL9oT3QAAAWPjRB0Q1-D9-zO4P0t2Gx-sCLeQrSOs8bw_UuSzqzgIlZfq3OXcM8nxfRzkfNGRIQRB7gf6W3Eq7t1kyKD-fUqpc2tCpyIjCpQsxbvGCvKgYL6Zr736fxs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fmarceladevivo
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=sitemaps&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fwebmasters%2Ftools%2Fdisavow-links-main%3Fpli%3D1&followup=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fwebmasters%2Ftools%2Fdisavow-links-main%3Fpli%3D1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
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نمی تواننــد  جســتجو  موتورهــای 
ببیننــد،  را  وبســایت ها  تصاویــر 
ــه  ــت ک ــم اس ــیار مه ــن بس بنابرای
متــن جایگزیــن و نــام فایــل مرتبــط 
بــا تصویــر برایــش تعریــف کنیــد تــا 
ــر در  ــن تصوی ــد ای ــم بدان ــوگل ه گ
مــورد چــه چیــزی اســت. بــا نادیــده 
ــه، یــک فرصــت  ــن مرحل ــن ای گرفت
بــزرگ را در دنیــای آنایــن از دســت 

می دهیــد.
اگــر متــن صفحــه ای کــه تصویــر در آن قــرار می گیــرد 
ــز خیلــی خــوب می شــود،  ــد نی ــر اشــاره کن ــه تصوی ب
ــات  ــا کلم ــن ب ــد در مت ــعی کنی ــه س ــن همیش بنابرای

کلیــدی کــه در متــن جایگزیــن یــا نــام فایــل عکــس نوشــته اید بــه تصاویــر داخــل صفحــه اشــاره کنیــد. 
گــوگل همچنیــن توصیــه می کنــد بــرای تصاویــر خــود عنــوان و توصیفــات بنویســید؛ بنابرایــن، در صــورت 

امــکان آنهــا را هــم اضافــه کنیــد.
 BMP، GIF، JPEG، PNG، انــواع فرمت هــای تصویــری کــه گــوگل می توانــد ایندکــس کنــد شــامل
WebP و SVG اســت، بنابرایــن فقــط از ایــن نــوع فایل هــای تصویــری در وبســایت خــود اســتفاده کنیــد 

تــا گــوگل بتوانــد آنهــا را فهرســت کنــد.
نــام فایــل تصویــری را چیــزی بگذاریــد کــه تصویــر قصــد نشــان دادن آن را دارد، نــه یــک کلمــه بی معنــی 

 .jpg.IMG23۹۴8۷0  مثــل
 بله کلمات کلیدی در اینجا هم اهمیت دارند.
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پاســخ ویــژه یــا Featured Snippet  فقــط بــرای ســایت هایی مثــل 
ــد ــت دارن ــا اهمی ویکی پدی

باور غلط ۱6

ــیوه های  ــته، ش ــال گذش ــد س ــی چن ــوگل ط گ
ــرده  ــران را اصــاح ک ــرای کارب ــج ب ــش نتای نمای
اســت. مخصوصــا گــوگل تعــداد پاســخ های ویــژه  
ــود را  ــش داده می ش ــا نمای ــرای کوئری ه ــه ب ک

ــت. ــش داده اس افزای
پاســخ ویــژه معمــوال زمانــی در برخــی از صفحات 
ــور جســتجو نشــان داده می شــود کــه  ــج موت نتای
یــک کوئــری »مبتنــی بــر ســوال« جســتجو شــده 
ــوا را از داخــل یکــی از  ــژه، محت باشــد. پاســخ وی
ــاال نشــان  صفحــات رتبه بنــدی جــدا کــرده، در ب
ــوا از صفحــه ای نمایــش داده  می دهــد. ایــن محت
مــی شــود کــه مســتقیما بــه پرســش مــورد نظــر 
پاســخ می دهــد، ایــن پاســخ بــه گونــه ای اســت 
کــه کاربــر مجبــور نباشــد صفحــه ی اصلــی را بــاز 

کنــد.
ــخ  ــن پاس ــرای ای ــوا را ب ــد محت ــما نتوانی ــر ش اگ
بهینه ســازی کنیــد، محتــوای شــما تعــداد زیــادی 
کلیــک را در صفحــه اول از دســت می دهیــد؛ 
ــه  ــی رتب ــتجوی طبیع ــج جس ــر در نتای ــی اگ حت

ــید. ــته باش ــک را داش ی
ابزارهــای  مجموعــه ی   ،Ahrefs تحقیقــات 
ــه  ــد ک ــان می ده ــر داده، نش ــی ب ــی مبتن بازاریاب
در حالــی کــه بــر روی یــک صفحــه معمولــی بــا 
ــاالی  رتبــه یــک، بــدون وجــود پاســخ ویــژه در ب
ــه  ــود، اضاف ــک می ش ــه 26% کلی ــک ب آن نزدی
ــه  ــک را ب ــداد کلی ــن تع ــژه، ای ــخ وی ــردن پاس ک

