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 مقدمه

  :ست ازعبارت ا)سئو(  برای موتورهای جستجو سازی سایت بهینه یکی از تعاریف مختصر در مورد

ه بت هزینه پرداخ رتبه سایت در نتایج طبیعی جستجو )رتبه هایی که از ءارتقا از طریقبهبود ترافیک سایت 

 ...دست نیامده باشند( در موتورهای جستجو مانند گوگل، بینگ، یاهو و

 هایابرائو بازکامال دقیق و مشخص باشد. در س ،در آن راه حل مسائل موجودسئو از جمله علومی نیست که 

 و ج جستجدر صفحه نتایبا کمک آنها که بتوان  هستند بصورت مداوم در تالش برای یافتن نکات جدیدی

  رتبه بهتری بدست آورد.نسبت به رقبا 

 ترچیدهو پی ترکار سئوکاران حرفه ای را سخت، الخصوص گوگلدر دهه گذشته موتورهای جستجو، علی

ینک لاد زیاد ، یا تعدهای گذشته سئو مانند استفاده بیش از اندازه از کلمات کلیدی در متنتاکتیکاند. کرده

ب وارد ایت آسیراحتی به سئو سههای نامرتبط به صفحات سایت، دیگر کاربردی ندارند و بورودی از سایت

 کنند. می

ت این لی حقیقسئو به طور کلی تغییر کرده است. وکه قواعد  اعتقاد داشته باشندشاید برخی سئو کاران 

ان تای همتمام تغییرات در سئو، در راسمعتقدند که  ،است که گوگل و بیشتر موتورهای جستجوی مطرح

ا به کامال است ک با ارائه نتایجی ،هدف موتورهای جستجو بهبود کیفیت تجربه کاربری هدف اولیه بوده است.

  .باشد منطبقدرخواست مخاطب 

 توانستندمی هاتکه با کمک آنها مدیران سای را هاییرهحف برای رسیدن به این هدف موتورهای جستجو باید

 . بدون در نظر گرفتن اهداف موتورهای جستجو، رتبه های باال را بدست بیاورند مسدود کنند

وگل و گتبه در رمشخص برای دریافت دانند که سئو انجام یک کار ثابت و های باهوش به خوبی میبازاریاب

 بینگ نیست.

این است که، بر روی مخاطب نهایی تمرکز  2018یک توصیه مناسب برای انجام سئو در سال 

ستگاه های مد نظر دکرده و محتوای مناسبی را در فرمت های متنوع قابل دسترس برای 

 ایجاد کنید. کاربران

 هایی نیز همراه خواهد بود. ار با دشواریاگرچه که نباید فراموش کرد انجام این ک
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یدا میپیشتری بربه کاربری ضرورت ریزی بر اساس تجم برای انجام سئو، توجه و برنامههر چه جلوتر بروی

ط طب توسهای مخاورده شدن خواستهآباره میزان برال همچنان نظر موتورهای جستجو درحکند. با این

 سایت شما بسیار اهمیت دارد. 

مزایای  جستجو کردن خواست مخاطب واقعی و ایجاد اعتماد نزد موتورهایورده آایجاد تعادل میان بر قطعا

ین اید به اتان ببیشماری برای هر سایتی به همراه خواهد داشت. برای رسیدن به این تعادل شما و همکاران

 موارد توجه داشته باشید:

 را ان شما چه خواسته ای دارند و چمشتری :مخاطب پاسخ به سوال برای تحلیل روانشناسی

 چنین خواسته ای دارند؟

 ماعی ورفتارهای اجتماعی از کدام تغییرات اجت پاسخ به سوال: برای تحلیل جامعه شناسانه 

 موقعیت های فرهنگی سرچشمه میگیرند؟

 طالعات انحوه ارائه  کنند؟هایی استفاده میکاربران سایت از چه دستگاه :تحلیل تکنولوژیک

 چگونه باید باشد؟ هاهر کدام از این دستگاههای اساس نیازبر

 وعات و موض چگونه باید داستانی متقاعد کننده بنویسیم، که در تعامالت اجتماعی گویی: داستان

 مهم و پر مخاطب فرهنگی حضور داشته باشیم؟

 لقوه شما پاسخ میدهد؟اموتورهای جستجو چگونه به مشتریان ب ای:حرفه هایسئوکار 

و عوامل بسیار مهم سئو، که باید در صدر فعالیت های سئو قرار داشته به بایدها و نبایدها  کتابدر این 

نظر کارشناسان صنایع مختلف را جویا شده ایم، تا  کتابباشند خواهیم پرداخت. همچنین برای تهیه این 

بپیمایید ایجاد کنیم. 2018ر سال دورنمایی درست از مسیری که شما باید برای سئو سایت خود د
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  2018سال موارد مهم در 

ی قدیمی هاهارتمبازاریاب ها باید مهارت های سئو خود را مورد بازبینی قرار دهند و برخی  2018در سال 

د سئو ای جدیهبرجسته نمایند. در  این بخش به بررسی استراتژی  های جدید رارا حذف و برخی از مهارت

ال که در س هایی هستنددسته از تکنیکهای سئو از آن پردازیم. این تکنیکبرای گوشی های هوشمند می

 نمی توان آنها را از قلم انداخت. 2018

 های هوشمند سئو گوشی

 در این بخش موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:

 ،یت لواو "تمام توجه و تمرکز ما بر روی اصل

-Mobileطراحی با طراحی برای موبایل 

First Design" .خواهد بود ، 

   هدایت به سمتFeatured Snippets 

 های سئو براساس جستجوی طراحی استراتژی

 صوتی

  استفاده از تمام توان شخصی سازی 

 هنر ایجاد بک لینک 

 های مرتبط با بخش طراحی بر اساس کادر

People Also Ask  یا همان سواالت سایر

 کاربران

 
 

 Mobile-Firstبا طراحی برای موبایل  ،یت طراحیواول "تمام توجه و تمرکز ما بر روی اصل،

Design" .خواهد بود ، 

ارش داد کند، گزهای محتوا فعالیت میکه در زمینه سئو و پلتفرم ،BrightEdgeشرکت  2017در سال 

شان نهایی نتهوشمند است. این داده به  گل ناشی از موبایل هایاز تمام ترافیک جستجو در گو  %57که 

نه ریق بهیطاز  سایت خود هایی که برای بهبود تجربه کاربریتمام مدیران سایت همین االندهد که می

ما را شجمالت  باشند. اگر ایناقدامی انجام نداده اند، در خطر می ،ندمهای هوشسازی سایت برای گوشی

ریابی در متخصص سئو و مدیر بازا Robert Bellovinهنوز متقاعد نکرده است توجه شما را به سخنان 

 م:یکنجلب می Gartnerشرکت 
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 سایت های بهینه شدد  بدرای بوبایدل ااص دا با توجه به این که گوگل اولویت ایندکس کردن صفحات را به  

ندر   و بهینده سدازی( UX)بازاریاب های دیجیصال از این به بعد نه تنها باید بده تجربده کداربری ، داد  است

ای هدها برای بهینه سازی در گوشد  بلکه باید به نحو  بکارگیری این تکنیک ( اهمیت بدهند،CRO)تبدیل 

 . داشصه باشند را های داال  برای این دسصگا  ها نیز توجه کاف بهینه سازی بحصوا و لینکبایل و بو

دارای اهمیت است؟  "Mobile-First Designبا طراحی برای موبایل  ،یت طراحیواول"چه چیز در اصل 

 لاما اص، دباشمی ها بیشترین اهمیت را داراهای هوشمند و تبلتمسلماً نحوه بهینه سازی سایت برای گوشی

شود. مدیران تنها به این نقطه ختم نمی Mobile-First Designبا طراحی برای موبایل  ،یت طراحیلواو

 شند:مسائل نیز توجه الزم را داشته بااین سایت باید به 

 تعیین هدف جستجو برای کاربران موبایل 

 هاسرعت بارگذاری سایت در موبایل 

  بایل انتقال بین صفحات سایت در موسهولت و سادگی در 

 های راحتی کار با دکمهcall to Action کند، مثال هایی که کاربر را به عملی دعوت می)دکمه

 دعوت به خرید کاال و مانند آن(

ایت شما های هوشمند برای مشاهده سرفتار روزانه خریداران سایت خود که از گوشیبرای درک شما  

های لیتر فعاباشید. مردم امروزه برای بیشت یک متخصص روانشناسی رفتار نیست نیاز ،استفاده می کنند

ن و ویلویزتماشای ت کنند. مثال فعالیت هایی مانند ارسال پیام و ایمیل،آنالین خود از موبایل استفاده می

 دادن به ، گوشفیلم، مسیریابی، خرید کردن، کرایه تاکسی از اسنپ و تپسی، گرفتن عکس برای اینستاگرام

 شود. های موبایل انجام میرادیو و موسیقی و بسیاری موارد دیگر توسط گوشی

ت شما ر سایگهای موبایل است. اکار با گوشی سایت، یکی از بخش های اصلی سبک زندگی کاربران مسلماً

 ان شما واط میگی کاربران همخوانی نداشته باشد، این مسئله یکی از موانع ارتبدبا این بخش از سبک زن

 کاربران سایت خواهد بود. 

با  ،طراحی اولویت رعایت اصلاست،  B2B  هایهای شما در بخش تجارتدر صورتی که فعالیتحتی 

اند در بهبود تجارت شما تفاوت چشمگیری ایجاد تومی Mobile-First Designطراحی برای موبایل 

 کند. 
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از در محل کار خود  B2B خریداران BCG -Boston Consulting Group، %80طبق گفته شرکت  

های زارشگ %60همچنین اعالم کرده است که در  BCG. کنندشمند و مانند آن استفاده میهای هوگوشی

 ائز اهمیتحخرید بسیار  بر تصمیم خود براینقش بهینه سازی سایت در موبایل را آنها  ،B2Bخریداران 

 یرد.گاز طریق موبایل ها صورت می B2Bها در صنایع از جستجو %50همچنین نزدیک اند. دانسته

ر نوع تجارت یا ه B2B ،B2C اگرشما های هوشمند آمده اند تا بمانند، تجارت کافیست که بگوییم، گوشی

راحی طست که های هوشمند باالخره به صنعت شما نیز وارد خواهند شد. پس بهتر ادیگری که باشد. گوشی

 به سایت وبایلمهای سایت خود را براساس آن انجام دهید و سایت خود را برای کاربرانی که از طریق گوشی

 کنند، آماده و بهینه کنید.  شما مراجعه می

 Mobile-First Designبا طراحی برای موبایل  ،طراحی اولویترفه ای برای راهنمای ح
ی ، متخصص در هدفگیرGetUpliftموسس و رئیس بخش بهینه سازی سایت -(Talia Wolfتالیا وولف )

 است. روشو ف ا سایتاحساسات و طراحی ترغیب کننده برای افزایش نرخ تبدیل، مراجعه به سایت، ارتباط ب

  گوید:ی بهینه سازی سایت برای موبایل میدر مورد چگونگ -مشتریان خود سایت های برایاو 

از طرید  بااطبدان  ROI  (Return On Investment)-کلید افزایش ندر  بازگتدت سدربایه 

تصری در جهت پاسداگوی  در سایت برای ب بسیر آنها و طراح  یک بق د بطلوببوبایل  سایت، شنااصن 

ی ل هدااز بوباید کنیم، بلکه باعنوان جایگزین  برای کابپیوتر اسصفاد  نم هها است. با از بوبایل ب به این نیاز

ا  گیدریم. از دیددگبهدر  بد  باصلد برای دسصیاب  به اهددا  و انجداو ویدای   اود به روش  کابال بصفاوت 

صفداوت  ببا اهدا  بصفاوت، بقاصد احساس  بصفاوت، عالید  و نیازهدای  ،هنگاو اسصفاد  از بوبایل ،روانتناس 

 کنیم. را در بقایسه با کابپیوتر دنبال ب 

که  یک سایت را بطالعه کرد  و تماو ویژگ  های جدیدی "دربار  با"در کابپیوتر بن بمکن است تماو صفحه  

 م بادوانم. در بوبایدل بمکدن اسدت کده بدندر سایت ارائه شد  را بررس  کنم و یک  از بقاالت سدایت را هد

ت آدرس و اطالعات تماس یک سایت را بطالعه کنم و یا به باش نظرات براجعه کنم تا بطمئن شوو که سای

 قابل اعصماد است.  یا حص  بمکن است تنها به باش گالری ت اویر بروو و عکدس بح دوالت تولیدد شدد  را

 بتاهد  کنم. 

اربران بوبایل از سایت شما چیست؟ کاربران بوبایل برای یافصن سدایت شدما از چده از اود بپرسید که انصظار ک

آیا کلید واژ  های آنها شابل ناو برند است و یا برای یدک بوودوی یدا کداالی کنند. کلید واژ  های  اسصفاد  ب 

سرویس اواب دو "یا شود و جسصجو ب  "کاالی اواب الیکو"کنند. بطور بثال آیا عبارت بتاص جسصجو ب 

بایدل در بقایسده بدا جسدصجو در کدابپیوتر وکنید هنگاو جسدصجو بدا بهمانطور که بتاهد  ب   ؟"نفر  با لحا 
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گیرد که طب  آن تجربه ای بصفاوت نیدز از گتدت و گد ار در بادش چتم انداز کابال بصفاوت  بد نظر قرار ب 

 های باصل  سایت ایجاد اواهد شد. 

