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با تشکر از دریافت کتاب
"سئو " 2018
قبل از شروع لطفا موارد زیر را مطالعه نمایید:
 .1شما میتوانید این کتاب را در سایت خود به صورت رایگان برای دانلود قرار دهید.

 .2برای مدیرانی که به دنبال موفقیت سایت خود هستند این کتاب را به عنوان هدیه
توصیه میکنیم.

 .3این کتاب را برای هر کسی که میدانید برای کسب و کار خود اهمیت قائل است ارسال
کنید.
 .4شما مجوز تغییر محتوای این کتاب را ندارید.
 .5این کتاب کامال رایگان می باشد و اجازهی فروش آن را ندارید.
 .6در صورت استفاده از مطالب این کتاب می بایست نام وب 24را ذکر نمایید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به وب 24می باشد.
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مقدمه
یکی از تعاریف مختصر در مورد بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو (سئو) عبارت است از:
بهبود ترافیک سایت از طریق ارتقاء رتبه سایت در نتایج طبیعی جستجو (رتبه هایی که از پرداخت هزینه به
دست نیامده باشند) در موتورهای جستجو مانند گوگل ،بینگ ،یاهو و...
سئو از جمله علومی نیست که در آن راه حل مسائل موجود ،کامال دقیق و مشخص باشد .در سئو بازاریابها
بصورت مداوم در تالش برای یافتن نکات جدیدی هستند که بتوان با کمک آنها در صفحه نتایج جستجو
نسبت به رقبا رتبه بهتری بدست آورد.
در دهه گذشته موتورهای جستجو ،علیالخصوص گوگل ،کار سئوکاران حرفه ای را سختتر و پیچیدهتر
کردهاند .تاکتیکهای گذشته سئو مانند استفاده بیش از اندازه از کلمات کلیدی در متن ،یا تعداد زیاد لینک
ورودی از سایتهای نامرتبط به صفحات سایت ،دیگر کاربردی ندارند و بهراحتی به سئو سایت آسیب وارد
میکنند.
شاید برخی سئو کاران اعتقاد داشته باشند که قواعد سئو به طور کلی تغییر کرده است .ولی حقیقت این
است که گوگل و بیشتر موتورهای جستجوی مطرح ،معتقدند که تمام تغییرات در سئو ،در راستای همان
هدف اولیه بوده است .هدف موتورهای جستجو بهبود کیفیت تجربه کاربری ،با ارائه نتایجی است که کامال با
درخواست مخاطب منطبق باشد.
برای رسیدن به این هدف موتورهای جستجو باید حفرههایی را که با کمک آنها مدیران سایتها میتوانستند
بدون در نظر گرفتن اهداف موتورهای جستجو ،رتبه های باال را بدست بیاورند مسدود کنند.
بازاریابهای باهوش به خوبی میدانند که سئو انجام یک کار ثابت و مشخص برای دریافت رتبه در گوگل و
بینگ نیست.

یک توصیه مناسب برای انجام سئو در سال  2018این است که ،بر روی مخاطب نهایی تمرکز
کرده و محتوای مناسبی را در فرمت های متنوع قابل دسترس برای دستگاه های مد نظر
کاربران ایجاد کنید.
اگرچه که نباید فراموش کرد انجام این کار با دشواریهایی نیز همراه خواهد بود.
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هر چه جلوتر برویم برای انجام سئو ،توجه و برنامهریزی بر اساس تجربه کاربری ضرورت بیشتری پیدا می
کند .با اینحال همچنان نظر موتورهای جستجو درباره میزان برآورده شدن خواستههای مخاطب توسط
سایت شما بسیار اهمیت دارد.
قطعا ایجاد تعادل میان برآورده کردن خواست مخاطب واقعی و ایجاد اعتماد نزد موتورهای جستجو مزایای
بیشماری برای هر سایتی به همراه خواهد داشت .برای رسیدن به این تعادل شما و همکارانتان باید به این
موارد توجه داشته باشید:
 تحلیل روانشناسی برای پاسخ به سوال مخاطب :مشتریان شما چه خواسته ای دارند و چرا
چنین خواسته ای دارند؟
 تحلیل جامعه شناسانه برای پاسخ به سوال :رفتارهای اجتماعی از کدام تغییرات اجتماعی و
موقعیت های فرهنگی سرچشمه میگیرند؟
 تحلیل تکنولوژیک :کاربران سایت از چه دستگاههایی استفاده میکنند؟ نحوه ارائه اطالعات
براساس نیازهای هر کدام از این دستگاهها چگونه باید باشد؟
 داستان گویی :چگونه باید داستانی متقاعد کننده بنویسیم ،که در تعامالت اجتماعی و موضوعات
مهم و پر مخاطب فرهنگی حضور داشته باشیم؟
 سئوکارهای حرفهای :موتورهای جستجو چگونه به مشتریان بالقوه شما پاسخ میدهد؟
در این کتاب به بایدها و نبایدها و عوامل بسیار مهم سئو ،که باید در صدر فعالیت های سئو قرار داشته
باشند خواهیم پرداخت .همچنین برای تهیه این کتاب نظر کارشناسان صنایع مختلف را جویا شده ایم ،تا
دورنمایی درست از مسیری که شما باید برای سئو سایت خود در سال  2018بپیمایید ایجاد کنیم.

