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مقدمه 

زمان  مدت یبرا ایو  دیاستفاده نکرده ا نگیلدیب نکیاز ل نیاگر شما تا قبل از ا

کتاب  نیاز ا یدیکه نکات مف مدار نانیاطم، دیاز آن استفاده کرده ا یکوتاه

اما  است، متفاوت بوده یدر هر زمان نگیلدیب نکیسئو و ل ری. تاثآموخت دیخواه

ما دارد. اگر ش تیاهم یگریاز هر زمان د شیب تیفیبا ک بک لینک کی جادیا امروز

 اتیعمل یسر کی یساز ادهیپ د،یهست نیآنال طیدر مح شرفتیبه دنبال رقابت و پ

کتاب شما را به گام برداشتن در  نیاست که ا یضرور یامر منظم و هدفمند

 کند. یم یاری عیدرست و سر یریمس

فصل  کتاب به کیبا تفک ران نباشیدنگ اما، وجود دارد  یادگیری یبرا یادیموارد ز

 یاریدر طول راه شما را  یادیز یساده و قابل هضم و به کار بردن مثال ها یها

امیدوارم پس از مطالعه این کتاب به کتاب لینک سازی کاله سیاه . خواهم کرد 

هم سری بزنید. معموال همه ما به دنبال راهکارهای سریع و کم دردسرتر هستیم 

ک سازی کاله سیاه )کتاب دوم این مجموعه( تمام آن چیزیست که و کتاب لین

کتابی با عنوان  ،ضمنا در نظر دارم به همین مجموعه شما می خواهید بدانید.

لینک سازی کاله خاکستری هم اضافه کنم که بتوان از تکنیک های کاله سیاه در 

 فضای کاله سفید استفاده نمود.
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فصل اول

نگیدلیب نکیل فیتعر

به  گرید یها تیسا نکهیا یبرا اتیعمل یسر کیانجام  یبه معن نگیلدیب نکیل

به  یجیکردن کاربران از پ تیهدا یبرا یراه نکیکنند است. ل نکیشما ل تیسا

 است گرید جیپ

 یها استفاده م نکیاز ل نترنتیشناخت صفحات ا یموتور جستجو برا یها ربات

کنند.  یها استفاده م نکیاز ل گرید جیبه پ جیپ کیاز  رییتغ یبرا نیکنند. همچن

 یوجود دارد و از آنجا که اشکال متفاوت نگیلدیب نکیل یبرا یمختلف یروش ها

 یقسمت کار خود م نیتررا سخت  نگیلدیب نکیل کیدارند سئو کارها ساخت 

 نکیل کیاز سئو کارها بخش عمده از وقت خود را صرف ساخت  یلیدانند. خ

 نکیاست که اگر  شما در  هنر ساخت ل لیدل نیند. درست به همکن یم نگیلدیب

دیریگ یقرار م بانتانیسئو کار ها و رق یدر راس همه  دیدست شو رهیچ نگیلدیب

www.takbook.com



2

 دارد؟ تیدر سئو اهم نگیلدیب نکیل چرا

 نکیل ساختمان

 هیاول ساخت یبهتر است ابتدا با چگونگ نگیلدیب نکیل تیدرک بهتر اهم یبرا

 میآشنا شو نکیل کی

نکیعالمت شروع ل

رو با حرف نیاز ا ندیگو یم زینانکرکه به آن تگ  ،نکیشروع ل عالمت

جستجو  یکند و به موتور ها یرا باز م نکیعالمت تگ ل نیشود. ا یشروع م

وجود دارد. گرید یبه مکان نکیکه در ادامه ل دیگو یم

نکیرجوع به مکان ل

است، و مخفف کلمهبخش نیدر ا ،نکیرجوع به مکان ل

دهد.  یشود را نشان م یم نکیکه به آن ل یآدرس صفحه ا ومهیمتن داخل گ

 ایس و عک کیآدرس  یو گاه ستیصفحه وب ن کیآدرس  انگریب شهیالبته هم

با عالمت اوقات آدرس ی.گاهردیگ یقرار مومهیدانلود درون گ یبرا لیفا

صفحه  از یگریرا به بخش د مااست که ش یمحل نکیل انگریب نیهمراه است که ا #

برد یم دیکه در آن قرار دار یا
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متن قابل مشاهده

، کند یکاربر آن را مشاهده ماست که  یبخش متن کوتاه نیا، قابل مشاهده متن

وشته با ن نیکند. فرمت ا نکیآن ل یبر رو دیبا گریشدن به صفحه د نکیل یو برا

آن  ریکه ز یخط ایو یمتن اطرافش متفاوت است، و معموال با رنگ آب ی هیبق

 کیمتن قابل کل نیکه ا سازد یکاربر را متوجه م یغامیبا پ ایشود و  یم دهیکش

 کردن است

 نکیل بستن تگ لعم 

تجو را به موتور جس نکیتمام شدن تگ ل غامیعالمت پ نیا، نکیبستن تگ ل عمل

دهد یم

دارند؟ یجستجو چه مفهوم یموتور ها یها برا نکیل

جستجو وجود دارد یموتور ها یها برا نکیاستفاده از ل یبرا لیدل دو

دیکشف صفحات وب جد یبرا .1

بدهد تیبه سا یازیگوگل چه امت یبنددر رتبه  نکهیا یریگ میتصم یبرا .2

آن را در  اتیشوند محتو یصفحه وب م کیجستجو وارد  یکه موتورها یوقت

وجه با ت رندیگ یم میصورت است که تصم نیکنند، و در ا یم رهیفهرست خود ذخ

حه به آن صف یدر رتبه بند یازیمناسب در متن چه امت یدیبه محتوا و کلمات کل

 (کوتاه داده است دئویو کیدر  یحاتیموضوع توض نیطه با ابدهند.)گوگل در راب
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که  ییاه نکیدهد بلکه به تعداد ل ینم ازیمتن امت اتیگوگل تنها به محتو البته

کند.  یها هم توجه م تیبه صفحه شما داده اند و اعتبار آن سا گرید یها تیسا

 یها تیسا یها نکیتوان گفت که هرچقدر تعداد ل یطور م نیبه طور ساده ا

 ودش یم شتریب جستجوشود رتبه شما در موتور  شتریشما ب تیمعتبر به سا

به گوگل امکان غالب شدن بر موتور  یفاکتور  جهت رتبه ده کیبه عنوان  نکیل

از  یکیگردد که  یبر م1990به اواخر سال  نیرا داد که ا گرید یجستجو یها

 یرا اختراع کرد که گوگل برا ، گوگل به نام یموسس ها

 نکیصفحه ل کیکه به  ییها تیصفحه بر اساس تعداد سا تیفیک یریاندازه گ

 کنند از آن  استفاده کرد یم

 یده ازیامت یها تمیالگور یاز همه  یبعد ها بخش یریاندازه گ ابزار

 نیود. اب  تیسا کی تیفیک یابیارزش یبرا یخوب اریها شد. چرا که راه بس تیسا

ود را ش یم تیسا کیکه به  ییها نکیتوان تعداد ل یموثر بود چراکه م اریراه بس
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 یدر نظر گرفت. برا تیسا یمحتوا ودندرباره مناسب ب یریگ یرا کیبه عنوان 

 تیآن سا اتیکند پس حتما محتو نکیل یگرید یبه صفحه  یمثال اگر کس

به  یبدان معناست که اگر کس نیکنند. ا نکیبوده است که به آن ل نیسزاوار ا

کرده  یمعرف دیمنبع مف کیرا به عنوان  تیکند در واقع آن سا یم نکیل یتیسا

توران رس کیاست که شما  نیکرد. درست مثل ا ینم نکیل نصورتیا ریاست. در غ

 دیکن ینم یبد را به دوستتان معرف

  یدیو کلمات کلاداره یبرا ییزود راه ها یلیکه سئو کارها خ هرچند

ها  تیاس نگونهیا ییشناسا یبرا ییکردند اما گوگل راه ها دایگوگل پ بیفر یبرا

 نیها از صفحه جستجو کرد. همچن تینوع از سا نیکرد و شروع به پاک کردن ا دایپ

آمد را در  یخوب به نظر م تیسا تبهر شیاز روش ها که در افزا یاریگوگل بس

وب  کیدر  تیمثال ثبت وب سا یقلمداد کرد برا هودهیخود ب یرتبه بند

 یحلم یرکتوریکه وب دا بیترت نیرتبه گوگل به ا شیبا هدف افزا یرکتوریدا

گوگل  نیشد. بنابرا یدر نظر گرفته م گرید یها تیبه وب سا نکیداشتن ل یبرا

 شود یها قائل نم نکیلنوع از  نیا یبرا یارزش

 دههویب یروش ها نیها که از ا تیاز سا نگونهیا همیگوگل شروع به جر نیبنابرا

ت انواع شناخ یروش ها برا نیاز هم یکیپنگوئن  تمیکنند، کرد. الگور یاستفاده م

ند از کدام ترف نکهیاز ا حیهاست. درک صح تیکردن سا مهیو جر نگیلدیب نکیل

 میگوگل را نقض نکن نیقوان ااستفاده کرد ت دینبا نگیلدیب نکیساخت ل یها

 میپرداز یاست که بعدا به آن م یموضوع
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خود  یجستجو جیها را در نتا تیکه گوگل با استفاده از آن سا یکامل تمیالگور من

 نیا، که همه سئو کار ها در آن اتفاق نظر دارند  یزیاما چ مدانیدهد را نم یقرار م

 کند. یم فایها ا تمیالگور نیرا در ا ینقش مهم نکیاست که ل

DLKAF طح دامین ،کلمه کلیدی س

،agnostic feature برای مثال طول نام :

سایت، ادامه محتوای بعد لینک، مدت زمان پاسخ 

 .و غیرهHTTPدامنه 

PLLF  ویژگی های لینک صفحه : برای مثال:  

اعتبار صفحه ، کیفیت لینک ها، توضیحات متنی 

که افراد برای لینک شدن روی آن کلیک می 

و غیره. لینککنند،اعتبار منبع 

PLKWCF  ویژگی محتوا و کلمات کلیدی:برای

عنوان محتوا ،کیفیت متن و مرتبط بودن   مثال

آن با موضوع و غیره

PLKAF  منحصر به فرد بودن وسرعت بارگذاری صفحهبرای مثال طول محتوا، خوانا بودن،:سطح صفحات وب سایت

DLBF دامنه ی شما استفاده می کنند برندینگ در دامنه :در محیط آفالین چقدر از نام

UU ،میزان بازدید کنندگان :میزان بازدید کننده گان،بخش نوار ابزار ،تنوع در نمایش مطالب

SM + شبکه های اجتماعی:برای مثال میزان و کیفیت لینک های گرفته شده درفیس بوک،توییترو گوگل

DLKAF ته باشدکلمه کلیدی در دامین:کلمه کلیدی در دامین وجود داش

DLKAF  طول دامنه وزمان پاسخگویی دامینHTTP
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به جرات می توانم به شما عزیزان اعالم کنم که لینک ها 

مهمترین فاکتور ارزیابی جایگاه صفحات در نتایج گوگل هستند.

از عوامل  یاریاگر بس ،است که نیا ،شده است رفتهیکه به طور عموم پذ یزیچ

 رییتغ نگیدلیب نکیل نصورتیباشند، در ا کسانیوگل گ یرتبه بند جیموثر در نتا

 راتییا تغشود ب یکند. گفته م یم جادیگوگل ا جیها در نتا یرتبه بند نیب ییبسزا

 بر گوگل پالس شک و دیپنگوئن و تاک تمیگوگل از جمله رها کردن الگور ریاخ

 یماعاجت یکار آمدن شبکه ها یها  و رو نکیل ریدر رابطه با کاهش تاث یگمان

کنند و از آنها  یم نکیخود ل یاجتماع یبوجود آمده است. )افراد به شبکه ها

 کنند یم افتیخود در یکه از صفحه اجتماع ییها کیو با ال رندیگ یم نکیل

 شود.( یمشخص م تشانیاعتبار سا

 "تیفیبا ک" نکیها با گرفتن ل تیوجود دارد که وب سا این نگرشدر حال حاضر 

در دهند. ) رییگوگل تغ یتوانند رتبه خود را در رتبه بند یم رگید یها تیاز سا

ود در ش یم " تیفیبا ک" نکیل کیباعث به وجود آمدن  یزیچه چ نکهیرابطه با ا

  کرد.( میفصل دو صحبت خواه

 یمحکم لیآن دل یو برا مآورد انیاز منبع معتبر سخن به م نکیبار از ل نیچند

 که در حذف یدر گوگل باال رفته است به طورمحتوا  تیفیتمرکز بر ک، مدارهم 

 ده است.ش شرفتهیپ اریجستجو بس جیاز نتا تیفیک یب یکردن صفحات با محتوا

مورد  تیفیبا ک نگیلدیب نکیل یمتدها یریبه فراگ ازیسئو کار ها ن تیوضع نیا با

 نظر گوگل دارند.
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 بدانیم NOFOLLOWچیزهایی که باید درباره ی عبارت 

 ریتوان همانند نمونه ز یم یسیوجود دارد که در کد نو  م به نا یصفت

 اضافه کرد: نکیبه ل

<>

. در خود لحاظ نکند یرا در رتبه بند نکیل نیکه ا دیگو یبه گوگل م نهیگز نیا

. رینکن و آن را در نظر نگ اننیاطم نکیل نیکه به ا دیگو یبه گوگل م قتیحق

شود. یگوگل باعث بهبود رتبه نم یدر رتبه بند تیسا نیا نیبنابرا

 نکیه لب یکنترل تیاست که وب سا نیشود ا یکار انجام م نیکه ا یلیاز دال یکی

ا ه نکیداند که آن ل ینم یوقت قتیشود ندارد. در حق یکه به آن اضافه م ییها

 دهند. یرا نم نانیاطم نیبه گوگل هم ا نه ایهستند  نانیقابل اطم

 ییکانهااز م ییمتداول است. نمونه ها دیاز آنچه شما تصور کن شتریب یلیکار خ نیا

 :دیکن یمشاهده م ریکند را در ز یم  ها را نکیل تیکه وب سا

 وبالگ                یقرار داده شده در کامنت ها یها نکیل 

 پست ها یریمحل قرار گ 

 خش نظرات کاربرانب 

 (ایپد یکیمثال و یصفحات وب )برا شگریرایبخش و 

 اهوی ییبخش پاسخگو 

 شود یم جادیا نکیل کیکه گاه به صورت  یکیالکترون یامضا 
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 تیریقرار دهند و مد نکیمکان ها ل نیدر همه ا گانیتوانند به طور را یم کاربران

م از کار اسپ یریجلوگ یبرا نی. بنابراستین یها کار انجام شدن نکیل نیهمه ا

ط که توس ییها نکیدهند که همه ل یم حیترج تیصاحبان سا نکیل یکننده ها

 .نندک گذاشته شده است را  تیکاربران در سا

 تیبنر وب سا کیاست. اگر شما  غاتیتبل یبرا استفاده از  گرید مورد

 یطبق درخواست گوگل م دیکن یداریکند راخر نکیبه شما ل غیکه به عنوان تبل

 دیانب یتا گوگل بداند  که در رتبه بند دیاستفاده کن  از صفت ستیبا

را  استفاده از صفت  ونها بدهد.گوگل  قان نکینوع از ل نیبه ا یازیامت

 داده است. میتعم غاتیمقاله و تبل یرکتوریدا ،یبه قسمت مطالب مطبوعات

مثل   صفت یدارا یها نکیکه ل دیرا بدان نیا دیشما با یلحاظ کار از

به  نیکنند. اما ا یشما کمک نم تیبه رتبه سا میبه طور مستق  یها نکیل

که  نیه اب ی. کاربران توجهستندیها ارزشمند ن نکیل نگونهیکه ا ستیمعنا ن نیا

 کنیل یرو تیسا دیبازد یو برا نندک ینم ریخ ایاست   مورد نظر  نکیل

 است. نیآنال غاتیتبل دیخر لینکته دل نیکنند و ا یم کیکل

 نکیدرست کردن ل یاست که شما برا نیخاطر نشان کرد ا دیکه با یا نکته

گوگل لحاظ  یتا در هنگام رتبه بند دیدار  یها نکیبه ل اجیاحت نگیلدیب

 شوند.
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  کند؟ تواند به تجارت من کمک یچگونه م نگیلدیب نکیل

جستجو  یموتور ها یبرا یها فاکتور مهم نکیکه در قبل اشاره شد ل همانطور

جود دارد که سزاوار و نگیلدیب نکیدر ل یگرید دیهستند، فوا یجهت رتبه ده

  .ستبحث و گفتگو

توانند در  یصنعت شما مشغول به کارند م نهیکه در زم ییها تیها و سا وبالگ

 .ر باشدشما موث نگیلدیب نکیتوسعه  ل
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 دینک یکه شما در صفحه تان خلق م یاطالعات یحاو ریبه محتوا و تصاو ،ارتقاء نیا

ست که ا یشتریب یاست اما کارها نکیتوسعه، گرفتن ل یدارد. هدف اصل یبستگ

 .انجام داد دیموضوع  با نیا یبرا

 شیتواند باعث افزا یخود م تیدرباره وب سا گرید یها تیبه سا یرسان اطالع

ونه گ نیکردن ا نکیاط شما با افراد با نفوذ در صنعت مورد نظرتان شود و لارتب

با  رایبس نیشود و ا یشما م تیاعتبار سا شیشما باعث افزا تیها به سا تیسا

 تیمبلغان و حما دینپرداز نگیلدیب نکیل جادیارزش است چرا که اگر خود به ا

  .داشت دیکار خواه نیا یرا برا یکنندگان

 

 خود تیکننده به سا دیازدب ارسال

که  ییاه دکنندهیبازد ریاما درباره تاث میصحبت کرده ا نکیل ریقبالً درباره تاث ما

 خوب نکیل کیچطور؟ داشتن  ندیآ یما م تیسا دنید یبرا گرید یها تیاز سا

ها  تیسا نیکند. حال اگر ا ادیما را ز تیسا دیتواند بازد یمعتبر م یها تیدر سا

 فروش ما شود. شیمنجر به افزا دتوان یما باشند م تیوع سامرتبط با موض

 یاله امق، هست زین یجذب مشتر یبلکه برا ستیسئو ن یفقط برا نکیارزش ل 

در  یقرار داده است مثال خوب Tim Ferriss وبالگ یرو Michael Ellsberg که

 درباره ارزش مقاله خود صحبت forbes تیدر سا نیاست. او همچن نهیزم نیا

 یادیتعداد ز نیشما در ب نکهیا نیب Michael Ellsberg کرده است. به گفته

که  شنونده یشنونده که ممکن است به دنبال موضوع شما نباشند و تعداد کمتر

وجود دارد.  یتفاوت عمده ا دیریقرار بگ دیمشتاق مطالب شما باشند در معرض د
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 با موضوع دلخواهشان است وبالگ که مرتبط کیکه مطالب  یافراد گریبه عبارت د

هند د یم تیاهم سیوبالگ نو یها ییبه راهنما شتریب یلیکنند خ یدنبال م ار

 ترشیاگر تعداد گروه دوم ب یکنند حت یرا دنبال م یمطلب CNN که در یتا کسان

 .باشد

 

 ینام تجار توسعه

ث اعکند و ب یاریتان  یتواند شما رادر توسعه نام تجار یخوب م نگیلدیب نکیل

 کی جادیمثل ا نگیلدیب نکیدر ل ییشود. روش ها یاعتبار شما در حرفه تان م

تواند تخصص شرکت شما را به همه نشان دهد  یمناسب وجود دارد که م یمحتوا

 یها یدر رابطه با دانستن یمثال اگر شما مطلب یبرند شما شود. برا یو باعث ترق

 شناخته شدن در یبرا یشانس دیمرتبط با صنعت خود نوشته و آن را انتشار ده

رفتن گ نکیدر ل یو سع دیکن یشما اطالع رسان ی. وقتدیکرده ا دایصنعت خود پ

و از آنها  دیدرواقع تخصص خود را به همه نشان داده ا دیکن گرید یها تیاز سا

 .دهند شینما زین هیرا انتشار دهند و به بق انکه مطلبت دیخواسته ا

 

 نکیمناسب جهت کسب بک ل homepage کیداشتن  تیاهم

 homepage که اغلب بخش دیارزشمند دار یبه مطلب اجیشما احت نکیاز ل قبل

 به جز ییرا به بخش ها نکیافراد ل یدهد. البته گاه یم لیشما را تشک

homepage یدهند گاه یخود ارجاع م تیابزار و... سا ،یسیمثل بخش وبالگ نو 
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ها را با هدف  بخش نیشما ا یدارد و گاه شما وجود تیبخش ها از قبل در سا نیا

 .دیکن یدرست م نگیلدیب نکیل جادیا

ط شدن توس نکیل ستهیشا ایو  نکیاست که با عنوان کسب بک ل یزیچ نیا

که  یلببا مط دیبا نگیلدیب نکیل قتی. در حقمیکن یم ادیاز آن  گرید یها تیسا

کم  صفحه وب کیبا  نگیلدیب نکیل جادیشدن باشد شروع شود. ا نکیسزاوار ل

کردن  میتقس سزاوارمطلب را ارزشمند و کیاست اما اگر افراد  یارزش کار دشوار

 شود. یآسان تر م اریکار بس نندیبب هیبا بق
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فصل دوم

و مضر( دیمف یها نکیها )ل نکیانواع ل

 هشیاز هم شتریمناسب ب یمحتوا تیاهم میاشاره کرد کیکه در فصل  همانطور

 یم اسپم یها نکیو ل تیفیکم ک یها تیسا مهیاست چرا که گوگل شروع به جر

ود را خ تیکه سا یرکتوریدا یها ستیل لیاز قب ییها کیکند. در گذشته تکن

 یبه طور تکرار راپست مهمان که افراد مقاالت خود  یکردند و روش ها یم یمعرف

 هیصو به طور متداول توسئ یشرکت ها لهیگذاشتند به وس یها م تیسا نگونهیدر ا

بخش  جهیشد نت یانجام م یروش ها در آن زمان اگر به درست نیشد چرا که ا یم

و  افتی رییتغ زیپنگوئن همه چ تمیبود. اما با گذشت زمان با به وجود آمدن الگور

رد. ک مهیکردند را جر یترفندها استفاده م نیاز  ا که ییها تیگوگل به شدت سا

 دیباکه ن ییها نکیساخته شود و ل دیکه با ییها نکیالعه لفصل به  مط نیدر ا

 .میپرداز یساخته شود م
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 یعیطب نکیل