ن دو تار در ای باره تفاوت رفدر ، خانم وولفت میان تجربه کاربری موبایل و کامپیوتربرای درک چگونگی تفاو

 پردازیم. توضیحاتی داده است که در ادامه به آنها می

یش نهاد پ وول فسایت برای موبایل را بر اساس مفروضات خود انجام ندهید. خ انم تمام فعالیت های طراحی

 با آنها در ارتباط باشیم: ک هدف مخاطبان خودکند که برای درمی

را  بوبایل و از آنها نظر سنج  کنید. ردیاب  بااطبان اطبان بوبایل  اود زبان صر  کنیدبرای صحبت با با 

. به دهید ب ورت جداگانه از کاربران سایت که از کابپیوتر برای دسصرس  به سایت اسصفاد  ب  کنند انجاو

ایل  ن بوببتاص نمایید. هرگز کاربرا کاربران این دو دسصگا  را صاریاین ترتیب ب  توانید تفاوت های رف

د. ر ندهیبورد بررس  قرا ،کنندسایت را بتاهد  ب  ،را به عنوان کاربران  که صرفا از دسصگا  کوچکصری

که  دانیدب  و آنها را بتصریانبلکه برای کاربران بوبایل  سایت یک هویت کابال جداگانه در نظر بگیرید 

 تجربه کاربری بنح ر به فردی از سایت شما اواهند داشت. 

ر شرکت  مدیر بخش جستجوی طبیعی د-( Scott Litvackاسکات لیتواک ) هایدر ادامه بخشی از صحبت

Wpromote ای بهینههدر زمینه بازاریابی دیجیتال تجربه دارد و مولف استراتژیسال  15بیش از  که-

گیری سایت برای موبایل تبهرباره اهمیت تقویت در -باشدمی B2Cو  B2Bهای تجارتسازی طبیعی برای 

 ایم:را ارائه دادههای هوشمند در عصر گوشی

لویت طراح  برای بوبایل بیش از همیتده اهمیدت یافصده اسدت. بدا توجده بده پیتد  گدرفصن وبا ا ،اصل طراح  

ر دایت بدرای بوبایدل یکد  از عناصدر بهدم ترافیک بوبایل از ترافیک کابپیوتر، اطمیندان از بهینده سدازی سد

-شود. تعداد کاربران  که داد  های وب را از طری  گوش  های اود بتاهد  بد بوفقیت سایت بحسوب ب 

ب  کنند روز به روز در حال افزایش است. اگر شما بطمئن نتوید که بحصوای شدما در بوبایدل نیدز رتبده ادو

اهیدد بینانه ترین حالت تنها ترافیک برتبط با کاربران بوبایل  سدایت را از دسدت اودر اوش ،کندکسب ب 

 داد. 

 وچک مفیدهای کاگر بهینه سازی سایت برای موبایل و ترافیک ناشی از آنها را تنها برای سرگرمی و خرید

کت او د که شرهدنشان می لیتواککنید، باید این طرز فکر خود را مورد بازبینی قرار دهید. قلمداد می

نتی صورت سبهایی از جامعه را که ازی سایت برای موبایل ترافیک بخشچگونه توانسته است با بهینه س

  کند.شدند را به سمت سایت خود جذب کاربران کامپیوتر قلمداد می
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 %7سال گ شصه در سایت یک  از بتدصریانمان بتداهد  کدردیم کده بیدزان ترافیدک سدایت از طرید  بوبایدل  

 کداهش %9و ترافیک سایت از طرید  تبلدت  %13افزایش یافصه در حالیکه ترافیک سایت از طری  کابپیوتر 

ه از های تجاری سایت ناش  از کاربران  است کاز فعالیت %65از ترافیک و  %73. در حال حاور است داشصه

 طری  بوبایل به وب سایت این بتصری دسصرس  دارند.

 

 ز بیش ازما نیشکاربران، افزایش جستجو از طریق موبایل در صنعت و کسب و کار  با تغییر هر روزه رفتار

ایلی وب بان موبتوان برای جلب مخاطبا نگاهی به جلو میآنکه انتظارش را داشته باشید، رخ خواهد داد. 

 های الزم را به عمل آورد. گذاریها و سرمایهبینیسایت خود پیش

باید   Mobile-First Designبا طراحی برای موبایل  ،طراحی اولویتبرای رعایت اصل 

 ؟چه چیز هایی را مد نظر داشت
 های ریسپانسیو برای طراحی سایت به تنهایی کافی نیست، اما قطعاً حی ریسپانسیو و یا استفاده از قالبطرا

-userکاربرپسند )یت برای موبایل است. در ادامه راه باید طراحی سا ،نقطه شروع خوبی برای طراحی سایت

friendly)  باشد یعنی استفاده از سایت برای کاربر ساده و سهل باشد. کاربران برای استفاده از سایت نباید

کاربران موبایلی وب سایت گفته است؛  تالیا وولفروی آن زوم کنند و یا صفحه سایت را بکشند. همانطور که 

سایت خود که هنگامی با پلتفرم موبایل است نیاز دارند. ماهنگهمنحصر به فردی که  به تجربه کاربری کامالً 

ایم اجتناب مطمئن شوید از اشتباهاتی که در زیر فهرست کرده، کنیدرا برای کاربران موبایلی طراحی می

که در نتیجه سئو سایت را به  توانند به تجربه کاربری سایت صدمه وارد کنندکنید. این اشتباهات میمی

 خواهند انداخت:خطر 

 یزسیار ربهایی که خواندن آنها سخت باشد و یا استفاده از فونت با سایز استفاده از فونت 

  یندآاستفاد از عناصری با عرض ثابت که در صفحه های کوچکتر بدرستی به نمایش در نمی 

 که بارگذاری سایت زمان زیادی بخواهد صورتیهطراحی سایت ب 

  یل یا تبلت سخت باشدتوسط موبا ،برقرار کردن با آنمحتوایی که ارتباط 

 انتقال سخت بین صفحات سایت در نسخه موبایل 

  ر گیردقرا هاکه بخش زیادی از محتوای صفحه شما در زیر آنبصورتیاستفاده از پنجره های بازشو 

گیری رای اندازهب، دهیدیا هر پلتفرم آنالیز دیگری که ترجیح می Google Analyticsاز گوگل آنالیتیکس 

کنید، وبایلی سایت خود تغییری ایجاد میترافیک موبایلی سایت خود استفاده کنید. هنگامیکه در نسخه م

میزان تغییر در ترافیک سایت را همزمان رصد کنید )مخصوصا ترافیک ناشی از جستجوی طبیعی سایت( تا 
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مطمئن باشید که تغییرات اعمال شده در سایت با استاندارهای گوگل، برای بهینه سازی سایت برای موبایل 

 است.  هماهنگ

را  یز سایتیایت نبدست خواهید آورد و مخاطبان س با انجام این موارد شما سایت موبایلی مورد نظر خود را

 که انتظار دارند را مشاهده خواهند کرد. 
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 Featured Snippetsمواردی که سایت را برجسته میکند: 
featured snippets  در صفحه نتایج جستجو حضور دارد.سالی است که  چندگوگلfeatured 

snippets دارد.ک سایت تاثیر بسیار زیادی بر بهبود سئو ی  

نوشته  2017بهار سال در  Stone Templeمدیر و موسس شرکت مشاوره ای  - (Eric Engeاریک انج )

نمایش  featured snippetsمیلیون عبارت جستجو شده در گوگل بصورت  1.4از  %30تقریباً "است که

که به  یتوسط گوگل، برند های featured snippetsهمزمان با گسترش بکارگیری   "داده میشوند.

این کنند. بهینه می snippetیک  به عنواناهمیت این مسئله واقف هستند، محتوای خود را برای استفاده 

به  (Peter J. Meyersیرز)پیتر جی.می دکتر Mozبازاریابی سایت  کارشناس که آنچهدر  برای پیروزی کار

 گیرد.انجام می، آن رتبه صفر گوگل میگوید

ها یک آرزو است. رتبه صفر رتبه ای است که در گوگل برای خیلی از سایت بدست آوردن رتبه صفر

featured snippets دهند. در صفحه نتایج جستجو ابتدا در صفحه نتایج جستجو به خود اختصاص می

و بعد از آن ممکن است که کادر  featured snippetگیرند. سپس نوبت به قرار می تبلیغات گوگلی

 ظاهر شود و در ادامه هم نتایج طبیعی جستجو به نمایش در خواهند آمد.  People also askمربوط به 

ن ن مطمئتوایمنحوه نمایش این عناصر به اندازه صفحه نمایش و همچنین تنظیمات گوگل وابسته است. اما 

عناصر  زیر تمام در ها featured snippetصورت وجود  در ،موبایلبود که در نتایج جستجوی طبیعی 

  به نمایش در خواهند آمد. ،نامبرده شده

بیعی تجوی طخواهید دید موقعیت صفر در گوگل یک رتبه باالتر از نتایج جسزیر  همانطور که در تصویر

 افت.واهد یارتباط برقرار کردن کاربر با آن بسیار افزایش خگوگل قرار دارد به این ترتیب احتمال 
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های سئو از اینکه استفاده کرد بسیاری از شرکت featured snippetsهنگامیکه گوگل برای اولین بار از 

ها شاهد این ویژگی جدید گوگل نرخ کلیک سایت را پایین بیاورد وحشت کرده بودند. بسیاری از سایت

 featuredبا کمک ویژگی  HubSpotرخدادی کامال متفاوت با این قضیه بودند. به عنوان مثال سایت 

snippets  بودکلمه کلیدی اصلی خود  5000افزایش نرخ کلیک سایت برای  %114شاهد. 

گوگل است.   featured snippetامروزه چالش بیشتر بازاریاب ها نحوه نمایش محتوای خود در بخش 

 featuredکه به معنی نحوه دستیابی به   ?How do I get a featured snippetحتی اگر عبارت 

snippet یک ، است را در گوگل جستجو کنیمfeatured snippet   در رتبه صفر برای ما به نمایش در

 featured snippetخواهد آمد. این موضوع نشان میدهد که گوگل محتوای خاصی را برای تبلیغ بصورت 

 انتخاب می کند و این محتوا عبارت است از:

 محتوایی که پاسخ سوال کاربران باشد.

از طریق   featured snippetدر زیر فهرستی از اقدامات پیشنهادی برای کمک به شما برای دستیابی به 

 :استارائه شده  ،پاسخگویی به سواالت مخاطبان و یا مشخص کردن مراحل یک فرایند

 هید.توانید پاسخ آنها را با محتوای مفید و کاربردی بدتمرکز بر روی سئواالتی که می .1

-می ستفادهاو مانند آن  "چگونه"و  "چرا"هایی که در آنها از عبارات صفحات خود را برای جستجو .2

 نید.محتوایی مرتبط با این گونه سواالت ایجاد ک …,h2,h3شود بهینه کنید و در تگ های 

اقع این متن کاراکتر با احتساب کارکتر فاصله ایجاد کنید. در و 320یک پاسخ صریح به سوال در  .3

ر درای نمایش کتر در متا تگ توضیحات باکار با حداکثربرابر کلمه خواهد بود که  55تا  50شامل 

ر تر قرادرست بعد از سرتی pگوگل است. همچنین باید مطمئن شوید که پاسخ خود را در یک تگ 

 دهید. بین سرتیتر و پاسخ به سوال کاربر عکس یا المان دیگری قرار ندهید. 

رهای خود را به سرتیت( Step)یا گام  مرحلهیا عبارت   گذاری مرتب()با شمارهیک لیست منظم  .4

طالعات سایت ا Snippetتا یک توالی برای فعالیت ها ایجاد کنید. به این ترتیب در  ،اضافه کنید

 .آید، و الی آخر به نمایش در2م ، گا1میتواند بصورت گام

. اغلب بیاید تا سایت در صفحه اول گوگل به نمایش در اصول پایه سئو سایت خود کار کنیدبر روی  .5

گوگل  به نمایش در می آیند در رتبه های یک تا پنج featured snippetsسایت هایی که در 

 قرار دارند. 
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 Featured Snippets: دستیابی به یی های حرفه ای برایراهنما
 Ranker.comیک سئوکار و ویراستار محتوا در سایت  به عنوان( Justin Hussongجاستین هاسنگ )

ی هااههای دیده شدن محتوا و بررسی ر تمام ساعات کاری خود را صرف یافتن هوشمندانه ترین روش

 کند. با موضوعات مختلف، می ارتباط مخاطب با محتوا در سایت هایی

 در سئو ارائه داده است، عبارتند از: ی کهجدیدتوجه به تغییرات او با های راهنمایی

 ست.ایک  از بهصرین روش های دسصیاب  به رتبه صفر گوگل  سریع به سوال بااطبان، پاسخ 2018در سال  

هینه بو جسصجوی صوت   featured snippets این بدان بعناست که بحصوای اود را باید برای 

و  ( سواالت بتا   را پاسخ اواهند داد long-tail keywords) کنید. کلمات کلیدی طوالن 

جاو   از آنها ب ورت صوت  اناز هر پنج جسصجو یک .گیرندبیتصر به صورت صوت  بورد جسصجو قرار ب 

 باشد. این بقدار رو به افزایش نیز ب  و شود ب 

احصماال اواهید توانست کلمات کلیدی برتبط با کسدب و کدار ادود را کده ب دورت صدوت   ،کم  جسصجو کنید 

با برای یک  از بتصریانمان که در زبینه صنایع غ ای  اورگانیدک کدار بیکدرد یدک  جسصجو بیتوند را بیابید.

 بوووع  که براییافصیم. بنابراین بطاب  featured snippet فرصت عال  برای قرار گرفصن در

featured snippetیک سری پست ایجاد کردیم که تماو ویژگ  های بدنظر بدرای  ،بناسب بود

را در آنها رعایت کردیم. در عرض یک هفصه با بوف  شدیم  featured snippetقرار گرفصن در 

 قرار دهیم.   featured snippetکه سایت را در 

 s Keyword Magic Tool’SEMRush  ابزارتوانید از کردن صفحات سایت خود، می هماهنگبرای 

را دارند   featured snippetتوانید کلمات کلیدی که امکان قرار گرفتن در ده کنید. با این ابزار میاستفا

و آزمون و خطا  اوشباید کمی ک featured snippetبرای استفاده از هر فرصتی برای رسیدن به  را بیابید.