ج| Page

ج
www.seo24.ir

www.web24.ir

www.ketabha.org

سئو 2018

موارد مهم در سال 2018
در سال  2018بازاریاب ها باید مهارت های سئو خود را مورد بازبینی قرار دهند و برخی مهارتهای قدیمی
را حذف و برخی از مهارتهای جدید را برجسته نمایند .در این بخش به بررسی استراتژی های جدید سئو
برای گوشی های هوشمند میپردازیم .این تکنیکهای سئو از آن دسته از تکنیکهایی هستند که در سال
 2018نمی توان آنها را از قلم انداخت.

سئو گوشیهای هوشمند
در این بخش موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:
 تمام توجه و تمرکز ما بر روی اصل "،اولویت
طراحی با طراحی برای موبایل Mobile-
 ،"First Designخواهد بود.
 هدایت به سمت Featured Snippets
 طراحی استراتژیهای سئو براساس جستجوی
صوتی
 استفاده از تمام توان شخصی سازی
 هنر ایجاد بک لینک
 طراحی بر اساس کادرهای مرتبط با بخش
 People Also Askیا همان سواالت سایر
کاربران

تمام توجه و تمرکز ما بر روی اصل "،اولویت طراحی ،با طراحی برای موبایل Mobile-First
 ،"Designخواهد بود.
در سال  2017شرکت  ،BrightEdgeکه در زمینه سئو و پلتفرمهای محتوا فعالیت میکند ،گزارش داد
که  %57از تمام ترافیک جستجو در گوگل ناشی از موبایل های هوشمند است .این داده به تنهایی نشان
میدهد که همین االن تمام مدیران سایتهایی که برای بهبود تجربه کاربری سایت خود از طریق بهینه
سازی سایت برای گوشیهای هوشمند ،اقدامی انجام نداده اند ،در خطر میباشند .اگر این جمالت شما را
هنوز متقاعد نکرده است توجه شما را به سخنان  Robert Bellovinمتخصص سئو و مدیر بازاریابی در
شرکت  Gartnerجلب میکنیم:
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با توجه به این که گوگل اولویت ایندکس کردن صفحات را به سایت های بهینه شدد بدرای بوبایدل ااص دا
داد است ،بازاریاب های دیجیصال از این به بعد نه تنها باید بده تجربده کداربری( )UXو بهینده سدازی ندر
تبدیل ( )CROاهمیت بدهند ،بلکه باید به نحو بکارگیری این تکنیکها برای بهینه سازی در گوشد هدای
بوبایل و بهینه سازی بحصوا و لینکهای داال برای این دسصگا ها نیز توجه کاف را داشصه باشند.