ون ها بد نکیاز ل نگونهیهمه سئو کار هاست. در ا ییها هدف نها نکیاز ل نگونهیا

 یم کنیشما ل تیآنها به سا دیدرخواست کرده باش گرید یها تیشما از سا نکهیا

 تیاز سا دیمناسب تر اند هرچند که شما ناچار اریها بس نکینوع از ل نیکنند. ا

 نیا یبرا یموجه لیو به آنها دل دیاهخود را بخو تیکردن به سا نکیل گرید یها

ند که چ دیمناسب به وجود آور یمحتوا کی دیتوان یمثال شما م ی. برادیکار بده

 تیاز سا یاریبسحالت است که  نیکنند. در ا نکیبا  نفوذ، به شما ل سیوبالگ نو

کنند.  یم نکیخود به شما ل یو خودشان به خود نندیب یشما را م گر،ید یها

وع ن نیاست که ا لیدل نیدارد. به هم یادیبه زمان ز ازیاست و ن یمشکلکار  نیا

 .کند یم تیاست که گوگل از آن حما نکیاز ل ینوع نیبا ارزش است. ا نکیل
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یدست نکیل

است که شما به عنوان سئو کار از آن  نکیاز ل یمتداول  یگونه  نکینوع ل نیا

کار خود را  ای. مخصوصا اگر تجارت شما هنوز کوچک است و دیکن یاستفاده م

نشده و شما  نکیروش به طور خود کار به شما ل نی. در ادیتازه شروع کرده باش

 یت مو از آنها درخواس دیریگ یها تماس م سیها و وبالگ نو تیبا وب سا یدست

 نیکه آنها ا دیداشته باش یخوب لیدل دیکنند و البته شما با نکیکه به شما ل دیکن

 که دیرا بخواه نیا ییها تیاز وب سا دیبا نیشما انجام دهند و همچن یکار را برا

 تیمهم است با سا شانیکه موضوع شما برا یمرتبط با موضوع شما باشند تا افراد

 یدرخواست شما سردرگم م دنیها با شن سیگ نومگر نه آن وبال شوندشما آشنا 

.شوند
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که کاربر آنها را قرار داده ییها نکیل

ها  اهیشوند. اغلب کاله س ینم بیها توسط گوگل تصو نکینوع از ل نیروزها ا نیا

فکر کنند محتوا مرتبط و مهم  نکهیا یجستجو برا یدادن موتور ها بیبا هدف فر

( با میپرداز یموضوع م نیدادند. )در فصل ششم به ا یکار را انجام م نیاست ا

که انجام شد(  ییها تیآن آپد ی)و در پ 2012پنگوئن در سال  تمیالگور یمعرف

 .ها کرد نکینوع از ل نیا مهیارزش شمردن و گاه جر یگوگل  شروع به ب

قرار نگرفته اند ذاتاً حجم  یعیکه به حالت طب نیا لیها به دل نکینوع از ل نیا

 .دارند گرید یها نکینسبت به ل یکمتر

 یادیز طایاحت دیبود اما هم اکنون  با یکاربرد اریها بس نکینوع از ل نیگذشته ا در

.آنها کرد یدر اجرا
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 :ها عبارتند از نکینوع ل نیاز ا ییها نمونه

 شوند ینم تیریکه مد ییوبالگ ها یها کامنت 

 شده یساز نهیبه انکرکه با  یمطبوعات مطالب 

 اتوماتیک مقاالت یرکتوریدا 

 یها تیاست که افراد در سا ییکه شامل پست ها اتوماتیک مهمان پست 

 گذارند یم گرید

 یغاتیتبل یها تیسا 

 شوند یم یفراخوان تیکه از خارج از سا ییها ابزار 

 کیگرافنفویدر بخش ا یبارگذار 

 کاربران لیپروفا صفحه 

 با تایید اتوماتیک نظرات کاربران بخش 

 شود یدرست م یبه مکان نکیکه گاه به صورت ل یکیالکترون یامضا. 

 شوند ینم تیریکه مد ییها یرکتوریدا 

 یستگب  follow)ایnotfollow ) آن شینما یها به نحوه  نکیل نگونهیاز ا استفاده

 ی اینطور هستند.به طور عموم یدارد ول
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 ییها کنیل یبر رو و تمرکز خود را دیکن یریها جلو گ نکیگونه ل نیاز ا دیبا شما

 به شما داده اند. تیکه صاحبان سا دیبگذار
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فصل سوم

ست؟یچ نگیلدیب نکیل یاستراتژ

ما ش تیبه سا گرید یها تیدادن سا نکیل شیدر افزا یآن سع یکه ط یروند به

همراه  یری. که گاه با اهداف فراگندیگو یم نگیلدیب نکیل یشود را استراتژ یم

 یشما استفاده م تیمختلف متعلق به سا یها از مطالب بخش ها نکیل نیاست. ا

 یده سیمحصول و سرو اراخب یدرباره  یزیتوانند هرچ یمطالب م نیکنند و ا

 .شما باشند
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 نگیلدیب نکیل یالعمل ساخت استراتژ دستور

 از یوجود دارد که وجود برخ نگیلدیب نکیل یاستراتژ جادیا یبرا یمختلف یاجزا

 تیقاما به موف ستندین یالزام گرید یاست و برخ یضرور تیکسب موفق یآنها برا

که در دست  یبا ارزش و منابع یزهایبه چ نهایکنند و همه ا یشما کمک م

 .دارد یشماست بستگ

 

 هدف نییتع

 گرید یها یابیاست و همانند همه بازار نیآنال یابیبازار یهم نوع نگیلدیب نکیل

دهد که  یرا م نانیاطم نیشروع شود. دانستن هدف به شما ا یبا هدف گذار دیبا

 دیرساند. شما با یم تیشما را به موفق د،یکه شروع به ابداع کرده ا یاستراتژ

کرده  نییعت نگیلدیب نکیل یاستراتژ جادیا یکه برا یکه هدف دیکن دایپ نانیاطم

 10ت شما ساخت مثال ممکن اس یدارد برا یکیبه هدف تجارتتان ارتباط نزد دیا

 نگ،یلدیب نکیل 10که  یدر صورت د،یکرده باش یرا هدف گذار نگیلدیب نکیل

 .به تجارت شما نکند یکمک

 کنیکه ل میگرفت ادی نی. قبل از امیمواجه هست یما با موضوع کوچک نجایا در

 نیکند، بنابرا یم فایجستجو ا یموتورها یها تمیدر الگور ینقش مهم نگیلدیب

 رتبه ما در گوگل شیبه افزا شتریب یها نکیبه ل افتنیدست  یرهدف گذا ایآ

در  و تیدکنندگان سایبازد شیرتبه در گوگل به افزا شیکند؟ افزا یکمک نم

درست است اما  نهایشود، درست است؟ همه ا یمنجر م یمشتر شیافزا جهینت

 کنیطول بکشد تا ل یادیاست که ممکن است زمان ز نیکه وجود دارد ا یمشکل
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 ستین یراحت نیبگذارد. موضوع به ا ریگوگل تاث یشما در رتبه بند یها نگیلدیب

 نی. ادینیآن را بب جهیو فردا نت دیاقدام کن نگیلدیب نکیل جادیکه شما امروز به ا

 .دارند وجود دارد یکه حالت رقابت ییمشکل در صنعت ها

که نشان دادن سئو کارها شده است، چرا  یمشکل برا جادیموضوع منجر به ا نیا

ار است گرفتند دشو شیپ نگیلدیب نکیل یکه برا یبودن استراتژ زیآم تیموفق

 .مطمئن شروع کرده باشند یهدف گذار کیاگر کار را با  یحت

که شروع کرد بل نانهیواقع ب یهدف گذار کیکار را با  دینه تنها با لیدل نیهم به

به  نگیلدیب نکیمقدار ل  x هوشمندانه تر از ساخت یلیخ دیشده با نییهدف تع

 .عنوان هدف باشد

مرتبط  یلیخ دیبا نگیلدیب نکیل یدر استراتژ یکه گفته شد هدف گذار همانطور

تجارت مورد  یرو یمیمستق ریاش تاث جهیبا هدف از تجارتمان باشد و در آخر نت

 یرارا ب تیکنندگان سا دیبازد دیمثال شما ممکن است بخواه ینظر بگذارد. برا

 .دیده شیافزا شتریب فروش

 کی گنیلدیب نکیدر سئو و ل تیکه موفق دیخود آموزش ده انیبه اطراف دیبا شما

 گریموفق د یها یابی. مثل همه بازارستین یآن آن جهیشود و نت ینم سریشبه م

 .شبه کیو  عیسر تیو نه موفق میمدت بگذار یطوالن یتمرکزمان را برا دیبا
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 با ارزشو امکانات  لیپتانس افتنی

 است که به منظور جذب نگیلدیب نکیل یامکانات با ارزش در حکم قلب استراتژ

 مینک یم ادیاز آن  یا لهیشود و به عنوان وس یم جادیگرفتن از آنها ا نکیافراد و ل

 .شود یکردن به شما م نکیکه باعث جذب افراد و دنبال کردن مطالب شما و ل

 یکه چه امکانات دیبدان دیوت است و شما بامتفا یبا ارزش در هر تجارت لیپتانس

شود و مناسب استفاده در  یاست و باعث جذب افراد م دیتجارت شما مف یبرا

 .است نگیلدیب نکیل

 :میکن یمشاهده م ریاز امکانات و پتانسل ها را در ز ییها مثال

 محتوا 

 داده 

 محصوالت 

 ها سیسرو 

 مردم 

ه کنند پول است. البت یآن استفاده ممتخلف از  یکه سئو کارها یاز امکانات یکی

 کیبه  اجیاحت میاز آن استفاده کن میکه بخواه یلیواضح است هر امکانات و پتانس

 کنیبه کسب ل یمعامله نقد قینوع از سئو کارها از طر نیدارد اما ا یگذاریسرما

از  یتیگوگل است و اگر وب سا نیوانبه شدت مخالف ق نکیل دیپردازند. خر یم
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خواهد داشت و از صفحه جستجو  ینیسنگ مهینه روش ها استفاده کند جرگو نیا

 .میکن ینم هیروش ها را اصال توص نیما ا نیشود. بنابرا یحذف م

وعتان مرتبط با موض یافراد دیتا بتوان دیرا قرار ده یامکانات دیدار ازیشما ن نیهمچن

 .دیجذب کن

 م؟یدار اجیاحت ییها نکیچه نوع ل به

 نکیه نوع لچ دیکه بدان دیدار اجیشما احت نگ،یلدیب نکیل یاستراتژ فیاز تعر بعد

 :دینیب یها را م نکیل نیاز ا یجا نمونه ا نیمناسب کار شماست. در ا ییها

 به صفحه نکیل home page شما 

 مطالب( ی)مثل صفحه محصوالت، صفحه دسته بند یبه صفحات داخل نکیل 

 نام شرکت ایو  ینام تجار یحاو نکیل 

 شده یهدف گذار یدیکلمه کل یحاو نکیل 

 نکیکه ل بیترت نیوجود دارد. به ا زیباال ن یها نکیل یقیبرآن حالت تلف عالوه

 ییاه نکیچه نوع ل دیکه بفهم نیا یباشد. برا یبه صفحه داخل ینام تجار یحاو

 یجستجو جیرتبه خود را در نتا تیشما است الزم است وضع تیسا ازیمورد ن

ونه گ نیانجام ا یکه برا د،یکن یخود بررس یبا رقبا سهیدر مقا یدیکلمات کل

در سایت مشهور  Open Site Explorer مثل یاز ابزار دیتوان یها م یبررس

moz.com ها  یبررس نی. ادیخود آگاه شو یها نکیل تیتا از وضع دیاستفاده کن

متوجه  مثال، شما ممکن است  یدهند. برا ینشان م تیموفق یشانس شما را برا

. دیکسب نکرده ا یا تبهشده ر یهدف گذار یدیکلمه کل کیکه در رابطه با  دیشو
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به  یدیآن کلمه کل یحاو ینکیل چیکه از ه دیشو یمتوجه م یبعد از انجام بررس

لمه ک یحاو ینکیل چیکه ه دیابی یدر م ایو  دیصفحه وب خود استفاده نکرده ا

 هیشب یه نکرده است. اگر شما به مواردمرتبط با آن اشار یبه صفحات داخل یدیکل

جهت رفع آن اقدام  دیمشکل ملموس است که با کی قتیقدر ح دیبرخورد نیبه ا

وب  یبه صفحات داخل نگیلدیب نکیل جادیشما ا یمورد استراتژ نی. در ادیکن

رده کسب نک یشما رتبه ا یهستند و برا نکیاست که در حال حاضر فاقد ل تیسا

 .اند

 دیکن دایها پ نکیاز لرا  هدفتان

امعه با کدام افراد ج دیاست که با نیا دیدرباره اش فکر کن دیرا که با یزیچ نیاول

که  دیدر تعامل یکه با افراد دیمطمئن شو دی. چرا که شما بادیارتباط برقرار کن

اد با افر یجالب است. اگر شما به صورت تصادف شانیشما برا تیوب سا یمحتوا

اعتبار  یباشد و ب یکه نرخ رشد تان نزول دیشو یباعث م دیرار کنمختلف تعامل برق

داشته  تیذهن کی دیبا دیرا شروع کن نگیلدیب نکیکه شما ل نی. قبل از ادیشو

 کیدارد. اگر شما  تیاهم یچه کسان یبرا دیده یکه انجام م یکه کار دیباش

 نیکه ا دیاز خود بپرس دیدر ابتدا با دیکرده ا جادیا کینفوگرافیمحتوا مثالً شامل ا

 نکیممکن است به آن ل یدارد و مهتر از آن چه کس تیاهم یچه کس یبرا محتوا

 .کند

 قیآنها را تشو قتیدر حق دیکن یم دایجذب راحت افراد پ یبرا یکه شما راه یزمان

ه افراد را توج یبه اندازه کاف دیشما با نی. بنابرادیکردن به خودتان کرده ا نکیبه ل

تا خودشان متوجه نباشند که با به اشتراک گذاشتن مطلب در واقع به  دیجلب کن
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افراد  یبرا یاجتماع یمطالب در شبکه ها یکرده اند. اشتراک گذار نکیشما ل

ارند تا د ترییبوک و تو سیف یمردم اغلب حساب کاربر شتریب رایراحت تر است، ز

 .دید آسان تر کنافرا یمطالب را برا ی. به اشتراک گذارتیوبالگ و وب سا

 م؟یدادن کن نکیبه ل بیطور مردم را ترغ چه

که توجه مردم را به خود جلب کند. اگر شما تا قبل از  دیدار یلیبه دل اجیاحت شما

جه متو تیدر نها دینکن  دایجذب افراد پ یبرا یلیخود دل تیاز سا یاطالع رسان

آن را  یکس جهینتو در  ستیکس جالب توجه ن چیه یکه مطالبتان برا دیشو یم

 .کند ینم نکیل

 

 .دهد ینم تیشما اهم اتیبه محتو یکه کس دیفکر نکن نگونهیا هرگز

 :کند یم بیکردن ترغ نکیکه افراد را به ل یلینمونه از دال نیچند

 اخبار 

 طنز 

 زیبحث بر انگ موضوعات 

 یبصر یها داده 

 رقابت 

تولید محتوا یافتن دلیل اطالع رسانی پیگیری
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 ینستالژ 

 بلند مستندهای  –موضوع  کی اتیجزئ 

افراد  دینیبوک است تا بب سیرفتن به ف دیانجام ده دیتوان یکه م یساده ا روش

مطالب به اشتراک  یها یژگیگذارند. و یرا به اشتراک م یمعموالً چه موضوعات

الگو درست  کیخود  یاز آنها برا دیکن یو سع دیکن ادداشتیگذاشته شده را 

د که جنبه ونگذاشته ش اکبه اشتر یمطالب شتریبوک ب سی. ممکن است در فدیکن

نده به دنبال مطالب سرگرم کن شتریبوک ب سیطنز داشته باشند چرا که افراد در ف

 لیدل نیشود. به هم یفضا کمتر به اشتراک گذاشته م نیدر ا یاند و مسائل جد

اک گذاشته به اشتر ترییکه در تو ی. نوع مطالبدیبزن ترییهم به تو یبهتر است گذر

 شتریب رتییاست. در تو نگونهیکه چرا ا دیز خود بپرسو ا دیکن ادداشتیشود را  یم

 .دشون یبه اشتراک گذاشته م یو جهت اطالع رسان یطوالن ییبا محتوا یمطالب
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دیکن ییگرفتن شناسا نکیل یهدف خود را برا مخاطب

 ستیکه در ل یشما شکل گرفت، در مرحله بعد شناخت کسان دهیکه ا یوقت

ر فک کینخواهد بود. شما فقط به  یکار دشوار رندیگ یار ممخاطبان هدف شما قر

 .دیدار ازیخود ن یعنوان مربوط به محتوا یناب برا

 یه نوعک یمحل یپز ینیریش کیکه شما  دی. تصور کنمیمثال بزن کی دیده اجازه

 ییو محتوا دیرسد، دار یدر آن به فروش م گرید یزهایکوچک به همراه چ کیک

 .دیکرده ا جادیکوچک را ا کیک ینوع با عنوان دستور پخت
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 شوند؟ یم کیجذب دستورالعمل  پخت ک یکسان چه

 (واضح است اریکه بس) پخت غذا یها سیوبالگ نو .1

ممکن است آنها بخواهند به ) هستند سیکه وبالگ نو ییمادر پدرها .2

بدهند و دستورالعمل شما  ادیکوچک را  کیپخت ک یفرزندانشان چگونگ

 (.کار را به آنها نشان خواهد داد نیانجام ا یچگونگ

 یچرا که مطالب شما حاوپخت )مطالب دستور  یحاو یها تیوب سا .3

 (کوچک است یها کیدستورالعمل پخت انواع ک

که ممکن است دستور العمل پخت  تیسا نیتأمل ما به چند قهیدو دق ای یکی با

وضوع م نیا اتیجزئ یبه بررس دی. حال بامیجالب باشد اشاره کرد شانیبرا کیک

 .ریخ ای میها دار تیسا نگونهیاز ا نکیگرفتن ل یبرا یشانس ایکه آ میبپرداز

 گرفتن از آنها نکیل یکردن مکان هدف برا دایپ روش

( یپز ینیریش  یغذا )برا سانیکردن وبالگ نو دایبخش ما با آموزش پ نیا در

هم  گریرد دموا یروند را برا نیهم دیتوان یو شما م میکن یرا روشن م هیقض

 .دیاستفاده کن
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 دیکن دایرا پ سانیوبالگ نو ستیل

شروع، جستجو در  یمکان برا نیبهتر

 یکه م بیترت نیا به،  گوگل است

 : وبالگ غذا میسینو

را به  یادیز جیساده نتا یجستجو نیا

 نیکار ا نیا دیگذارد. از فوا یم شینما

قسمت سخت  یاست که قبالً کس

 دیکرد دایرا پ ستیل نیکه ا نیرا انجام داده است. بعد از ا ستیل نیا یجمع آور

گوگل کروم است همه آدرس  یکه از ابزارها ,Scraper با استفاده از ابزار دیتوان یم

به  دیتوان ی. شما مدیریرا بگ دیکه جستجو کرده ا یبا جمله ا مرتبط URL یها

 Scrape نهیگز یو رو دیکن کیراست کل URL یاز آدرس ها یکی یرو یراحت

similar به دست آمده را در قسمت اسناد  جینتا ستیل دیتوان یسپس م د،یبرو

رس همه آد دیانتو یو از آنجا م دیکن یقسمت صفحه گسترده خود کپ ایگوگل و 

 کیکه با  دیکن یکپ URL opener مثل یبدست آمده را در ابزار URL  یها

 یبررس دیتوان یگذارد و شما م یم شیشما به نما یتمام صفحات را برا کیکل

 است به بخش نیصفحات مرتبط با موضوع  شما هستند و اگر چن  ایکه آ دیکن

 .دیآن صفحات برو یارتباط با ما
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ت بدس دیکرده ا یکه هدف گذار یافراد تیدرباره شخص یشتریب اطالعات

 دیآور

 دیمئن شوالزم است مط د،یخود را بهتر توسعه ده تیسا دیکه بتوان نیا یبرا

 یکه امکان دارد مرتبط به موضوع شما است. برا ییهدف مورد نظر تا آنجا تیسا

نظر  مورد یها سیدرباره وبالگ نو شتریتا ب دیصرف کن یکار الزم است زمان نیا

 .دیبدان

ه را دوست دارند و چ یکه چه مطالب دیبفهم دیکن ی. سعدیکن دنیآنها د تیسا از

وک ب سیو ف ترییشان  مثل تو یاجتماع یه شبکه هارا دوست ندارند. ب یمطالب

موضوع  نیبه اشتراک گذاشته اند. به ا راًیرا اخ ییها نکیچه ل دینیو بب دیبزن یسر

فقط  ایرا هم به اشتراک گذاشته اند و  گریمطالب افراد د ایکه آ دیتوجه کن یلیخ

ته به اشتراک گذاشکه آنها  یبه دنبال مطالب دیبه مطالب خود پرداخته اند. شما با

 یعنی د،یخواه یاست که شما از آنها م یزیهمان چ قاًیدق نیچرا که ا د،یاند بگرد

 .به اشتراک گذاشتن مطالبتان

 

  کردن بخش تماس با ما دایپ

 یمورد نظرتان را دارد و محتوا نیوبالگ هدف، مخاطب دیمطمئن شد نکهیاز ا بعد

 نی. ادیکن دایت بخش تماس آن را پآن مرتبط با موضوع شما است، حال الزم اس

 به آن وجود دنیسرعت بخش یساده باشد اما چند روش برا یلیکار ممکن است خ

 .دارد
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 دیبخش هدر و فوتر را چک کن ابتدا

اس به صفحه تم نکیل کی تیدر قسمت هدر و فوتر سا دیتوان یاوقات شما م اغلب

رکت، در قسمت درباره ش دیتوان یم دینکرد دای. اگر صفحه تماس را پدیکن دایبا ما پ

 .دیکن دایرا پ تیتماس سا اتیجزئ

 دیگوگل کروم دانلود کن یرابرا ToutApp ابزار

ToutApp توان  یاز گوگل کروم است که با استفاده از آن م  کوچک نیپالگ کی

 ادیشما پ یرا برا لیمیکه آدرس ا نیرا بدست آورد. بعد از ا تیسا لیمیآدرس ا

 .دهد یم شیآن را برجسته نما (tool bar) ابزار کرد، در بخش

 دیکن یبند تیمکان هدف را اولو یها نکیل

 یدر مکان ها دیخواه یکه م ییها نکیاز ل ستیل کیلحظه احتماالً شما  نیا در

 گذار در آنها، ریتاث غامیپ کیبا  دیخواه یکه م دیدار دیهدف از آنها استفاده کن

 .دیکن یبند تیها را اولو نکیمکان ل

 هدف وجود دارد یها نکیمکان ل یبند تیاولو یراه برا نیچند

 Domain Authority pageمثل نیدوم یریبا استفاده از ابزار اندازه گ .1

rank, 
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که با مشاهده تعداد دنبال کنندگان او در  س،یوبالگ نو ریبا استفاده از تأث .2

 .برد یموضوع پ نیتوان به ا یم ترییتو

 یبه طور عموم ایو  کیک سیمثال وبالگ نو یبرا دادن، نکیاحتمال ل .3

 غذا سیوبالگ نو

 :میمثال ها بپرداز نیبه ا ،یشتریب اتیجزئ انیبا ب دیده اجازه

 

 امنهدارزش  یریاندازه گ ابزار

کرد.  میصحبت خواه 5به طور کامل در فصل  دامنه یریابزار اندازه گ ی درباره

 یا لهیوس نیدوم یریکه ابزار اندازه گ است نیا میبدان دیکه اکنون با یزیچ یول

دهد.  یرا به ما نشان م نکیل یشده برا یارزش مکان هدف گذار زانیاست که م

 .کند یابیرا ارز نکیهر ل ریتواند ارزش تأث یم نیهمچن

 PageRankو Domain Authority وجود دارد نیدوم یرینوع ابزار اندازه گ دو

به  کیها به طور  تیاز وبسا کیهر  یبرا یریزه گابزار اندا نیاز ا دیتوان یشما م

 یزاراز اب دیتوان یم نیزمان بر است. بنابرا یلیکار خ نی. اما ادیاستفاده کن کی

 .کنند یم یشما جمع آور یرا برا اتاطالع یکه به طور دسته ا دیاستفاده کن

 نام ه( اکسل بنیاز افزونه )پالگ دیتوان یبدست آوردن رتبه صفحات م یبرا شما

SEO Tools for Excel  دیاستفاده کن. 