 .انجام داد

ک ی هبرای پاسخ ب مثالی از نحوه استفاده از تحقیق کلمات کلیدی برای یافتن عبارات پر کاربرد، ادامهدر 

 کنید. به تنوع کم میان کلمات جستجو شده توجه داشته باشید.سوال مشخص را مشاهده می
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 esearch with SEMrush Keyword How to Do Keyword Rداده ها از مقاله 

 Magic Tool نوشته شده توسطMaria Raybould  وری شده است.آگرد 

 کدام عوامل را باید زیر نظر داشت Featured Snippetsدر 
ایجاد  featured snippetقبل از آنکه صفحات خود را ویرایش کنید و یا صفحات جدید برای رسیدن به 

رخ نمی اه برای همه سایت  featured snippetداشته باشید افزایش نرخ کلیک با کمک  کنید، به یاد

، در ارائه پاسخ در مکان مشخص  featured snippetsزیرا هدف پاسخ بسیار ساده است.  ا؟چر. دهد

 صفحه نتایج جستجو است. 

 featured snippets به این ترتیب آیا باید در تصمیم خود برای بهینه سازی سایت برای رسیدن به

ما را شدن برند تواند میزان دیده شرتبه صفر می قطعا نباید چنین کاری انجام داد. نه!بازنگری کنیم؟ 

رخ نافزایش  ا باعثبا نام برند شما آشنا خواهند شد. بودن در این رتبه قطعافزایش دهد و کاربران بیشتری 

 فر افزایشصهای بودن در رتبه نخواهیم یکی از مزیت. چه بخواهیم چه شودمیکلیک در موضوع مد نظر 

 تعداد کلیک است. 

در ارتباط با  اطالعاتی را Ahrefsمدیر بازاریابی و استراتژی محصوالت در شرکت ( Tim Souloتیم سولو )

: گویدیم سولوبا ما به اشتراک گذاشته است.   featured snippetsدر زمینه  شرکت خودهای فعالیت

 ممکن است شما را متعجب کند. Ahrefsهای شرکت یافته 

از کلیک ها را به خود  %8.6شود ظاهر میدر صفحه نتایج جستجو   featured snippetهنگامیکه 

 featuredتر از قرار دارد با اینکه یک رتبه پایین 1دهد. در حالیکه سایتی که در رتبه اختصاص می

snippet کند که بیشتر از کلیک دریافت می %19.6دهد است و اطالعات کمتری را در اختیار کاربر قرار می

 featured ست که زمانی کها این درحالیدریافت کرده است.   featured snippetهایی است که کلیک
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snippet  اختصاص دادهی اول گوگل را به خود هایی که رتبهسایت نشوند،در صفحه نتایج جستجو ظاهر-

  دهند.میها را به خود اختصاص از کل کلیک %26 ی سولواند به گفته

 featuredای از سایت بصورت که اطالعات صفحههنگامیتوان چنین نتیجه گرفت که از این نتایج می

snippet کند. زیرا تمام ید، کاربر نیازی به کلیک کردن روی لینک سایت حس نمیآبه نمایش در می

خواهد در صفحه نتایج جستجو به نمایش گذاشته شده است. عدم نیاز به کلیک بر روی العاتی که میاط

featured snippet   مثبتی نیست. نکته 

 
ارائه اطالعات و پاسخ به پرسش کاربران گوگل است.  featured snippetsبه خاطر داشته باشید که هدف 

در صفحه نتایج جستجو نیاز کاربر به کلیک روی لینک برای دریافت مشخصاً ارائه اطالعات مورد نیاز کاربر 

 featuredدهد. چیزی که در اینجا قصد بیان آن را داریم این است که نباید از اطالعات را کاهش می

snippets ولی هنگامیکه قصد دارید برای رسیدن به آن فعالیتی را انجام دهید اهداف خود را  ،ترسید

ات سایت شما با رسیدن به رتبه صفر گوگل ممکن است که کلیک بیشتری دریافت مشخص کنید. صفح

توان میزان کاربرانی که ابد. هرچند که نمییشوند افزایش ا برند شما آشنا میمخاطبانی که باینکه کنند و یا 

کتمان کرد که توان اما نمی، گیری کردبا برند ما آشنا شده اند را اندازه featured snippetsاز طریق 

شود که توجه کاربران بیشتری به برند ما نمایش سایت در باالترین مکان در صفحه نتایج جستجو باعث می

 شناسند برای ما بسیار با ارزش است. جلب شود. قطعا افزایش تعداد کاربرانی که برند ما را می

 Ahrefs’ Studyمنبع تصویر، مقاله :  

of 2 Million Featured 

Snippets: 10 Important 

Takeaways  نوشته شده توسطTim 

Soulo .است 
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 امروزه جستجوی صوتی یکی از روش های پرکاربرد برای جستجو است
ه ایی ک)دستگاه ه جستجوی صوتی و دستیار دیجیتال دربارهبا کمی دقت متوجه خواهید شد که گفتگو 

 در Siriیبزار سیرابا توجه به ابزارهای تشخیص صدا در شود. روز به روز بیشتر می پذیرند(فرمان صوتی می

جوی رت جست.. در آینده جستجو در اینترنت بصو.آمازون وو ابزار مشابهی برای سایت  گوشی های اپل،

به  2018ر سال دآنچه باید برای سئو "دو نکته اول در بخش  در این کتاب صوتی خواهد بود. به همین دلیل

صوتی  در بهینه سازی برای جستجوهای سایت شما برای موفقیت و شکست لیتبه قاب "آن توجه داشت

اری ت که بسیه داشاختصاص دارد. همانطور که قبال گفته شد، در طراحی برای موبایل، باید به این نکته توج

ت ز قابلیاآنها  ،کنندهای مد نظر خود برای جستجو را تایپ نمیهای همراه عبارتاز کاربران گوشی

ای موبایل گیرند. اگر سایت شما برای گوشی هبرای جستجو بهره می Siriتجوی صوتی گوگل یا سیری جس

 ر نخواهدایش دسایت شما در هنگام جستجو در موبایل بصورت تایپی و یا گفتاری به نم ،بهینه نشده باشد

میلیارد  3.5به میزان  2021های آمازون و گوگل تا سال سایت ،Gartnerبا توجه به گزارش سایت آمد. 

. پیام د کرددالر از درخواست های موجود برای دستگاه هایی با قابلیت جستجوی صوتی درآمد کسب خواهن

کاربران  قابلیتی است که برای پاسخگویی به این featured snippets ، این گزارش کامال مشخص است

 . است و در آینده اهمیت بیشتری نیز خواهد یافت اهمیتحائز 

ی که جستجوی باشد. در دوران اغراق آمیزتواند نمی  featured snippetsنوشته است: اهمیت اریک انج 

فته به آن رتبه صفر گوگل گ Pete Meyersصوتی و پاسخگویی صوتی عمومیت یافته است، چیزی که 

فحه را در ص تیجهنیک  تبدیل خواهد شد. به بیان دیگر شما در نهایت تنها ،تمیبه تنها رتبه دارای اه ،بود

ش داده نمای نتایج جستجو مشاهده خواهید کرد. دانستن اینکه چگونه صفحات سایت خود را به این نتیجه

 یک ضرورت است.  ،در دنیای صدا محور امروز ،شده تبدیل کنیم

شاهد زودی هاکنون امکان جستجو صوتی فراهم شده است و این امکان روز به روز در حال توسعه است و ب

آن خواهیم بود که همه کاربران از این روش جستجو بهره ببرند. قطعا بازاریاب ها نیز محتوای خود را بر 

در همایش ساالنه ( Danny Sullivan) دنی سالیوان مشهور سئوهمین اساس توسعه خواهند داد. کارشناس 

و بایلی در آمریکا ون جستجوی ممیزا که در آن اطالعیه گوگل درباره 2016توسعه دهندگان گوگل در سال 

صحبت کرد. در اطالعیه گوگل آمده است که در  داردآن به جستجو صوتی اختصاص  %20که این موضوع 

این موضوع نشان  خواهد کرد.ژی جستجو صوتی خود اضافه وزبان جدید را به تکنول 30گوگل  2017سال 

-صعودی خود ادامه خواهد داد. شما اکنون میدهد که میزان جستجوی صوتی در دنیا همچنان به سیر می
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هایی که احساسات را بیان می کنند( نیز از دستورات صوتی استفاده )صورتک هاتوانید برای درج ایموجی

 کار برد.هتوان برا برای درج این صورتک ها می poop emojiیا  happy faceکنید. مثال عباراتی مانند 

 
 

 جستجوی صوتیای در زمینه راهنمایی حرفه
توجه  با Wpromoteاز شرکت  اسکات لیتواکصدا در سئو و جستجوی طبیعی گوگل،  اهمیتبا توجه به 

ای به توجه ویژهکند که شویق میبازاریاب ها را به شدت ت، 2018به توسعه جستجوی صوتی در سال 

ت اسکا شند. متن کامل سخنانداشته باfeatured snippets  کسب جایگاهطراحی برای موبایل و 

 :لیتواک

و  Gartnerتوجدده اددود را بدده جسددصجوی صددوت  و دسددصیاران دیجیصددال بعطددو  کنیددد. دو بقالدده از   

comScore  جسصجو بر روی صفحات بدون  2020جسصجوها تا سال  %50تا  %30کنند که بین اعالو ب

ایجاد بحصدوای  کده بیتدصر بده زبدان . شودبا اسصفاد  از جسصجوگرهای صوت  انجاو ب  و های باصل دسصگا 

بده سدواالت ب در  کننددگان پاسدخ طبیع  به کارگرفصه شد  توسط کاربران اینصرنت شبیه باشد و همچنین 

به  صوت  برای یافصن اطالعات بد نظر اسصفاد  شود بسیار ورورت اواهد یافت. یهنگابیکه از جسصجو دهد،

  "؟پایصات اسدپانیا کجاسدت"این ترتیب باید ابصدا بر روی بواردی که اهمیت کمصری دارند تمرکز کرد. بثال 

بتدابه ایدن نیدز از عبدارات  کاال و سرویس های بدد نظدر ادود دربار اربران کنم که بزودی کبن تجسم ب 
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یک لوله کدش "یا بثال عبارت  "است؟سبز رنگ بوجود  6آیا از این پیراهن سایز ": عبارت اسصفاد  ب  کنند

 را جسصجو ب  کنند.  "باشد برای بن پیدا کنداشصه  که شنبه وقت آزاد

دارد  ا وجوداربران در این جستجو هرفتار و هدف ک دربارهبا همه گیر شدن جستجوی صوتی دو نکته مهم 

 کنیم:که باهم بررسی می

 ریم. بهباست که بطور روزمره به کار می ای و طبیعیمحاورهجستجوی صوتی بیشتر شبیه زبان  .1

اطر به خ مکالمه را لو نحوه سوال کردن مشتریان در طو ،های خود با مشتریان فکر کنیدگفتگو

ایجاد کنید به این  long-tail keywordاین مکالمات را بصورت کلمات کلیدی طوالنی  ؛بیاورید

اهد اال خوبوی صوتی با محتوای شما بسیار جستجواژه های بکار رفته  ترتیب احتمال یکسان بودن

 رفت.

ود. این شم میها، بیشتر جستجو کاربران با اهداف محلی انجادر زمینه دستیاران دیجیتال موبایل .2

ین نابراقضیه در هنگام جستجو از موبایل هم در حالت صوتی و هم در حالت تایپ صادق است. ب

است ثبت سایت خود در  کردهشاره هم ا Search Engine Watchهمانطور که سایت 

Google My Business ، وسط با توجه به احتمال خوانده شدن پروفایل شما در این سایت ت

ه زیادی توج باید ،اهمیت باالیی دارد. هنگامیکه تمرکز شما بر روی مخاطبان محلی است ،مخاطبان

 شته باشید. و سایر اهداف جستجو محلی دا Google My Business به همکاری با 

 در جستجوی صوتی به چه مواردی باید توجه داشت
در جستجو صوتی برندگان و بازندگان بسیاری وجود خواهند داشت، برد یا باخت در این عرصه به نحوه انجام 

جستجوی صوتی توسط مخاطبان سایت بستگی دارد. کاربرانی که به دستیاران دیجیتال گوشی های موبایل 

بعد از جستجوی صوتی لیستی از نتایج جستجو را مشاهده خواهند کرد. این کاربران  ،هستندخود وابسته 

 Google ابزارهایی مانندطرف دیگر از  ،چندین گزینه برای کلیک کردن روی آن در اختیار خواهند داشت

Home  )و  )اسپیکر گوگل که قابلیت دریافت دستورات صوتی را داردAmazon Echo  احتماال تنها یک

 گزینه برای انتخاب به کاربر ارائه دهند.