چه چیز در اصل "اولویت طراحی ،با طراحی برای موبایل  "Mobile-First Designدارای اهمیت است؟
مسلماً نحوه بهینه سازی سایت برای گوشیهای هوشمند و تبلتها بیشترین اهمیت را دارا میباشد ،اما اصل
اولویت طراحی ،با طراحی برای موبایل  Mobile-First Designتنها به این نقطه ختم نمیشود .مدیران
سایت باید به این مسائل نیز توجه الزم را داشته باشند:
 تعیین هدف جستجو برای کاربران موبایل
 سرعت بارگذاری سایت در موبایلها
 سهولت و سادگی در انتقال بین صفحات سایت در موبایل
 راحتی کار با دکمههای ( call to Actionدکمههایی که کاربر را به عملی دعوت میکند ،مثال
دعوت به خرید کاال و مانند آن)
شما برای درک رفتار روزانه خریداران سایت خود که از گوشیهای هوشمند برای مشاهده سایت شما
استفاده می کنند ،نیاز نیست یک متخصص روانشناسی رفتار باشید .مردم امروزه برای بیشتر فعالیتهای
آنالین خود از موبایل استفاده میکنند .مثال فعالیت هایی مانند ارسال پیام و ایمیل ،تماشای تلویزیون و
فیلم ،مسیریابی ،خرید کردن ،کرایه تاکسی از اسنپ و تپسی ،گرفتن عکس برای اینستاگرام ،گوش دادن به
رادیو و موسیقی و بسیاری موارد دیگر توسط گوشیهای موبایل انجام میشود.
مسلماً یکی از بخش های اصلی سبک زندگی کاربران سایت ،کار با گوشیهای موبایل است .اگر سایت شما
با این بخش از سبک زندگی کاربران همخوانی نداشته باشد ،این مسئله یکی از موانع ارتباط میان شما و
کاربران سایت خواهد بود.
حتی در صورتی که فعالیتهای شما در بخش تجارتهای  B2Bاست ،رعایت اصل اولویت طراحی ،با
طراحی برای موبایل  Mobile-First Designمیتواند در بهبود تجارت شما تفاوت چشمگیری ایجاد
کند.
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طبق گفته شرکت  80% ،Boston Consulting Group- BCGخریداران  B2Bدر محل کار خود از
گوشیهای هوشمند و مانند آن استفاده میکنند BCG .همچنین اعالم کرده است که در  %60گزارشهای
خریداران  ،B2Bآنها نقش بهینه سازی سایت در موبایل را بر تصمیم خود برای خرید بسیار حائز اهمیت
دانستهاند .همچنین نزدیک  %50از جستجوها در صنایع  B2Bاز طریق موبایل ها صورت میگیرد.
کافیست که بگوییم ،گوشیهای هوشمند آمده اند تا بمانند ،تجارت شما اگر  B2C ،B2Bیا هر نوع تجارت
دیگری که باشد .گوشیهای هوشمند باالخره به صنعت شما نیز وارد خواهند شد .پس بهتر است که طراحی
سایت خود را براساس آن انجام دهید و سایت خود را برای کاربرانی که از طریق گوشیهای موبایل به سایت
شما مراجعه میکنند ،آماده و بهینه کنید.

راهنمای حرفه ای برای اولویت طراحی ،با طراحی برای موبایل Mobile-First Design
تالیا وولف (-)Talia Wolfموسس و رئیس بخش بهینه سازی سایت  ،GetUpliftمتخصص در هدفگیری
احساسات و طراحی ترغیب کننده برای افزایش نرخ تبدیل ،مراجعه به سایت ،ارتباط با سایت و فروش است.
او برای سایت های مشتریان خود -در مورد چگونگی بهینه سازی سایت برای موبایل میگوید:
کلید افزایش ندر بازگتدت سدربایه )Return On Investment ( ROI -از طرید بااطبدان
بوبایل سایت ،شنااصن بق د بطلوب آنها و طراح یک بسیر در سایت برای بتصری در جهت پاسداگوی
به این نیاز ها است .با از بوبایل بهعنوان جایگزین برای کابپیوتر اسصفاد نم کنیم ،بلکه با از بوبایدل هدای
اود به روش کابال بصفاوت برای دسصیاب به اهددا و انجداو ویدای