 LINK API خود را با استفاده از افزونه یریاعتبار اندازه گ دیتوان یم نیهمچن شما

 .دیکن یدر سئو گجت در اکسل فراخوان
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 می باشد. Checkpr همچنین یکی از بهترین ابزارهای آنالین استفاده از وبسایت

 نکیمکان ل دیتوان یم یبه راحت دیرا دار یریاندازه گ هایابزار نیکه شما ا یوقت

ود رتبه در صفحه اکسل خ نیتر نییگوگل تا پا جیرتبه در نتا نیخود را از باالتر

کار  نی. ادیحذف کن دیتوان یندارند را م یکه رتبه خوب ی. صفحاتدیکن یدسته بند

 دیمورد نظر شما باال است و شما وقت ندار یها تیساکه تعداد وب  یزمان یبرا

دهم  یم حیمناسب است. من خود به شخصه ترج دیریکه با همه آنها تماس بگ

ا ه تیاست را حذف کنم و اگر تعداد سا کی ریرا که رتبه شان ز ییها تیوب سا

 هدو را حذف کنم.سپس به اعتبار دامن ریز یدهم رتبه ها یم حیباال بود ترج یلیخ

 مکرد یداشتند صرفه نظر م یکمتر دامنه که اعتبار ییو از آنها مکرد یتوجه م

مرتبط  اریکه بس دیجد تیسا کیچراکه  ستین قیعلم دق کیاصال  نیکه ا هرچند

در رتبه   یاست ممکن است هنوز رتبه خوب یخوب تیسا با موضوع شماست و

ها  تیاز وب سا یادیز ستیحال اگر شما ل نیبا ا گوگل کسب نکرده باشد. یبند

ب در آخر با و و .دیها را کنار بگذار تیسا نگونهیکه ا دیلیحتما ما دیرا با خود دار

 .دیخوب کار کن تیفیبا ک ی ماندهیباق یها تیسا

 

 سیوبالگ نو ریتاث

است  نیشما ا تیسا یکننده به محتوا دیبازد شیافزا یبرا یضرور یاز کارها یکی

 کیط که فق نیشما را به اشتراک بگذارند ا یمحتوا دیبخواهگذار  ریکه از افراد تاث

شود چرا  یم ییبه سزا ریگذار مطالب شما را به اشتراک بگذارد باعث تاث ریفرد تاث

مطلب به اشتراک گذاشته او را به اشتراک  زیکه دنبال کنندگان مطالب آن فرد ن
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 ستیبرخوردار ن ییباال نیگذار از اعتبار دوم ریفرد تاث  تیاگرسا  یگذارند.حت یم

 ستیاو را از ل دیمطمئن نشد یاز تعداد هوادارانش در شبکه اجتماع نکهیتا قبل از ا

 .دیخود حذف نکن یانتخاب

تعداد  و دیگذارشو ریافراد تاث  یاجتماع یوارد شبکه ها کیبه  کی دیتوان یم شما

 بسازید. و برای خود یک جدول دیگذار را مشاهده کن ریهواداران افراد تاث

 

  راتیازتاثیامت

 ریتاث نیشتریب یچه کسان دیابیدر دیتوان یجدول م نیبا مرتب کردن ا یراحت به

 یچراکه م رندیگ یشما قرار م تیهستند که در اولو یهمان افراد نهایرا دارند.ا

 .هواداران پر شورشان به اشتراک بگذارند یتوانند مطالب شما را برا

 

 دادن نکیل احتمال

ما شود.ش یالزم م یاست که جستجو بدون ابزار و به صورت دست ییهمان جا نجایا

 نیا یدادن به شما دارند.برا نکیبه ل لیها تما تیکه چقدر سا دیکن یابیارز دیبا

 دیتوان یکار م نیا ی.شما برادیوارد عمل شو دیوجود ندارد و شما خود با یکار ابزار

 یبند ازیآنها را امت دویج را بدهپن تا کیاعداد  یبه صورت دست تیبه هرسا

نج دهند و پ نکیندارند که به شما ل لیکه اصال تما ییها تیسا یبرا کی. دیکن

 .نداز شما داشته باش ینکیل تشانیکه در سا لندیما یلیکه خ ییها نکیل یبرا

 :دیتا پنج از خود بپرس کیاز  یبند ازیکه الزم است قبل از امت ییها سوال

www.takbook.com



 

 36 

 داده  نکیل گرید یها تیاز سا یبه مطلب نینظر تا قبل از امورد  تیسا ایآ

 است؟

 من مرتبط  تیسا یمورد نظر تا حد ممکن به موضوع محتوا تیسا ایآ

 یمکه به طور عمو ینسبت به وبالگ یپز ینیریمثال وبالگ ش یاست؟)برا

 غذاست به مثال ما مرتبط تر است( یدر باره 

 نوشته اند؟ یطلبم ریدر ماه اخ ایفعال آ یدر بالگ ها 

ل که ما باشد.حا یبند ازیامت یبرا  یمناسب اسیتواند مق یسواالت م نیبه ا پاسخ

ته داش سانیاز وبالگ نو یستیل دیبا  دیکرده ا یاطالعات را جمع آور نیشما همه ا

 :که دیباش

 دهند نکیدارند به شما ل لیتما .1

 دارند ییباال نیاعتبار دوم .2

 دارند یادیکنندگان زدنبال  یاجتماع یدر شبکه ها .3

با آنها  یمناسب  و سفارش غامیپ کیبا  دیهستند که شما با ییها تیهمان سا نهایا

استفاده  یمدارک برا یسر کیتا  دیندازیآنها ب تیبه سا یگری.نگاه ددیریتماس بگ

 .میابیمان ب لیمیاز آن در ا

 به اشتراک بدهند چرا که با یبهتر تیتوانند به شما موقع یها م تیوب سا نیا

 گریشوند و ممکن است د یهم از آنها آگاه م گرید یها تیمطالب شما سا یگذار

 تیز ساا ستیل کیلحظه شما  نی.در اردیخود الزم نباشد با تک تک آنها تماس بگ

 دیشما آدرس تماس با آنها را دار ندده نکیدارند به شما ل لیکه تما دیرا دار ییها
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ا آنها تتا ب دهی.حال زمان آن فرا رس دیکرده ا یبند تیلوتماس با آنها را او بیو ترت

 .دیریتماس بگ

 یرسان اطالع

 یژاسترات ای و یعال یدرباره محتوا تیکه  با صاحبان سا دهینوبت به آن رس حال

ه چرا ک میقدرتمند شروع کن یها تی. بهتر است کار را با سامیمان صحبت کن

 یا ما همکارب یشوند بلکه اگر به خوب یما م یرتبه بند جهینتنها باعث بهتر شدن نت

رده اند با ما کار ک ییها تیسا نینکه چ نندیب یکوچکتر م یها تیسا یکنند وقت

 .شوند یبا ما م یمشتاق به همکار یگشاده تر یبا رو

 

 دیهست یشخص واقع کیدر حال تماس با  شما

به  که دیستیدر تعامل ن نیماش کیبا  شما

پاسخ شما را  ردیبگ میتصم یطور تصادف

است که در  یفرد واقع کیندهد.او  ایبدهد 

معتبر باشد  یتیاگر صاحب وب سا تیواقع

اطالع  یها لیمیاز ا ییباال یلیتعداد خ

 یقیشخص حق کیکند.او  یم افتیدر یرسان

ما د  شیبرد تا به او ثابت کن یاست و زمان م

ه در ک ییراهها یبعدا درباره  ما دیستیدادن  ن لیمیبرنامه خودکار ا ایاسپمر و کی

را که  یزیکرد اما اکنون چ میکتاب صحبت خواه نیدر ا دیبکار ببر دیرابطه با نیا

 نیماش  کینه  دیانسان طرف هست کیاست که شما با  نیا دیداشته باش ادیبه  دیبا
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 دیفتگ یچه م دییکه اگر قرار بود با او رودر رو سخن بگو دیخودکار.از خودتان بپرس

ته با او داش  د،یکه در طول روز با افراد دار یمتفاوت از مکالمات یمکالمه ا دیما باش

 .دیباش

ه خوب شود ک داریفکر از خواب ب نیصبح با ا یسیوبالگ نو  چیکنم ه یفکر نم من

 نکیل یندارند که به کس یقبل میگاه تصم چیآنها ه دهم؟ نکیل یامروز به چه کس

رار خواهند،ق یم نکیکه از آنها ل یکسان یبند تیاولو یرا برا یدهند.آنها پرسنل

به  یزیچ سیکه وبالگ نو دیکن فرض نطوریا دیشما نبا لیدل نیداده اند.به هم

 نیکه سزاوار ا دیشماست که آنها را متقاعد کن فهیوظ نیا شما بدهکار است .

 .شما وقت بگذارند و به شما توجه و کمک کنند یکه برا دیهست

شما چقدر مهم است شما  یمحتوا نکهیانسان و گفتن ا کیرفتن با تماس  گ اگر

شما  یاکه محتو دیو مطمئن شو دیکن یشتریب یکندالزم است بررس یم یرا عصب

 ییخود را یدارد.وقت یارزش به  اشتراک گذار دیکن یهمانقدر که خودتان فکر م

 که متن دیمطمئن شو یشود الزم است شما به اندازه کاف یباعث بروز مشکل م

به آن نشان دهد.اگر  یعکس العمل خوب سیشما آنقدر باارزش هست که وبالگ نو

 را نشان دیآن کار کرده ا یکه رو یزیچ  دیرویبا او راه م ابانیکه در خ یبه کس

جام ان یرو شتریب ریدهد؟اگر خ یبه کار شما نشان م یعکس العمل خوب ایآ دیده

 .دیکارتان تالش کن
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 باشد؟ یمل چه مواردتان شا غامیپ

 باشد یممکن است فرد پرمشغله ا سیوبالگ نو کیکه  دیداشته باش توجه

تان را  امغیبهتر است پ نیباشد. بنابرا ادیمخصوصا اگر تعداد دنبال کنندگانش ز

 اتیحال جزئ نیتا نخوانده پاک نشود و حوصله آنها را سر نبرد.در ع دیکوتاه کن

 .دیان کنیکنند را به آنها ب به شما توجه دیکه چرا با نیا

 :کند یتان کمک م غامینکته که شما را در نوشتن پ چند

 به شما توجه  دهند دیکه چرا با دییبه آنها بگو 

 دیخواه یکه از آنها چه م دییبه آنها بگو 

 دیهست یقیو حق دیستیاسپم کننده ن کیکه  دیبه آنها نشان ده 

 میموضوع بپرداز انیبه ب یشتریب اتیجزئ انیبا ب دیده اجازه

 

 به شما توجه کنند دیکه چرا با دییبه آنها بگو

معنا است  یسوال ب نیپاسخ دادن به ا گرید دیخود را ساخته ا یشما محتوا اگر

که  دیسوال پاسخ ده نیبه ا دیمحتوا هست دیکه در حال تول یزمان دیشما با

 .دارد تیاهم یچه کسان یمطلبتان برا

 :دیآور ادیرا به  میبه آنها پرداخته ا نیاز ا شیکه پ یامکانات

 اخبار 
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 طنز 

 زیبحث بر انگ موضوعات 

 یبصر یها داده 

 رقابت 

 ینستالژ 

 بلند اتمستند–موضوع  کی اتیجزئ 

منحصر  زیچ اینه، آ اگر رد؟یگ یها جا مه گرو نیکدام از ا چیمطلب شما در ه ایآ

 یه مک یسیالگ نووب به آن جلب شود؟ گرانیاست که باعث شود توجه د یبه فرد

در صنعت مورد نظر شما است و  یاحتماال فرد فعال دیریبا او تماس بگ دیهخوا

به پست  ینگاه نیبنابرا داند. یشما م یموضوع محتوا یدرباره  یادیز یزهایچ

موضوع ربط  نیآنها را به ا ر امکان داردگا  دیکن یسع و دیندازیاو  ب ریاخ یها

 .دیده

 توجه کنند زیبه موضوع  شما ن دیبا چرا کهبا خود بگویید 

 دیاست مواجه هست لمیکه طرفدار بزرگ ف سیوبالگ نو کیمثال اگر شما  با  یبرا

 نیرا پست کرده باشد بنابرا یمطلب ریاخ یها لمیاز ف یکی یممکن است درباره 

 هاست که آنها به آن اشاره کرد یلمیف یها و در باره  لمیشما شامل ف یاگر محتوا

که چرا  دیگو یکار نه تنها به آنها م نی.ادیآنها بازگو کن یموضوع را برا نیپس ااند،

 یاخواندن  محتو یبه شما توجه کنند،بلکه ب آنها را متوجه سازد که شما برا دیبا

 .دیوبالگ آنها  زمان گذاشته ا
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 دیخواه یکه از آنها چه م دییبه آنها بگو

ه دهنده چه خواست لیمیا قایدق ندیبگو هنکیاز ا یاطالع رسان یها لیمیاز ا یلیخ

از اسپم شدن امتناع  یریجهت جلوگ نکیل ایکنند و از لفظ سئو  یم یاست دور

 یارک سانیکه وبالگ نو میدار یکردن راه دایبه پ ازیحال ما  ن نیکنند. با ا یم

 کیاز  شتریرا انجام دهند.ممکن است درخواست شما ب میخواه یکه از آنها م

 : از جمله یو ممکن است شامل موارد ه باشد.ساد نکیل

 و  ترییاز جمله تو یاجتماع یمطالب شما در شبکه ها یبه اشتراک گذار

 بوک سیف

 دادن به شما نکیشما و بک ل یپست مهمان از شما شامل محتوا رفتنیپذ 

 نکیشما ل تیکند و به سا انینظرش را در باره مطلب شما ب سیوبالگ نو 

 دهد

 که افتیتوان در یم ینگاه اجمال کیهستند اما با یکوچک یال هاها همه مث نیا

وبالگ  کیمثال در خواست از  یها موانع خاص خود را دارند، برا نیهر کدام از ا

 نکیشما ل یو به محتوا سدیرا  راجب موضوع شما بنو یکه مطلب سینو

لب مطا یگ ذار اکاست. اما در مقابل درخواست به اشتر یدهد،درخواست بزرگ

نخواهد بود.شما هنگام نوشتن  یزمان بر یلیکار خ یاجتماع یشما در شبکه ها

که هرچه در خواست شما از وبالگ  دیموضوع توجه کن نیبه ا دیخود با غامیپ

 .شما هم به همان نسبت جالب تر باشد تیسا یمحتوا دیاست با شتریب سینو
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شما  گذاشتن مطالب وبه اشتراک سیوبالگ نو کیگرفتن از  نکیاست با ل ممکن

 یبرا یمنف یواگر پاسخ ها دیکن افتیدر ییبسزا جهینت  یاجتماع یدر شبکه ها

 فیرظ یها کیاز تاکت دیتوان یم دیکرد افتیدر سانیدر خواستتان از وبالگ نو

از مطالب شما را در  یشبخ دیمثال اگر شما درخواست کرد ی. برادیاستفاده کن

 از مطالب یبود ول یدهند و پاسخ آنها منف نکیلخود قرار دهند و به شما  تیسا

 یمثل به اشتراک گذار یگریاز آنها درخواست د دیتوان یشما لذت بردند م

 سیگ نووبال کیمناسب است که شما با  یکار زمان نی. ادیکن ترییمطالبتان در تو

 ینم رییحرفش را تغ گریداده د یاگر به شما پاسخ منف هک دیمواجه ا یگذار ریتاث

را به  یدارد که اگر  مطلب یادیدنبال کنندگان ز یدهد. اما در شبکه اجتماع

انجام  دیتوان یکه م یگری.کار د  رندیگ یموضوع نم نیبر ا یرادیاستراک بگذارد ا

است که  یمعتبر  یها تیوب سا یدر خواست گذاشتن پست مهمان برا  دیده

نوشتن درباره مطالب شما و  یبرا یآنها جالب است اما وقت کاف یمطالب شما برا

 دیهد یمعتبر انجام م یها تیوب سا یکار را برا نیکردن به شما را ندارند ا نکیل

 .دیدار اجیاحت یادیکار به زمان و منابع ز نیا یبرا رایز

 اسپم کیاست و نه  یشما واقع لیمیکه ا دیآنها نشان ده به

 افتیبه محض در رندهیه  گنوشتن نامه تان ک یگردد به چگونگ یبر م نهایا همه

 سانیوکه وبالگ ن دیآن را اسپم نکند. فراموش نکن ایشما آن را پاک نکنند و  غامیپ

 یکم دیکنند و نامه شما با یم افتیدر ینیچن نیا لیمیا نیگذار روزانه جند ریتاث

راه است که بدون گذاشتن زمان  نیچند کار نیا یتر و متفاوت باشد.برا یشفارش

از آنها اشاره شده  یبه بخش نجایکه در ا دیکار را انجام ده نیا دیوانت یم ادیز

 .است
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 دیدر نامه تان از اسم آنها استفاده کن 

 دینامه تان انتخاب کن یعنوان مناسب برا کی 

  دیموضوع خاص در رابطه با کار او اشاره کن کیبه 

 دیخود انتخاب کن لیمیا یمناسب برا یامضا کی 

 دیخود انتخاب کن یمناسب برا یکیآدرس پست الکترون کی 

 است  سیوبالگ نو ییایتان اگر مرتبط با مکان جغراف ییایاز نام مکان جغراف

 دیاستفاده کن

 

 :میبه شرح موضوع بپرداز یشتریب اتیبا طرح جزئ دیده اجازه

 

 دیدر نامه تان از اسم آنها استفاده کن 

کار را انجام  نیاز افراد ا یلیاما خ دیآ یم ییساده و ابتدا یلیکار به نظر خ نیا

 نسبت یادیز یلیبرد اما باعث توجه خ یهم نم یکه  زمان یدهند در صورت ینم

 کند یو قابل اعتماد م یکار نامه شما را شخص نیشود.ا یشما م غامیبه پ

 :میپرداز ینام م افتنی یبرا ییبه چند راهنما نجایا در

 دیبخش درباره ما صفحه را چک کن 

 دیبگرد سیبه دنبال نام وبالگ نوپست ها  ریز 
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 دیجستجو کن زیشان ن یدر شبکه اجتماع 

 به نام یآنها را در ابزار لیمیا  Rapportive (Gmail)ایو Xobni 

(Outlook) دیو اطالعات آنها را بدست آور دیوارد کن 

الم با س"مثل  یاز عبارات دیتوان یم دینکرد دایعنوان پ چینام فرد را تحت ه اگر

 " سیسالم وبالگ نو" ایو"سالم وب مستر"مثل  ی. اما از عباراتدیده کناستفا"

هستند که اسپم کننده ها از آن استفاده   ینیعناو نهای، چرا که ا دیاستفاده نکن

 .دییایحساب ب هجزء آنها ب دیخواه یکنند و شما نم یم

 مثال:

 سالم امیرحسین عزیز 

 امیرحسین اسماعیلی عزیز، با سالم 

 دمت مدیریت محترم وبسایت آژانس خالقیت وبسیمابا سالم خ 

 

 دینامه تان انتخاب کن یعنوان مناسب برا کی 

ها به عنوان متن شما توجه   سیشما خوانده شود، وبالگ نو لیمیا  نکهیاز ا قبل

به خود زحمت باز کردن  یکنند اگر  موضوع شما را دوست نداشته باشند حت یم

ه است ک یاتفاق نیبدتر نیکنند.و ا یآن را پاک  مدهند و نخوانده  یآن را هم نم

گرفتن  ایصحبت کردن با آنها و  انسش یحت رایز فتدیشما ممکن است اتفاق ب یبرا

ه شود ک یعنوان بد باعث م نکهیا گریداشت.نکته د دیاز آنها را نخواه یبازخورد

www.takbook.com



 

 45 

 گشما حتما به وبال یتیوضع نیشود.در چن رهیشما به عنوان اسپم ذخ لیمیا

ا از آنه یلیکه خ یکند )در حال یکه اسپم خود را چک م دیداشت نانیاطم سینو

است. هر چند که  یشما واقع لیمیشوند که ا یکنند(و متوجه م یکار را نم نیا

 .ستین یجالب یدر اسپم قرار گرفتن جا

 :میپرداز یعنوان مناسب م کینوشتن  یچند نکته برا انیبه ب نجایا در

 قسمت از متن شما باشد نیکوتاه  و شامل مهمتر دیعنوان شما با 

 دیاشاره کن تیبه نام وب سا دیتوان یاگر م 

 دیکن یاز حد حروف بزرگ خوددار شیاز استفاده ب 

 مثل نامشان( دیآنها اشاره کن تیاز سا یبه موضوع خاص( 

 دیکن یخوددار "نکیتبادل ل" ایو  "نکیدرخواست ل"مثل  یاز عبارات. 

