آموزش بهینه سازی موتور جستجو

دغدغه تمام اشخاصی که دارای وب سایت هستند قرار گرفتن در صفحه نخست رتبه بندی گوگل و حتی بهتر از
آن ،لینک ابتدایی نتایج جستجو است.
یک فرآیند عمده برای بهتر شدن نتایج جستجو ،بهینه سازی سایت میباشد که بهترین ابزار حل این مشکل است.
اگر یک بار در بهینه سازی سایت خود موفق باشید ،ممکن است از پرداخت هزینههای گزاف به گوگل به ازای هر
کلیک خالص شوید و یا میتوان گفت که به این ترتیب شما میتوانید یک ترافیک رایگان دریافت کنید.
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سئو چیست؟

سئو یا بهینه سازی سایت یعنی هر چیزی که توسط شما در سایت کنترل ،نظارت و بهینه میشود تا سایت شما
توسط موتورهای جستجوگر به مرورگران اینترنتی معرفی شود.
در اصل سئو رعایت یک سری از اصول پایهای و ساده و اعمال تغییرات در سایت است.
با همه این تفاصیر ،همه تگهای کوچک ،بک لینکها ،محتوای تولید شده ،پیوندهای ساخته شده توسط شما و
سایر عوامل موجود در صفحه شما SEO ،و بهینه سازی سایت است.
بهینه سازی سایت شامل لینکها و بک لینکهای ورودی و خروجی به سایتهای دیگر هم میباشد .با این حال
باید در نظر داشت که سئو و بهینه سازی سایت ،کار آسانی نیست و مستلزم گذاشتن وقت و زمان است.
بدون شک ،اگر در  ۲الی  ۳ماه اول منتظر دریافت معجزه از سئو هستید پس لطفاً کسب و کار اینترنتی خود را
رها کنید چون این کار نتیجه ای ندارد .برای نتیجه گیری باید وقت گذاشت.

اگر میخواهید سایت خود را بهینه کنید ،باید اطالعات کافی در مورد هر نوع سئو داخلی و خارجی سایت داشته
باشید .انواع مختلفی از پکیجهای سئو وجود دارد که در سایتها و شرکتها مشاهده میکنید که بر اساس کلمات
کلیدی شما ارائه میشود.
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 ۲راه حل برای بهینه سازی سایت وجود دارد:
 -1به شرکتهای ارائه دهنده این سیستم مراجعه نمایید.
بعضی از شرکتها ،از کافی نبودن اطالعات شخصی افراد سود میبرند و برای بهینه سازی سایت هزینههای چند
ده میلیونی و در بعضی مواقع چند صد میلیونی به ازای کلمات کلیدی برای جستجو دریافت میکنند.
پس مواظب این شرکتها باشید.

 -2روش دومی هم وجود دارد که شما میتوانید دورههای سئو را شرکت کنید و شخصاً،
مسئولیت سایت خود را بر عهده بگیرید.
در این دورهها تمام جزئیات سئو ارائه میشود.
اول از همه جزئیات تحقیقات کلمات کلیدی در کالس مورد بحث قرار میگیرد که شما میتوانید در مورد کلمات
کلیدی و عبارات مورد جستجو برای هدف قرار دادن بازار هدف خود بیاموزید.
گام بعدی برای یادگیری پایهای سئو ،بهینه سازی داخلی و خارجی سایت است.
بنابراین به تدریج تمام اطالعات را از طریق این دورهها به دست میآورید .پس از یادگیری هر دو نوع سئو ،اکنون
به شما بستگی دارد که تا چه میزان برای سایت خود وقت بگذارید.
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یکی دیگر از مزایای بهینه سازی سایت ،توانایی افزایش قدرت لینک سازی و بک لینک است .از این بک لینکهاست
که بازدید سایت شما شروع میشود.
در نهایت میتوان گفت که آموزش بهینه سازی موتور جستجو بهترین راه حل مشکل برای افرادی است که بیش
از حد وابسته سایت خود هستند ،اما آنها هیچ اطالعاتی در مورد بهینه سازی سایت ندارند.
بنابراین دورههای مختلف برای افراد بی تجربه در دسترس هستند .از نظر خیلی از اشخاص اگر روی خودتان
سرمایهگذاری کنید و سئو را یاد بگیرید بهتر از این است که هزینههای گزاف برای بهینه سازی پرداخت کنید.
پس از یادگیری سئو ،شما باید بیش از یک صفحه از وب سایت خود را برای موتور جستجو بهینه سازی کنید.
بیشتر کلمات کلیدی و عبارات ناکافی باید در تمام صفحات وب سایت شما بهینه سازی شوند.
پس از همین االن شروع کنید  ....وقت کافی وجود ندارد ....
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