رعبیتً4کتِدرسئَ،برایافسایشببزدیذسبیت

افضایص ثبصدیذ هْوتشیي هَسد دس ثْیٌِ سبصی سبیت استّ .ش چِ سٍی سبیت اص ًظش سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی ثیطتش
کبس ضذُ ثبضذ ،دس ثْتشیي ًتبیج هَتَسّبی جستجَ قشاس خَاّذ گشفت ٍ ثبصدیذ سبیت افضایص خَاّذ یبفت.
ثْیٌِ سبصی سبیت ثِ عَاهل هختلفی ثستگی داسد .عَاهلی کِ افضایص ثبصدیذ ٍ دس پی آى افضایص دسآهذ سا ثِ
ّوشاُ خَاّذ داضت.
سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سبیت کبسی صهبى ثش است ،اص ایي سٍ ثبیذ صهبى گزاضت ٍ سٍی سبیت کبس کشد .دس ایي هسیش
تٌْب ًیشٍیی کِ هی تَاًذ ثِ ضوب اًگیضُ ثذّذ ،فقط اّذافتبى است .سعی کٌیذ دس اثتذای ساُ اًذاصی کست ٍ
کبسی ایٌتشًتی خَد ثشًبهِ سیضی ٍ ّذف گزاسی کٌیذ ٍ هسیش حشکت خَد سا هطخص کٌیذ.
تین "کبفِ ًیبص" دس ایي هقبلِ ً 4کتِ ی ثسیبس هْن دس سئَ کِ ثبعث افضایص ثبصدیذ سبیت ضوب هی ضَد سا اسائِ
خَاّذ داد .ثب سعبیت ایي هَاسد افضایص ثبصدیذ سا ثشای خَد ثِ اسهغبى ثیبٍسیذ.
ببهبّوراُببشیذ....
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 .1رٍیبکلیٌکّبیرایگبىحسبةٍیژُایببزکٌیذ

قجل اص ّش چیضی اجبصُ ثذّیذ ثک لیٌک سا تَضیح ثذّین .ثک لیٌک ضبهل لیٌک ّبیی ثب ًبم سبیت خَدتبى
است کِ اص سبیت ّبی هختلف دسیبفت هی کٌیذ .هْوتشیي سبیت ّبیی کِ خیلی اص سئَکبساى اص آًْب استفبدُ هی
کٌٌذ فشٍم ّبی فبسسی یب ّوبى اًجوي ّبی فبسسی است .ثب استفبدُ اص ایي فشٍم ّب ثِ ساحتی هی تَاًیذ لیٌک
سبیت خَد سا دس ایي سبیت ّب قشاس ثذّیذ.

گرفتيبکلیٌکچِهسایبییدارد؟
هضایبی صیبدی دس ثک لیٌک سایگبى ٍجَد داسد کِ ثِ اختصبس هْوتشیي آًْب سا اسائِ هی دّین:

هسیتاٍل:
ّش چِ تعذاد ثک لیٌک ّبی سایگبى ثیطتش ثبضذ ،اص ًظش گَگل سبیت ضوب داسای هحجَثیت ثیطتشی است ٍ ّویي
هَسد ثبعث هی ضَد کِ ستجِ ی سبیت دس ًتبیج جستجَ گَگل ثبال ثشٍد.
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هسیتدٍم:
هخبطجیي دس فشٍم ّبی فبسسی صهبًی کِ لیٌک سبیت ضوب سا ثجیٌٌذ ثب کلیک سٍی آى ٍاسد سبیت هی ضًَذ ٍ ایي
افضایص ثبصدیذ سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت.

هسیتسَم:
سٍی سئَ سبیت تأثیش صیبدی داسد ،حتی ثک لیٌک ّبیی کِ اص سبیت ّبی ثی کیفیت ثبضذ.

 .2تَضیحبتدرًتبیججستجَگَگلراجذیبگیریذ

ایي تَضیحبت ّوبى خالصِ ی هطبلت دس ًتبیج جستجَ گَگل است کِ ثِ اختصبس ثِ آى "هتب" گفتِ هی ضَد.
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سٍی ایي تَضیحبت ثبیستی ٍقت ثگزاسیذ .هخبطجیي ثب هطبلعِ آى تصوین هی گیشًذ کِ ٍاسد سبیت ضوب ثطًَذ یب
خیش.
ایي تَضیحبت دس ثشداسًذُ ی چکیذُ ای اص هطبلجی است کِ هخبطجیي دس هقبلِ هطبلعِ خَاٌّذ کشدّ .ش چِ ثب
تفکش آًْب سا ثٌَیسیذ دسصذ ایٌکِ هقبلِ سا هطبلعِ کٌٌذ ثیطتش است .سعی کٌیذ کِ طَسی ایي تَضیحبت سا
ثٌَیسیذ کِ هخبطجیي ایٌگًَِ ثشداضت کٌٌذ کِ جَاة توبم سَاالت خَد سا ثب هطبلعِ ی هقبلِ فشا خَاٌّذ گشفت.