باصلد

بهدر بد گیدریم .از دیددگا

روانتناس  ،هنگاو اسصفاد از بوبایل ،با اهدا بصفاوت ،بقاصد احساس بصفاوت ،عالید و نیازهدای بصفداوت
را در بقایسه با کابپیوتر دنبال ب کنیم.
در کابپیوتر بن بمکن است تماو صفحه "دربار با" یک سایت را بطالعه کرد و تماو ویژگ های جدیدی که
در سایت ارائه شد را بررس کنم و یک از بقاالت سدایت را هدم بادوانم .در بوبایدل بمکدن اسدت کده بدن
آدرس و اطالعات تماس یک سایت را بطالعه کنم و یا به باش نظرات براجعه کنم تا بطمئن شوو که سایت
قابل اعصماد است .یا حص بمکن است تنها به باش گالری ت اویر بروو و عکدس بح دوالت تولیدد شدد را
بتاهد کنم.
از اود بپرسید که انصظار کاربران بوبایل از سایت شما چیست؟ کاربران بوبایل برای یافصن سدایت شدما از چده
کلید واژ های اسصفاد ب کنند .آیا کلید واژ های آنها شابل ناو برند است و یا برای یدک بوودوی یدا کداالی
بتاص جسصجو ب کنند .بطور بثال آیا عبارت "کاالی اواب الیکو" جسصجو ب شود و یا "سرویس اواب دو
نفر با لحا "؟ همانطور که بتاهد ب کنید هنگاو جسدصجو بدا بوبایدل در بقایسده بدا جسدصجو در کدابپیوتر
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چتم انداز کابال بصفاوت بد نظر قرار ب گیرد که طب آن تجربه ای بصفاوت نیدز از گتدت و گد ار در بادش
های باصل

سایت ایجاد اواهد شد.

برای درک چگونگی تفاوت میان تجربه کاربری موبایل و کامپیوتر ،خانم وولف درباره تفاوت رفتار در ای ن دو
توضیحاتی داده است که در ادامه به آنها میپردازیم.
تمام فعالیت های طراحیسایت برای موبایل را بر اساس مفروضات خود انجام ندهید .خ انم وول ف پیش نهاد
میکند که برای درک هدف مخاطبان خود با آنها در ارتباط باشیم:
برای صحبت با بااطبان بوبایل اود زبان صر

کنید و از آنها نظر سنج کنید .ردیاب بااطبان بوبایل را

ب ورت جداگانه از کاربران سایت که از کابپیوتر برای دسصرس به سایت اسصفاد ب کنند انجاو دهید .به
این ترتیب ب توانید تفاوت های رفصاری کاربران این دو دسصگا را بتاص نمایید .هرگز کاربران بوبایل
را به عنوان کاربران که صرفا از دسصگا کوچکصری ،سایت را بتاهد ب کنند ،بورد بررس قرار ندهید.
بلکه برای کاربران بوبایل سایت یک هویت کابال جداگانه در نظر بگیرید و آنها را بتصریان بدانید که
تجربه کاربری بنح ر به فردی از سایت شما اواهند داشت.

در ادامه بخشی از صحبتهای اسکات لیتواک (- )Scott Litvackمدیر بخش جستجوی طبیعی در شرکت
 Wpromoteکه بیش از  15سال در زمینه بازاریابی دیجیتال تجربه دارد و مولف استراتژیهای بهینه-
سازی طبیعی برای تجارتهای  B2Bو  B2Cمیباشد -درباره اهمیت تقویت رتبهگیری سایت برای موبایل
در عصر گوشیهای هوشمند را ارائه دادهایم:
اصل طراح  ،با اولویت طراح برای بوبایل بیش از همیتده اهمیدت یافصده اسدت .بدا توجده بده پیتد گدرفصن
ترافیک بوبایل از ترافیک کابپیوتر ،اطمیندان از بهینده سدازی سدایت بدرای بوبایدل یکد از عناصدر بهدم در
بوفقیت سایت بحسوب ب شود .تعداد کاربران که داد های وب را از طری گوش های اود بتاهد بد -
کنند روز به روز در حال افزایش است .اگر شما بطمئن نتوید که بحصوای شدما در بوبایدل نیدز رتبده ادوب
کسب ب کند ،در اوشبینانه ترین حالت تنها ترافیک برتبط با کاربران بوبایل سدایت را از دسدت اواهیدد
داد.

اگر بهینه سازی سایت برای موبایل و ترافیک ناشی از آنها را تنها برای سرگرمی و خریدهای کوچک مفید
قلمداد میکنید ،باید این طرز فکر خود را مورد بازبینی قرار دهید .لیتواک نشان میدهد که شرکت او
چگونه توانسته است با بهینه سازی سایت برای موبایل ترافیک بخشهایی از جامعه را که بصورت سنتی
کاربران کامپیوتر قلمداد میشدند را به سمت سایت خود جذب کند.
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سال گ شصه در سایت یک از بتدصریانمان بتداهد کدردیم کده بیدزان ترافیدک سدایت از طرید بوبایدل %7
افزایش یافصه در حالیکه ترافیک سایت از طری کابپیوتر  %13و ترافیک سایت از طرید تبلدت  %9کداهش
داشصه است .در حال حاور  %73از ترافیک و  %65از فعالیتهای تجاری سایت ناش از کاربران است که از
طری بوبایل به وب سایت این بتصری دسصرس دارند.

