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 نیبز سبيت هب به سئو

 ثسپبرین سئَکبر یک دست ثِ سئَ ثزای را خَدهبى ٍثسبیت ثبیذ آیب کِ است ایي ٍثوستز ّب سَاالت اٍلیي اس یکی

 کبر سئَ یک استخذام ، هیکٌٌذ فؼبلیت ضلَغی ٍ رًٍق پز حَسُ ّبی در کِ ٍثوستز ّبیی اس ثؼضی حتی . ؟ خیز یب

 فبکتَر ّبی ًکزدى رػبیت ، حقیقت در. ًذارد سئَ ثِ ًیبسی هب سبیت کِ هیگَیٌذ ٍ هیذاًٌذ ًبدرست ػول یک را

 .کٌذ هَاجِ هطکل ثب را ضوب آًالیي کبر ٍ کست هیتَاًذ سئَ

 

 ؟ دارنذ نیبز سئو به سبیت هب همه چرا

ِ ّبی ٍ توبهی هَضَػبت در ٍثسبیت ّب  ٍ دارًذ ٍجَد ٍثسبیت هیلیَى ّب . ّستٌذ سیبدی رقیجبى دارای کبری حیط

 تٌْب ، کلیذی کلوِ ٍ هَضَع ّز در کِ است آى تلخ حقیقت اهب . آهذ خَاٌّذ ٍجَد ثِ هقذار ایي اس ثیطتز خیلی

 ضبیذ. کٌٌذ کست خَثی درآهذ ٍ ثبضٌذ داضتِ هٌبست فزٍش هیتَاًٌذ جَ ٍ جست ًتبیج در اٍل ٍثسبیت ۱۰

 کِ سهبًی کِ ثگَین ثبیذ ؟ ًزٍین آًْب سزاؽ ثِ چزا ّست کٌٌذُ ثبسدیذ جذة ثزای دیگزی رٍش ّبی ثگَییذ

 ًویخَاٌّذ ، هیکٌٌذ جَ ٍ جست را ”سین ثی ٌّذسفزی “هثال جَ ٍ جست هَتَر ّبی در کٌٌذگبى ثبسدیذ
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 هَفقیت درصذ ضبیذ . فزصت یؼٌی ایي ٍ ثخزًذ را آى هیخَاٌّذ ، ثخَاًٌذ را ٍسیلِ ایي ثِ هزثَط داستبى ّبی

 .ثَد خَاّذ "۱۰ سیز ثزٍیذ دیگز رٍش ّبی سزاؽ ثِ اگز اهب ، ثبضذ "۹۰ رٍش ایي در ضوب

 جست هَتَر ّبی ثزای ثَدى ثْیٌِ هسلوب ، ثپزسیذ ثیطتز فزٍش ثب راثطِ در ای تجزثِ ثب ٍ آًالیٌی ثبساریبة ّز اس

 ؟ است کبفی رتجِ افشایص ثزای خَة هطبلت فقظ اهب. هیذّذ پیطٌْبد را خَة هطبلت ٍ جَ ٍ

 سئوکبر استخذام مسایبی

 ٍ خَاًذى تَاًبیی آًْب . هیکٌٌذ ػول کوی َّضوٌذ فقظ کِ ًیستٌذ ثیص رٍثبت ّبیی ، جَ ٍ جست هَتَر ّبی

 پس. ثذ کذاهیي ٍ است خَة  ًَضتِ کذام کِ ثفْوٌذ تٌْبیی ثِ ًویتَاًٌذ ٍ ًذارًذ را خَة هطبلت فْویذى

 ٍ هتي ثِ کلیذی کلوبت ارتجبط ثِ تَجِ ثب ، است سبدُ پبسخ ؟ کٌٌذ ثٌذی رتجِ را ٍثسبیت ّب هیتَاًٌذ چگًَِ

 اثشار ّیچ . جَ ٍ جست هَتَر ّبی اس پذیزایی ثزای ٍثسبیت ثَدى اهبدُ ، ّویٌطَر ٍ دریبفتی لیٌک ّبی ّویٌطَر

 ، حقیقت در . دّذ افشایص جَ ٍ جست هَتَر ّبی در را ضوب سبیت رتجِ ثتَاًذ تٌْبیی ثِ کِ ًیست کبری یب

 کِ ّویٌطَر . ًویجزد پیص اس را کبری ػبهل یک تٌْب ٍ دارد ًیبس ّن کٌبر در ػبهل چٌذیي ثِ ، آًالیي ثبساریبثی

 .دارد ًیبس خَة هطبلت ثِ ّن سئَ ، دارًذ ًیبس سئَ ثِ خَة هطبلت

 ؟ کنم انتخبة را سئوکبر کذام

 سبسی ثْیٌِ ثزای را خَة سئَکبر یک ثبیذ حتوب ، ًذاریذ را سبسی ثْیٌِ اًجبم ثزای کبفی سهبى ٍ داًص اگز

 پیطزفت ثِ هیتَاًذ پس ، هیکٌذ هطزح جَ ٍ جست هَتَر ّبی در را ضوب ٍثسبیت سئَ . کٌیذ اًتخبة ٍثسبیتتبى

 اس ثیطتز هیتَاًیذ ایٌگًَِ ، ًکٌیذ تؼییي هحذٍدی خیلی ثَدجِ سئَ ثزای کٌیذ سؼی . کٌذ کوک ثزًذتبى ٍ ضوب

 پبییي ثسیبر ّشیٌِ ضوب اس ضخصی اگز ٍ است سهبًجز ٍ سخت کبر یک سئَ چَى . ثبضذ داضتِ تَقغ خَد سئَکبر

ِ ّبی هیتَاًذ چَى ! ًزٍیذ سوتص ثِ ، هیکٌذ تقبضب  سزاؽ ثِ کِ ًویگَین . ثشًذ ٍثسبیتتبى ٍ ضوب ثِ سیبدی ضزث

ِ ّبی ثب افزاد  ثجیٌیذ ٍ کٌیذ هزاجؼِ ّن ػقلتبى ثِ ، اتقصبدی ٍ هبلی ثحث ّبی جش ثِ اهب ، ثزٍیذ ثبال ثسیبر ّشیٌ

 ؟ است ارساى ایٌقذر سئَ آیب کِ

 ثِ کَتبّی هذت در را ضوب ٍثسبیت ٍ کٌذ استفبدُ black hat رٍش ّبی اس اٍ ضبیذ ، ًیست خَة سئَکبری ّز

ِ ّبی  جَ ٍ جست هَتَر ّبی کِ ثگیزیذ ًظز در را هسئلِ ایي ثبیذ اهب ، ثزسبًذ جَ ٍ جست هَتَر ّبی در ثبال رتج
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 چٌذ ، تبسگی ثِ ٍ سبل چٌذ ثزای ، سئَ تکٌیک یک ، گبُ ّیچ ٍ ّستٌذ خَد الگَریتن ّبی تغییز حبل در رٍس ّز

 .ثَد ًخَاّذ گَ پبسخ هبُ

 ٍ ثسٌجیذ را ًیبس ّبیتبى اٍل کِ کٌیذ سؼی . کٌیذ ثزخَرد کوی َّضوٌذاًِ خَد سئَکبر اًتخبة هَرد در پس

 .ثزٍیذ سئَکبر اًتخبة ٍ ثزٍیذ سئَ خذهبت سزاؽ ثِ سپس

 

 