 .3برایّرعکسیکاسناًتخبةکٌیذ

اًتخبة یک اسن هٌبست ثشای ّش عکس ثِ اصطالح "تگ" گفتِ هی ضَد .تگ ّوبى ثشچست یب ًبهی است کِ
ثشای عکس خَد اًتخبة کشدُ ایذ.
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ثِ طَس هثبل ضوب هقبلِ ای دس هَسد سئَ سبیت تَلیذ ٍ یک عکس ّن ثشای آى اًتخبة کشدُ ایذً .بم یب تگ هَسد
استفبدُ سا "سئَ سبیت" اًتخبة کشدُ ایذ .ایي عکس دس دًیبی ٍة ثِ اسن سبیت ضوب رخیشُ هی ضَدّ .ش صهبى
کِ ضخصی دس گَگل ثِ دًجبل عکسی ثب هَضَع "سئَ سبیت" ثبضذ عکس هشثَط ثِ هقبلِ ضوب ثبال هی آیذ.
ثِ ّوبى اًذاصُ کِ ثشچست ّب دس ٌّگبم جستجَ ثشای هقبلِ ّبی تَلیذ ضذُ هْن است ،ثِ ّوبى اًذاصُ ّن
ثشچست ّب ثشای عکس ّبیی کِ ٍاسد سبیت هی کٌیذ هْن ّستٌذ.
اّویت تگ گزاسی ثشای عکس ّب تب جبیی است کِ گَگل توبم عکس ّب سا ثب استفبدُ اص ًبهی کِ اًتخبة هی
کٌیذ دس دیتبثیس خَد ًگِ هی داسد .اگش عکسی ثشچست ًذاضتِ ثبضذ دس دیتبثیس گَگل جبیی ًذاسد.

 .4اًتخبةکلوبتکلیذیبرایسبیت

ّش سبیتی ثب ّش هَضَعی کِ ثبضذ ثشای خَدش یک یب چٌذ کلوِ ی کلیذی اًتخبة هی کٌذ کِ ثب استفبدُ اص
ایي کلوبت دس جستجَ گَگل ًطبى دادُ هی ضَد.
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ثِ طَس هثبل سبیتی کِ دس هَسد طشاحی سبیت فعبلیت هی کٌذ یکی اص پشکبسثشدتشیي کلوبت کِ ّوبى طشاحی
سبیت است سا ثِ عٌَاى کلوِ ی کلیذی خَد اًتخبة هی کٌذ.
سقبثت دس ایي حَصُ ثب ایي کلوِ ی کلیذی فَق العبدُ صیبد است .توبم طشاحبى سبیت دٍست داسًذ ثب ایي کلوِ ی
کلیذی دس صفحِ اٍل گَگل ثبضٌذ .حبل ایي سبیت ثبیذ آًقذس سٍی سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سبیت ٍ ّوچٌیي تَلیذ
هحتَای ًبة کبس کٌذ کِ ثتَاًذ ثب ایي کلوِ ی کلیذی دس صفحِ ی اٍل یب دس ثْتشیي ًتبیج جستجَ گَگل ثبضذ.
اًتخبة دسست کلوبت کلیذی هْوتشیي ثخص دس سئَ سبیت است .اهکبى داسد ضوب ثب یک کلوِ دس ستجِ ی اٍل
گَگل ثبضیذ اهب چِ اسصضی داسد کِ ّیچ جستجَیی اص طشف کبسثشاى صَست ًگشفتِ ثبضذ .ایي ّوِ ٍقت ٍ پَل
ّضیٌِ کشدُ ایذ ٍلی ّیچ ًتیجِ ای ًگشفتِ ایذ ٍ ثبیذ دٍثبسُ اص صفش ضشٍع کٌیذ.
پسسعیکٌیذکِبْتریيکلوِازدیذکبربراىکِبیشتریيجستجَرادارد،اًتخبةکٌیذٍرٍیآى
کبرکٌیذ.

سخيآخر
سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سبیت اهشی هذاٍم ٍ اداهِ داس است .ثب سعبیت ایي ًکبت ٍ ّوچٌیي هَاسدی کِ دس سئَ داخلی
سبیت استفبدُ هی ضَد هی تَاًیذ دس عشض یک سبل ثِ ثْتشیي ًتبیج جستجَ گَگل دست پیذا کٌیذ افضایص
ثبصدیذ سا ثذست ثیبٍسیذ .فقط سعی کٌیذ دس کست دسآهذ اص ایٌتشًت عجلِ ًکٌیذ .صجش داضتِ ثبضیذ ٍ ثِ کبس
خَد ایوبى ٍ ثبٍس داضتِ ثبضیذ.

هبرادرشبکِّبیاجتوبعیدًببلکٌیذ
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