با تغییر هر روزه رفتار کاربران ،افزایش جستجو از طریق موبایل در صنعت و کسب و کار شما نیز بیش از
آنکه انتظارش را داشته باشید ،رخ خواهد داد .با نگاهی به جلو میتوان برای جلب مخاطبان موبایلی وب
سایت خود پیشبینیها و سرمایهگذاریهای الزم را به عمل آورد.

برای رعایت اصل اولویت طراحی ،با طراحی برای موبایل  Mobile-First Designباید
چه چیز هایی را مد نظر داشت؟
طراحی ریسپانسیو و یا استفاده از قالبهای ریسپانسیو برای طراحی سایت به تنهایی کافی نیست ،اما قطعاً
نقطه شروع خوبی برای طراحی سایت ،برای موبایل است .در ادامه راه باید طراحی سایت کاربرپسند (user-

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

روی آن زوم کنند و یا صفحه سایت را بکشند .همانطور که تالیا وولف گفته است؛ کاربران موبایلی وب سایت
به تجربه کاربری کامالً منحصر به فردی که هماهنگ با پلتفرم موبایل است نیاز دارند .هنگامیکه سایت خود
را برای کاربران موبایلی طراحی میکنید ،مطمئن شوید از اشتباهاتی که در زیر فهرست کردهایم اجتناب
میکنید .این اشتباهات میتوانند به تجربه کاربری سایت صدمه وارد کنند که در نتیجه سئو سایت را به
خطر خواهند انداخت:
 استفاده از فونتهایی که خواندن آنها سخت باشد و یا استفاده از فونت با سایز بسیار ریز
 استفاد از عناصری با عرض ثابت که در صفحه های کوچکتر بدرستی به نمایش در نمی آیند
 طراحی سایت بهصورتیکه بارگذاری سایت زمان زیادی بخواهد
 محتوایی که ارتباط برقرار کردن با آن ،توسط موبایل یا تبلت سخت باشد
 انتقال سخت بین صفحات سایت در نسخه موبایل
 استفاده از پنجره های بازشو بصورتیکه بخش زیادی از محتوای صفحه شما در زیر آنها قرار گیرد
از گوگل آنالیتیکس  Google Analyticsیا هر پلتفرم آنالیز دیگری که ترجیح میدهید ،برای اندازهگیری
ترافیک موبایلی سایت خود استفاده کنید .هنگامیکه در نسخه موبایلی سایت خود تغییری ایجاد میکنید،
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
هماهنگ است.
با انجام این موارد شما سایت موبایلی مورد نظر خود را بدست خواهید آورد و مخاطبان سایت نیز سایتی را
که انتظار دارند را مشاهده خواهند کرد.
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مواردی که سایت را برجسته میکندFeatured Snippets :
 featured snippetsگوگل چند سالی است که در صفحه نتایج جستجو حضور داردfeatured .
 snippetsتاثیر بسیار زیادی بر بهبود سئو یک سایت دارد.
اریک انج (- )Eric Engeمدیر و موسس شرکت مشاوره ای  Stone Templeدر بهار سال  2017نوشته