توجه داشته باشید که نحوه نمایش این نتایج و سایت هایی که در این روش جستجو به نمایش در می آیند  

دادن است.  گذارند. در حقیقت این تاثیر هم اکنون در حال رخآنالین تاثیر زیادی می های بر روی تجارت

 Walkerکه توسط  PR and B2B digital mediaالنه از آژانس رسانه های دیجتال یک گزارش سا

Sands و انتظارات خریداران تغییر کرده است.  گانرفتار مصرف کنندکه  کندمیبیان  ،ارائه شده است

 Amazonتقریبا از هر پنج مصرف کننده یکی از آنها با کمک ابزارهای پذیرش دستورات صوتی مانند 

Echo درصد از کاربران از دستورات صوتی برای خرید خود استفاده  %19دهد. یعنی رید خود را انجام میخ

از این تکنولوژی ها استفاده کنند. با کمک دیگر از این کاربران نیز قصد دارند که سال آینده  %33 ،می کنند
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Amazon Echo  .حدس زدن اینکه بیشتر این خرید ها از چه طریق انجام شده است کار دشواری نیست

صورت گرفته است. برای استفاده از این  Amazonبله بیشترین خرید با کمک دستورات صوتی از سایت 

 شود:تغییر عمده در رفتار مصرف کنندگان سه راهکار زیر پیش بینی می

 بهینه سازی تجربه موبایلی سایت .1

کلمات ره(، طبیعی )شبیه محاواز زبان استفاده و   featured snippetsبر روی رسیدن به تمرکز  .2

 محتوا در ایجاد long-tail keywordsکلیدی طوالنی 

فزایش رای اتفکر درباره نحوه تاثیر جستجوی صوتی بر کسب و کار خود و یافتن استراتژی هایی ب .3

رویس )س Alexaمثال آموختن نحوه بکارگیری الکسا برای  ،سود خود از این روش جدید جستجو

  صوتی آمازون( برای افزایش فروش با دستورات صوتی

 قدرت شخصی سازی

ای یک تا قبل از آن نتایج جستجو بر ،امکان شخصی سازی جستجو را فراهم کرد 2009گوگل در سال 

صی روع شخشبا وجود آنکه از عبارت خاص برای کلیه افرادی که آن را جستجو کرده بودند یکسان بود. 

ا باید هو شرکت  آیا باید تصور کرد که کاربران گوگل متوجه این تغییر شده اند ،سال میگذرد 10سازی ها 

 ت هاینجام دهند؟ حقیقت این است که اینطور نیست و تساستراتژی های سئو خود را بر اساس آن ا

 کاربران گوگل متوجه شخصی سازی در نتایج گوگل نشده اند. %43.5 دیجیتال نشان میدهد که

 تی متوجهحه د کانیج به نمایش در آمده رضایت داشتهآیا این بدان معنی است که کاربران آنچنان از نتا 

-یرائه نمهای خود ان سایت تجربه شخصی درستی در سایتکه صاحباینیا ا ،اندشخصی سازی آنها نشده

 دهند که کاربران تفاوتی احساس کنند.

، ده ایدنشهای گوگل در صفحه نتایج جستجو جه شخصی سازیاگر شما هم جزء کاربرانی هستید که متو 

ه ب شده شخصی سازی موتور جستجوی بینگ هم صفحه نتایج جستجو را بصورتالبته الزم به توضیح است )

ا را برای شم عواملی که شخصی سازی نتایج جستجواز برخی مخاطبان خود نمایش میدهد.( توجه شما را به 

 :کنیمجلب میکنند تعیین می

 مکان شما 

 دستگاه مورد استفاده شما 

  تاریخچه جستجو و مرورگر شما 
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  تعامل شما با صفحه نتایج جستجو"SERP"ایدوی آن کلیک کردهنک هایی که ر، یعنی لی 

ستجو تایج جندنبال یافتن نحوه تاثیر نظرهای نوشته شده از سوی شما بر شخصی سازی هبرخی متخصصان ب

هده مشا تایجن در نآنحوه استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی و احتمال تاثیر  دربارهبرخی دیگر  ،هستند

ر حوه کاناند. متاسفانه بیشتر موتورهای جستجو ، مطالعه و تحقیق کردهشده در صفحه نتایج جستجو

و ها زیساکارشناسان برای تشخیص شخصی به این ترتیب ،اندفی نگه داشتهخهای خود را مالگوریتم

داشته  انند اتکاتود میخو های مورد استفادهابزارها و دستگاهتنها به رفتارهای کاربر در رابطه با موارد فوق 

 باشند. 

 شخصی سازیتوصیه های حرفه ای در زمینه 
در آمریکا،  در شیکاگو Marcel Digitalمدیر بازاریابی  به عنوان( Patrick Delehantyپاتریک دلهانتی )

، باشدخود می تعیین استراتژی تولید محتوا و تهیه لینک برای مشتریان شرکتمشغول  ،روز کاری خود طول

 صحبت برایاو اندکی از وقت خود را باشد. می MOZاو یکی از اعضای تایید شده در سایت  همچنین

  خوانیم:با هم این صحبت ها را میکه  گذاشته استموضوع شخصی سازی و سئو  درباره

ات ابصکاربه سمت تبدیل شدن به یک تجربه شا   حرکت اواهد کرد. اگر شما نگاه  به 2018سئو در سال  

سازی تجارب جسصجوی کاربران بانند جسصجو بر اساس بکان، تاریاچه برای افزایش شا  گوگل 

رب تجاکه  اواهید دید بیاندازید،های اجصماع ، و غیر  های کاربر در شبکهجسصجوهای قبل  کاربر، فعالیت

 وی یککاربران هنگاو جسصجو بسیار انعطا  پ یر بود  است و هر کاربر تجربه اا  اود را از جسصج

ااطبان باید بیش از پیش بها این بوووی بدان بعن  است که عبارت در گوگل داشصه است. برای بازاریاب

ند. او دهاود را در نظر داشصه باشند، و برای جلب توجه آنها برای براجعه به وب سایت تالش بیتصری انج

صه ری داشباید بحصوای  تولید کنند که با واژ  جسصجو شد  توسط باطابانتان هماوان  بیتص این کاربرای 

 باشد. 

عه تر توسیکاربری شخصمواجه با چالش تجربههای خود را برای توانند فعالیتاما شرکت ها چگونه می

 شنویم:می دلهانتیدهند؟ پاسخ این سوال را از زبان آقای 

 ،بیتصری تمرکز کنیم( long-tail keywords) قرار دادن کلمات کلیدی طوالن با باید بر روی هد   

حل  و همچنین به عوابل بهم در سئو ب های بوبایل بهینه سازی کنیمگوش های اود را برای وب سایت

 ،ت باتا بصوانیم هنگاو جسصجوی کاربران  که در بحدود  جغرافیای  بحل شرک ،توجه ویژ  داشصه باشیم

 جزء نصایج جسصجو باشیم.  ،های با هسصندبدنبال ادبات و سرویس

 ندر  تبددیل سدایت ادود تدالش بد  کنیدد،که بدرای افدزایش  کمپین بازاریاب  به ااطر داشصه باشید که در هر 

ارائه ادبات حرفه ای به کاربران  که از این کمپین ها به سایت شدما براجعده بد  کنندد همزبان با آن برای 
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نیز باید تالش نمایید. این بدان بعنا است که برای بثال به کاربران کاالی  را که در براجعده قبلد  بده سدایت 

ای  را به کداربران یا اینکه بحصو را اریداری نکرد  اند نمایش دهید،بتا ات آن را بتاهد  کرد  ول  آن 

شانس بازدید از سایت شما و یا حص  ارید از سایت شما را افزایش ب  دهد. انجاو این کارهدا نتان دهید که 

و اطمینان در کاربران ایجاد شود و ایدن بوودوی باعدث بیتدود کده ایدن  شود که یک حس آرابشباعث ب 

نمایش سایت در صفحه نصایج طبیع  جسدصجو،  ند.کاربران حص  بدون جسصجو نیز با سایت شما در ارتباط بمان

 شما اواهد بود.تمرکز بر روی شا   سازی تجربه اسصفاد  از ادبات برند  پاداش ارزند 

ها ازاریابب( با مسیر ROI) نرخ بازگشت سرمایه افزایش دهد که مسیر رسیدن بهنشان می دلهانتیآقای 

 یکسان است.  ،که همخوانی کاملی با هدف کاربران از جستجو دارند یبرای ایجاد محتوای

 %12نها و در ومن آ برندنفع ب بیتصر از سایر شرکت ها  %28 ذهنیت را دنبال ب  کنندشرکت های  که این  

و  دانفصهها هد  کاربران اود را یابازار بزرگصری نسبت به رقبا اواهند داشت. چرا؟ زیرا که این شرکت

نها آحصوای بهد شد که اسصراتژی تولید دانند. این ابر باعث اوابسیر حرکت کاربران برای ارید کاال را ب 

هدا  شدن ا ورد رآبحصوای با کیفیص  را در راسصای ب هااین شرکتبسصقیما آنها را به هد  دلاوا  برساند. 

وعیت وبوووی عالو  بر کمک به بهبود  این کنند،شدن اهدا  بااطبان ایجاد ب ورد  آو همچنین بر اود

حصوای  نها بآزیرا که  ،انجابدبه ایجاد اعصماد کاربران به برند نیز ب  ،سایت آنها در جسصجوی طبیع  گوگل

 را که کاربران اواهان آن هسصند را تولید کرد  اند. 

 در هنگام شخصی سازی به چه مواردی باید توجه داشت:
ج فحه نتایکاربرانی که از ص تاسازی به معنی آن است که کاری کنید شخصیبه خاطر داشته باشید که 

 ن با کمکآسازی هایی که در شخصیشوند تجربه کاربری خوبی داشته باشند. جستجو وارد سایت شما می

با ند. افی نیستکوییم گمیشعبده بازی های بازاریابی هنگام ورود کاربران به سایت به آنها با ذکر نام خوشامد 

لید و و تومتخصصین سئ ،های صاحبان سایتفعالیت ،توجه به این که درصورت عدم کنترل رفتار مخاطبان

-یها شما ما کمک آنپردازیم که بهایی میدر این بخش به معرفی المان ،افتدکنندگان محتوا نیز به خطر می

 :رفتار مخاطبان خود تاثیر بگذاریدتوانید بر روی 

  .وفاداری مخاطبان ارتقاء میزانتوسعه برند خود و  .1

-های شخصیالگوریتمکنند، برای نام برند شما جستجو می بالقوههنگامیکه مشتریان و مشتریان 

و این موضوع ، شمارندشود را میسازی تعداد دفعاتی که سایت شما در نتایج جستجو کلیک می

در رتبه اول نباشد هم صادق است. اگر کاربران هنگام جستجوی برند  حتی درصورتیکه سایت شما

شما سایت شما را دنبال کنند شانس اینکه سایت شما به صفحه اول و رتبه اول برسد بسیار باال 

به این ترتیب هنگامیکه کاربران در دفعات بعد نام برند شما را جستجو کنند شما رتبه  .خواهد رفت

 خواهید داشت. بهتری از دفعات قبل
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 هستند.برای کاربرانی که بدنبال خدمات محلی  ایجاد محتوا .2

کت خود را در سایت مشخص مطمئن شوید که مکان شر ترافیک و مخاطب محلی،برای جذب  

زیرا که به بصورت  ،ها را نیز فراموش نکنید structured dataکرده اید. در ضمن بکارگیری 

که خود باعث ارتقاء  ،شوندشانس کلیک شدن سایت شما در نتایج جستجو می باعث افزایش بالقوه

 رتبه شما در صفحه نتایج جستجو خواهد شد.

  .دهد افزایش را ارائه تجربه کاربری شخصی سازی شده ای که میزان تعامل کاربران با سایت .3

یت ان سان تعداد مخاطبتجربه کاربری سایت شما باید به نحوی باشد که موجب شود در طول زما

ه بض ورود )کاربرانی که بدون هیچ گونه تعاملی با سایت به محنرخ پرش کاربران شما افزایش، 

 .یابدنرخ تبدیل سایت بهبود  سایت آن را ترک می کنند( کاهش و

 هنر تولید بک لینک
اضطراب آور باشد. ترسناک و ( Link Building) سازیکمتر مبحثی از سئو است که به اندازه مبحث لینک

در گذشته برای سئو یک سایت تنها کاری که الزم بود تولید تعداد زیادی لینک از دامنه های دیگر بود. هر 

و سایر . سپس گوگل یافتارتقا بیشتری میرتبه سایت هم  شدمیهای ساخته شده بیشتر چه تعداد لینک

هایی را به رتبه های کمک این روش سایت رخی سایت ها باموتورهای جستجو ناگهان متوجه شدند که ب

سایت هایی که تعداد بیشماری کنند. رسانند که تجربه کاربری مثبتی ایجاد نمیجستجو میصفحات باالی 

این دادند نداشتند. هایی که به آنها لینک میلینک در خود داشتند و هیچ توجهی هم به کیفیت سایت

گوگل اولین نسخه ی الگوریتم گوگل  2012در سال  ،مواجه شدنددلهره آور یز سوپراسایت ها با یک 

رتبه های باال رسیده بودند را  سایت هایی که با استراتژی های تولید لینک به سرعت بهپنگوئن را ارائه داد و 

یک  2014رد. سپس در سال یا به اصطالح آنها را با جریمه پنالتی مواجه ک ،از صفحه نتایج گوگل حذف کرد

از وبالگ های مهمان  هو آن استفاد ،وع ناراحت کننده دیگر در ارتباط با ایجاد بک لینک آشکار شدموض

در وبالگ خود به  ،لینک بود. مت کاتس سرپرست سابق تیم اسپم های تحت وب گوگل برای ایجاد بک

ت آوردن بک روشی برای بدس به عنواندار داد که اگر از وبالگ نویسی مهمان هشتولید کنندگان محتوا 

رویم از زیرا که هر چه جلوتر میاجتناب کنید.  این کارباید از  2014در سال  ،لینک استفاده می کنید

در ماه مارس همان سال شود. وبالگ نویسی مهمان بیشتر و بیشتر برای تولید لینک های اسپم استفاده می

و از نتایج قرار داد اسپم مورد جریمه گوگل تعداد زیادی از وبالگ نویسان مهمان را بخاطر لینک های 

گفتیم  این بخشو به این دالیل است که در اول . این روند تا به امروز ادامه دارد حذف کردجستجوی گوگل 

که تولید بک لینک یکی از مباحث دلهره آور در سئو است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی شرکت 

دارد  کمی اعتبار آنها های پذیرنده پست مهمان از قرار دادن لینک به سایت های نویسندگانی که سایت
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اید به ساخت بک لینک برای سایت با وجود تمام این موارد سئو کاران و بازارایاب ها بکنند. داری میخود

های مقصد را مسئوالنه انتخاب کنند تا با اما در هنگام ایجاد بک لینک باید سایت ،های خود ادامه دهند

 جریمه مواجه نگردند.