 مثال :

 د فیلموبالگ نق 

 )یک نکته درباره )نام وبالگ 

 یک درخواست کوچک 

 پیشنهاد همکاری 
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  دیاشاره کن سیوبالگ نو موضوع خاص در رابطه با کار کیبه 

شما  لیمیا دیکند تا به آنها بفهمان یاست که به شما کمک م یمهم اریکار بس نیا

شده  هنوشت سیوبالگ نو نیچند یکه برا ستیساخته شده ن شیاز پ لیمیا کی

مورد نظر آنها را متوجه  سیباشد.اشاره کردن به چند موضوع  منحصر به وبالگ نو

آنها جستجو  تیو در سا دیا هوقت گذاشت لیمیاز ارسال ا لیسازد که شما ق یم

و  دینک یخود را معرف یمحتوا دیدهد تا بتوان یم یکار به شما شانس نی.ادیکرده ا

 .به شما توجه کنند دیکه چرا با  دیآنها را متوجه ساز

وجه ت سیخاص در رابطه با کار وبالگ نو یاشاره به موضوع یبرا ییچند راهنما به

 :دیکن

 دیتوجه کن رشانیاخ یبه عنوان پست ها 

 دیگذارند توجه کن یم ترییکه در تو ییبه پست ها 

 دیگذارند توجه کن یوبالگ شان م یپست ها ریکه در ز ییبه کامنت ها 

  دیتوجه کنبه بخش درباره ما 

 دیتوجه کن ترییشان در تو یوگرافیبه ب 

خود  لیمیاز آنها در ا دیتوان یدهد که م یبه شما م یاطالعات خوب نهایا همه

 لیمیا اطالعات در نیاستفاده ار ا یدر رابطه با چگونگ یمثال نجای.در ادیاستفاده کن

 :تان زده شده است
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    The لمیخوانده ام.ف 2014سال لمیف نیشما را در رابطه با بهتر ریمطلب اخ من

Wolf of Wall Street مرتبط   یمن هم قرار داردمن دوست دارم مطلب تیدر اولو

 نهیفروش و هز زانیبا شما به اشتراک بگذارم. مطلب در رابطه با مرا  نکیل نیبا ا

ما شما و عالقه ش ریبه پست اخ هکنم با توج یپر فروش است که فکر م یها لمیف

 .جالب باشد زیشمان یموضوع برا نیها ا لمیبه ف

 چیبود ه سیدر رابطه با وبالگ نو یاطالعات ینبود و حاو یطوالن لیمیمتن ا نیا

کند  ادیپ سیخاص از وبالگ نو زیچ میگذارد تا  یوقت نم نقدریاا یاسپم کننده ا

 .دهد یبه نشان م یشما واقع لیمیا نیبنابرا

 

 دینتخاب کنخود ا لیمیا یمناسب برا یامضا کی 

 لیمیا یدر انتها دیشما با ردیگ ینم یاست و اصال وقت یساده ا اریکار بس نیا

 در ییبه چند راهنما نجایکه در ا دیامضاء داشته باش کیخود  یاطالع رسان یها

 :مناسب پرداخته شده است یباره امضا

 دیاز نام کامل خود استفاده کن 

 دیسیخود را بنو یعنوان شغل 

 URL دیسیخود را بنو تیوب سا 

 دیشماره تماس خود را ذکر کن 
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 اگر به کار شما مرتبط دیسیخود را بنو یشبکه اجتماع ینام حساب کاربر( 

 است(

 :دیبرسان انیبه پا ینوشته ا نیخود را به چن لیمیمثال شما ممکن است ا یبرا

 امیرحسین اسماعیلی

 مدیرعامل آژانس خالقیت وبسیما

www.WebSima.com 

02122850….. 

twitter.com/websima 

ما ش لیمیسازد که ا یرا متوجه م سیاست که وبالگ نو یگرید یکار نشانه  نیا

 یشما را چک کنند و حت یو شبکه اجتماع تیتوانند وب سا یاست آنها م یواقع

 .است که اسپم کننده ها  ندارند یزیمناسب چ ی. امضارندیبا شما تماس بگ

 

 دیخود انتخاب کن یسب برامنا یکیآدرس پست الکترون کی 

باورند که  نیاز سئو کار ها بر ا یاریبس موضوع بحث وجود دارد. نیرابطه با ا در

 لیمیا دیکن یآن کار م یکه برا یتحت عنوان دامنه ا یاختصاص لیمیاز ا دیشما با

 دیده یم یاطالع رسان لیمیا  xyz.com وبسایت یمثال اگر شما برا یبرا .دیبساز

 لیمیا کی نکهینه ا myname@xyz.com فرم باشد نیشما با ا لیمیا دیبا

 .دیبساز myname@gmail.com مثل یعموم
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بدست آوردند و اگر  یسبب است که سئو کارها شهرت منف نیموضوع به ا نیا

 یتوجه لیمیمربوط به شرکت سئو کاران است به ا لیمیکه ا ندیبب سیوبالگ نو

 .کند ینم

استفاده کرده  زین یعموم یها لیمیام از آدرس ا یصکه من در تجربه شخ هرچند

ار چشم ک نیاز ا دیتوان یبرخوردار باشد م ییباال تیفیکار شما از ک یام.اگر محتوا

م را داشته باش یشخص لیمیمن خود به شخصه اگر شانس استفاده ازا .دیکن یپوش

 لیمیت از اموضوع دس نید به خاطر ایدهم اگر نه نبا یکار را حتما انجام م نیا

توانم به شما  یکه من م ییحالت تنها راهنما نیو در ا دیدادن کش یاطالع رسان

است.هرچند که  Yahooوhotmailوgmail گانیرا یها سیکنم استفاده از سرو

 .کنند یها استفاده م سیسرو نیاسپم کننده گان هم از ا

 

 

 

 وبالگ ییایتان اگر مرتبط با مکان جغراف ییایاز نام مکان جغراف 

  دیاست استفاده کن  سینو

گر شانس ا یول دیآ یم شیکم است و به ندرت پ اریترفند بس نیاستفاده از ا شانس

 یخود باعث م لیمیکردن آن در ا د،مطرحیموضوع را داشته باش نیاستفاده از ا

 .دیستیاسپم کننده ن کیمتوجه شود که شما  سیشود که وبالگ نو
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 :دییبگو دیتوان یمثال م یبرا

 سانیخواستار صحبت با وبالگ نو،  میما در شهر تهران هست یآنجا که هردو از

ا ر دیآ یمبه نظر هم جالب  شما یاز ما که برا یتا مطالب ممثل شما هست یمحل

 م.به اشتراک بگذار

ام ش ایفنجان قهوه و  کیقرار  سیو با وبالگ نو دیقدم فرا تر نه دیتوان یم شما

ه تواند ب یکوچک !( نم ینیری)ش ای قهوه و کی دنیند خرمان زیچ چیه د،یبگذار

 . اسپم کننده کیو نه  دیهست یقینشان دهد که شما حق سیوبالگ نو

 

 کردن یریگ یپ  

نوشتن  جهیکردم در نت جادیکه ا ییها نگیلدیب نکیازل یاریخود تا کنون بس من

گ دارند و وبال یدایبوده است.امروزه مردم مشغله ز سانیبه وبالگ نو لمیمیا نیاول

توان آنها را در راه هم  یکنند که م یم افتیدر یادیز یها لیمیمعروف ا سانینو

علت اگر بار  نیبه هم فراموش شود وشما ممکن است از نظر پاک  لیمیا خواند.

هد که د یکار حداقل نشان م نی.ادیکن یریگ یپ دیبا دینکرد افتیدر یاول پاسخ

 یم بیافراد آس تینرم افزار خودکار که به وبسا کیاست و نه  یشما واقع لیمیا

 .زند

اسخ و پ دیکن یآنها را سازمانده دیشما با یاطالع رسان یها لیمیا یریگیپ یبرا

 .دیثبت کن دیکن یم افتیدر یاطالع رسان یها لیمیرا که از ا ییها
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 از آنها یکیاست که  یاطالع رسان یها لیمیا یسازمانده یبرا  یادیز یها راه

 .اکسل است دهصفحه گسترCRM ستمیس

اده از کار استف نیساده تر دیکرده ا نگیلدیب نکیشروع به ل یشما به تازگ اگر

هم  باز دیاگر در سطح متوسط کار سئو هست یحت است. اکسل دهصفحه گستر

 مختلف نگیلدیب نکیل نیچند یاما اگر رو دهد. یابزار کار شما را انجام م نیهم

 .باشد ریابزار دست و پا گ نین است اممک دیکن یکار م

 :شروع شود ریتواند با فرم ز یاکسل م دهصفحه گستر کیاز  استفاده

تماس گرفته  آدرس سایت مدیر نام

 شد؟

 ارزش لینک لینک داده شد؟ پاسخ داده شد؟

      

      

      

      

 یریاندازه گ یها اسیداده ها و مق یبرا دیتوان یساده است و شما م اریکار بس نیا

تون ها س نی.اما همدیستون اضافه کن کی دیآ یم تیکه به نظرتان قابل اهم گرید

 .دهند یکار شما را انجام م

بار  یبرا دیو بخواه دیترفند استفاده کرده باش نیبار از ا کیکه اگر شما   هرچند

م بار دو یبرا دیشود مثال اگر بخواه یکار دشوار م یکم دیدوم از آن استفاده کن

 رفتهشیکار با اکسل پ نیالبته ا شود؟ یچه م د،یبا مخاطبانتان تماس حاصل کن

 .دیآ یبه نظر م ختهیبهم ر یمکار ک  نصورتیاست امادر ا ریامکان  پذ
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 یاطالع رسان یها لیمیا تیریمد یبرا یتخصص ابزار

تر  یتر و قو قیابزار دق کیممکن است به  شما

 لمث ییها نهیبه گز نجای.در ادیکن دایپ اجیاحت

Ravenو BuzzStream نیا یابزار برا نیکه از معروف تر 

 .کار هستند اشاره شده است

 

 

Boomerange یدارد که م ییها یژگیدر گوگل است که و گانیرا نیپالگ کی 

 .شود  یاطالع رسان لیمیا تیریتواند باعث مد

 میتنظ Boomerange ازبا استفاده  دیتوان یم دیفرست یم لیمیا کیشما  یوقت

 یمبن اطالع لیمیا کی دینکرد افتیرا در لیمیجواب ا ینیکه اگر تا زمان مع دیکن

 .دیکن افتیپاسخ در افتیبر عدم در

 یپاسخ ندهیارسال کرده باشم و ظرف مثال دو روز آ یلیمیحالت اگر من ا نیا در

ع را اطالع موضو نیدهد و ا یبه من م یلیمیاboomerange نکرده باشم افتیدر

ال که قب یبه اشتباه به شخص گریاست که من د نیمسئله ا نیا یدهد خوب یم

 .زنم ینم لیمیپاسخ من را داده دوباره ا

 .دینیبب یعال یریو تاث دیصفحه ادقام کن نییکار را با متن پا نیا
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 م؟یکن یریگ یخود را پ لیمیا جهینت چطور

 یا نوشتن کوتاه شده نامه قبل در حالمن به شم شنهادیخود، پ لیمیا یریگیپ یبرا

را  یقبل لیمیمهم در آن ذکر شده  باشد، است.اگر شما همان ا یکه  قسمت ها

 .شود یموضوع م نیراحت متوجه ا یلیاگر بخواهد خ  سیوبالگ نو دیبفرست

 :دیبه کار ببر دیتوان یکار م نیانجام ا یشما برا یساده ا عبارت

 حسین عزیز ریام سالم

ارسال کرده بودم  را  شیبه شما که چند روز پ لمیمیخواستم پاسخ ا یم فقط من

 یجمع آورنقد فیلم های پر فروش  که من راجب یکنم.با توجه به مطلب یریگ یپ

 اگر و دانستم یشد اگر بازخورد شما را در رابطه با آن م یخوب م یلیکرده ام خ

ما را به  تیسا یمحتواما جالب است،   یشما موضوع  محتوا سیوبالگ نو یبرا

 .دیاشتراک بگذار

 پاسخ شما هستم منتظر

 رضاتشکر،   با

 .اورندیب ادیتا شما را ب دیکن مهیخود را ضم یقبل لیمیا دیتوان یم شما

 دیخواه یرا که م یزیخوب  و مودبانه است که شما به طور مختصر چ یلیخ نیا

 .دییبگو

فته نگر یتا کنون جواب یه از بعضکرده ام ک یریگ یرا پ ییها لیمیمعموال ا من

 لیمیکه دو باره ا ستین یشما را ندادند کار درست یریگیام .اگر آنها پاسخ نامه پ
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رفتن گ نکیو شانس ل دیکار ممکن است باعث آزار آنها بشو نیچرا که با ا دیبده

 .دیده یاز آنها را از دست م

 یمنف یداشتن با پاسخ ها سروکارکله چکشی باشید : 

در مجموعه وبسیما برای آدمهای با پشتکاری که هیچ چیز مانع پیشرفت آنها من 

و اعتراف میکنم که خودم یک   "کله چکشی "نمی شود یک نام انتخاب کرده ام 

 کله چکشی تمام عیار هستم.  

شما  دیاست و نبا یعیطب یزیچ نیباشد .ا یشما منف لیمیاست پاسخ به ا ممکن

 یشود و شما م یشما م نیتعامل ب جادیشما باعث ا لیمیرا نگران کند. پاسخ به ا

 .دیکن افتیاز آنها در یشتریب یبازخوردها دیتوان

 دیکن تیرعا دیبا یبه چند اصل که در هنگام مواجه شدن با پاسخ منف نجایا در

 .اشاره شده است

 

 دیرینگ دهیرا  ناد لیمیا د،یپاسخ ده شهیهم .1

ه راه خود و ب دیریبگ دهیرا ناد یپاسخ منف یاوح لیمیباشد که ا زیوسوسه انگ دیشا

ه گذاشت ینوشتن متن یکه شما قلب و روحتان را برا یمخصوصا زمان دیادامه ده

 نکیشانس ل یعنی دیکار را کن نیاگر ا ی.ولدیآ یجالب نم یکه به نظر برخ دیا

ه ترا آنها دوست نداش دیرا که شما نوشته ا یمطلب دی.شادیشدن را از دست داده ا

آنها  دیشو گانهیچطور؟اگر شما با افراد ب دیسینو یکه م یمطلب بعد یباشند ول

 .دهند یشما را به خود نم گرید یکارها دنیزحمت د یحت
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 دیریآنجا که ممکن است اطالعات و بازخورد بگ تا .2

ب آنها جال یچرا مطلب شما برا دیاز او بپرس دیده یرا م یکس لیمیپاسخ ا یوقت

شد و اگر چه ارقام و  یکه اگر اطالعات چگونه ارائه م دیآنها بپرسنبوده است.واز 

اوقات  یشد.گاه یشد مطلب شما بهتر و ارزشمندتر م یبه آن اضافه م یآمار

اجب نوشتن ر یبرا یفرصت سیبلکه وبالگ نو ستیمتن شما ن یمشکل محتوا

 یطلبم دیتوان یکردن به شما را ندارد در آن صورت خود م نکیموضوع شما و ل

 یه مطلببه چ دیبپرس سیاز وبالگ نو دیتوان یشما م نصورتی.در ادیسیاو بنو یبرا

ن مت کیبه  دیتوان یصورت شما م نیدارد اما وقت نوشتن آن را ندارد در ا اجیاحت

 یبه آنها م یراجب موضوع دهیا کیشما  دی.تصور کندیهم ارزش ده یبا همکار

 یو به آنها نشان م دیسینو یرا م یلبراجب آن موضوع مط دیرو یو بعد م دیده

 یشدن درخواستتان توسط  آنها را باال م رفتهیشانس پذ نصورتیدر ا دیده

 اربه آنها توجه شان  نکیل کی ایاشاره کوچک و  کیبا  دیتوان یم نی.همچندیبر

 .دیجلب کن

 :موثر یاطالع رسان یبرا عیسر یها راه

 ساده کردن یبرا ییاست، اما ابزارها یکار زمان بر لیمیا یساز یکه شخص هرچند

 کار وجود دارد نیا

Boomerange  

 میخواه یجا م نیدر ا .میاشاره کرد لیمیا یریگ یپ یابزار برا نیبه ا نیقبل از ا

در  مثال اگر شما ی.برا میاشاره کن یابزار به نام زمانبند نیاز ا یگرید یژگیبه و

 رد د،یبزن امریکا در سیوبالگ نو کیرا به  یلیمیصبح ا 8در ساعت  تهرانشهر 
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فرستادن  لیمیا یبرا یاست و زمان مناسب امریکا در یساعت کار انیآن زمان پا

 یزیشما برنامه ر یرا برا لیمیزمان فرستاده شدن ا Boomerange .ابزار ستین

 .شود یشما ظاهر م لیم یدکمه کوچک در ج کیکند.با نصب برنامه،  یم

 یدزمان بن د،نواریآن را ارسال کن دیخواه یو م دیسینو یم را لیمیکه شما ا یوقت

 .شود یداده م شیشما نما یبرا

ه ک دیو مطمئن باش دیکن یزیرا برنامه ر لیمیا دنیزمان رس دیتوان یآنجا م از

 .رسد یشما به شخص م لیمیا

  Canned Responses ابزار

 یالگو برا کیدهد که  یامکان را م نیاست که به شما ا gmail از امکانات یکی که

ت عبارا یسر کیبه طور خودکار   لیمیکه اول و آخر هر ا دیخود داشته باش لیمیا

رات عبا نیکردن ا یشود که شما هر بار زحمت کپ یکار باعث م نیگذاشته شود .ا

 Canned یبر رو کیبا کل عوضو در  دیخود نداشته باش لیمیرا در متن ا

Responses شود  یم دتریمف یلیابزار خ نی.استفاده از ادیفه کنمتن مربوط را اضا

تان از  یریگیودر نامه پ دیکن بیترکBoomerange اگر شما استفاده از آن را با

 .دیآن ها استفاده کن

 Rapportiveابزار

که  یدرباره شخص یاست که به شما اطالعاتoutlook و gmail یبرا نیپالگ کی

از اطالعات را که با  یتعداد نجایا در دهد یم دیارسال کن لیمیا به او دیخواه یم

 مینیب یتوان بدست آورد را م یمRapportive استفاده از ابزار
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 شخص ییایمکان جغراف 

 سمتش در شرکت 

 ترییتو یحساب کاربر 

 نینکیل لیپروفا 

ابل ق یو برا میبدان شتریشود که در رابطه با شخص ب یاطالعات باعث م نیا همه

 .میاطالعات را بکار ببر نیمان  ا لیمیاعتماد کردن ا

در آن کامنت  میتوان یگذاشته است م یمطلب ترییدر تو رایمثال اگر اخ یبرا

و او جستج یو درباره  میکه ما وقت گذاشته ا دهدیکار به او نشان م نی.امیبگذار

 .میبفرست سیوبالگ نو نیرا به چند غامیپ کیکه  نینه ا میکرده ا

 

از انجام آنها  دیکه با یاطالع رسان لیمیسال ادر ار جیرا اشتباهات

 کرد یخوددار

از انجام آنها  دیوجود دارد که با نگیلدیب نکیدر هنگام ل جیاشتباه را نیچند

 انجیما در ا یخوب هستند ول میریکرد.اشتباهات اگر از آنها درس بگ یریجلوگ

 .دیریدرس بگ گرانیکه شما از اشتباهات د میهست نیخواستار ا

  Mass Emailingتفاده از نرم افزاراس

کنند که  یشما فراهم م یامکان را برا نیوجود دارند که ا یادیز یافزار ها نرم

گ بزر یاز شرکت ها یلیخ دیرا به طور همزمان  به چند نفر ارسال کن لیمیا کی
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 اریکار بس نیدهند اما در سئو انجام ا یها انجام م  لیمیاز ا یستیکار را با ل نیا

 :آن اشاره شده است لیاز دال یخبه بر نجایشده است.در ا انیشتباه با

 است یها کار دشوار لیمیاز ا یکردن انبوه نانیقابل اطم. 