است که"تقریباً  %30از  1.4میلیون عبارت جستجو شده در گوگل بصورت  featured snippetsنمایش
داده میشوند ".همزمان با گسترش بکارگیری  featured snippetsتوسط گوگل ،برند هایی که به
اهمیت این مسئله واقف هستند ،محتوای خود را برای استفاده به عنوان یک  snippetبهینه میکنند .این
کار برای پیروزی در آنچه که کارشناس بازاریابی سایت  Mozدکتر پیتر جی.مییرز( )Peter J. Meyersبه
آن رتبه صفر گوگل میگوید ،انجام میگیرد.
بدست آوردن رتبه صفر در گوگل برای خیلی از سایتها یک آرزو است .رتبه صفر رتبه ای است که
 featured snippetsدر صفحه نتایج جستجو به خود اختصاص میدهند .در صفحه نتایج جستجو ابتدا
تبلیغات گوگلی قرار میگیرند .سپس نوبت به  featured snippetو بعد از آن ممکن است که کادر
مربوط به  People also askظاهر شود و در ادامه هم نتایج طبیعی جستجو به نمایش در خواهند آمد.
نحوه نمایش این عناصر به اندازه صفحه نمایش و همچنین تنظیمات گوگل وابسته است .اما میتوان مطمئن
بود که در نتایج جستجوی طبیعی موبایل ،در صورت وجود  featured snippetها در زیر تمام عناصر
نامبرده شده ،به نمایش در خواهند آمد.
همانطور که در تصویر زیر خواهید دید موقعیت صفر در گوگل یک رتبه باالتر از نتایج جستجوی طبیعی
گوگل قرار دارد به این ترتیب احتمال ارتباط برقرار کردن کاربر با آن بسیار افزایش خواهد یافت.
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هنگامیکه گوگل برای اولین بار از  featured snippetsاستفاده کرد بسیاری از شرکتهای سئو از اینکه
این ویژگی جدید گوگل نرخ کلیک سایت را پایین بیاورد وحشت کرده بودند .بسیاری از سایتها شاهد
رخدادی کامال متفاوت با این قضیه بودند .به عنوان مثال سایت  HubSpotبا کمک ویژگی featured
 snippetsشاهد  %114افزایش نرخ کلیک سایت برای  5000کلمه کلیدی اصلی خود بود.
امروزه چالش بیشتر بازاریاب ها نحوه نمایش محتوای خود در بخش  featured snippetگوگل است.
حتی اگر عبارت ? How do I get a featured snippetکه به معنی نحوه دستیابی به featured
 snippetاست را در گوگل جستجو کنیم ،یک  featured snippetدر رتبه صفر برای ما به نمایش در
خواهد آمد .این موضوع نشان میدهد که گوگل محتوای خاصی را برای تبلیغ بصورت featured snippet
انتخاب می کند و این محتوا عبارت است از:

محتوایی که پاسخ سوال کاربران باشد.
در زیر فهرستی از اقدامات پیشنهادی برای کمک به شما برای دستیابی به  featured snippetاز طریق
پاسخگویی به سواالت مخاطبان و یا مشخص کردن مراحل یک فرایند ،ارائه شده است:
 .1تمرکز بر روی سئواالتی که میتوانید پاسخ آنها را با محتوای مفید و کاربردی بدهید.
 .2صفحات خود را برای جستجوهایی که در آنها از عبارات "چرا" و "چگونه" و مانند آن استفاده می-
شود بهینه کنید و در تگ های … h2,h3,محتوایی مرتبط با این گونه سواالت ایجاد کنید.
 .3یک پاسخ صریح به سوال در  320کاراکتر با احتساب کارکتر فاصله ایجاد کنید .در واقع این متن
شامل  50تا  55کلمه خواهد بود که برابر با حداکثر کاراکتر در متا تگ توضیحات برای نمایش در
گوگل است .همچنین باید مطمئن شوید که پاسخ خود را در یک تگ  pدرست بعد از سرتیتر قرار
دهید .بین سرتیتر و پاسخ به سوال کاربر عکس یا المان دیگری قرار ندهید.
 .4یک لیست منظم (با شمارهگذاری مرتب) یا عبارت مرحله یا گام ( )Stepرا به سرتیترهای خود
اضافه کنید ،تا یک توالی برای فعالیت ها ایجاد کنید .به این ترتیب در  Snippetاطالعات سایت
میتواند بصورت گام ،1گام  ،2و الی آخر به نمایش درآید.
 .5بر روی اصول پایه سئو سایت خود کار کنید تا سایت در صفحه اول گوگل به نمایش در بیاید .اغلب
سایت هایی که در  featured snippetsبه نمایش در می آیند در رتبه های یک تا پنج گوگل
قرار دارند.
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راهنمایی های حرفه ای برای دستیابی بهFeatured Snippets :
جاستین هاسنگ ( )Justin Hussongبه عنوان یک سئوکار و ویراستار محتوا در سایت Ranker.com
تمام ساعات کاری خود را صرف یافتن هوشمندانه ترین روش های دیده شدن محتوا و بررسی راههای
ارتباط مخاطب با محتوا در سایت هایی با موضوعات مختلف ،میکند.
راهنماییهای او با توجه به تغییرات جدیدی که در سئو ارائه داده است ،عبارتند از:
در سال  ،2018پاسخ سریع به سوال بااطبان یک از بهصرین روش های دسصیاب به رتبه صفر گوگل است.
این بدان بعناست که بحصوای اود را باید برای  featured snippetsو جسصجوی صوت بهینه
کنید .کلمات کلیدی طوالن ( ) long-tail keywordsسواالت بتا