 

 

 راهنمایی های حرفه ای در زمینه ساخت بک لینک
م افزاری لید یک پلتفرم نرکه در زمینه تو، Gnattaمدیر بخش بازاریابی شرکت ( Rob Meadراب مید )

فزار سخت ا هم قراردادن کاربران، سیستم عامل ها و برای اتوماسیون و هوشمند سازی که با هدف کنار

 موضوع ساخت بک لینک گفته است:  درباره، کندساخته شده است فعالیت می
ه کبه این فکر کنید برگ اسصراتژی ساات بک لینک زد  بیتود گوش ندهید.  دربار به صحبت های  که  

که  سایت شما چگونه بیاواهد در صفحه نصایج جسصجو یاهر شود تا از آن پس با توجه به تعداد کلیک 

ه ببک لینک ها دریافت ب  کند به آن رتبه داد  شود. حقیقت این است که گوگل هنوز جایگزین  برای 

 سفید های کال . تولید لینک با تکنیکبنظور بدیریت نحو  چیدبان صفحه نصایج جسصجوی اود نیافصه است

 هایاشبهمچنان باید یک  از  ،ر برای سایت فعالیت بیکندبعصبکه بر اساس تولید لینک های با کیفیت و 

ا رک لینک های بعصبر برای ایجاد ببدون توجه به اینکه شما سایتبهم اسصراتژی های سئو هر سایص  باشد. 

یزان ببررس  دسص  بیزان اعصبار سایت با توجه به  یا صفحات سایت، رتبهاز کدابین روش پیدا بیکنید)

یک  های تعیین اعصبارهای اجصماع  و یا سایر روشهای دیگر و شبکهریافص  در سایتبازاورد های د

ر دشما  رتبه سایت های برتبط و بعصبر همچنان یک  از کلید های اصل  ارتقا( ایجاد لینک از سایتسایت.

 رود. شمار ب گوگل به
نها مداوم آ غییراتتهای گوگل و های روز افزون الگوریتمد پیچیدگینظرات این کارشناس بازاریابی را در مور

های ریتمهای جستجوی صوتی با الگوژیوو ترکیب تکنول Rank Brainالگوریتم  یعنی و مهمترین آنها

 گوگل را با هم مطالعه کنیم:

 Rankالگوریصم فراگیر شدن کاربرد و با توسعه و  دشنپیچید  تر شد  باشاید الگوریصم گوگل   

Brain  به نظر برسد که باید اصول آنو اکنون افزود  شدن ابکان جسصجوی صوت  و بواردی بانند ،

تماو این تغییرات   دنبال تئوری های جدید باشید، ابا در نظر داشصه باشید کههو ب داولیه سئو را فرابوش کنی

د برای تجارت شما سودبند هم باشند. به ااطر داشصه باشید که تا زبانیکه بیصوانکه در گوگل ر  داد  است 

دهید و کاربران با سایت شما اطالعات بفید و برتبط  با کلمه کلیدی جسصجو شد  توسط کاربران را ارائه ب 

های فراوان  برای ها و چالشفرصت 2018کنید. سال شما در بسیر درست حرکت ب  ،تعابل بثبت دارند

سئو فراهم آورد  است. ابا بانند تماو سالهای قبل از آن تماو تالش گوگل بر این بود  است که سایت های 
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ول اولیه سئو را اص ،بصقلب رتبه ای در گوگل بدست نیاورند. سااصار سایت اود را درست انصااب کنید

 سادگ  اواهید دید که همچنان در رتبه های باالی گوگل قرار دارید. هب رعایت کنید،

 مسائل مهم در زمینه استراتژی تولید بک لینک
د بهینه حبیش از ( anchor textمتن لنگر)هایی که موتورهای جستجو دیگر به لینک های اسپم و لینک

نند. کیافت میه شده و امتیاز دردادهای مرتبط تشخیص دهند. اما همچنان لینکشده دارند امتیازی نمی

ید ری که باد دیگدر مسیر درستی در حرکت هستید. موار ،اگر شما از این استراتژی تولید لینک پیروی کنید

 به آنها توجه داشته باشید عبارتند از: هنگام تولید لینک

 Linkاله این دستور العمل در مق .دستور العمل کیفیت دریافت لینک گوگل را مطالعه کنید .1

schemes موارد ذکر شده ایت راهنمای گوگل منتشر شده است. این دستورالعمل را در کنار در س

 مورد استفاده قرار دهید. کتابدر این 

اشته دنظر  نک و درج پست مهمان درعالیق مخاطبان و خریداران سایت خود را در هنگام تولید لی .2

ینطور ااگر ؟ تخواهید از آن لینک دریافت کنید مرتبط اسآیا محتوای شما با سایتی که میباشید. 

 یتدو سا گوگل در درک ارتباط میاننیست آن لینک را ایجاد نکنید و یا آن پست را ننویسید. 

  بسیار باهوش است.

ایت ر وب سدطرفداران و مشتریان شما بخواهند لینک آن را محتوایی بنویسید که اینفلوئنسرها،  .3

تهیه منبع  ،سازی نیازمند صرف زمان برای تحقیق، آماده این کارخود با دیگران به اشتراک بگذارند. 

 و تامین بودجه است. محتوای نحیف و بی ارزش تولید نکنید. 
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در صفحه نتایج جستجوی گوگل یک جعبه برای  People Also Askبخش 

 نهایت سوال مرتبط با واژه جستجو شده استنمایش بی
ه قبال در ک featured snippetsبخشد. عالوه بر خود را بهبود میگوگل بصورت مداوم تجربه کاربری  

را  PAA یا People also askدرباره آن به تفصیل صحبت کرده ایم. گوگل امکانی به نام  کتابهمین 

اط با ر ارتبدکه در آن سواالت سایر کاربران  باشدمی نیز مهیا کرده است. این امکان بصورت یک جعبه

ولی  ،ربردی استکاربران گوگل بسیار کا برایاین ابزار جدید آیند. موضوع مورد جستجو به نمایش در می

 ممکن است که برای استراتژی های سئو شما چندان هم عالی نباشد. 

ه سایت ود و بنهایتی از سواالت درج شده در این قسمت درگیر شتصور کنید که کاربر شما با مجموعه بی

 ا اینشما که به سختی رتبه اول را در کلمه کلیدی مربوطه بدست آورده است. توجهی نکند. مسلم

 ت که شما برای سئو سایت خود در نظر دارید. سناریویی نیس

 
ر اسخ ها دتوان حدس زد که این پمشکالت مرتبط با سئو میفارغ از چرا گوگل چنین کاری کرده است؟ 

وردن ا فراهم آب، ردبارتباط با بهبود تجربه کاربری است. ربات گوگل که از قابلیت یادگیری ماشینی بهره می

 بط با آنی مرتمجموعه ای از سواالت سعی دارد هدف کاربران خود را از عبارت جستجو شده دریابد و پاسخ

 را ارائه دهد. 
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  People Also Askراهنمایی های حرفه ای در زمینه بهینه سازی برای حضور در کادر 
تالش برای ، روز کاری خود را با MOZسئو کار و مهندس محتوا در سایت ( Britney Mullerبرینتی مولر )

کند. او در بالگ خود سپری میدر جستجو طبیعی گوگل  MOZافزایش رتبه سایت های مشتریان شرکت 

 Infinite ‘People Also Ask Boxes: Research and SEOاله ای با عنوان مق

Opportunities جعبه  ی سئو در زمینههاتحقیق و بررسی فرصت یاPeople Also Ask  گوگل، ارائه

صفحه نتایج  People also askگیری سایت در جعبه نحوه قرار دربارهدر این مقاله  مولرداده است. 

برای رسیدن به کادر پرسش های سایر  ،طبق گفته های اوجستجو گوگل توضیحاتی را ارائه داده است. 

خواهیم در این کادر به نمایش در بیاید تولید کنیم و ای که میبا صفحهکاربران باید محتواهایی مرتبط 

شما در سایت در  رایجاد صفحات با کیفیت باال که با صفحه مد نظ سپس این صفحات را به هم لینک دهیم.

محتوای شما برای حضور در کادر سواالت سایر کاربران را افزایش خواهد داد.  شانس و توان ارتباط هستند،

شناسایی ارتباطات موضوعی جدید و سواالتی که دهد که برای به تولید کنندگان محتوا پیشنهاد می مولر

  این موارد توجه داشته باشند: به ،توانند در سایت خود مطرح کنندمی

صفحات نتایج طبیعی جستجو ز صفحات سایت و برای آنالی free MozBarاز ابزارهایی مانند  .1

ها را در توانید آنمیسادگی ههای مرتبط با صفحه خود که بو کلید واژه برای یافتن موضوعات

 استفاده کنید.  محتوای خود بکار بگیرید،

 ر صفحاتدکلیدی دهد با بررسی چگالی کلماتموضوع مقاله در اختیارتان قرار میفرصتی را که  .2

تقویت  برای توسعه ویای مربوط به آن موضوع بسنجید. به این ترتیب اطالعات الزم پد ویکی

 محتوای خود را بدست خواهید آورد.

را  دکار خو سواالت متداول و مرتبط کاربران با کسب Answer the Publicبا کمک ابزار رایگان  .3

بطوریکه گوگل بتواند از آن محتوا در  ی توسعه محتوای خود استفاده کنید،از این سواالت برا بیابید،

 Why is SEOدر پاسخ به سوال  ،برای مثالاستفاده کند.  "سواالت سایر کاربران"جعبه 

important?  پرسش و پاسخ های مرتبط با این سوال به این صورت در مهم است؟  یا چرا سئو

 جستجوگر گوگل و بینگ به نمایش در می آیند:

www.takbook.com

http://www.web24.ir/
http://www.seo24.ir/
https://moz.com/products/pro/seo-toolbar


 

 2018سئو 

 96 اسفند

 

23  

.ir24www.web  .ir24www.seo   
P a g e  | 23 

 
 

این د. برای سواالت مرتبط با کلمه کلیدی مد نظر خود را بیابی Moz Keyword Explorerبا کمک ابزار 

 را انتخاب نمایید. only questions filterدر این ابزار باید گزینه  کار
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بهینه سازی محتوا برای نمایش در کادر سواالت سایر کاربران مسائل مهم در ارتباط با 

People Also Ask 
ا کنترل ی خود روگل با محتواتوانید نحوه برخورد الگوریتم های با قابلیت یادگیری گشما میدر حالیکه 

ت که سواالت کافیس این کارنیز افزایش دهید. برای  PAAتوانید شانس نمایش سایت خود را در می کنید،

 که برای باشید در ضمن به خاطر داشتهکه کاربران اغلب می پرسند را بیابید.  ،مرتبط با کسب و کار خود

توجه به  باهم به اهمیت محتوا های سوالی پرداخته بودیم.   featured snippetsحضور سایت در بخش 

ما ممکن ایت شس ،با رعایت این الگو کند،یروی میاینکه قرار گرفتن در هر دو این بخش ها از یک الگو پ

 یرد. گبقرار  People Also Askو یا   featured snippetsاست در هر کدام از این دو بخش یعنی 
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 باید با کدام عوامل خداحافظی کنیم. 2018در سئو سال 

و نیز هستند برخی از اصول سئ ،ند ماندهمچنان مهم باقی خواه 2018در حالیکه اصول اصلی سئو در سال 

د با آنها بای 2018م که در سال پردازیکه باید حذف شوند. در این بخش به بررسی عواملی از سئو می

 خداحافظی کنیم.

 

 در این بخش مباحث زیر را خواهید خواند:

 تجربه های کاربری ضعیف 

 کلمات کلیدیوی راشتباه بر  تمرکز 

 کیفیتتولید لینک های بی 

 تولید محتوای کپی شده 
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 تجربه کاربری ضعیف
ات ه شکایباگر د. رکاربری ضعیف ارائه شود هیچ کس هیچ سودی نخواهد بهنگامیکه در سایتی یک تجربه 

واهند خجمع  مشکالت سایت روی هم مگام شدن با تکنولوژی باز بمانید،یا از ه ،مشتریان رسیدگی نکنید

جربه تاین  ،طدر این شرایشود. تجربه کاربری ضعیف باعث افت نتایج سئو سایت نیز می حالتشد. در این 

. انجامید خواهد شود که به افت رتبه شمابد است که منجر به بروز رفتارهایی از سوی کاربران می کاربری

 توان از آن به تجربه بد کاربر در سایت پی برد عبارتند از:هایی که میشاخص

  (سایت بدون هیچ گونه تعاملی با آننرخ پرش باال )خروج از 

  زمان ماندگاری کوتاه 

 ی خارجی هاکاهش تعداد لینک 

 نسبت به رقبای سایتدر شبکه های اجتماعی گذاری کمتر محتوا تعداد اشتراک 

 توانند تاثیر منفی بر رتبه سایت شما داشته باشند عبارتند از:سایر عواملی که می

  وجود مشکل در انتقال بین صفحات 

 اری پایین سایت و صفحاتذسرعت بارگ 

  ،باط انع ارتپوشانند و مکه روی محتوای سایت را میپنجره های تبلیغاتی پاپ آپ ها، مودال ها

 شوند کاربر با محتوای اصلی صفحه می

 محتوای بی کیفیت 

 هینه سازی ضعیف برای موبایلب 

می که به طور کلی از تیهب ،و طراحی سایت می پرداختند UXدر گذشته شاید تیم هایی که به بررسی 

ردند. خور میببرخی اوقات هم این دو تیم به چالش هایی می پرداخت مجزا بود. بهینه سازی و سئو سایت 