 ا نفرآن ر کی رد،فقطیتان انجام بگ لیمیدر نوشتن ا یاگر شما اشتباه

 کنند یم افتیآن را در یادیکند بلکه تعداد ز ینم افتیدر

 اهیس ستیاسپم گزارش کنند نام شما در ل کی اگر مردم شما را به عنوان 

 رود یم

 ندهیبلکه شانس استفاده در آ دیکار نه تنها به اعتبار خود لطمه وارد کرده ا نیا با

 .دیکه سئو را به شما سپرده بود را از او گرفته ا تیصاحب سا لیمیا  ی

  تان لیمیا یساز یشخص  یقرار ندادن عبارات مناسب در الگو

 زاراز اب دیتوان یم دیکه عجله دار یزمان یاشتباه برا نیاز وقوع ا یریگجلو یبرا

undo send feature که از امکانات gmail دیاست  استفاده کن. 
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ما در ش تیسا تیباعث بهبود وضع نگیلدیب نکیبرد تا ل یزمان م چقدر

 گوگل شود یرتبه بند

 گنیلدیب نکیبرد تا ل یم زمان میاشاره کرد یطور که در بخش هدف گذار همان

 یسر کیزمان به  نیگوگل بگذارد و طول مدت ا یاثرات خود را در رتبه بند

 :دارد یعوامل بستگ

 که در صنعت مورد نظر شما وجود دارد یرقابت زانیم 

 شده در متن قابل رقابت هستند یهدف گذار یدیچقدر کلمات کل 

 نگیلدیب نکیتان در ل بانیرق تیفعال 

 دیکن یم جادیه شما اک ینکینوع ل 

 شما یو طول محدوده کار خچهیتار 

ز ا نگیلدیب نکیل یهستند که مدت زمان اثر گذار نیعوامل نشانگر ا نیا همه

در اهداف شما لحاظ شود و همه  دیموضوع با نیچند روز تا چند ماه ممکن است.ا

 .هد بودخوان ریامکان پذ یدفعه ا کی نگیلدیب نکیل یگذار ریبدانند که تاث دیبا

 نگیلدیب نکیل یکه به طور فعال برا یاست که شما در صورت نینه انایواقع ب انتظار

به  دیبا.شما ندیخود شو تیکنندگان سا دیبازد شیشاهد افزا د،یکرده باش تیفعال

 یدیا امچرا که باعث ن دیکوتاه مدت نگاه کن تیفعال  کیبه عنوان  نگیلدیب نکیل

مدت همراه  بلند تیفعال کی دیبا نگیلدیب نکیشود بلکه ل یکار م جهیشما از نت

 یدر شبکه ها تیو فعال یبه مشتر یعال یده سیمناسب، سرو یمحتوا جادیبا ا

و  تیاس دکنندگانیبازد شیتواند باعث افزا یها م تیفعال نیباشد.همه ا یاجتماع
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 هدف کسب سود و درآمد در کسب و کار شما شود.قدم برداشتن متداول به سمت

 شود. یسرعت روند کار شما م شیاباعث افز
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فصل چهارم

نگیلدیب نکیمورداستفاده در ل یها تکنیک

ا شم اریگرفتن وجود دارد اما  همه آنها به منابع در اخت  نکیل یبرا یادیز یها راه

دارد.هر چقدر رقابت در صنعت مورد نظر شما  یو صنعت مورد نظر شما بستگ

.و دیاستفاده کن نگیلدیب نکیدر ل  یتر یقو یمتدها  دازیباشد شما با شتریب

ما که ش ی.هرچه صنعت اشدشما سخت تر ب یگرفتن برا نکیممکن است ل یحت

باشد، شانس رشد و وارد تعامل شدن  دتریجد دیکن یم نگیلدیب نکیآن ل یبرا

موضوع،  نی.با علم بر اشود یم شتریاز آنها ب نکیو گرفتن ل سانیشما با وبالگ نو

کند  یشما آشکار م یرا برا نگیلدیب نکیمورد استفاده در ل  ییبخش،  فن ها نیا

 .بخش خواهد بود جهیها نت تیااغلب وب س یکه برا
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 )لینک بیلدینگ به روش دام گستری( گرفتن نکیبر ل یمحتوا مبن جادیا

 یادیز لیست که  به دالا ییاز متدها یکی نگیلدیب نکیل  جادیبر ا یمبن محتوا

 نیه  ااست ک نیا لیدال نیاز ا یکیکرده است  دایشهرت پ اریسئو کاران بس نیب

 دایادامه پ نگونهیروند ا نیآنان شده است.ا دنیو به هدف رس تیروش باعث موفق

 :کند یم

 

 تیاس یبه محتوا یکه کس دیتصور نکن نگونهیا

 دهد ینم تیشما  اهم

 جادیا یها کیدر فصل تکن از روند باال را یبعض

و  میقرار داده ا یمورد بررس  نگیلدیب نکیل

 .میقصد تکرار آن را  ندار

 نکیل یبا ارزش برا یمحتوا کی  جادیقدم اول ا

 : است ریگرفتن  است که شامل موارد ز

 

 کیگراف نفویا 

 یبصر اطالعات 

 راهنما 

 دئویو 

ایجاد محتوا

دام گستردن

اطالع رسانی

پیگیری
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و به نظر شان جالب،  نندیبکه افراد آن را ب دید نیمحتوا ها را با ا نیا شما

 یم جادیدهند،ا نکیو به شما ل  دیایاطالعات و سرگرم کننده ب ید،حاویمف

 نکیتا از آنها ل دیساز یخود با خبر م تیسا ی.سپس شما  افراد را از محتوادیکن

تقاضا  یکه از کس نیکه بدون ا دیهست دیام نی.بعد از گذشت زمان شما با ادیریبگ

 نیخود را در ب یتا محتوا دیقادر باش دیدهند،در عوض شما با نکیبه شما ل دیکن

 ایتا بتوانند آنها را در دن دیدر جامعه خود پراکنده کن رگذاریتاث سانیوبالگ نوب

 .پخش کنند

 دجایبه  ا ازیاست  و البته ن اجیبه زمان احت یزیچ نیبه چن یابیدست  یبرا

 است یریپذگذار است،اما خوب، کار امکان  ریتاث ییمحتوا

  گرفتن نکیبر ل یمحتوا مبن جادیا  کیاز تکن ییها مثال

آنان  تیقموف لیدل یموفق  وبررس نگیلدیب نکیل یها کیبخش ما به تکن نیا در

 تیاست که ممکن است هدف سا نیا میمتذکر شو دیکه با یزیچ .میپرداز یم

 تیب، ساگرفتن نبوده است اما خو نکیصرفا ل میکن یم یکه معرف یموفق یها

 .میریبگ ادی ییزهایاز آنها چ میتوان یبوده اند و ما م یموفق یها

 ایآداب و رسوم دن یراهنما نیدتریجد یخارج تیسا

 اریدارد بلکه بس ییبایز یمحتوا با مضمون تعامل است که نه تنها طراح کی نیا

 کند که با تمدن و آداب و رسوم هر یبه کاربر کمک م تیسا نیاست.ا زین دیمف

 .شود آشنا شود یکه به آن وارد م یمنطقه ا

www.takbook.com



 

 64 

http://www.swissotel.com/promo/etiquette-map/ 

 .است 63شده است و اعتبار صفحه تیسا نیا یبه صفحه اصل نکیل 68

 

 چه بوده است ؟ تیسا نیا تیموفق عامل

 یآسان است،کاف اریکند و طرز کار با آن بس یخوب کار م یلیخ تیسا نیا .1

تا متن مربوط به آدام و رسوم آن  دیمورد نظر را انتخاب کناست کشور 

 .داده شود شیکشور  نما

ه ک دیتوان فهم یو راحت م یکه فور یکار شده به طور زیتم اریبس یطراح .2

 .کند یچگونه کار م

 یم دیکتاب هتل را بازد یخارج تیاست که سا یمرتبط با افراد تیسا نیا .3

 .کنند

 یاست چرا که ندانستن در باره  دیمردم مفهمه  یبرا تیسا نیدر اصل ا .4

 .مشکل متداول است کیتمدن و آداب و رسوم مناطق مختلف،

 

 راک یقیسال تجسم موس 100

http://www.concerthotels.com/100-years-of-rock 
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 نکیل یتوجه مردم را برا تیسا نیچرا ا میتا متوجه شو میندازیب ینگاه دییایب

 :دادن جلب کرده است

 یمتن اضافه شده و فورا افراد را جذب م یبخش تعامل با افراد به محتوا .1

 .شود یکند و باعث ماندن آنها در صفحه م

 یقیو با قطعات موس دینمونه گوش فرا ده یها یقیبه موس دیتوان یشما م .2

 .دیدر تعامل باش

 راک( یقیاز افراد قرار گرفت)طرفداران موس یاریمورد استفاده بس .3

 

 You vs. John Paulson تیسا

ت بوده اس کایسئو کار باهوش در آمر کیاز  تیسا نیمورد استفاده در ا کیتکن

داد که درآمد ساالنه خود  یبوده است که به افراد اجازه م یتعامل تیسا کی نیا

 .کنند سهیرا با جان پالسن،بازرگان موفق فارکس،مقا

https://mahifx.com/john-paulson/ 

 کیکرد.و از تکن یخود هدف گذار home page صفحه یرو شتریب تیسا نیا

 نکهیاستفاده کرد.قبل از ا یشدن به صفحه اصل نکیل یبرا نگیلدیب نکیل یها

 تیباعث موفق زیداده شد.چه ج تیسا نیبه ا نکیل 200برداشته شود  تیسا نیا

 شد؟ تیسا نیا
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آسان  اریپرداخت، اما استفاده از آن بس یبه تعامل با افراد م تیسا نیا .1

 )دستمزد شما(دیپرس یسوال م کیاست جرا که فقط 

 نیشد که شما مشتاق ا یکرد و باعث م یافراد را جذب خود م تیسا نیا .2

 دینگه دار نییادامه مطلب پا دنید یکه اسکرول را برا دیشو

 یاکثر ما کار دشوار یدرآمد دارد براکه جان پالسن چقدر  نیا دنیفهم .3

 .است

را دارند چرا که به همه افراد مرتبط  یبه اشتراک گذار تیمطالب قابل نیا .4

 فارکس یاست نه فقط معامله گر ها

 

 را که داشتند اعالم کردند یسمت نیتر نییپا یموسس شرکت ها 18

 ریا تصاوت شامل مطلب است شتریمتفاوت است و ب یکم یقبل تیبا سا تیسا نیا

را که قبل از  یتیوضع نیتر نییشرکت هاپا یموسس ها تیسا نی.در ایبصر

 بزرگ خود داشتند به اشتراک گذاشته اند یها تیموفق

http://www.attendly.com/stories-of-failure-and-redemption-

18-startup-foundersshare- 

their-lowest-moments-before-coming-out-on-top/ 
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سمت ها و  نیباالتر یمتفاوت است،اکثر مصاحبه ها درباره  تیسا نیا .1

باعث دامن زدن  لیدل نیبرعکس است به هم تیسا نیهاست اما ا تیموفق

 شد یبه توجه مردم م

وف بوده معر اریخود بس یشرکت ها  و مصاحبه شونده ها در رشته کار نیا .2

 داشتند یادیز یدنبال کننده ها نیاندبنابرا

 نینابرارد،بیقرار بگ نیتوانست مورد استقبال افراد فعال و آنال یمحتوا م نیا .3

 باال بود اریگرفتن آن بس نکیشانس ل
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  مهمان پست

آنها مطالب ما  دیاست تا شا گرید یها تیسا یرو یمهمان روند پست گذار پست

، است،گوگل نکیگرفتن ل یبرا یکار راهکار موثر نیاز آنجا که ا دهند.را انتشار 

کردند  یراهکار استفاده نامناسب م نیخود از ا تیفیک یکه با مطالب ب ییها تیسا

 کیاکتاز ت یکیکرد.پست مهمان  به  بسرکو انکراز  نهیاستفاده به  لهیرا  به وس

ل مطالب پست به طرز قاب تفیشده بود و  ک لیگرفتن تبد نکیل یبرا یقو یها

مت کاس،   نیموضوع شد بنابرا نیآمده شد. گوگل متوجه ا نییپا یمالحظه ا

 یابله مروند مق نیاظهار کرد  که با ا یوب اسپم گوگل  با نوشتن پست میت  سیرئ

 تیفیمهمان با ک ین اعالم کرد اگر شما خواهان گذاشتن پست هایکنند.او همچن

از آنها  یکی  وبسیما تیسا). آن خواهند بود یرایپذ معتبر یها تیسا د،یهست

تواند  یم یگرفتن باشد چرا که گوگل به خوب نکیل یتنها برا دینبا نیا یول ( است

 .کندو نا معتبر  ییشده اند را شناسا جادیا نگونهیکه ا ییها نکیل

 

Ego bait 

Ego bait یزد.وقتپردا یم گرید یها تیسا یاز محتوا است که به معرف ینوع 

 نکیتا به شما ل رندیپذ یآنها هم راحت تر م دیکن یم یرا معرف یتیشما سا

 :میپرداز یجا به چند مثال م نیدهند.در ا

http://www.thelovelyplants.com/10-gardening-blogs-to-follow/ 

 از آنان یمختصر حیبا توض سانیوبالگ نو ستیل

http://go.brandshank.com/top-10-electronic-music-blogs-2011/ 
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 سی،فترییهمراه با آدرس تو یکیالکترون یقیموس سانیتا از وبالگ نو 10 ستیل

 آنها  moz rankبوک و

http://www.webdesigndev.com/roundups/30-most-influential-people-

in-web-design 

 و تیمنحصر به فرد همراه با عکس آنهاوآدرس وب سا تیطراحان وب سا ستیل

 شان یشبکه اجتماع

که به آنها اشاره شده است را  ییها تیتوانند توجه مردم و وب سا یها م نیا همه

ا را ه نکیاز ل یمیعظ ریشوند و س تشانیسا دیبازد شیجلب کنند و باعث افزا

 .بوده  است یها تیمحتوا براساس سا یکنند چرا که  هدف گذار افتیدر

 رسد یبه نظر م نگونهیا ego bait بر اساس نگیلدیب نکیل لیتشک  روند

 

 

 محتوا یگذارهدف

  محتوا یو هدف گذار یتصور کل اول قدم

 دیخود داشته باش یموضوع محتوا یبرا یتصور کل کیکه  دیدار اجیشما احت ابتدا

شما در رابطه با  تیمثال اگر سا ی.برادیخود ربط ده تیو آن را به موضوع وب سا

 :دیرا انتخاب کن ریز نیاز عناو یکیاست  باغ است شما ممکن زانیبرگر

تصور کلی و 
هدف

نوشتن محتوا اطالع رسانی پیگیری
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 10 یبرتر باغبان ینمونه از وبالگ ها 

 10 الهام بخش  باغ ینمونه طراح 

 10 رتییدنبال کردن در تو یبرا یبرتر باغبان سانینمونه از وبالگ نو 

ه ک ی.وقتستین یا دهیچیهستند که انجام آنها کار پ یساده ا یهمه نظرها نهایا

الگ  که کدام وب دیبگرد نیبه دنبال  ا دیتوان یم دیانتخاب کرد شما موضوع خود را

 .شما هستند یبرا یخوب یانتخاب نهیگز سانینو

در ذهن داشته  دیکردن افراد مناسب با دایپ ینکته وجود دارد که شما برا ندچ

 :دیباش

 ت و به هس یمورد نظر فرد فعال سیوبالگ نو ایکه آ دینکته توجه کن نیبه ا

 دیاو توجه کن ریاخ یپست ها

  دنبال کنندگان  یاجتماع یکه در شبکه ها  دیباش ییدنبال وبالگ هابه

 دارند یادیز

 دیکن دایتماس با او را پ اتیجزئ دیتوان یکه م دیمطمئن شو 

الگ وب دیبا دیسینو یم "برتر "با عنوان یزیگفت  که اگر شما چ دیآخر با ودر

است  یباشند.اهدف شما که افراد یلقب نیواقعا سزاوار چن دیابی یکه م یسانینو

آن افراد و  یدهند،برا نکیداشته باشند که به شما ل لیکه ممکن است تما

 .است یخوانندگان امر واضح

 

www.takbook.com



 

 71 

 نوشتن محتوا دوم قدم

ل شام دیکه نوشته شما با دیتوجه داشته باش دیاست اما با یبخش ساده ا نیا

جه تو دیخواه یکه شما م دیه باشباشد.توجه داشت سیدرباره وبالگ نو اتیجزئ

ما شامل نوشته ش دیپس با دیریبگ نکیو از او ل دیرا به خود جلب کن سیوبالگ نو

 :باشد ریموارد ز

 تیطرح وب سا ایو سیعکس وبالگ نو 

 ترییصفحه تو لیو پروفا تیبه وبسا نکیل کی 

 بودنشان ییاستثنا لیشما شدند و دل ستیکه آنها شامل ل نیا لیدل 

 

  یاطالع رسان ومس قدم

 سیحال نوبت آن است که به وبالگ نو دیمطلب خود را منتشر کرد نکهیاز ا بعد

بر با خ دیکرد یرا معرف تشیخود،  او و سا یدر محتوا نکهیو او را از ا دیبده لیمیا

 :میکن یرا  مشاهده م یاطالع رسان لیمیا نیاز ا ینمونه ا نجای.در ادیساز

 امیرحسین عزیز سالم

 یبرتر باغبان سیوبالگ نو 10 یکه در محتوا دیخواستم شما بدان یقط مف من

 10شامل  لیدل نیبه ا شما Url  به آدرس نکی.( لدیشده ا یشما معرف 2014سال

ا شم یها ییکه مطالب تان به همراه راهنما دیهست یبرتر باغبان سیوبالگ نو

 .شما نام برده شوداز  نطوریاست که ا نیو جالب بوده و سزاوار ا دیمف اریبس
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که تمام  دیو مطمئن شو دیما مراجعه کن تیبه سا دیتوان یم دیبود لیما اگر

 .نوشته شده درست است اتیجزئ

 دیباش لیاگر شما ما کنم. یم یقدر دان دیکه شما داشته باش یاز هر بازخورد من

 .ودش یما م یباعث خوشنود دیخود آن را به اشتراک بگذار تیسا ای ترییکه در تو

 رضا باتشکر،

 

 خراب یها نکیبا استفاده از ل یساز نکیل

 یم نکیصفحه ل کیها به  تیاست که وب سا یخراب یها نکیپر از ل نترنتیا

 یلیکرده و به هر دل رییآدرس آن تغ ایبرداشته شده و  ایکنند اماصفحه مورد نظر 

 تیاه به سها ک تیسا نیبه صاحبان ا دیتوان ی.شما مستیقابل استفاده ن گرید

که با توجه به  دیو از آنها بخواه دیکرده اند اطالع ده نکیرفته ل نیاز ب یها

 .دهند نکیبه شما ل یقبل نکیل یموضوع مطلبتان به جا

 : است نگونهیکار ا نیانجام ا روند

 خراب یها نکیکردن ل دایپ 

 محتوا جادیا 

 یاطالع رسان 

 دیخواه یو م دیکن یرا اداره م یلبن یشرکت تست فرآورده ها کیمثال شما  یبرا

 یمیقد یدانشگاه  که صفحه ا کی.دیکن جادیا نگیلدیب نکیآن ل یبخش علم یبرا
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 ییاه نکیاز ل یلیدارد در منطقه شما وجود دارد اما خ یاتیمنابع لبن یتر در باره 

 یدانشگاه اطالع م تیدوستانه به صاحب سا یلیکه کرده است خراب اند.شما خ

ست کرده ا نکیرفته که به آنها ل نیصفحات از ب یبروز خود را به جا و منابع دیده

 یاوقات شما م یتواند بارها و بارها تکرار شودگاه یروند م نی.ادیده یم شنهادیپ

 یم یو گاه دیده شنهادیها پ تیرا به سا دیداشته ا لیکه از ق یاتیمحتو دیتوان

 .دیکن جادیخاص ا ییمحتوا دیانتو

 

  نکیل یایاح

ها به  تیها است که وب سا نکیل یایخراب، اح یها نکیمتفاوت تر از ل یمک

 .شما کسب نشده است تیسا یدر سئو برا یکرده اند اما ارزش نکیشما ل

 .وجود دارد یمختلف نکیل یایاح یها یاستراتژ

404 

 گریشما اشاره کرده اند که د تیاز سا یهستند که به صفحات ییها نکیها ل نیا

کردن  دایپ یبرا یابزار مناسب  Open Site Explorerجود ندارندآن صفحات و

 ها است نکینوع ل نیا

آن  دیبخواه تیاز صاحب سا ایو  دیده ریمس رییها را تغ نکیل نیا دیتوان یم شما

 دهد رییرا تغ
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 کردن به آن نکیبدون ل  تیسا کیبه  اشاره

 کی نکند.با نکیاما لشما اشاره کند  تیبه سا یموضوع متداول است که کس نیا

 مانند یی.ابزار هادیکن نکیآن متن درخواست ل سندهیاز نو دیتوان یساده م لیمیا

mention.netوGoogle Alerts وFresh Web Explorer  کاوش مناسب  یبرا

 هستند

 نکیبدون ل ریتصاو

دون شما را ب ریکه تصاو دیابی یرا م ییها تیافتد که شما وب سا یاتفاق م یلیخ

به  یدگیدرخواست رس یکنند.بجا یت دادن آن به شما پست منسب

گرفتن از آنان  نکیل یفرصت برا نیگوگل است ،از ا یکه برا  DMCAاتیشکا

کردن  دایپ یبراGoogle’s Image Search وTinEye . از ابزاردیاستفاده کن

عکس ها به شما  نینسبت دادن ا یها و در خواست برا تیگونه سا نیصاحبان ا

 .دیفاده کناست

 نگیلدیب نکیل یها تکنیک یایدن

از آن  دیتوان یکه شما م نگیلدیب نکیل کیاز صدها تاکت یریفصل به مقاد نیا

ابع شما به من یمتد انتخاب پرداخته است. دیاختراع کن یحت ا یو دیاستفاده کن

 دارد. یو زمان شما بستگ ت،مخاطبانی،حرفه،خالق
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فصل پنجم

نگیلدیب نکیل یریگاندازه  اریمع

از آنها آگاه  دیوجود دارد که شما با نکیل یبرا یادیز یریاندازه گ یها اریمع

زاوار س ای. و آدیرا بدان نکیکند تا ارزش هر ل یبه شما کمک م ارهایمع نی.ادیباش

دست ب یبدست آوردن آن است و چقدر منابع برا یکردن برا بیدنبال کردن و تعق

 است. ازیآوردن آن ن

 نکیل لیپروفا یجستجو زگریکه شما از آنال یزمان یبرا یریاندازه گ یها اریمع نیا

 دیدمفیکن ی(  استفاده متیوب سا کیها در  نکی)گزارش جامع ازتعداد و انواع ل

خود. تیوب سا یو چه برا بانیرق تیوب سا بیتعق یاست چه برا

www.takbook.com



 