کاهــش می دهــد.  %1۹٫6
ــی  ــژه، کلیک های ــخ وی ــر، پاس ــارت دیگ ــه عب ب

ــی دزد. ــک  را م ــماره ی ــتجوی ش ــه جس نتیج
ــی  ــرای یک ــه ب ــد ک ــد ببینی ــر می توانی در تصوی
اســپات  از پســت های اصلــی وبــاگ هــاب 
ــه  ــگ  HubSpot Marketing   ک مارکتین
نتوانســتیم یــک پاســخ ویــژه بــر روی صفحــه قرار 
بدهیــم چــه اتفاقــی افتــاد؛ حتــی بــا وجــود اینکــه 

ــه یــک را داشــت.  ــی هــم رتب مدت
کوئــری  »چگونــه یــک گــراف در اکســل درســت 
کنیــم« بــرای ســایت هــاب اســتپات در مــاه بیــش 
از 8000 بازدیــد داشــت امــا نتوانســتیم پاســخ 

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید
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مســتقیم را ازان خــود کنیــم و تنهــا 38%  ایــن میــزان کلیــک را مابیــن ســال 2016 تــا 201۷  بــه خــود 
اختصــاص دادیــم. 

)نویــن مارکتینــگ: در بررســی هــای مــا کــه در عکــس پاییــن مــی آیــد در تاریــخ انتشــار مقالــه، هاب اســپات 
ــاره چگونگــی اســتفاده از فیچــر اســنیپت هــا نویــن مارکتینــگ  ــه رتبــه ســوم ســقوط کــرده اســت. در ب ب

تحقیقاتــی انجــام داده کــه در ســایت خــود آن را منتشــر می کنــد( 

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
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 شــما مــی توانیــد از ایــن ابــزار بــرای تســت 
موبایــل فرندلــی ســایت خــود اســتفاده کنیــد 
https://search.google.com/

test/mobile-friendly

من به استراتژی بهینه سازی موبایل نیازی ندارم

باور غلط ۱7

یــک  گــوگل   ،2015 ســال  بهــار 
بروزرســانی بــرای  الگوریتــم موبایل گــدون 
»Mobilegeddon«  داشــت کــه موبایــل 
ــک  ــوان ی ــه عن ــایت را ب ــودن وب س ــی ب فرندل
ــن  ــت. ای ــر می گرف ــدی در نظ ــیگنال رتبه بن س
بــه روز رســانی بــه وب ســایت های موبایــل 
فرندلــی پــاداش می دهــد و وب ســایت های کــه 

ــد.  ــه می کن ــده اند را جریم ــازی نش ــل بهینه س ــرای موبای ــل ب ــور کام ــه ط ــل ب ــتجوی موبای ــج جس در نتای
بعــد از تجزیــه و تحلیــل بیــش از 15000 وبســایت مشــتری هایمان، بــه ایــن نتایــج رســیدیم: وب ســایت هایی 
ــا 5% کاهــش در ترافیــک  ارگانیــک مواجــه  ــه طــور متوســط ب ــرای موبایــل بهینه ســازی نشــده اند، ب کــه ب

بوده انــد.
اگــر وب ســایت شــما قبــل از 200۹ ســاخته شــده اســت، شــما بایــد یــک اســتراتژی جامــع بــرای مدرن ســازی 
ــک  ــه فکــر ی ــد ب ــق ســازید. می توانی ــده مطاب ــا انتظــارات مصرف کنن ــد و آن را ب ســایت خــود طراحــی کنی

ــان باشــد. ــر باشــید کــه پاســخگوی نیازهــای کاربرهای ت پلتفــرم وب مدرن ت
ــرا  ــرای بازدیدکننده هــا و عملکــرد خــود شــما، مشــوق پیاده ســازی یــک طراحــی واکنش گ ــه ب ــه بهین تجرب
بــرای موبایــل اســت. طراحــی واکنش گــرا)responsive(، صفحــه شــما را بــا بازدید کننده هایتــان ســازگار 
می کنــد و اطاعــات را بــا انــدازه ی مناســب موبایــل یــا تبلــت یــا هــر وســیله ای دیگــری نمایــش می دهــد تــا 

بــه راحتــی خوانــده شــود. 
تبلیغــات جایگزیــن: ســایت هــای  طراحــی شــده بــرای مشــتریان نویــن مارکتینــگ، به صــورت خــودکار، برای 