 با اصول حی شدهنبود و یا برعکس یک سایت طرا هماهنگ با اصول سئو مثال یک طراحی خارق العاده الزاماً 

ی و کاربربه ی تجرو طراح امروز این مسئله کامال منتفی استیک طراحی خیره کننده نداشت. اما  سئو الزاماً

 سئو سایت باید بصورت همزمان انجام شود. 
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 راهنمایی های حرفه ای در زمینه تجربه کاربری
یر عامل و مد Zenoمعاون ارزیابی نرم افزار ( Dan McCarthyدن مکارتی )های در این بخش به گفته

یکپارچه  ودر ارتباط با اهمیت محتوای با کیفیت  ،سال تجربه 20با نزدیک  Verax Consultingشرکت 

 پردازیم:ربری در نگارش محتوا میرعایت اصول تجربه کاو لزوم 

مصدر کیفیت تجربه اوانندگان بحصوا از همه چیدز بهگویند سالهاست که ب ، به ویژ  گوگل، بوتورهای جسصجو 

بدان تداکصیک  اسدت کده در آن بده بااط ،کرداست. بنابراین تاکصیک  که برای سئو سایت بیصوان به آن تکیه 

پدا   با شکایات فراواند  از پنجدر  هدایسایت بپرسیم. از  شان اود گوش فرا دهیم و نظر آنها را از تجربه

بده بحصدوای سدایت وجدود داشدصه  آ  دریافت کردیم. کاربران دوست ندارند که بانع  برای دسصرس  آنهدا

 اواهند یک بحصوای با کیفیت را بدون هرگونه بزاحمص  باوانند. آنها ب  باشد،

 تیمکار یم،م پرسیدستجو انتظار داشته باشیها باید در موتورهای جتغییراتی که به این زودی دربارهاز او 

 بینی کرده است: تغییرات موتورهای جستجو را اینچنین پیش

باید انصظار آن را داشصه باشیم این است که کاربران سایت های  را که بدرای  2018یک  از بواردی که در سال  

یدا اینکده  را بده سدرعت تدرو اواهندد کدرد. ،کننددسصرس  به بحصوا یک بانع در سر را  کاربران ایجاد ب 

ی بانع تجربه کداربریا سایر تکنولوژی های  که  بوتورهای جسصجو سایت های  را که از پنجر  های پا  آ 

از نحدو  بازاریاب هدای بحصدوا  .اسصفاد  ب  کنند را از  نصایج جسصجو ح   کنند اوشایند در سایت بیتوند،

 young ISپیروی اواهند کرد. بقداالت  بانندد  BBC’s exampleتولید بحصوای همه جانبه در 

fighters  که در این سایت بنصتر شد  است نمونه از کار یک ابرنگار حرفه ای است. ابا باید به ااطر

 بیصوان بسیار فراتر از اینها حرکت کرد.  2018داشت که در سئو سایت 

 .یدنتو یتبااطب به بحصوا سا  و بانع دسصرس یدکن یجادباصل  ا یدر فربت ها  عال ی حر  آار: بحصوا

حتوای تولید م اشد وبه نظر میرسد که تجربه کاربری که در آن مانعی بر سر راه کاربر برای مطالعه محتوا نب

از  llovinRobert Beرابرت بلوین باشند. اما همانطور که  2018با کیفیت مهمترین عوامل سئو در سال 

 سرعتتولید محتوای با کیفیت هرگز  نباید به قیمت از دست رفتن  گفته است، Gartnerشرکت 

 بارگذاری صفحه تمام شود. 

توسط بوبایل به بحصوای وب سایت ها دسصرس  دارند. سرعت بارگ اری صفحه یک  بیتصرین درصد کاربران  

 10تا 5ن به بدت کاربرا بیباشد،از بهمصرین فاکصور ها هنگاو براجعه کاربران به سایت از طری  بوبایل 

فاصله در ااصیار آنها قرار کاربران انصظار دارند که بحصوا بال .بارگ اری بحصوا بنصظر ناواهند باندثانیه برای 

جو بازگتصه و سایت دیگری را انصااب اواهند کرد. این در غیر این صورت آنها به صفحه نصایج جسص گیرد،

ارتباط کاربران با سایت و اعصماد کاربران به سایت  اگر سایت شما با سرعت اجرا نتود، بدان بعنا است که
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این بوارد نیز  در انصها بر رتبه شما در نصایج طبیع  شما نیز تحت تاثیر این بوووی قرار اواهند گرفت. 

 جسصجو تاثیر اواهد گ اشت. 

 

ظر گذارد نیر میهای گوگل تاثایت توسط الگوریتمتجربه کاربری نیز بر رتبه بندی س ،عالوه بر سرعت سایت

 :خوانیممیدر این ارتباط را با هم  بلوین

یل شد  ندی تبدهای رتبه بتجربه کاربری به یک  از عوابل تعیین کنند  در الگوریصمبسیاری بر این باورند که  

ار با که تنها بحصوای بسیاست. دلیل این ابر این است که هد  بلند بدت گوگل این است که بطمئن شود 

ب ا به بطلاگر بحصوای شما کاربر رنمایش بگ ارد. جواب برای کلمه کلیدی کاربران را به ت و بهصرین یکیف

ت یا آنکه سرع سص  طراح  نتد  باشند،بدرسص  هدایت نکند و یا لینک های داال  آن بدر او،بد نظر

یاورید دست باحصمال آنکه بصوانید در صفحه نصایج جسصجو رتبه ای بهصر از رقبا ب ،بارگ اری صفحه کند باشد

باید  ،دیاوری  برای آنکه در صفحه نصایج جسصجو رتبه باالتر از رقبا بدست بزبسیار پایین اواهد بود. ابرو

 یک وب سایت تماو عیار را ایجاد کنید. 

 تجربه کاربریچند نکته نهایی در ارتباط با 
رتباط ا ،ارندترغیب شوید هنگامیکه کاربران در سایت حضور دکه  یک بازاریاب، شما ممکن است نوانبه ع

دایت ز سایت هید ابه سمت خر ها را با محتوا قطع نمایید. شما از تولید محتوا قصد دارید که کاربران رانآ

یش بر نمااین موضوع ممکن است باعث شود که شما ترغیب شوید که یک پنجره پاپ آپ را به کار کنید،

ای جلب اید برباید به خاطر داشته باشید که تمام تالش شما بدهید و ارتباط او با متن را قطع کنید. 

با د نبای ،ندر دارمخاطب به سایت و تالش برای بازگشت دوباره آنها باشد و هنگامیکه کاربران در سایت حضو

به  ه و دیگررج شددر غیر این صورت آنها ممکن است از سایت خا .پنجره های پاپ آپ بیجا آنها را آزار داد

 سایت باز نگردند. 

، رای مثالید. بانتقال منطقی بین صفحات سایت زمان صرف کن و برای اطمینان از راحتی استفاده از سایت،

جعه ا ما مراتماس ب د به صفحهدانید که چطور بایآیا میاید، ا بازدید نکردهاگر شما قبال هرگز سایت خود ر

یین یک به پا آیا هنگام اسکرول صفحات ؟ت اطالعات محصوالت مهم را بیابیدتوانید در سایآیا می ؟کرد

 دهنده است؟ گیرد و یا این انتقال آزارانتقال منطقی صورت می

ارایی سایت چقدر با کیفیت میزان ک ؛کارایی سایت بپرسید. مثال دربارهسپس از خودتان سواالت کلیدی 

آیا سایت برای  ؟است؟ آیا سرعت بارگذاری صفحات سایت در کامپیوتر و موبایل یک سرعت منطقی است

آیا سایت برای نمایش در صفحات نمایش  ؟دستگاه هایی با صفحه نمایش کوچکتر بهینه سازی شده است

  ؟برای نمایش در صفحات نمایش با اندازه های مختلف بهینه سازی شده استخیلی بزرگ و بطور کلی 
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نظر  ه آیا بهیید کو در آخر یک نظر صادقانه درباره محتوای خود در سایت بنویسید و به خوانندگان خود بگو

نده و ما فریبعناصر گرافیکی و ویدئو های صفحات سایت ش صفحه ارزش خواندن دارد یا خیر.این شما متن 

د وستان خوبا د جذاب هستند و یا کسل کننده، آیا محتوای تولید شده ارزش آن را دارد که مخاطبان آن را

 به اشتراک بگذارند. 

راحتی ب ،شویدکند که هنگامیکه با مشکالت رتبه بندی مواجه میکمک می ،خود ارزیابی هایی مانند این 

 د شد. نا خواهش ترافیک سایت شمیدر نهایت نیز باعث افزاو  مشکالت را یافته و برطرف نمایید بتوانید

 غلط بر روی کلمات کلیدی تمرکزتوجه و 
ه رق در رتبغها ابهای دیجیتال بوده است. بسیاری از بازاریمورد توجه بسیاری از بازاریاب ،کلمات کلیدی

ا بکلیدی  بهینه سازی صفحات برای کلماتکلیدی هستند و تمام زمان خود را صرف گیری با کمک کلمات

این دسته از بازاریاب ها کنند. اگر شما از یم long-tail keywordارزش و یا کلمات کلیدی طوالنی 

 د این روند را متوقف کنید. یاهستید ب

گوگل  های خود را از دور خارج و یا آنها را بروزرسانی نموده است.بعد از چندین سال گوگل برخی الگوریتم

 .های خود خارج کرده استکلیدی برای هر صفحه را از چرخه الگوریتمر تمرکز بر یک کلمهضدر حال حا

. جستجو را وارد مرحله جدیدی کرده اند Rank Brain برین  الگوریتم رنکو   الگوریتم مرغ مگس خوار

در حالیکه در گذشته صفحه  ف مخاطب از جستجو کلمه کلیدی است،در این مرحله توجه به خواسته و هد

ها برای کلمه جستجو شده بهترین بهینه سازی را روی صفحه خود نتایج جستجو بر اساس اینکه کدام سایت

-هوش مصنوعی و ربات هایی با قابلیت یادگیری ماشینی نحوه کارکرد کلماتشد. اند انجام میانجام داده

ات با مرور زمان به سمت جلو به پیش خواهد رفت و روز به اند و این تغییرکلیدی را بطور کلی تغییر داده

 با خواسته مخاطب منطبق خواهند شد.  و بیشتر کلیدی بیشترروز نتایج حاصل از جستجوی کلمات

 کلمات کلیدی تمرکز بر رویراهنمایی های حرفه ای برای 
ین بخش در ادر حقیقت  هنگام بررسی کلمات کلیدی باید به موارد مختلفی توجه کنیم. 2018در سال 

 میخواهیم این موضوعات را از زبان برخی متخصصان سئو بشنویم.

های متخصص با توجه به صحبت از تالش برای سوء استفاده از کلمات کلیدی برای رتبه بندی دست بردارید.

بندی و تکرار  لیدی برای رتبهجای سوء استفاده از کلمات کهب ":(Neil Patelنیل پاتل ) بازاریابی آنالین

زیر مجموعه موضوع  ی که درباید توجه خود را بر روی موضوعات مرتبط و موضوعاتاز حد آن در محتوا  بیش

بگذارید. این بدان معنا است که تمام موضوعات و محتواهای مرتبط را به یک دیگر متصل قرار دارند اصلی 
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این موضوع را  راهنمای تولید محتوای با کیفیت گوگلدهد. چنین پیشنهادی را ارائه می پاتلاما چرا  "کنید.

 دهد:به روشنی توضیح می

ایش تعدداد گردد که با کلمات کلیدی و افزکلمات کلیدی برای رتبه بندی بهصر به زبان  باز ب سوء اسصفاد  از  

-فاد  بد ابا ابروز  سایت های  که از این روش اسدصآنها در بحصوا، دریافت رتبه باالتر در گوگل بمکن بود. 

 کدردن صدفحه بداپرتوانند در صفحه نصایج جسصجو یداهر شدوند. کنند تنها با کمک تبلیغات کلیک  گوگل ب 

 شود که کداربران تجربده کداربریبا بحصوای صفحه نصایج جسصجو باعث ب کلمات کلیدی یا پر کردن صفحه 

وجده تمرکدز و ت. بنف  از ورود به سایت داشصه باشند و این به بعن  آسیب به رتبه سایت شما در گوگل است

صناسدب اود را بر روی تولید بحصوای کاربردی بگ ارید و از کلمات کلیدی برای تولید بحصوای  ارزشدمند و ب

 اواسصه بااطب اسصفاد  کنید.با 

 به نظر میرسد MOZموسس شرکت  (Rand Fishkinکین )راند فیش رتبه بندی اهداف کلمات کلیدی.

او کامال موافق است.  ،"اعتبار استفاده بیش از حد کلمات کلیدی در متن" درباره پاتلکه بطور کامل با نظر 

خدمت به اهداف " نویسد:در این باره می s advice to marketers and SEOs’Fishkin در مقاله 

 های استفاده ازاز تمام استراتژی کاربری خوشایند به آنها قطعاًو انتقال تجربهکاربران موتورهای جستجو 

 "تر است.کلمات کلیدی در متن مهم

 نویسد:همچنین در این باره می کینفیش ،تمرکز بر روی موضوعات مرتبط

 کندد اسدصفاد  صفحات  را در نصایج جسصجو قرار دهد که بطور هوشمندانه از کلمات و عبارت  اواهدگوگل ب   

مدک بنطق  با واژ  جسصجو شد  توسط کاربر در ارتباط باشدند. ایدن بوودوعات ک و لغویکه از نظر بعنای ، 

 زیر است: بصوجه شود که بحصوای شما دارای ا وصیاتکند که سیسصم آنالیز کیفیت صفحات گوگل ب 

 .  کابال برتبط استبا بوووی جسصجو شدال (       

 اطالعات اارق العاد  دقیق  در بحصوای صفحه وجود دارد.  ب(      

ن به ای د،ه هستنف کاربر از واژه جستجو شدهای گوگل بهتر از هر زمان دیگری قادر به تشخیص هدالگوریتم

ند در کرده میا برآورا درک کرده و محتوایی را که این نیاز ر تواند خواسته و نیاز کاربرانترتیب گوگل می

اده باعث ین روش سید، اکاربران سایت را در نظر داشته باش ،هنگام نوشتن محتوا بنابراین اختیار او قرار دهد.