 76 

 دامنه اعتبار

 یارزش صفحه اصل میتوجه کن  تیسابه ارزش تک تک صفحات وب  نکهیا یجا به

 ینی. که معموال ارزش آن با عناومیسنج یم تیرا به عنوان ارزش کل وب سا

شوند.رتبه  یداده م شینما یاعتبار صفحه اصل ایو Domain Authorityمثل

د و تعدا ی هیبر پا یریاندازه گ نیگردد و ا یگوگل محاسبه م لهیصفحه به وس

از  یندرتبه ب نیشود.ا یم تیوب سا یبه صفحه اصلاست که  ییها نکیل تیفیک

از  میتوان یما م توان گرفت. یاست که م ینمره ا نیباالتر 10است که  10تا  1

روش  نیا نکهی.با وجود امیببر یپ تیبودن سا یقو زانیبه م یرتبه صفحه اصل

تبه ر یابیارز یبرا یدهد اما متد خوب یرا به ما م تیصفحه از سا کی یفقط رتبه 

شوند و سپس به  یداده م یها اغلب به صفحه اصل نکیاست چرا که ل تیکل سا

ه  صفح یگفت که ابزار رتبه بند دیبا نجای.در اابدی یم انیجر یصفحات داخل

Toolbar PageRank یگوگل باهم متفاوت اند.ابزار رتبه بند یقیحق یو رتبه بند 

 جادیا plug-in/extension نیاستفاده از پالگ ایآن در مرور گر و  صبکه با ن

شودو متفاوت از  یم یبار توسط گوگل بروز رسان کیماه  4 یشود هر سه ال یم

 یروز مب عایسر ییها تمیگوگل است که با استفاده از الگور یقیحق یرتبه بند

مشاهده ” Toolbar" PageRankکه شما در ابزار  یرتبه ا لیدل نیشوند.به هم

 تیااست که رتبه س لیدل نینشده است به هم یوز رساناست و بر یمیقد دیکن یم

 دهد. یم شیرا صفر نما دیجد یها

است. که  100شود و نمره آن از صفر تا  یمحاسبه م Moz لهیدامنه به وس اعتبار

جستجو  جیدر نتا دامنهکند که  یم ینیب شینمره است.اعتبار دامنه پ نیباالتر 100

www.takbook.com



 

 77 

  میهمکند تا بف یصفحه کمک م یکنار رتبه بنددر   زین نیچقدر موثر بوده است.ا

 است. یچقدر دامنه مان قو

 دیخواه یاست چرا که شما م یمسئله مهم تیتوجه به اعتبار سا نگیلدیب نکیل در

دامنه  کیاز  دیریگ یکه شما م ینکیکه معتبر باشد.اگر ل دیریبگ نکیل یتیاز سا

خص گوگل مش یود چرا که براش یم زیشما ن تیاعتبار سا شیباشد باعث افزا یقو

به مثال، رت ی.برادیرا دار یخوب هو ارزش  رتب دیهست یخوب تیشود که شما سا یم

ها به  تیاز وب سا یلیاست خ 99است و اعتبار صفحه آن  CNN،8 تیصفحه  سا

دارد  یتیفیباک یاست و محتوا یمعتبر تیدهند چرا که سا یم نکیل تیسا نیا

 یتیاگر سا نیدهد بنابرا ینم نکیل فیضع یها تیبه سا  CNN تیو از آنجا که سا

 .است یخوب تیاست که حتما آن هم سا نیا نشانگر ردیبگ نکیاز او ل

 

 قدرت دامنه یریاندازه گ ابزار

 PageRank extension for Chrome برا(ی chrome) 

 MozBar اعتبار صفحه یریاندازه گ یبرا 

 Google Toolbar for PageRank یبرا internet explorer 
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 اعتبار صفحه   تیتقو

ر د دیکن یم جادیاخبار خود ا ایوبالگ و  یپست ها یرا برا یشما صفحه ا یوقت

 .دیگرفتن به وجود آورده ا نکیل یبرا یشانس قتیحق

ر قهوه اسپرسو د نیشاپ شما به عنوان بهتر یبه صفحه کاف یتیاست سا ممکن

از   نگیلدیب نکیل یبرا یقبل از وقت گذار دیشما با نیکند.بنابرا نکیل تلیسا

صفحه شما وجود  یابیارز ی.دو ابزار برادیخود مطمئن شو تیارزشمند بودن سا

( page rank.ما قبال راجب رتبه صفحه )page authorityو page rankدارد:

اعتبار  یابیارز هیاست که شب Mozاز  یابزار page authority میصحبت کرده ا

تفاوت که ارزش تک تک  نیکند، با ا ی( عمل  مdomain authority)یدامنه اصل

 .کند یصفحات را به طور جدا  بازگو م

 

 انکر متن

 اریمع کیبه عنوان  دیاکنون اجازه ده میصحبت کرده ا انکرقبال درباره متن  ما

 .میسئو کارها ازآن استفاده کن یبرا یریاندازه گ

شاخص است که موضوع صفحه  کیعنوان گوگل به  ی( برا انکر)متن تکست  انکر

 محتوا کیمثال اگر من به   یدهد.برا یشده است را نشان  م نکیکه به آن ل یا

 نیبدان معناست که ا نیدهم، ا نکیل "روال تناسب اندام "با استفاده از عبارت   

 تمیاز الگور یمطلب در بخش نیاروال تناسب اندام است.گوگل از  یصفحه در باره 

 یدیند که کلمه کل یم یریگ جهیطور نت نیکندو ا یخود استفاده م یبندرتبه 
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 یباشد.سالها"روال تناسب اندام " دیکند با یکه رتبه صفحه شان را مشخص م

و کاران سئ یبرا یدیبه عنوان کلمه کلتکست  انکردر  ینیاستفاده از عناو یادیز

 یاکنون هم تا حدشده بود.و  لیرتبه گوگل تبد شیافزا یبرا یبه  روش خوب

 است. نگونهیا

 نیکاسته شده است.و ا یگوگل تا حد یموضوع در رتبه بند نیا ریازتاث  البته

در  رتبه شان شیافزا یموضوع برا نیاز اندازه سئو کاران از ا شیبخاطر استفاده ب

 ی مهیرپنگوئن شروع به ج تمیالگور لهیگوگل بوده است.و گوگل به وس یرتبه بند

 ها کرده است. تیاگونه س نیا

Rand از  یدر فصلWhiteboard Friday کرده که گوگل از چه  ینیب شیپ

 استفاده کرده است.تکست  انکر یبه جا یراهکار

هنگام  .ودیعمل کن اطیبا احتتکست  انکرهنگام استفاده از  دیوجود شما با نیا با

تفاده عبارت اس کیبه طور مداوم از  دینباتکست  انکرنوشتن  عبارت در 

 انکربا  ییها نکیل ایندارند و  تیفیبا ک یکه محتوا ییها نکیل یکرد.خصوصا برا

 یعیطب دیممکن است با هتا آنجا کتکست  انکر.عبارت داخل یطوالن یهاتکست 

 نام شرکت شما باشد. ایو  یتواند شامل نام تجار یبه نظر برسد و م

 :تکست  انکر یریاندازه گ ابزار

 Open Site Explorer دیکن کیکلتکست  انکر نهیگز روی 

 Majestic SEO 

 AHREFs 
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 ها نکیل تعداد

 ییها نکیکه تعداد ل دیدار میشما حتما تصم نگ،یلدیب نکیل اتیاز انجام عمل بعد

 سهیا در مقاشم تیسا شرفتیکه پ دیبدان دیشما با نی.همچندیرا بدان دیکه گرفته ا

 تا چه حد بوده است. بانتانیبا رق

 شما نشانگر یافتیدر یها نکیل زانی،م میکه در فصل قبل اشاره کرد همانطور

مهم تر از  تیفیدهد.هرچند که اگر ک یشما را نشان م تیبودن سا یقو زانیم

 .ستینباشد کمتر هم ن یافتیدر یها نکیتعداد ل

 ما مهم هستند: یبرا لیها به دو دل نکیل تعداد ،یریاندازه گ یبرا یاریعنوان مع به

 گنیلدیب نکیل یاستراتژ یریدر به کارگ تیموفق زانیم یریگ اندازه .1

 بانیرق تیخود با سا تیسا سهیمقا یبرا یاریمع .2

 یبرا زین فتیها  به فاکتور  ک نکیموارد استفاده شمارش تعداد ل نیدو ا هر

 دارند. اجیسودمند شدن احت

 سهیامق بانیرق تیخود را با سا تیداده شده به سا یها نکیکه ما تعداد ل یهنگام

 که در رتبه مان میها شو نکیدر تعداد ل یامکان دارد که متوجه اختالف میکن یم

 میارد یمثال اگر ما سع یکند.برا یم  جادیا یگوگل تفاوت یرتبه بند جیدر نتا

ر اول که د ییها تیو وب سا میکن بکس یرتبه ا "یچوب زیم" یدیکلمه کل یبرا

 کیگرفته باشند  به شما  نکیل 1000وند ش یداده م شیگوگل نما جیصفحه نتا

 تیاس نیرقابت با ا یبرا یا ژهیدهند و البته شما به توجه و یم یقو یحس رقابت

 .دیدار اجیها احت
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 ها : نکیتعداد ل یریاندازه گ ابزار

 Open Site Explorer 

 Majestic SEO 

 AHREFs 

 

 (ی)صفحه اصلیگرفتن از دامنه اصل نکیل

نسبت  است یگوگل فاکتور مهمتر یبرا تیسا  کی یاصلگرفتن از صفحه  نکیل

از پنج صفحه  CNN تیمثال اگر سا یها از همه صفحات .برا نکیبه تعداد ل

ود ش یدامنه شمرده م کیاز  نکیدهد به عنوان پنج ل نکیمتفاوت خود به شما ل

 هستند. CNN.comمربوط به آدرس  نکیچرا که همه آن پنج ل

 کیو  نکیل کیدهد.به عنوان  نکیفحه اخبار به شما لص کیاز   BBC تیسا اگر

 .دیآ یبه حساب م یاز دامنه اصل نکیل

شده  به شما تیسا کیاست که از  ییها نکیمهمتر از تعداد ل یاز دامنه اصل نکیل

.گوگل شما است تیسا دکنندگانیتعداد بازد یابیارز یبرا یاست چرا که نشانه خوب

دارد  یحق را کی تیکند. و هر سا یحساب م یرا کیرا  یاز دامنه اصل نکیهر ل

 دهند.چرا نکیبار به شما ل دشان چن تیکه از صفحات مختلف سا ستیو مهم ن

در  یرو ادهیشود که از ز یکار باعث م نیشوند.ا یشمرده م یرا کیکه فقط 

 شود. یریکردن جلوگ نکیل
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ز صفحات متعدد دادن  ا نکیشوند.ل یم جادیمتفاوت ا قیمتعدد از طر یها نکیل

ن است که آ یسبک ها است.اما سبک متداول تر آن  سبک نیاز ا یکی تیسا کی

دادن است که از  نکیاز ل ینوع دیوا تینامندسا ی( مsite wide) دیوا تیرا سا

مثال در هدر،فوتر و  یاشود . بر یمورد نظر داده م تیبه سا تیهمه صفحات سا

است  "blogroll"  نکیاز آنها ل یل متداول..مثارندیگ یقرار م تیسا کی دباریسا

ها ارزش  نکیل نگونهیوجود دارد.به طور عموم ا تیکه در تمام صفحات وب سا

 اسپم هستند. کیاوقات به عنوان  یگاه دیوا تیسا یها نکیندارند. ل یچندان

شده  مهیگوگل جر لهیکرده بود که به وس یرا بررس تیسا کی نمونه از وبسیما 

شما  نیبنابرا داده بود. نکیل انشیدر تمام صفحاتش به صفحه مشتر بود چرا که

 تیفیبا ک یها تیو فقط از سا دیاستفاده کن اطیها با احت نکیگونه ل نیاز ا دیبا

 .دیریها را بگ نکیل نگونهیا

 :یبه صفحه اصل نکیل یریاندازه گ یها ابزار

 Open Site Explorer - click on the “linking domains” tab 

 Majestic SEO 

 AHREFs 

 

 شونده نکیل تیدهنده به سا نکیل تیسا طابترا

ل به گوگ یبرا  تیسا کیداده شده به  نکیمرتبط بودن ل ایآ نکهیرابطه با ا در

مورد بحث و گفتگو قرار گرفته  ریخ ایدارد  تیاهم نکیل یارزش برا کیعنوان 
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باشد.چرا  دهرنیپذ تیرتبط با سام دیداده شده با نکیکه ل دیگو یاست.قانون به ما م

ا اگر دهند.ام نکیل گریکدیهم به  همرتبط ب یها تیاست که سا یعیطب یکه امر

دهد چه؟شما ممکن است   نکیقهوه است ل یشما که درباره  تیبه سا BBC تیسا

را از  نکیکه ل دیشما نخواه تیبا سا BBC تیارتباط بودن سا یفقط به خاطر ب

 شیا افزاهدف شم م،ینگاه کن هیبه قض نگیلدیب نکیفرا تر از ل . اما  اگردیدست ده

 کیبه  ساده دکنندهیبازد کیاست که از  نیتان به منظور ا تیسا دکنندگانیبازد

ه دنبال ک یباشد که افراد ییدر جا دیشما با نکیل نیشوند.بنابرا لیتبد یمشتر

ز سئو به ا شتریب نکیارزش ل نی.بنابرانندیمطالب مرتبط با شما هستند آن را بب

 خاطر کسب درآمد است.

گوگل  ی( برا انکر)متن تکست  انکرگفته شد،  تکست  انکرکه در بخش  همانطور

شده است را  نکیکه به آن ل یشاخص است که موضوع صفحه ا کیبه عنوان 

 کرانعبارت  ایپردازد که آ یمطلب م نیا یدهد و بعد به جستجو درباره  ینشان  م

بط جه گرفت که مرتیتوان نت ی.پس مریخ ایالب صفحه ارتباط دارد با مطتکست 

ارد.پس د تیگوگل اهم یرتبه بند یبرا یگوگل به عنوان فاکتور یبودن محتوا برا

رتبط م نکیمحتوا  جهت گرفتن ل تیفیاست که به ک نیکار ا نیهم اکنون بهتر

 .دیبپرداز تتانیبا موضوع سا دکنندگانیوبه مرتبط بودن بازد

 

 در صفحه نکیل مکان

.شما دیوبالگ درباره قهوه دار کیو  دیکن یم یزندگ تلیکه شما در سا دیکن تصور

به  تیقهوه با خوانندگان وب سا یرا در باره یکه مطلب دیممکن است بخواه
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شما واقعا  د؟اگریده یرا در کدام قسمت صفحه قرار م نکی. لدیاشتراک بگذار

 یواضح قرار م ییدر جا راآن  نند،حتمایرا بب نکیکه خوانندگان آن ل دیبخواه

ر د ایبه عنوان صفحه و  کینزد ایصفحه و  ی.ممکن است آن را در بدنه اصلدیده

 .دیشاپ باشد قرار ده یکاف یکه درباره  ییداخل محتوا

 صفحه را تا دکنندگانیاز بازد یلی.خدیده یحتما آن را در فوتر خود قرار نم شما

در  یدیمف زیکار را بکنند انتظار ندارند که چ نیو اگر هم ا کنند یانتها نگاه نم

 کنند. دایصفحه پ نییپا

 یم یرا ارزش گذار نکیکند و براساس آن ل یتوجه م نکیبه مکان ل گوگل

 کاهد چرا که یباشد گوگل از ارزش آن م تیسا کیدر فوتر  نکیل کیکند.اگر 

 ریآن وجود ندارد در غ کاربر در یبرا یکند که مطلب مهم یتصور م نطوریا

داده شده به  یها  نکیمکان ل گوگل کردند. یآن را پنهان نم فوتردر  نصورتیا

 یها نکیل %50 که ندیمثال اگر بب یبرا کند. یرا در مجموع نگاه م تیسا کی

مداد قل فیشما را ضع نگیلدیب نکیل شما در فوتر قرار دارد. تیداده شده به سا

 شما داشته باشد. تیبه سا یتر قیدق یکه بررس ردیگ یم میکند.و تصم یم

که به شما شده است در  ییها نکیل %50که  ندیاگر گوگل بب نکهیا گرید مثال

که  شود یم یعالمت شیبرا نیباشد اماا یکار قانون نیا دیبار قرار دارد  شا دیسا

 یجا به نکیاز دالالن ل یلی. چرا که خدیکرده باش یداریها را خر نکیشما ل دیشا

 گذارند. یم دباریرا در داخل محتوا بگذارند آن را در داخل سا نکیل نکهیا

 نکیخواهند به شما ل یکه م ییها تیکه سا دیمطمئن شو دیعلت شما با نیهم به

 کنیبا ل یمتن انجام دهند.مشکل کیکار را در داخل  نیدارند که ا لیکنند تما
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ار ب دیدر سا دیجد یها نکیگرفتن ل بار وجود ندارد اما قرار دیدر سا یمیقد یها

 .ستین یعالمت خوب
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 فصل ششم

 

 استرانژی های کاله سفید در مقایسه با استراتژی های کاله سیاه

شما اغلب از سئو کارها درباره ی کاله سیاه ها و کاله سفید ها و البته یک منطقه 

ا زمانی که موضوع لینک مخصوص ها شنیده اید. "کاله خاکستری"سوال برانگیز 

این فصل به خالصه ای از تفاوت آنها و جوانب مثبت و منفی آن  بیلدینگ است.

 می پردازد.
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 استراتژی کاله سفید

کاله سفید ها معموال کسانی هستند که کم تر ریسک می کنند و به خوبی به 

از استفاده  عمل می کنند. Bing  و  Google دستورالعمل های داده شده ی

تکنیک های کاله سفید ها بدین معناست که هنگامی که موتور جستجو به دنبال 

 سایت های متخلف برای جریمه می گردد شما به دردسر نخواهید افتاد.

 کاله سفید ی ها تکنیکمثال هایی از 

 ایجاد محتوای روشنگر و با ارزش خودشان 

 در تعامل  ساخت یک اجتماع حقیقی و پرشور که با وب سایت و یکدیگر

 .باشند

  نوشتن پیا م های شخصی برای معرفی سایت به افرادی که مرتبط به تجارت

 .آنها است

شامل نگرانی نداشتن راجب جریمه شدن  توسط موتورهای  جوانب مثبت

است .متدهای کاله سفیدان برای کاربران واقعی ،خیلی خوب نتیجه  جستجو

 ذارد که یک شبه از بین نمی رود.میدهد و تاثیر بسزایی در طوالنی مدت می گ

شامل این است که تمرکز بر روی اهداف بلند مدت دارند تا کوتاه  جوانب منفی

تکنیک های کاله سفید معموال زمان زیادی می برد تا تاثیر بسزایی در  مدت.

افزایش بازدیدکنندگان سایت و درآمد شما دا شته باشند چرا که کمتر سلطه جو 

 هستند.
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  ی های کاله سیاهاستراتژ

لقب کاله سیاه ها قبال فقط به هکر ها داده می شد.اما اکنون به تکنیک هایی که 

برای تجاوز از دستور العمل های موتور های جستجو ایجاد می شود نیز گفته می 

شود.این تکنیک ها به دنبال راه گریزی از الگوریتم های موتورهای جستجو هستند 

 ای آنچه سزاوارش هستند در رتبه بندی گوگل بدست آورند.روتا بتوانند رتبه ای 

 راهکار های پنهانی

 نشان داد محتوایی متفاوت از آنچه کاربر می بیند به موتورهای جستجو 

 لینک گرفتن پنهانی از سایت هایی که حفره امنیتی ندارند 

  متن های پنهانی حاوی تعداد زیادی کلمه کلیدی که فقط موتور های

 و کاربر قادر به دیدن آنها نیست. توانند آنها را مشاهده کنند جستجو  می

این روش ها برای طوالنی مدت جوابگو نیستند چرا که موتور های جستجو آنها 

ه مدت به افزایش بازدید کنندگان را پیدا کرده و متوقف می کند.ولی برای کوتا

 .کمک می کند

 ت است ؟پایدار کاله سفید قابل اهمی های چرا استراتژی

شما یک  تجارتی را شروع می کنید که می خواهید برای سالها آن را ادامه دهید 

و رقابت کنید. اگر چنین تصمیمی دارید باید قبل از پذیرش تاکتیک های موجود 

از میزان ریسک پذیری آن آگاه شوید.حتی در تجارت آفالین هم به همین منوال 

 کن است تاثیر بدی در تجارت ما بگذارد.است و انجام تاکتیکی با ریسک باال مم
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در یک تجارت شما باید جنبه های ریسک دار و جنبه های  مفید  یک فعالیت را 

 سبک و سنگین کنید.

دلیل اهمیت استراتژی  های کاله سفید برای یک وب سایت :این متدها ریسک 

را  گلپذیری کار شما را به حداقل می رسانند واحتمال جریم شدن شما توسط گو

به حداقل می رسانندو مهم تر از آن برای اینترنت، صنعت شما و تجربه ی مشتریان 

ارزش قائل اند.اگر شما می خواهید که مشتریان با وفایی داشته باشید که عالوه بر 

اینکه از شما خرید می کنند شما را به دوستان خود هم توصیه کنند باید برای 

تهیه کردن مطالب مفید و ارزشمند یکی از این  آنها تجربه ی خوبی ایجاد کنید.

 .را ه ها است

 ممکن است فردا دیگر جواب گو نباشد. حقه ای که امروز برای شما کار می کند،

خیلی از کاله سیاه ها ممکن است روش های مشکوکی را جایگزین روش های 

 جا استسابق خود کنند و به همین منوال چرخه ادامه  داشته باشد.اما مشکل این

که بسیاری از تجارت ها پذیرای چنین لینکی نیستند.و نمی توانند مدام نگران این 

باشند هر لحظه ممکن است اتفاق بدی برای سایت شان بیفتد.و موتور جستجو 

 تخلف سایت آنها را پیدا کند و جریمه ی شان کند.
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 چند مطلب کوتاه درباره ی خرید لینک

می دشوار به نظر برسد،مخصوصا برای زمانی که شما  ممکن است لینک بیلدینگ ک

به تازگی شروع به ایجاد یک شهرت،ویا پیدا کردن مشتری و حتی تولید محتوا  

کرده اید.و سئو کار ها به دنبال راههای میانبر برای ساده کردن این روند  هستند 

 ویکی از این راههای میانبر اغلب خرید لینک است.

  خالف قوانین گوگل استخرید لینک کامال م

خرید و فروش لینک به عنوان معبری برای افزایش رتبه صفحه:شامل مبادله ی 

پول با لینک و یا پست های حاوی لینک ،مبادله ی کاال یا سرویس با لینک و یا 

فرستادن محصول به طور رایگان برای یک وبالگ نویس تا درباره ی آن محصول 

 ی باشد.متنی حاوی یک لینک بنویسد،م

گوگل به شدت به این موضوع توجه می کند، چراکه  خرید لینک باعث می 

شودنمایش نتایج  جستجوی گوگل برای کاربر تغییر کند.گوگل از شرکت ها می 

خواهد طوری کنند که بخاطر سزاوار بودن،در نتایج جستجوی گوگل اول باشند نه 

 به خاطر جیب پر پول شان.

