ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

( SEOﺳﺌﻮ( و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ ای وب ﮐﻮ وب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ای از ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﯾﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روش از ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ،وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮار در ﺻﻔﺤﻪ ی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻨﮓ ،ﯾﺎﻫﻮ و ﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﺂورﻧﺪ .ﮐﻪ وب ﮐﻮ وب از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺌﻮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن
اﮐﺜﺮﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان دﻧﯿﺎ از ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ )ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ( ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ) ( SEO White Hat
ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ) ( SEO Black Hat

ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ )  ( SEO White Hatﭼﯿﺴﺖ ؟
اﯾﻦ روش ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﺪاوم ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺰد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
روش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺳﺌﻮ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در اﯾﻦ روش ﻣﺎ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻋﻢ از  Google, Yahoo,Bingدر ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻗﺮار داده اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی
ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﮓ ﻫﺎ ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ  ،ﻗﺮار دادن
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻓﺮاوان از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮع
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ وﻏﯿﺮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮاردی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه )  ( SEO Black Hatﭼﯿﺴﺖ ؟
اﯾﻦ روش ﺳﺌﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﻠﺐ و دزد ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﯾﺖ ،ﻧﺰد
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺌﻮ
ﮐﻼه ﺳﯿﺎه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺎﯾﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ و آﻣﺎر
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺎد ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن رﺗﺒﻪ
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی ﺳﺌﻮ
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ در اواﺳﻂ دﻫﻪ  1990ﺗﻮﺳﻂ وب ﻣﺴﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻫﻤﻪ
وب ﻣﺴﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺎت آﻧﻬﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ
رﺷﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و رﺷﺪ روز اﻓﺰون اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ،ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ وﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﻓﻪ
ای ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ( SEOﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ( ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؟
ﻫﺮ وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﺎرت و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﻮد .ﻫﺪف
ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﺑﺮان
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺗﺎل و ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻪ روز ﮐﺮدن وب ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را دارد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ( SEOﺳﺌﻮ( را
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ  SEOﺷﻤﺎ را در ﺑﺎزار ﮐﺎری ﺗﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای:
ﺑﺮای ﺷﺮوع ،ﻫﺮ اﭘﺮاﺗﻮر وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﺳﻮدﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ در ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺒﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﻧﮑﯿﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ،دارای اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻄﺢ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮدن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻌﻦ
ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎری زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﺗﻌﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮدآوری و دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ واژه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ رﺗﺒﻪ
ﺑﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﻮدآور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت وب،
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ و ﯾﺎ  Anchor textﻫﺎ ﺑﻪ رﺑﺎت ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت وب در
ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .Anchor textﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺘﻨﻬﺎی
 Anchorﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد در  Anchor textﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی
وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻋﺘﺒﺎر و ارزش از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻦ ﻫﺎی  Anchorﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی وب ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ در
ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت وب ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺻﻔﺤﺎت وب و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﺳﺮور ،اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،اﺟﺘﻨﺎب از اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﻓﻠﺶ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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