موبایــل بهینــه ســازی می شــود.
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کلمــات  آن  از  یکــی   )SEO( ســئو   
ــه نظــر می رســد  اختصــاری اســت کــه ب
می تــوان آن را بــه دســت هرکســی ســپرد 
 HTML کــه بــه گفتــه خــودش کمــی از
ــر  ــا ه ــال ب ــن ح ــا ای ــی آورد. ب ــر در م س
به روز رســانی جدیــد الگوریتم هــای گــوگل، 
بــه ایــن نکتــه واقــف می شــویم کــه ســئو 
خــودش بــه تنهایــی دنیایــی اســت. یــک 
ســئوی خــوب بــه معنــی ایــن اســت کــه 
در دنیــای آنایــن بدرخشــید. بــه عبــارت 
دیگــر، ابتــدا محتــوای خــوب تولیــد کنیــد، 
ســپس بــا افــراد بخــش IT کار کنیــد تــا 
ــی  ــه خوانای ــی ک ــوید محتوای ــن ش مطمئ

دارد، از نظــر فنــی نیــز خــوب اســت
 Paul (  ــا ــل فوری ــخصی  پ ــر ش تویت

    )Furiga

سئو را می توان به دست متخصصان IT سپرد

باور غلط ۱8

ــه  ــه ســئو ب ــن اســت ک ــر ای ــرض ب ــرا ف ظاه
ــی کــه  ــاز دارد و از آنجای تخصــص خاصــی نی
ــط  ــوان آن را فق ــس می ت ــت، پ ــی اس تکنیک
ــپرد. درســت اســت  ــه دســت بخــش IT س ب
کــه ســئو یــک مبحــث تخصصــی اســت، امــا 
صرفــا متخصصــان IT از پــس آن برنمی آینــد. 
 IT قبــل از دادن کل پــروژه  بــه متخصصــص

یــا طــراح وب، کمــی بیشــتر فکــر کنیــد.
اگرچــه ممکــن اســت در طــول پروســه ی 
ــراد  ــک اف ــه کم ــایت تان ب ــازی وب س بهینه س
زیــادی نیــاز داشــته باشــید، امــا  ایــن کــه کار 
را فقــط بــه بخــش IT تحمیــل کنیــد و انتظــار 
داشــته باشــید کــه بهتریــن شــکل پیش بــرود، 
امــری اســت کــه بــا ایده آل هــا فاصلــه بســیار 

دارد.
گرچــه بســیاری از متخصصــان IT در بســیاری 
از زمینه هــای فنــی تخصــص دارنــد بــه 
عنــوان مثــال، اینکــه مطمئــن شــوند وبســایت 
شــما بــرای کراولرهــا قابــل رویــت اســت و یــا 
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دایرکت هــا و فایل هــای نقشــه ی ســایت »XML«  را تنظیــم کننــد. )دربــاره ایــن تنظیمــات نویــن مارکتینــگ 
مقالــه مفیــدی دارد شــاید مطالعــه آن بــرای شــما مفیــد باشــد.(  امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه بســیاری از 
پرســنل IT بــر روی کارهایــی مثــل تنظیــم پرینتــر نیــز کار می کننــد؛  مهارتــی کــه بــرای راه انــدازی یــک 

اســتراتژی موثــر ســئو مناســب نیســت.
 

سن دامنه من به من کمک خواهد کرد رتبه ی بهتری بگیرم

باور غلط ۱9

خیلی هــا بــر ایــن باورنــد کــه دامنه هــای قدیمی تــر در نتایــج جســتجو بهتــر عمــل می کننــد یــا گــوگل آنهــا 
را بــه دلیــل قدیمی تــر بودنشــان بیشــتر دوســت دارد. بــا ایــن حــال، طبــق گفتــه مــت کاتــس ســن دامنــه یــک 

عامــل بســیار ناچیز اســت. 
بــرای ســایت های جدیــد، ســن دامنــه تاثیــر 
چندانــی نــدارد. امــا از آنجایــی که ســایت های 
جدیــد محتــوای کمتــری دارنــد، کمی بیشــتر 

طــول می کشــد کــه ایندکــس شــوند.
ــس  ــد، کات ــر نگرانی ــن تاخی ــورد ای ــر در م اگ
پیشــنهاد می کنــد دامنه تــان را بخریــد و  
زمــان توســعه وب ســایت صفححــات آن را بــا 
عنــوان  »بــه زودی« راه انــدازی کنیــد. این امر 
در بیشــتر مــوارد چنــد مــاه طــول می کشــد و 
پایــه ی  اولیــه ای کــه بــرای ایندکس شــدن در 
فهرســت گــوگل نیــاز داریــد برایتــان فراهــم 