. این "لینک هایی که باعث بهبود رتبه صفحه می شود"گوگل صراحتا اعالم کرد 

جمله بیانگر تفاوت این لینک ها با لینک های خریداری شده و تبلیغاتی است می 

 باشد.

خرید لینک جهت تبلیغات برای آگاه شدن افراد از تجارت شما ایرادی ندارد اما 

د مئن شویگوگل اعالم کرده که اگر شما قصد چنین کاری دارید می بایست مط
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که این لینک ها در رتبه سایت شما تاثیری ندارد.برای این کار چندین راه وجود 

 دارد:

 به لینک nofollowاضافه کردن صفت 

 که گوگل نتواند آن را تشخیص دهد Javascriptساخت لینک با 

به یکی از صفحات سایت خود لینک کرده و آن صفحه را در سایت مورد نظر ری 

 مدایرکت می کنی

این تکنیک ها بدین معنا است که تبلیغات تاثیری در رتبه سایت شما نخواهند 

 داشت.و در نتیجه در نمایش سایت شما در نتایج جستجوی گوگل تاثیری ندارد.

 

 جریمه ها و سئوی کاله سیاه 

اگر شما از دستورالعمل های تعیین شده تجاوز کرده اید  بسته به شدت نقض 

مشکل را رفع کنید  جریمه می یا تا زمانی که  تا چند ماه وقوانین از چند هفته 

و از نتایج جستجوی گوگل حذف می شوید.چندین مثال از شرکت هایی که شوید 

 جریمه شده اند وجود دارد:

JC Penney برای خرید لینک هایی که   جریمه سنگینی  2007ریه سال ودر ف

اه به اضافه ی از بین بردن حاوی کلمات کلیدی بود، شد جریمه آنها چندین م

 بسیاری از لینک ها بود.
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به خاطر تخفیفی که روی محصوالتش   Overstockچند هفته بعد ار آن  سایت 

به خاطر لینک گرفتن به دانشگاه ها می داد جریمه شد و  مجددا جریمه ی او هم 

 چندین ماه بود تا دوبار سایتشان نمایش داده شود.

ریه واست.که در ف  Interfloraیس سایت گل فروشی یک مثال معروف در انگل

که گوگل به طور مستقیم .روز طول کشید 11جریمه سنگینی شد  اما فقط  2013

 توضیحی نداد اما باور داشت که لینک ها مرتبط بودند.

همه این مثال ها به خاطر اینکه شرکت های معروفی بودند،اخبار جریمه شدنشان 

جریمه می کند اما  رفت.گوگل مرتبا اینگونه رفتارها راتیتر روزنامه ها قرار گ

 اغلبشان همانند مثال های باال تیتر روزنامه ها نمی شوند.

 جریمه های گوگل انواع مختلفی دارد در اینجا مختصرا به آن می پردازیم

 جرایم دستی

 ضدر این نوع از جریمه ها، تیم وب اسپم به طور دستی بعد از پیدا کردن موارد نق

دستورالعمل ها شروع به حریمه ی سایت ها می کند.این نقض دستورالعمل ها می 

تواند شامل خرید لینک،ری دایرکت کردن آب زیرکاهانه و ترفند های کاله سیاه 

باشد.برای بیرون آمدن از جریمه شما ناچارید که یک  درخواست تجدید نظر برای 

 گوگل شامل موارد زیر بنویسید:

 که برای رفع مواردی که به خاطر آن جریمه شده اید،انجام داده اید. ذکر کار هایی

 برنامه  ریزی که برای دور شدن از این متدها ،ریخته اید

 شواهد محکم برای هر دو مورد باال
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بعد از آن گوگل تصمیم می گیرد که جریمه شما را بردارد یا خیر.گاهی ممکن 

ردی را که به خاطر آن جریمه شده اید است که به شما بگوید که به طور کامل موا

را رفع نکردید.برای مثال شما به خاطر لینک های بی کیفیت جریمه شده اید و 

 هنوز به طور کامل آن لینک ها را از بین نبرده اید.

اگر می خواهید بدانید که آیا جریمه ی دستی شده اید،می توانید به بخش جریمه 

 مراجعه کنید. های دستی در ابزار گوگل وب مستر

در این روش گوگل به طور اتوماتیک  جرم سایت ها را   جرایم الگوریتمی

شناسایی می کند و آنها را جریمه می کند.در  حالت بعد از اینکه که شما مشکلی 

دفعه بعد که گوگل سایت شما را  را که به خاطر آن جریمه شده اید رفع می کنید

د.گاهی اوقات شما ناچار می شوید که یک بازبینی می کند جریمه را برمی دار

درخواست تجدیدن ظر برای گوگل بنویسی تا او چک کند که آیا مشکل را رفع 

 کرده اید یا خیر.

 

 متد خوبی نیست ؟ "تجارت لینک  "چرا 

در سالهای گذشته تجارت لینک متد خوبی برای لینک گرفتن محسوب می 

ته شناخ "لینک دو طرفه"و"له لینکمباد"شد..تجارت لینک همچنین با نام های 

 .همی شد. .هر چند که همانند خیلی از تکنیک های لینک بیلدینگ،بال استفاده شد

و بجای مبادله ی لینک با سایت های مرتبط و قوی ، سئو کاران دست به لینک 

گرفتن از هر سایتی زدند.و بعد از آن به خاطر کیفیت پایین سایت دیگر به آن 
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قابل از آن  سایت لینک  می تند چرا که آنها هم باید به طور ملینک نمی داد

 گرفتند.

همچنین این موضوع باعث شد که سایت ها صفحاتی  برای فروش لینک قرار دهند 

  www.example.com/links.htmlشان به این فرم بود: URLکه آدرس 

از لینک هایی بودند که به سایت هایی که اصال مرتبط نبود داده  این صفحات پر

بنابراین گوگل شروع به بی ارزش کردن لینک هایی کرد که به خاطر  شده بود.

لینک گرفتن به طور متقابل ، لینک کرده اند.گوگل  بخشی  در باره ی تجارت 

 لینک بیلدینگ در دستور العمل خود  دارد که به این شرح است.

 "ی کنممتو به من لینک کن،من به تو لینک " بادله ی بیش از اندازه ی لینکم

ل به لینک های ساخته شده توجه وقتی لینک بیلدینگ انجام می دهید گوگ

کند.گوگل می خواهد لینک هایی را ببیند که شما به خاطر کیفیت خوب می

 .آورید ا بدستنه اینکه به وسیله ی تبادل لینک آن ر مطالبتان بدست می آورید.

گوگل با سایت هایی که بنا به دالیل  منطقی به یکدیگر لینک می کنند مشکلی 

به یکی از مطالب  BBCندارد ،این یک اتفاق طبیعی است که برای مثال سایت 

به یکی ازاخبار های سایت  CNNلینک کند و چند هفته بعد سایت  CNNسایت

دو طرفه است اما آیا واقعا گوگل لینک دهداین درحقیقت تکنیک لینک  BBCهای 

این دو سایت را جریمه می کند؟خیر،چرا که دلیل منطقی برای اینگونه سایت ها 

اما در مقابل سایت هایی وجود دارد . و کار آنها برای کاربر مفید  است وجود دارد

که هزاران لینک از سایت های غیر مرتبط به آنها شده است و گوگل با اینگونه 

 ی دو طرفه مخالف است.لینک ها
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فصل هفتم

شرفتهیپ نگیلدیب نکیل یفوت و فن ها

را که در  نگیلدیب نکیل جادیا یبخش به شما چند نمونه از فوت و فن ها نیا

فوت و  فن ها به طور  نیاز ا یدهد.به برخ یطول سالها کسب شده آموزش م

که  یدر هر صنعتشما  یآنها خاص هستند و برا یخالصه اشاره شده ،اما همه 

 شوند. یواقع م دیمف دیمشغول باش
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  "ستیل "هدف با کمک سانیکردن وبالگ نو دایبه پ دنیبخش سرعت

وبالگ  10به  میخواه یکه صنعت مورد نظر ما مربوط به باغ  است و م دیکن تصور

ه ممکن ک یعبارت نی.اولمیکن دایپ یدسترس یاطالع رسان یبرا  یباغبان یدرباره 

و جستج نیا دیاست. شا"وبالگ باغ "جستجو به ذهن ما برسد عبارت  یت برااس

 نیو چند نیچند نیکه از ب دیرنشان دهد اما شما مجبو یخوب یها جهیبه شما نت

 .دیابیهدف مورد نظر خود را ب جه،ینت

 یاوبالگ ه ستیل":دیعبارت را جستجو کن نیعبارت فوق ا یعلت به جا نیهم به

 داده خواهد شد: شینما نگونهیشما ا یجستجو ی جهیکه نت "باغ 

از وبالگ ها است که قبال  یستیشما ل یجستجو جینتا دینیب یکه م همانطور

 کند یکار نه تنها به شما کمک م نیشده است.ا یجمع آور یگریتوسط افراد د

 دایپ یسدستر ییکند تا به وبالگ ها یتر انجام شود بلکه کمک م عیکه کارتان سر

 است یمطالبشان در حد بهتر تیفیه کک دیکن

 

 ونمودار ها( ر،جداولیتصاو ی)اطالعات حاو کیگراف نفویا

 افتهی یادیشهرت ز کیگراف نفویبا استفاده از ا نگیلدیب نکیمهمان،ل نکیل همانند

 یمبنا گرفتن بر نکیهمانند ل کینفوگرافیگرفتن بر اساس ا نکیاست  مراحل .ل

 .شتریب مرحله کیمحتوا است اما با 

رده شما استفاده ک یکینفوگرافیاز اطالعات ا یتیشود که سا یآغاز م یزمان موضوع

متداول است و  یکار،امر نینکرده است.ا نکیاست اما آن اطالعات را به شما ل

www.takbook.com



 

 97 

 دیخواهو از او ب دیریتماس بگ تیشماست تا با صاحب آن وب سا یبرا یفرصت جادیا

 دهد. نکیبه شما ل

 یارکه بار گذ ییتان را در جا کینفوگرافیا لینام فا کی دیما باکار ش نیا یبرا

. URLتا آدرس  میدار ازین را png و jpg لیما نام فا قتیدر حق .دیکن یشده  کپ

 copy ی نهیکرده و  گز کیراست کل کینفوگرافیا یرو  میتوان یکار م نیا یبرا

image url کیگراف نفویآن  ابه دنبال  جیمی.سپس در گوگل امیرا انتخاب کن 

 یبررسجستجو را  جهیو نت دیکن کیکل  search by image ی نهیگز ی.رومیبگرد

 .دیکن

شما  کینفوگرافیکه از ا یتیسا ایکه آ دیکن یبررس دیتوان یم یبه راحت سپس

ه بودند نکرد نکی.اگر به شما لریخ ایکرده است  نکیاستفاده کرده است به شما ل

 .دهند نکیکه به شما ل دیو از آنها بخواه دیریبگ با آنها تماس دیتوان یم
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فصل هشتم

نکیل ریتاث شیافزا

 که گوگل توجه مکن یادآوری باز هم تاکید کنم که از شروع بحث الزم است قبل

 جینتا یآن بر رتبه بند ریشما داشته و با توجه به تاث تیسا یها نکیبه ل یا ژهیو

 نیاسپمرها در نظر گرفته است. به هم یبرا زیرا ن یادیز یها مهیجستجو جر

 .دیدقت کن ریخود به موارد ز تیسا یساز نکیمنظور در ل

 یعیفالو و نوفالو برقرار باشد، بطور طب یها نکیتعداد ل انیم یمنطق یتعادلباید 

 شما نوفالو خواهند بود. تیها به سا نکیدرصد ل 40به  کیدزن
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. دیکن زیماه( پره کیکوتاه )مثال  یدر بازه زمان نکیل یادیتعداد ز دیخر ایاز کسب 

 100تا  40ماه  کیدر طول  نکیبک ل 30به  کیکوچک با نزد تیسا کی نکهیا

 مهیپنگوئن و جر تمیالگور یبرا یزنگ خطر تواندیکند م افتیدر دیجد نکیل

 شما توسط گوگل باشد. تیسا

 یارهایاز مع گرید یکی نک،یمشخص در متن ل یاز حد کلمه ا شیاستفاده ب

به  یورود یها نکیدرصد ل 60از  شیپنگوئن است. بعنوان مثال اگر ب تمیالگور

 ”مایوبس تیآژانس خالق“ ای ”لمیدانلود ف“عبارت مشخص مانند  کیشما با  تیسا

 مواجه خواهد شد. زیکاهش ن ابهبود ب یعبارت به جا نیا یشما برا گاهیباشد. جا

 یبرا یساز نکیو ل دینکن یتنها محدود به صفحه اصلرا  تیسا یبرا یساز نکیل

به  تر کاربران عیسر یکار عالوه بر دسترس نی. ادیرا فراموش نکن یصفحات داخل

 خواهد شد. تیسا یکل شرفتیاطالعات، موجب جلب اعتماد گوگل و پ

 

 شده نکیمتن ل ایتکست  انکرتاثیر 

موجب بهبود  توانندیم تیمناسب به سا یها نکیکه ل دانندیم یبه خوب همه

کلمه  ایچه عبارت  یبرا گاهیبهبود جا نیا یگوگل باشند ول جیشما در نتا گاهیجا

موجب بهبود  نکیل نیکه وجود ا دهدیم صیخواهد بود؟ گوگل چگونه تشخ یا

 شود؟یخاص م یشما در عبارت تیرتبه سا

بر  ها نکیل نیمناسب داشته باشد، ا یورود نکیل 100شما  تیسا دیکن فرض

و  ”دانلود آهنگ“عبارت  ای دهندیشما را ارتقا م گاهیجا ”لمیدانلود ف“عبارت  یرو
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 نییدهنده تع نکیل تیسا یکار نهیکه موضوع و زم دیفکر کن دیهردو؟ شا ای

خش ب نیمهمتر یبود ول فقبا آن موا توانیم یمسئله باشد که تا حد نیکننده ا

 باشد. یشده م نکیمتن ل ایجستجو انکر تکست  یموتورها یبرا

Anchor Text شده است. ساده  نکیشما ل تیاست که به سا یدر واقع عبارت

 ای” منبع“ ،”نجایا“مانند  یانکر تکست نامناسب استفاده از کلمات یمثال برا نیتر

 یکند که همگ افتیدر تیفیبا ک نکیل 100شما  تیهستند. اگر سا ”دیکن کیکل“

 نیا یاگوگل بر جیشما در نتا گاهیگرفته اند جاقرار  ”دیکن کیکل“عبارت  یبر رو

 خواهد داشت! یریعبارت بهبود چشم گ

 

ف شماست؛ هد یدیکلمه کل ت،یبه سا نکیل کیمتن  یبرا نهیگز نیبهتر جهیدر نت

 نکته ذکر شده در باال. 4البته با توجه به 

 

 نکیبک ل ریتاث یتجرب یبررس

Rand Fishkinشرکت  ریو مد انگذاری، بنMOZ یاست که در گذشته با نام تجار 

seomoz یها شهرت تیسا یساز نهیسئو و به نهیفرد در زم نی. انمودیم تیفعال 

 .رودیاز منابع معتبر آموزش سئو به شمار م یکیداشته و همواره بعنوان  یجهان

ل مبارزه با اسپم گوگ ریمد واناو و مت کاتس بعن انیم یجالب است که ارتباط خوب

 برقرار است!
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Rand تیآن دو سا یکرده است که ط یزیرا برنامه ر یتجرب یشیآزما یبه تازگ 

 یدیلمه کلک کیدر  نکیکسب رتبه بهتر با استفاده از بک ل ینسبتا مشابه را برا

در رتبه  میج تیگوگل و سا جینتا 14الف در رتبه  تیخاص هدف قرار داده اند. سا

 کسانی یها تیاز سا نکیبک ل 20ا ه تیسا نیهر کدام از ا یقرار داشت. برا 20

 میج تیبه سا یورود یها نکیتفاوت که ل نیشد با ا هیته کسانی یو در بخش ها

الف  تیبه سا یورود یها نکیشده بودند و ل یهدف گذار یدیهمه با عبارت کل

 .یدیبه کلمه کل کسانینه  یمرتبط ول یبا عبارت
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 نکیاز گذشت دو هفته گوگل لجالب بوده است، پس  اریبس شیآزما نیا جهینت

 14الف از رتبه  تیداد. سا رییخود را تغ یکرده و رتبه بند ییرا شناسا دیجد یها

 گاهیبه جا 20از رتبه  میج تیسا کهیدر حال دینهم رس گاهیپله صعود به جا 5و با 

 !افتیگوگل ارتقا  جیاول نتا

 یگوگل برا یدر رتبه بندشده  نکیمتن ل ایانکر تکست  یباال ریامر نشانگر تاث نیا

 شماست. یها یهدف گذار

خرب م یها نکیامر و کسب بک ل نیدر ا یرو ادهیکه ز دیدر نظر داشته باش البته

 یشما توسط گوگل و از دست رفتن تمام تیسا مهیدر درازمدت موجب جر تواندیم

 .زحمات تان گردد

 

 یصفحات داخل یبرا گانیرا نکیبک ل

 ای دیداریاو را دم در نگه م دیآ یبه منزل شما م ریتعم یلوله کش برا کی کهیزمان

 تیاکه س یافراد شتریب د؟یبریکرده و به محل مورد نظر م ییبه داخل خانه راهنما

 ییبه بخش مورد نظر خود راهنما مایانتظار دارند که مستق کنندیم دیشما را بازد

 ما جالب تر استش یبه صفحات داخل دکنندگانیورود بازد لیدل نیشوند. به هم

 هد،دیرا نشان م یبه صفحات داخل نکیبک ل تیامر اهم نی. اتیتا صفحه اول سا

در  یشانس کمتر دینداشته باش تیسا یبه صفحات داخل نکیاگر شما بک ل

 داشت. دیخواه دکنندگانیجستجو و جذب بازد یآنها از طرف موتورها ییشناسا
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حات به صف هیو بق یه صفحه اصلشما ب یها نکیسوم از بک ل کیاست که  بهتر

به  نکیتعداد بک ل دیسئو بهتر با یبرا گریوارد شوند به عبارت د تیسا یداخل

 در مجموع سه برابر صفحه اول باشد. یصفحات داخل

 

 ست؟یدر چ یبه صفحات داخل نکیبک ل تیاهم 

 .کرد میخواه یوجود دارند که در ادامه بررس یعمق نکیبک ل یبرا یادیز لیدال

 صفحه عتبارا

 تیمناسب باال رفته و موجب بهبود وضع یها نکیشما با بک ل یصفحه اصل اعتبار

وجود باال رفتن اعتبار صفحه  نیجستجو خواهد شد. با ا یموتورها جیشما در نتا

ا است ت ازینخواهد داد و ن یآنچنان شیاعتبار دامنه شما را افزا ییبه تنها یاصل

ب به مناس نکیباشند. با بک ل تهداش ییباال اعتبار زین تیسا یصفحات داخل

خواهد  یریاعتبار آنها اعتبار دامنه شما رشد چشمگ شیو افزا یصفحات داخل

 داشت.

 تنوع

خود داشته  یمختلف به صفحه اصل یتهایاز سا نکیبک ل 100شما فرضا  اگر

ما ش یها نکیجستجو به شما مشکوک شده و بک ل یممکن است موتورها دیباش

د خواهد ش تیامر موجب اسپم شناخته شدن سا نیدهند. ا صیتشخ یعیطبریرا غ

 نیهم بهشما وارد شوند.  تیبه سا یها در زمان کوتاه نکیبخصوص اگر بک ل
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وند تا ش میصفحات تقس نیشما ب تیبه سا یورود یها نکیبهتر است که ل لیدل

 موتور جستجو را دارا باشد. ازیتنوع مورد ن

یموضوع ارتباط

و  4 نفویآ سهیعنوان مقا“شما با  نکیاز بک ل دکنندهیبازد کیکه  دیکن فرض

شود که در آن  یمنته یبه صفحه ا نکیشما وارد شود و ل تیبه سا” 3 یگالکس

 تیاز سا ادیمواجه شود، به احتمال ز لیموبا یها یگوش یادیاز تعداد ز یبا اطالعات

ا شم تیو اعتبار سا ابدی یش میشما افزا تیخروج از سا بیشما خارج شده و ضر

 دیتوانیو خاص م یبه صفحات داخل نکیبک ل تیبا هدا یرا کاهش خواهد داد. ول

هر  نکیبک ل دیتوانیم نی. همچندیرا جلب کن دکنندگانیتوجه بازد شیاز پ شیب

 .دیمرتبط با موضوع آن قرار ده یطیصفحه را در مح

سئو

 ایحداکثر در دو  دیوارد کن یلخود را به صفحه اص یها نکیتمام بک ل کهیزمان

تا حد  دیتوانیم یبا استفاده از صفحات داخل یداشت ول دیخواه شرفتیسه کلمه پ

شما  یدیهر کلمه کل ی. برادیده شیخود را افزا یدیکلمات کل یگستردگ یادیز

خروج  بیضر بیترت نیاداشت و به  دیجستجو خواه جیدر نتا ییصفحه مجزا

 .ابدی یشما به شدت کاهش م تیسا
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 م؟یداشته باش گانیرا نکیبک ل چگونه

به صفحات  گانیرا نکیکسب بک ل یادامه چند روش معمول و مناسب برا در

 میکنیم یمعرف تیسا یداخل

 

 نظر در وبالگ ها ثبت

آنها  یابر یو نظر دیخوانیمرتبط با کار خود را م یتهایمطالب وبالگ سا کهیهنگام

خود که مرتبط با آن  تیسا یاز صفحات داخل یکیبا قرار دان آدرس  د،یگذاریم

 .دیداشته باش گانیمناسب و را نکیبک ل کی دیتوانیموضوع است م

 

 در فروم ها )انجمن( گفتگو

با ساخت اکانت در فرومها و قرار دادن آدرس  دیتوانیبخش وبالگ شما م همانند

 نکیل بک یخلصفحات دا یمرتبط با کار خود برا یدر گفتگوها ایصفحات در امضا 

 .دیبساز

 

 مهمان پست

که مطالبشان را از  دهندیو وبالگ ها به کاربران خود اجازه م تهایاز سا یاریبس

 یکیمناسب و قرار دادن آدرس  یمطلب هیآنها منتشر کنند، شما با ته تیسا قیطر
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 یبرا یعال نکیبک ل کی دیتوانیخود در آن م تیو مرتبط از سا یاز صفحات داخل

 .دیو پا کنخود دست 

 

 پالس گوگل

تعداد  تیوبالگ بدون محدود کیاکانت گوگل پالس خود  یرو دیتوانیم شما

 یبه صفحات داخل نکیآن و بک ل قی. ارائه مطالب از طردیکاراکتر داشته باش

 قیگوگل مطالب ارائه شده از طر نیخواهد داد همچن شیاعتبار شما را افزا تیسا

 جستجو به آنها خواهد جیدر نتا یبهتر گاهیداده و جاقرار  تیگوگل پالس را در اولو

 داد.