 خواهد شد.  2018بهبود سئو سایت شما در سال 

 خاطر داشته باشیمه مواردی را به هنگام استفاده از کلمات کلیدی باید چ
ع سئو و بهینه ه کلمات کلیدی همچنان مهم هستند و تحقیقات کلمات کلیدی میتواند نقطه شرودر حالیک

کلمات کلیدی دیگر جزء  2018هنگام تولید محتوا در سال  باید توجه داشت که سازی یک سایت باشد،
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خواهد که شما محتوای م. گوگل نمیذاریکه بخواهیم بیشترین تمرکز خود را بر روی آنها بگ ندمواردی نیست

برای کاربرانی که ممکن است خوانندگان برای موتور جستجو بنویسید؛ بلکه گوگل از شما انتظار دارد خود را 

برای رسیدن به این مقصود محتوای خود را ایجاد کنید.  ،محتوای شما یا حتی خریداران کاالی شما باشند

 باشید:  این سه نکته را به خاطر داشته

رامون ا در پیو ایجاد محتو کنندچه آنها برایش جستجو میسایت و آن بالقوهدرک خواسته مشتریان  .1

ن اید و همچنیدر تحقیق کلمات کلیدی خود یافته آن مبحث و بکارگیری کلمات کلیدی که

 این کلمات کلیدی در تولید محتواو مرتبط با  هماهنگاستفاده از کلمات 

ر گوگل به صفیا رت  featured snippetsراجع به نحوه دستیابی به  کتاببه بخشی که در این  .2

یی یز کارانرتبه بهتر در گوگل  نبدست آوردها برای صحبت کردیم بازگردید، تمام آن راهنمایی

 دارند.

شتن هنگام تولید محتوا واژه های خود را مانند صحبت کردن یک انسان کنار هم بچینید )از نو .3

همانطور که واژه های خود را برای محاوره برای مخاطبان آماده مانند یک ماشین خوداری کنید( 

تهیه نمایید. شما در نهایت برای آنکه نیز به همان صورت ، محتوا و کلمات کلیدی خود را کنیدمی

 Rank)برین  کنید. الگوریتم رنکیک انسان دیگر محتوای شما را بخواند، محتوای خود را تولید می

Brain )توانند زبان طبیعی را از زبان ماشینی تشخیص های با قابلیت یادگیری میو دیگر الگوریتم

 دهند. 

 تولید لینک های بی کیفیت
اما  از تولید بک لینک صحبت کردیم، ،2018سئو در سال  یموارد مهم برادر مبحث  کتابدر همین 

هایی برای سایت کارایی دارند که استراتژی هوشمندانه ای برای تولید همچنین گفتیم که تنها بک لینک

توان با کیفیت از رده خارج شده است و دیگر نمیتولید لینک های بی 2018آنها بکار رفته باشد. در سال 

در حقیقت این موضوع  قبل از نامرتبط رتبه سایت را بهبود داد.  یتولید تعداد بیشماری لینک از سایت ها

برخی کاربران همچنان ترافیک سایت باشد. نیز مطرح بوده است و همچنان نیز حائز اهمیت می 2018سال 

اما حقیقت این است  کیفیت به خطر می اندازند،لینک بیو نرخ تبدیل سایت خود را با استراتژی های تولید 

توان با این روش ها در گوگل رتبه سایت را باالبرد. گوگل در که گوگل دیگر آن گوگل سابق نیست و نمی

بخش نگاهی گذرا به  در این ،نحوه تولید لینک داده است دربارهتوضیحات کاملی  Link schemes مقاله 

 اندازیم:این مقاله می

  لینک خرید و فروش نکنید ،تبه صفحهر ارتقابرای. 
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 ادل ا تبا آنهبجاد لینک بصورت مفرط و بیش از حد به سایت های همکاران و یا سایت هایی که از ای

 داری کنیدلینک کرده اید خود

  متن لنگراز بهینه سازی بیش از اندازه (anchor text )التی که در ها در پست های مهمان و مقا

 .می کنید خودداری نماییدیگر درج سایت های د

 لینک های غیر طبیعی اجتناب کنید از ساخت. 

o استاندارد متن های تبلیغاتی که Page Rank  کندرد مییا رتبه صفحه را. 

o  لینک های مخفی 

o تی سایایجاد بک لینک در سایت های بی کیفیت و یا ایجاد لینک از تمام زیر شاخه ها 

o شوندکه بصورت گسترده توزیع می ییهادادن لینک در قالب قرار 

o ها قراردادن لینک در امضاء فروم 

  از صفتrel=”nofollow” کنید استفاده خواهید به صفحه مقصد اعتباری بدهیدهنگامیکه نمی. 

 راهنمایی هایی حرفه ای در زمینه تولید لینک های بی کیفیت
 Ninjaدر وبالگ  .کیفیت خود را بیابیدهای بیلینک های خود را رصد کنید تا بتوانید لینکبک

Outreach ای با عنوان مقالهimportance of monitoring your backlinks، تاهمی 

ای سایت شما لینک اگر در گذشته شخص دیگری برمنتشر شده است.  های سایت خود،مانیتورینگ لینک

هایی و چگونه تولید شده اند. شما ایتبسیار مهم است که بدانید این لینک ها در چه س تولید کرده است،

 بالقوههایی که بصورت لینک نسبت به حذف  واند هایی به سایت شما لینک دادهباید بدانید چه سایت

های بد سایت شما باید با کمک ابزارهای موجود لینکاقدام کنید.  ت صدمه زدن به سایت شما را دارند،قابلی

 خود را یافته و نسبت به حذف  آنها اقدام کنید. 

 مک ارسالبا ک ،اید و امکان حذف آنها را ندارید هایی که در سایت های دیگر ایجاد کردهبرای حذف لینک

ت خود و نک سایاید تقاضای حذف لیسایتی که در آن لینک ایجاد کرده یک ایمیل کامال محترمانه به مدیر

ید توانمی ف کنیداگر نتوانستید با هیچ روشی بک لینکی را حذبرای این تقاضا را توضیح دهید.  دالیل خود

 گوگل وب مستر کمک بگیرید. disavowاز ابزار 

ند، مندی دارکه سئو داخلی قدرت را رقیبی سایت های ،هالینک انتظار نداشته باشید که حجم زیاد بک 

 کرد. این استراتژی کار نخواهد شکست دهد. 

 ردیا راجع به موارایم و نظر او های تولید لینک مشورت کردهراتژیدرباره است Rand Fishkinبار دیگر با 

 جویا شدیم: یابند،تغییر  که باید در استراتژی تولید لینک
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آن در  تغییدر دهدیم. داشدصیم،  به آن بداور  2012اساس تفکر اود دربار  لینک و بحصوا را که در سال با باید  

  بناسب رتبده سدایت هدای  anchor text بصن لنگرشد با تولید تعدادی بک لینک و  زبان هنوز ب 

-که سدایت ابروز  بیتصر شاهد آن هسصیم های باکیفیت برد. که بحصوای با کیفیص  نداشصند را باالتر از سایت

مرکدز تهای  که بر روی تولید بحصوای با کیفیت توسط بازاریاب ،های  که لینک های اوب  دریافت کرد  اند

ایص  بلکده سد ،برند  رتبه بهصر ابروز  سایص  نیست که لیندک بیتدصری داردکرد  اند به عقب راند  بیتوند. 

 و تجربده جسدصجوی بهصدری را بدرای بااطبدان دهددربران و گوگل را ارائه ب بحصوای بورد نظر کااست که 

 کند.گوگل فراهم ب 
 
 

 توان گفت که در اینجا نیز کیفیت از کمیت برتر است. زبان ساده میبه 

 هالینک یم که ایندانو از طرف دیگر می توانند حاوی بک لینک باشندها میها در فرومدانیم که کامنتمی

بق شوند. ط ید واقعتوانند مفها واقعا برای یک سایت میاما آیا این لینک شوند،اسپم شناخته می به عنوان

به  فزوده شدهاهای عدم اهمیت لینک او در مقاله ای با عنوان .این امکان وجود ندارد Neil Patelگفته 

 نویسد:چنین می این( futility of commenting for the sake of getting a backlinkها )کامنت

 از تاکصیک دارند. آنها را پوشاندن حفر  ابکان درج لینک اسپمدرج کابنت، سع  در های بسیاری از پلصفرو 

به  ایت شماسگیرند. بصاسفانه اگر های  درج ب  کند بهر  ب های  بانند بالو کردن اکانص  که چنین کابنت

به همین  از این کابنت های اسپم بواجه اواهید بود. بزرگ باشد، شما هموار  با حجم بزرگ  انداز  کاف 

ب ورت اتوباتیک لینکهای درج شد  در باش  )حص  وردپرس(بسیاری از پلصفرو های درج کابنتدلیل 

 درج ب  کنند.  nofollowکابنت را ب ورت 
 

در انتها به معنای  Nofollowلینک در آن و بدست آوردن یک لینک  ایجاد صرف زمان برای درج کامنت و

 زیرا که با تبدیل شدن لینک به یک لینک هایی است،ه برای تولید چنین لینک هدر رفتن زمان صرف شد

Nofollow  شما هیچ مزیتی به دست نخواهید آورد. این قضیه در مورد تولید بک لینک با عین عبارت

 یگفته است که: موتور های جستجو به همه بک لینک های رابطهدر این  پاتلکلمه کلیدی نیز صادق است.  

متن سپس در این لینک ها بدنبال استفاده الگویی در ایجاد   کنند،راجعه میت شما اشاره دارند مکه به سای

اگر شما هنگام ایجاد بک لینک در هنگام نوشتن پست در سایر سایت خواهند گشت. ( anchor textلنگر )

گوگل خواهان  .ایدرا برای تولید بک لینک پیش گرفتهروش غلطی  نید،کها از عین کلمه کلیدی استفاده می

لینک های طبیعی به سایت است و درباره تولید بک لینک با عین کلمات کلیدی صفحات به کاربران هشدار 

 (که قبال نیز به آن اشاره شده است. schemes document)مقاله دهد. می
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 ه باید در هنگام تولید بک لینک به خاطر داشته باشیمموارد مهمی ک
خود  اربرانکید کنید به خواهید بک لینک تولکه میکلید تولید بک لینک با کیفیت این است که هنگامی

رتباطی شما ا آیا سایتی که قصد دریافت بک لینک از آن را دارید با محصوالت و یا مخاطبان فکر کنید؛

 د.ید دارخواهید از آن بک لینک تهیه کنارزشی برای مخاطبان سایتی که می دارد؟ آیا محتوای شما

لینک با ایده بدست آوردن بکاکنون زمان آن فرا رسیده است که ایده ایجاد بک لینک را 

 ین کنیمجایگز
 ز سایتالینک کفیت بک لینک ایجاد کنید، اما بدست آوردن بکیتوانید به سادگی در سایت های بیشما می

 ته باشیدود داشای در سایت خلینک هایی باید محتوایی حرفهبرای تولید چنین بک های معتبر زمانبر است.

د بایشند، رزش بااای تولید کنید. همچنین باید منابع محتوای شما با و یا برای سایت مقصد محتوایی حرفه

ارد باز این مو با وجود رعایت همه حتی .در نظر بگیریدلینک برای پرداخت هزینه دریافت بک بودجه کافی

 این .رسدتیجه باما هنگامیکه این تالش ها به ن ،هایی بسیار زمانبر خواهد بودهم تولید چنین بک لینک

 ها بر روی رتبه سایت شما بسیار مفید خواهند بود. لینک

 از وجود محتوای تکراری یا کپی شده آگاهی داشته باشید
یا کپی  کراریتگاهی محتوای دهید،ا با هدف تولید محتوای کپی شده انجام نمیاحتماال شما توسعه سایت ر

ود سایت خ شما ممکن است چندین صفحه درشود. برای مثال، شده بصورت تصادفی یا ناخواسته ایجاد می

رج داین صفحات درج شده است. همه در یکسانی  های محصوالت و توضیحاتداشته باشید که ویژگی

ت تمام پس همچنین اگر در ابتدایمحتوای تکراری قلمداد خواهد شد.  ،یکسان برای چند صفحهتوضیحات 

تجو ای جسموتوره خچه و مانند آن درج کنید،یتار به عنوان ،های وبالگ خود از یک سری جمله تکراری

 محتوای تکراری در نظر خواهند گرفت.  به عنواناین جمالت را 

 ی بد است؟یا تکرارکپی شده چرا محتوای 
این  نید،کج میکسب اجازه از ناشر آن درهنگامیکه شما از یک وبسایت دیگر مطلبی را در سایت خود بدون 

ی واند براتلکه میسرقت ادبی نه تنها از نظر اخالقی دارای ایراد است بشود. یک سرقت ادبی محسوب می کار

  سایت شما بدلیل استفاده از محتوای تکراری نیز مضر باشد.

بخواهید آنرا در سایت خود نیز منتشر کنید  اما اگر شما در سایتی یک پست مهمان درج کرده باشید و

برای مرتبط کردن این دو صفحه استفاده نکرده  rel=canonicalاگر شما در سایت خود از صفت  چطور؟

سایتی که در آن پست مهمان را درج کرده اید ممکن است بخاطر محتوای تکراری با  یا سایت شما و ،باشید
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گیرد که کدامیک از این دو گوگل تصمیم می ،استفاده نکنید خصوصیتاگر شما از این جریمه روبرو شود. 