می کنــد.
ــا و  ــه بازاریاب ه ــس ب ــی، کات ــور کل ــه ط ب

 بــه نظرتــان بــرای گــوگل مهــم اســت که شــما 
ســایت خــود را در ســال 1۹۹8 ثبــت کرده باشــید 
یــا 2008 یــا 2016؟ نــه، اصــا بــه چنیــن چیــز 
ــزان  ــه می ــط ب ــوگل فق ــد. گ ــی نمی ده اهمیت
ــان و اینکــه  ــودن محتوای ت ــردی ب ــد و کارب مفی
لینــک یــا ســیگنال های اعتبــار دهنــده داریــد یــا 

خیــر و اینطــور چیزهــا اهمیــت می دهــد!
از مجموعــه کاس هــای جمعــه وبســایت 
 Rand(ــکین ــد فش ــته رن ــوز)MOZ( نوش م

)Fishkin

۲۰ بــاور غلــط ســئوکه بایــد در 
ســال ۲۰۱۸ آن هــا را کنار بزنید

https://moz.com/blog/10-things-do-not-affect-rankings
https://moz.com/blog/10-things-do-not-affect-rankings
https://moz.com/blog/10-things-do-not-affect-rankings
https://moz.com/blog/10-things-do-not-affect-rankings
https://moz.com/blog/10-things-do-not-affect-rankings


27

متخصصیــن ســئو توصیــه می کنــد کمتــر نگــران دامنــه باشــند تمرکــز خــود را بیشــتر بــر روی عوامــل کیفــی 
وقــت بگذاریــد عواملــی ماننــد  محتــوای منحصــر بــه فــرد و بــا کیفیــت بــاال، کمیــت محتــوا  و بک لینک هــای 

ــه محتــوای  وب ســایت  ارجــاع می دهنــد. خارجــی کــه ب

گوگل کینه به دل می گیرد

باور غلط 20

ــی  ــرده اســت؛ وقت ــتی( ک ــه دس ــودش جریم ــول خ ــه ق ــا ب ــه )ی ــما را جریم ــوگل ش ــم گ ــرض می کنی ف
ــت، برطــرف کــردن  ــی دارد. در حقیق ــد، گــوگل هــم جریمــه را برم ــت حــل کنی مشــکل را در اســرع وق
جریمــه دســتی واقعــا ســاده اســت. اگــر متوجــه شــوید یــک جریمــه دســتی اعمــال شــده اســت، می تواینــد 
آن را برطــرف و ســپس یــک درخواســت بازبینــی ارســال کنیــد. اگــر گــوگل بتوانــد تأییــد کنــد کــه مشــکل 

را برطــرف کرده ایــد، جریمــه دســتی هــم لغــو خواهــد شــد.
آیــا ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما بــه موقعیــت قبلــی خــود در صفحــه نتایــج برمی گردیــد؟ شــاید 
آره شــاید هــم نــه. مهم تریــن چیــزی کــه بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید ایــن اســت کــه نتایــج شــما در 
صفحــه دائمــا در حــال تغییــر اســت  و ایــن ربطــی بــه جریمــه ی دســتی نــدارد. بنابرایــن اگــر بــه موقعیتــی 

کــه قبــل از اعمــال جریمــه در صفحــه نتایــج داشــتید برنگشــتید، کامــا طبیعــی اســت.
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ــا االن چــه اشــتباهاتی در ایــن زمینــه انجــام  حــاال کــه می دانیــد باورهــای غلــط ســئو چــه بوده انــد و ت
ــد. ــش بگیری ــری  را در پی ــر و کارآمد ت ــئوی موثرت ــتراتژی های س ــد اس ــد، می توانی داده ای

اگــر ایــن راهنمــا بتوانــد تنهــا یــک چیــز را بــه شــما یــادآوری کنــد ایــن اســت: قبــل از هرچیــز، ســئو در 
مــورد تجربــه کلــی جســتجو کننده هاســت، و ایــن تجربــه لحظــه ای شــروع می شــود کــه کاربــران  یــک 
کوئــری جســتجو را وارد کننــد. هرچــه تجربــه آنهــا بــا شــما، بــا کیفیــت  محتــوای وب ســایت شــما بــه آن 
جســتجو مرتبــط تــر  و کار بــرد در کار بــا ســایت شــما  راحت تــر باشــد؛ ســئوی شــما نیــز بهتــر خواهــد 

بــود.
 20 SEO Myths to Leave ــه ــه از مقال ــر گرفت ــر ب ــا حــذف برخــی از تصاوی ــه  ب ــن مقال ــع : ای منب
Behind in 2018  ســایت هــاب اســپات نوشــته لینــدزی کولــواچ )Lindsay Kolowich( اســت.

نتیجه
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