 

 

 وبالگ

دادن به صفحات و مطالب  نکیبک ل د،یخود دار تیسا یوبالگ بررو کیاگر شما 

دربر نخواهد  یا نهیوبالگ از داخل هر نوشته در دست خودتان بوده و هز گرید

 مثبت خواهد داشت. ریداشت و بر سئو هر صفحه تاث
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 مخصوص یها یرکتوریدر دا یات داخلصفح ثبت

ت و ثب یمعرف یبه صفحات داخل نکیمخصوص ل یهایرکتوریخود را در دا مطالب

 :دیکن

 Abigdir 

 Eicq 

 Circus-do-suannes 

 Threelinkdirectory 

 

 نینکدایو ل ترییتو سبوک،یف

منتشر  کنیبک ل یحاو یمطالب نینکدایو ل سبوکیف تر،ییصفحات خود در تو یرو

 تیاس یبرا یاجتماع یشبکه ها نیاگر آدرس ها نوفالو باشند شما از ا یحت د،یکن

 کرد. دیجذب خواه دکنندهیخود بازد

 

 لیمیا یامضا

 یهالیمیا یکار بخصوص برا نیا د،یخود قرار ده لیمیا یخود را در امضا نکیل بک

 خواهد بود. دیمف اریشما بس تیو مرتبط با سا یکار
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 گانیرا نکیکسب بک ل یخود برا تیرا با خالق یمختلف یراهها دیتوانیهم م شما

با موضوعات  یکه مطالب خود را در صفحات دیدقت داشته باش یول دیکن دایپ

 یخوددار یو از قراردادن آدرس خود در هر صفحه نامرتبط دیکن یمرتبط معرف

 .دیکن
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 فصل نهم

 

 Co-Citation نکیبک ل یبرا ینیگزیجا

کرد. کاهش ارزش بک  رییدر سئو تغ یادیمعادالت ز 2پنگوئن  تمیالگورورود  با

در تمام  یانکسیکه انکرتکست  ییتهایسا مهیرنک و جر جیپ یعدم بروزرسان نک،یل

گوگل بودند. بطور  تیآپد نیآخر جیاز نتا یخود داشتند همگ یها نکیبک ل

 ای گرید یرهافاکتو زشار شیفاکتور با افزا کی تیکاهش اهم ایمعمول، حذف 

 در سئو همراه خواهد بود. یدیظهور عوامل جد

د و انکر تکست قائل نباش نکیبک ل یبرا یگوگل ارزش ندهینظر شما اگر در آ به

 نترنتیآنها در ا تیمحبوب زانیمختلف و م یها تیسا نیب یتفاوت تواندیچگونه م

وگل گ یات هابه روب یا ژهیگوگل امکانات و نیکند؟ با گذشت زمان متخصص جادیا

 نکیکلمات و ذکر منبع بدون بک ل نیارتباط ب صیاضافه کرده اند که قادر به تشخ

(Co-Citation.هستند ) 
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 اصول سئو تیاول گوگل بدون رعا رتبه

 یول دیکنینظر خود ذکر م ایرا در متن  یتیآمده که خود شما اسم سا شیپ اریبس

 صیختش ییتوانا یوگل به تازگ. گدیدهیمورد نظر قرار نم تیبه سا ینکیل چیه

 نییتع نهیدر زم GTmetrix تیکرده است. بطور مثال سا دایذکر منبع را پ نگونهیا

شناخته شده بوده و مقاالت  کامالبهبود آن  یبرا ییو ارائه راهنما تیسرعت سا

 قاتیمنتشر شده است. با توجه به تحق نهیزم نیدر ا نترنتیا یبر رو یادیز یفارس

 نکیل سندهیمتون نو نیاز ا یاریدر بس ما،یته توسط کارشناسان وبسانجام گرف

ر با انک مایداده باشد مستق نکیاگر ل ایقرار نداده و  gtmetrix تیبه سا یمشخص

 ”تیسرعت سا“اگر در گوگل عبارت  ی. ولدهدیکار را انجام م نیا تیسا متکست نا

 است. تیسا نیا اریرتبه اول در اخت دیرا جستجو کن

 

 تیادر س کی چیکه ه میشناس یگوگل م جیکسب رتبه در نتا یبرا یادیعوامل ز

GTmetrix چیعبارت در ه نینشده است. ا تیرعا ”تیسرعت سا“عبارت  یو برا 

 ”تیسرعت سا“با عنوان  ینکیعنوان صفحه حضور نداشته و بک ل ایمتن  یکجا

 Siteو کلمه د صیتشخ که گوگل با دییبگو دی. شامینکرد دایآن پ یبرا نترنتیدر ا

 را به آن یرتبه ا نیچن تیسا یو با توجه به حضور آنها در صفحه اصل Speedو 
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عبارات مشابه آن را در گوگل  ای Site Speedاگر عبارت  یاختصاص داده است؛ ول

سوم تا پنجم خواهد بود. پس  نیدر گوگل ب GTmetrix تیرتبه سا میجستجو کن

 یها شود انتخاب شنهادیبه ترجمه کلمات به شما پ توجهبا  تیسا نیاگر قرار بود ا

 وجود داشت. زین یبهتر

 

سئو که در حال حاضر  یبرا on-pageو  off-page یارهایبا توجه به مع

سرعت “در عبارت  تیسا نیا یبرا یشانس چیه دینبا میبریو بکار م میشناسیم

 د اختصاص داده است؟!گوگل را به خو جی. پس چرا رتبه اول نتامیقائل شو ”تیسا

 

 یدیمشابه کلمات کل یسرنوشت

 کلمات فیشما با تعر شیسه سال پ ایدو  نیتا هم م،یگردیبه عقب برم یکم

ر اساس د نیو بر هم دیکردیم یصفحه خود را به گوگل معرف تیموضوع یدیکل

اربران از حد ک شیبا گذشت زمان و سواستفاده ب یول د؛یجستجو حضور داشت جینتا
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دست داده و از  ازخود را به کل  ییبخش کارا نینامرتبط، ا یدیمات کلاز کل

 تایمورد توجه گوگل خارج شد. در حال حاضر گوگل با توجه به محتو یفاکتورها

ده دا صیآن را تشخ یدیکلمه کل یخاص یهر صفحه و با نگاه کردن به بخش ها

 .کندیم نییجستجو تع جیهر صفحه در نتا یبرا یمناسب گاهیو جا

شد، در ابتدا  جادیا نکیدر مورد بک ل ریدو سال اخ ای کیدر  یمشابه داستان

 تیحبوبم زانیم نییرنک توسط گوگل، تع جیپ فیو تعر نکیهدف از توجه به بک ل

 نیا ریتاث شیبود. با گذشت زمان و افزا نترنتیا یایدر دن تیسا کیو گسترش 

و  نکیتبادل ل نک،یبک ل دیها شروع به خر تیگوگل صاحبان سا جیعامل بر نتا

 یایرا در دن یدیها که تجارت جد تیفعال نیکردند. تمام ا نهیزم نیتقلب در ا

 جستجو بهمراه جینتا تیفیجز کاهش ک یا جهیبه راه انداخته بود نت نترنتیا

 ،ینترنتیا یها تیگسترده سا مهیو جر 2پنگوئن  تمیبا ورود الگور نکهینداشت. تا ا

 .میرنک بوده ا جیپ یو عدم بروزرسان ینک ورودیلشاهد کاهش ارزش 

کرده و  دایپ تیسا کی تیمحبوب نییتع یبرا یدیکه گوگل راه جد رسدینظر م به

ا کسب ر یروش هنوز قدرت کاف نیکاربران ندارد، البته ا یده نکیبه ل یازین گرید

 خواهد بود. یشتریزمان و تجربه ب ازمندینکرده و ن

 یهمراه است ول ییبا کمبودها شهیمورد استفاده آن هم یها تمیگوگل و الگور

شما سودآور خواهد بود. با  یکوتاه برا یها تنها در مقطع یکاست نیاستفاده از ا

ممکن است تمام تالش ها و زحمات چند  دیجد تیآپد ای تمیالگور کی یمعرف

 یمحتوا یتوجه و تمرکز خود را بر رو جهیشما از دست برود. در نت ریسال اخ

ربه براساس تج زین ندهیآ یها استیتمام س رایز دیکاربران قرار ده تیو رضا تیسا
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گوگل قادر خواهد بود تا  ندهیخواهد بود. در آ یمشتر تیمناسب و رضا یجستجو

توجه  کنیتنها به بک ل گریداده و د صیرا تشخ تیسا کی یواقع تیمحبوب زانیم

 .کندینم
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فصل دهم

هابر مبنای پردازش الگوازی لینک س

مطرح شده که آیا لینک بیلدینگ توسط توسط مخاطبان وبسیما بارها این سوال 

کپی رایت بر روی تصاویر و ویدئوها و یا فایل های صوتی می تواند تاثیرگذار باشد 

 یا خیر؟

در اینکه گوگل چقدر بر روی این لینک ها تمرکز دارد و چقدر آنها را بررسی 

بحث های زیادی وجود دارد، اما نتیجه ای که من از تحقیقات میدانی بر میکند 

روی موتور جستجوی گوگل کسب کرده ام شاید پاسخ مناسبی برای این سوال 

 باشد.
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گوگل در حال حاضر بر روی الگوریتمی تمرکز نموده که می تواند تصاویر ، ویدئو 

 rarو   zipتی فایل های فشرده ، فایل های صوتی و ح docو   pdfها، فایل های 

 را بررسی کرده و محتویات آن را تحلیل نماید.

مطلبی که در ادامه بیان می کنم برگرفته از بخش حریم خصوصی وبسایت رسمی 

 گوگل می باشد.

 

 الگو صیاز تشخ Googleاستفاده  یچگونگ

Google کندیاستفاده م ریدرک تصاو یالگو برا صیچگونه از تشخ 

نگاه  یبه عکس ی. وقت«نندیبینم»ها ها را مانند آدمو عکس ریتصاو هاانهیرا

 ستادهیاش اخانه یکه جلو یدوست خود را در حال نیممکن است بهتر د،یکنیم

ن را به آ انهیاست که را بسته داده کیتنها  ریتصو نیا انه،یرا دگاهی. از ددینیبب

ه ک نی. با وجود اکندیم ریفسر رنگ تیعنوان اشکال و اطالعات مربوط به مقاد

ان آن را چن توانیم ست،یعکس مانند واکنش شما ن دنیدر هنگام د انهیواکنش را

دهد. به عنوان مثال،  صیخاص رنگ و شکل را تشخ یکرد که الگوها یزیربرنامه

 یهامشترک اشکال و رنگ یکرد که الگوها یزیرچنان برنامه توانیرا م انهیرا

پردازش به عنوان  نیدهد. ا صیچهره را تشخ یتالیجید ریوتص هندهد لیتشک

 کندیکمک م Googleاست که به  یایو فناور شودیچهره شناخته م صیتشخ

 نیمحافظت کند؛ در ا ابانیخ ینما رینظ یشما در خدمات یخصوص میاز حر

را که ممکن است هنگام عبور  یاشخاص چهره کنندیم یسع هاانهیخدمات را

نند. داده و تار ک صیباشند تشخ ستادهیا ابانیدر خ ابانیخ یتعلق به نمام یودروخ
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کمک  +Google یهامانند عکس یاست که به خدمات یزیهمان چ نیا نیهمچن

ن باشد نشان کردن آ صیقابل تشخ یاچهره رسدیکه به نظر م یتا هنگام کندیم

علق چهره مت نیا دیگوینم ماچهره به ش صیدهند. تشخ شنهادیرا پ ویدیو ایعکس 

 .دیکن دایپ تانیهاها را در عکسچهره کندیاست اما کمک م یبه چه کس

چهره را  صیالگو که تشخ صیتشخ یهمان فناور د،یعمل کن ترشرفتهیپ یکم اگر

 صیرا که تشخ یاکمک کند مشخصات چهره انهیبه را تواندیم سازدیممکن م

باشند که با توجه به  یخاص یت الگوهامثال، ممکن اس یداده است، بفهمد. برا

 لیقب نیاز ا ی. از اطالعاتدآنها را دار رینظ ییهامشخصه ای نکیع ش،یآنها چهره ر

 نیا ایچشم استفاده کرد  یمانند کاهش قرمز ییهاتیکمک به قابل یبرا توانیم

با قرار  دیهست Hangoutکه در  یبه شما امکان دهند هنگام توانندیاطالعات م

در چهره خود جو را شادتر  یمناسب یدر جا یچشم کی نکیع ای لیدادن سب

 .دیکن

 هاتیاز قابل یچهره در برخ صیاز تشخ Googleچهره،  صیتشخ یبر فناور عالوه

 واندتیچهره همانگونه که از نام آن مشخص است، م صی. تشخکندیاستفاده م زین

کند تا  سهیمقا دیجد یاچهرهشناخته شده را با  یهاکمک کند چهره انهیبه را

ه به چهر صیعنوان مثال، تشخ به. شودیمشاهده م یمطابقت ایتشابه  ایآ ندیبب

 یرا درباره افراد یشنهاداتیپ کندیکمک م« چهره من افتنی» تیکاربران قابل

د و انکه آپلود کرده ییویدیو ایباشند در عکس  لیکه ممکن است ما نندیبب

 یچهره من در مرکز راهنما افتنیبگذارند نشان کنند. درباره  به اشتراک خواهندیم

Google+ دیکسب کن یشتریب عاتاطال. 
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 یشفاه یکارکرد جستجو نحوه

در  Google یجستجو نتیدر برنامه کال دهدیبه شما امکان م یشفاه یجستجو

 تیقابل نی. ادیارائه ده یکردن درخواست، درخواست صوت پیتا یدستگاه، به جا

کند. ما  لیتا کلمات گفته شده را به نوشتار تبد کندیالگو استفاده م صیتشخ از

زبان، کشور، گفتار و  ،یشفاه یارائه شده در جستجو یهر درخواست صوت یبرا

 Google. شناسه حساب میکنیم رهیدرباره آنچه گفته شده را ذخ ستمیحدس س

ام انج نیاز ا ریغ یتخابان نکهیمگر ا ستیشده ن رهیذخ یصوت یهاشما جزو داده

مشخص کرده  نکهیمگر ا میکنیارسال نم Googleرا به  ی. ما گفتاردیداده باش

ماد )مثالً فشار دادن ن دیاستفاده کن یشفاه یازعملکرد جستجو دیقصد دار دیباش

« Google»گفتن  ای یمجاز دیدر صفحه کل ای عیسر یدر نوار جستجو کروفونیم

که عملکرد جستجو در دسترس است(.  دهدینشان م عیسر ینوار جستجو یوقت

 صیتشخ دیاتا آنچه شما گفته میکنیارسال م Google یگفتارها را به سرورها

 یبرا ستمیبهبود خدماتمان، از جمله به منظور آموزش س یداده شود. ما برا

 .میکنیم یها را نگهدارگفته ح،یصح یبهتر عبارت جستجو صیتشخ

سبتاً ن ریتصاو صیتشخ یها وهیکه ش میدیرس ین به نقطه اتوان گفت اکنو یم

که گوگل در کنار دانشگاه  یدیجد قیتحق یول م،یدار اریرا در اخت یمناسب

شده  نهیزم نیدر هم ینرم افزار دیاستنفورد به سرانجام رسانده است منجر به تول

 فیصبه صورت کامل تو ادر حال رخ دادن است ر ریتواند آنچه در تصو یکه م

نده درون عکس بس ایبه وصف اش قاتیتحق نیکه حاصل ا نجاستی. نکته در ادینما

 دهد. یموجود در آن را شرح م دادیکند بلکه رو ینم
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 دیرا جد تمیالگور نیکه ا یمیرابطه آورده ت نیدر هم یدر گزارش مزیتا ورکیوین

قات موجود درون دارند که اتفا اریدر اخت یکرده اند حاال نرم افزار یساز ادهیرا پ

 ریتصو ریمثال در ز یبرا د،ینما یم حیانسان تشر یرا به زبان قابل فهم برا ریتصاو

 ”.هستند یزبیفر یمشغول انجام باز اناز افراد جو یگروه“ گرددیذکر م

 

 ریپردازش تصو یبرا یکی یعصب یوصف عکسها از دو شبکه  یشده برا ادی ابزار

اده انسان استف یبط به صورت قابل درک برامرت فیپردازش توص یبرا یگریو د

 یم یبهره بردا وترهایدر کامپ یریادگی جیروش را کیاز  ستمیس نی. ادینما یم

 دایپ یاصل ریمشابه را پس از پردازش تصو ریتصاو یصورت که تعداد نیبد د،ینما

 یا مفر قیطر نیپردازد و از ا یمرتبط به آنها م فیتوص یکرده و سپس به بررس

 .دیدارد ارائه نما اریکه در اخت یعکس یرا الزم است برا یکه چه شرح دریگ
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مشترک گوگل و استنفورد هنوز به تکامل  قاتیذکر است که محصول تحق انیشا

را  یزئج یاشتباهات ریمرتبط به تصاو فیارائه توص یمواقع برا یو در برخ دهینرس

افزار به صورت کامل دچار وجود دارند که نرم  زین یدهد، البته موارد یصورت م

 .دکن یکامالً اشتباه را ارائه م یخطا شده و شرح

دستاورد در موتور  نیاز ا ندهیمعتقد هستند گوگل احتماالً در آ کارشناسان

 پیتوانند با تا یآن کاربران م یبهره خواهد گرفت و بر مبنا رشیتصاو یجستجو

 کامالً یریتصاو” رفتن سه گربه در حال راه“مانند  یفیعبارت توص کیکردن 

 .ابندیمرتبط را ب

 

 چطور از این تکنولوژی برای لینک سازی استفاده کنیم

حال که تقریبا مطمئن شدیم که این تکنیک تاثیرگذار خواهد بود به تکنیک های 

 اجرایی آن می پردازیم.

 

 و ویدئو ها لینک بیلدینگ بر روی تصاویر

حه کار خود قرار دهید برای مثال نمی در این تکنیک شما باید صداقت را سرلو

توانید با نمایش تصویر یک اتومبیل بک لینکی درباره دوربین مداربسته دریافت 

کنید. پس دقت کنید که گوگل از طریق بررسی الگوها تصاویر را درک می کند و 

 می تواند میزان صداقت شما را بسنجد.
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 درج کپی رایت تصویری

باید به این نکته توجه کنید که لوگوی شما برای  برای درج کپی رایت مناسب

اینکار به هیچ عنوان مناسب نیست، زیرا گوگل لوگو را جزئی از تصویر برداشت می 

 کند و آن را به وبسایت شما ارتباط نخواهد داد.

 به مثال زیر دقت کنید
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ر یک یدر هر کدام از این تصاویر گوگل یک مورد را متوجه می شود. اینکه این تصو

کاپ کیک است به رنگ قهوه ای با خامه صورتی و یک عدد تمشک بر روی آن. 

اما اینکه منبع این تصویر کجاست را فقط از لینک درج شده در تصویر درک می 

کند و با نوشتن کلمه کاپ کیک این کلمه را به عنوان انکر تکست مستتر در تصویر 

 در نظر خواهد گرفت .

ه کنیم که برای استفاده از این تکنیک نباید مواردی از قبیل باید به این نکته توج

 را فراموش کنیم. altکلمه جایگزین تصویر یا همان 

 

 استفاده از کپی رایت درون فایل

برای استفاده از این تکنیک باید کمی با نرم افزار فوتوشاپ آشنا باشیم، در اولین 

ر فوتوشاپ ویرایش نموده و کپی قدم فایل تصویر مورد نظر را از طریق نرم افزا

 alt+ctrl+shift+Iرایت را بر روی آن قرار می دهیم. سپس با فشردن کلید های 

 را باز می کنیم.  …file infoصفحه 
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 okدر این صفحه اطالعات مورد نظر را درج نموده و پس از تکمیل اطالعات کلید 

 را می زنیم.
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  save as for webوارد صفحه  alt+ctrl+shift+Sکلید های میانبر سپس با 

و یا   copyrightرا بر روی  meta dataدر محیط فوتوشاپ شده و گزینه 

copyright & contact info   تنظیم نموده وsave  .میکنیم 

نیز در نرم افزار های   docو   pdfاین تکنیک را می توانید در مورد فایل های 

adobe acrobat  وword د.استفاده کنی 

فایل های ویدئو هم از همین طریق در نرم افزار های ویرایش ویدئو قابل تگ 

 گذاری و درج کپی رایت هستند.
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mp3تگ گذاری فایل های صوتی و 

در فایل های صوتی می توانید از تکنیک فایل های تصویری برای تصویر فایل و از 

 ایل استفاده کنید.برای ویرایش متا ها در ف ID3طریق نرم افزار های ویرایش 

ل می تواند اکثر فایدر اینجا نرم افزار همه فن حریفی را به شما معرفی میکنم که 

 id3 editorها را کپی رایت گذاری کند. برای این منظور می توانید از نرم افزار 

 استفاده کنید. pa-software.comمحصول شرکت 
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 سخن پایانی

 انیکتاب ب یهمانطور که در ابتدا دیبرده باشرا  یکاف از این کتاب بهره دوارمیام

 زانیشما عز اریکه در اخت یمطالب مکرد یسع، است  رییدر حال تغ زیشد همه چ

ر ب تمرکز دنخواهد کر رییآن  تغ تیکه هرگز اهم یزیبروز باشد.اما چ قرار میدهم

   تیباشد اهم یطوالن یدوره ا یبرا تتانیموفق دیخواه یاست و اگر م تیفیک

 تیموفق یبا ارزو .دیرا فراموش نکن تیفیک

 

 منابع :

 Buzzstream Blog 

 Growing Popularity and Links 

 Ultimate Guide to Link Building by Eric Ward and Garret 

French 

 The Link Building Book by Paddy Moogan 

 Link Building by Ontolo 

 Link Building Strategies by Jon Cooper 

 Link Building on the Moz Blog 

 Websima.com/blog 
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