 صفحه در گوگل رتبه بدست می آورد.

ع را او این موضو  Neil Patelشود. در وبالگ  سپس مبحث محتوای تکراری در یک سایت مطرح می

 با مشکل ایدشوید که باعث شدهن هم متوجه نمیدر بسیاری از موارد خودتادهد: اینگونه توضیح می

ر تلف دمخبرای مثال یک مقاله ممکن است در چند آدرس  محتوای تکراری در داخل سایت مواجه شوید.

د تشخیص توانیکه گوگل نم چرا ،ما زیان آور استبروز این موضوع برای سایت ش سایت به نمایش در بیاید،

قسیم تصفحه  به این ترتیب اعتبار شما بین چندیندهدکه اعتبار کدامیک از این صفحات را تایید کند. 

 خواهد شد.

 ؟ قطعا یک صفحهسوال مهم این است که داشتن یک صفحه قدرتمند بهتر است یا سه صفحه ضعیف

 سه صفحه ضعیف دارد. نسبت بهقدرتمند ارزش بیشتری 

 چگونه از تولید محتوای تکراری اجتناب کنیم
 کنید، جتناباحتوا در صفحات مختلف تئوری اجتناب از تولید محتوای تکراری ساده است. از انتشار یک م

ه یا حات، خالصتوضیآیا الزم است که هایی همراه باشد. تواند با دشواریمی این کاراما در عمل انجام 

 وبالگ، یا هر موضوع دیگری را  در همه صفحات سایت تکرار کنیم؟ تاریخچه

انند ماردی تکراری زمان صرف کنید. بخاطر داشته باشید مو یبرای بازرسی سایت خود جهت یافتن محتوا

ما شبه  ن کارایجام ابزارهای رایگان زیادی هستند که برای انعناوین تکراری را هم مورد بررسی قرار دهید. 

ف ترین ه معروک ،دهندبرخی از سرویس ها هم این خدمات را در ازای دریافت وجه انجام می ،کنندکمک می

 . صالح کنیداتکراری را در سایت خود یافتید آنرا بعد از اینکه محتوای  .هستند SEMRushو  Mozآنها 

این  د و برایباشی هنگام تولید محتوای جدید نیز دقت الزم را برای اجتناب از تولید محتوای تکراری داشته

 ن شوید کهمطمئ. تهیه نمایید ،کنندمنظور یک راهنما برای خود یا اشخاصی که برای سایت محتوا تولید می

به روند  تواندیلید محتوای تکراری مدانندکه تومی ،کنندهمه کسانی که برای سایت شما محتوا تولید می

 سئو سایت آسیب جدی وارد کند. 
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 2018آینده سئو فراتر از سال 

هد به دکه رخ  ممکن است 2018بینی آنچه بعد از سال  با توجه به سرعت رشد تکنولوژی سعی در پیش

ین بخش راین در اکرد. بنابتوان کسی را هم از پیش بینی آینده منع حال نمیبا این د،آینظر احمقانه می

 .پردازیممیممکن است رخ دهد  2018بعد از سال که تغییرات سئو هایی که درباره بینی پیش

 
 
 
 

 عبارت های جستجو شدهپایان برخی از 
هایی که این ابزار بدست های پوشیدنی و حجم باالی دادهدسترسی ابزارهای مختلف به اینترنت، تکنولوژی

پیشرفت یادگیری ماشین و هوش مصنوعی  آورد.مفید و عملی مختلفی را به وجود میهای دهند نظریهمی

برای مثال، ساعت  کند.تحقیق در این خصوص تامین میبینی آینده و های مورد نیاز شما را برای پیشداده

های بیومتریک از قبیل ضربان شما قادر خواهد بود که داده )نوعی ساعت هوشمند(  FitBitمچی اپل یا 

 در این بخش مطالب زیر را خواهید خواند :

 پایان برخی عبارت های جستجو شده 

 های جدید جستجو و پذیرش روش

 های بازرگانی جدیدکانال
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 قلب، مشکالت خواب و بسیاری از موارد دیگر را به متن تبدیل کرده و برای مطالعه به شما پیشنهاد کند.

آینده  قادر باشد که بدنبال کاالی مورد نظر بگردد و آن کاال را با بهترین قیمت  یخچال شما ممکن است در

کارها حتی قبل از اینکه شما متوجه کمبود آن  و تمام این شما بخواهد که آن را سفارش دهید بیابد و از

فرمان  الکسای سایت آمازون )ابزار پذیرش سرویسشود.ماده غذایی در یخچال خود شده باشید انجام می

با  سایت بخرید،این خواهید از های صوتی برای خرید از این سایت( ممکن است روزی کتاب بعدی را که می

 پیشنهاد دهد.  اید،ابهایی که قبال سفارش داده توجه به کت

 تحقق این اما احتماال چندان از د،نشباخیلی میت-های علمیت به نظر شبیه متن کتابدر حالیکه این جمال

  Alex “Sandy” Pentlandپرفسور تا آنجا که یکی از مشهور ترین دانشمندان دنیا، د دور نیستیم. موار

کسی که مجله  MIT Connection Science and Human Dynamicsمدیر آزمایشگاه 

Forbes  است:ته ی با گوگل گفادر مصاحبه ها قلمداد کرده،ر زمینه دادهدانشمند برتر دنیا د 7او را یکی از 

ظدور بدن ست. که البصه بنهای بزرگ ا، دوران داد که اتفاق  که در دهه آیند  ر  اواهد دادکنم بن گمان ب  

ردی و فدهدای داد هدا در زبینده بلکه بنظور بن توسعه داد  و بزرگ نیست،های  در ارتباط با اجسااصال داد 

د اواهندروندد، کداالی  کده بد جای  که بدردو بد های از جزئیات رفصار هر فرد در کر  زبین، داد  ،شا  

رفصدار  هدای دیجیصدالتوانیم با کمدک دسدصگا ترتیب با ب به این  کنند؛های  که آنالین بیان ب حر  بارند،

بردو را بانند بوجودات  کوچک بورد بطالعه و بررس  قدرار دهدیم. چیدزی کده ابدروز درو آن بدرای همده 

  دشوار است. 

 : مشنویمی Pentland  گروه ما چیست؟ جواب را از زبان دربارههدف این سطح از کسب اطالعات 

ه های  اواهیدد داشدت کداین است که باشین های بزرگ بدست اواهید آوردداد  چیزی که شما در نهایت از  

 هدددای  بددددرای و قددددادر ادددواهیم بدددود کددده بددداژول هدددای  را دارنددددیدددادگیری چندددین داد تدددوان 

ادت عددهدد کده بیتدصر رفصارهدای بدا از روی زیرا که تحقیقات نتان ب پیش بین  رفصار انسان ایجاد کنیم.  

 است. 
 

با بکارگیری د. کمی همخوانی دار PAAیا کادر سواالت سایر کاربران نی رفتارهای انسانی با مبحث یبپیش

روند  بته اینال شوند.دیگر جستجو نمی هاهوش مصنوعی و افزایش توانایی درک رفتار ما برخی از عبارت

اد دیدی یجند مطلب هخواابتدا توسط یک انسان شروع شود. امروزه هنگامیکه کاربران میهمچنان باید 

جو  یا ه جستشاید بدون آنکه کاربر دکم هاما در آیند صورت دستی برای آن جستجو کنند،بگیرند باید ب

 خرید یا جستجو آگاه شد. از نیت او برای  بتوان خرید را بفشارد
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دن شفراهم  بارسد. بینی شده از رفتار انسان دشوار به نظر می بهینه سازی محتوا برای مدل های پیش

صنوعی مهوش ط ، تولید محتوای خودکار توسهایی که توان یادگیری ماشینی دارندامکان استفاده از ربات

رست طالعات دااما تصور کنید که  ،نظر ترسناک برسدشاید وقوع چنین رخدادی به  پذیر خواهد شد.امکان

ه راه ارائ درعدی بتواند گام می توان گفت که این مرحله طبیعتاًبه این ترتیب می ،به دست مخاطب آن برسد

 باشد. جستجو  هوشمندانه تر نتایج

 جدید جستجو و کانال های بازرگانیجدید پذیرش روش های 
  د،دهنیمه ج جستجو ارائیو اطالعات بیشتری را در صفحه نتاموتورهای جستجهمانطورکه گوگل و سایر 

رهای بازاریاب ها ممکن است شاهد کاهش ترافیک سایت خود از منابع سنتی جستجو طبیعی در موتو

ا ت به آنهاید نسبب ،کنیدحال تا زمانیکه شما از موتورهای جستجو ترافیکی دریافت می با اینجستجو باشند. 

ونه افت و چگیواهند خشما باید به آینده تجاری خود و اینکه کاربران چگونه برند شما را یت قائل باشید. اهم

رای یشتری بشود که شرکت ها وظیفه باین موضوع باعث می ، فکر کنید.با سایت شما تعامل خواهند کرد

. نندکعریف ترای مخاطبان کنترل پیام های خارجی خود داشته باشند و تالش کنند که  داستان خود را ب

 تری کهنیبیپیش های تبلیغاتی خود خواهند داشت و در کانالهای قابلها کنترل بیشتری بر روی پیامبرند

ن ی شدن ایز سپرابعد کنترل بیشتری هم بر روی آنها دارند، کاالی خود را به خریداران عرضه خواهند کرد. 

تر ترلحظه سخهای قدیمی هروشو امکان تجارت به  ر خواهد شدها دشواتوسط بازاریابدوران کنترل پیام 

 خواهد شد. 

ئه ه را ارانه شدبا توسعه جستجوی صوتی در آینده باید تالش کنید که با این روش جستجو نیز محتوایی بهی

ر مثبتی د ا تجربهتو تالش کنید  ی صوتی در گوگل و بینگ بیاندیشیدجستجو برای بقاء باید فراتر ازبدهید. 

ار ار با ابزکهای تمهار .کنند قرار دهیدمی های جستجوی صوتی استفادهدستگاه اختیار کاربرانی که از سایر

ان ذیرش فرمی پرهاهمچنین با سایر ابزا را بیاموزید. الکسای آمازون )ابزاری برای دریافت دستورات صوتی(

ایت خود ید و سر در نتایج جستجوی صوتی را بیابراه کارهای الزم برای حضو صوتی آشنا شوید و سعی کنید

  را بر اساس آن ها بهینه سازی کنید. 

شماست. بررسی کنید که آنها  بالقوه مخاطبانهای خرید رصد عادت ،مورد دیگری که باید به آن توجه کنید

 Customبرند  بطور مثالدر چه جاهایی جستجو می کنند و سایر کاالهای خود را از کجا تهیه می نمایند. 

Culinary  از  همین االن برای تغییرات در جستجو در آینده آماده شده است و برای حفظ مشتریان

B2B .خود فروشگاه خود را به آمازون انتقال داده و جستجو محصوالتش را به آمازون سپرده است 
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د که ضه کنییعنی آنکه کاالی خود را در سایتی عر در آینده همین کار را انجام دهید،شما نیز باید 

 القوهبشتریان محضور در مکانی که کاربران و کنند. خرید کاال اغلب به آن مراجعه می مشتریانتان برای

یش دهد. افزا را ان دسترسی به شما توسط مخاطبانتواند امکمی ،ر آنجا حضور دارندمحصوالت شما اغلب د

یسبوک ویتر، فیوتیوب، تای لینکدین را بررسی کنید، نگاهی به نحوه جستجو در ههای جستجوی حرفقابلیت

خاطبان ما برای وید که یافتن شمهای اجتماعی خود را قدرتمند کنید و مطمئن شپروفایل شبکه بیاندازید،

ید که هود بخواهم از کاربران خو در آخر  دهید، اهمیتهایی که کاربران درج می کنند ساده است. به نظر

 ابراز کنند. برند شما  درباره نظر خود را
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 نتیجه گیری

ه یندآر این دآینده سئو مربوط به مخاطب است. برای موفقیت  مطالعه نمودید،همانطور که در این کتاب 

 طالعاتهمچنین الزم است که اهای مخاطبان خود زمان صرف کنید. الزم است که شما برای درک نیاز

ر هنگام درا ی آنها هاو رفتار بدست آورید گیرندن سایت شما از آن بهره میتکنولوژی که کاربرااز را کافی 

یگر مرور کرده دز آن را بار او سالهای بعد  2018جستجو رصد کنید. در ادامه کلید های دستیابی به سئو 

 ایم:

 اطبان ه مخیفیت که بورده کردن این نیازها با کمک تهیه محتوایی با کآدرک نیاز مخاطبان و بر

ی هاایده کمک به مخاطبان برای یافتن همچنینکند. کمک می آنها سایت در یافتن پاسخ سواالت

 جدید. 

  اربران کسته واخکردن آوردهنحوه ارائه خدمات موتورهای جستجو به کاربران و نحوه بر دربارهتحقیق

ای ا تجربه کاربری موتورههای سئو خود باستراتژیتوسط موتورهای جستجو. طراحی همسو 

 جستجو 

  امیک از از کدمخاطبان شما  و اطمینان از اینکهتکنولوژی مورد استفاده مخاطبان خود یافتن

ی، ری صوتیت فرمان پذیهایی با قابلها، گوشیهای هوشمند، تبلت، کامپیوتر، دستگاه تکنولوژی

کنولوژی ترین تاستراتژی سئو و تولید محتوای خود را بر اساس پرکاربرد تنظیم کنند واستفاده می

 رانکارب

 عوض  ازی راها شاید قواعد بدگیری ماشینی در سئو و بازاریابی. اینهوش مصنوعی و یا یادگیری

ز این شتری اشد که در آینده سود و منفعت بی یری نحوه کار با آنها باعث خواهدولی یادگ ،کنند

 نوین دیجیتال نصیب ما شود و موفقیت بیشتری کسب کنیم. ابزارهای 

 منبع:
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