را پاسخ اواهند داد و

بیتصر به صورت صوت بورد جسصجو قرار ب گیرند .از هر پنج جسصجو یک از آنها ب ورت صوت انجاو
ب شود و این بقدار رو به افزایش نیز ب باشد.
کم جسصجو کنید ،احصماال اواهید توانست کلمات کلیدی برتبط با کسدب و کدار ادود را کده ب دورت صدوت
جسصجو بیتوند را بیابید .با برای یک از بتصریانمان که در زبینه صنایع غ ای اورگانیدک کدار بیکدرد یدک
فرصت عال برای قرار گرفصن در featured snippetیافصیم .بنابراین بطاب بوووع که برای
featured snippetبناسب بود ،یک سری پست ایجاد کردیم که تماو ویژگ های بدنظر بدرای
قرار گرفصن در  featured snippetرا در آنها رعایت کردیم .در عرض یک هفصه با بوف شدیم
که سایت را در  featured snippetقرار دهیم.

برای هماهنگ کردن صفحات سایت خود ،میتوانید از ابزار SEMRush’s Keyword Magic Tool
استفاده کنید .با این ابزار میتوانید کلمات کلیدی که امکان قرار گرفتن در  featured snippetرا دارند
را بیابید .برای استفاده از هر فرصتی برای رسیدن به  featured snippetباید کمی کاوش و آزمون و خطا
انجام داد.
در ادامه مثالی از نحوه استفاده از تحقیق کلمات کلیدی برای یافتن عبارات پر کاربرد ،برای پاسخ به یک
سوال مشخص را مشاهده میکنید .به تنوع کم میان کلمات جستجو شده توجه داشته باشید.
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داده ها از مقاله How to Do Keyword Research with SEMrush Keyword

Magic Toolنوشته شده توسط  Maria Raybouldگردآوری شده است.

در Featured Snippets

کدام عوامل را باید زیر نظر داشت

قبل از آنکه صفحات خود را ویرایش کنید و یا صفحات جدید برای رسیدن به  featured snippetایجاد
کنید ،به یاد داشته باشید افزایش نرخ کلیک با کمک  featured snippetبرای همه سایت ها رخ نمی
دهد .چرا؟ پاسخ بسیار ساده است .زیرا هدف  featured snippetsارائه پاسخ در مکان مشخص ،در
صفحه نتایج جستجو است.
به این ترتیب آیا باید در تصمیم خود برای بهینه سازی سایت برای رسیدن به featured snippets
بازنگری کنیم؟ نه! قطعا نباید چنین کاری انجام داد .رتبه صفر میتواند میزان دیده شدن برند شما را
افزایش دهد و کاربران بیشتری با نام برند شما آشنا خواهند شد .بودن در این رتبه قطعا باعث افزایش نرخ
کلیک در موضوع مد نظر میشود .چه بخواهیم چه نخواهیم یکی از مزیتهای بودن در رتبه صفر افزایش
تعداد کلیک است.
تیم سولو ( )Tim Souloمدیر بازاریابی و استراتژی محصوالت در شرکت  Ahrefsاطالعاتی را در ارتباط با
فعالیتهای شرکت خود در زمینه  featured snippetsبا ما به اشتراک گذاشته است .سولو میگوید:
یافته های شرکت  Ahrefsممکن است شما را متعجب کند.
هنگامیکه  featured snippetدر صفحه نتایج جستجو ظاهر میشود  %8.6از کلیک ها را به خود
اختصاص میدهد .در حالیکه سایتی که در رتبه  1قرار دارد با اینکه یک رتبه پایینتر از featured
 snippetاست و اطالعات کمتری را در اختیار کاربر قرار میدهد  %19.6کلیک دریافت میکند که بیشتر از
کلیکهایی است که  featured snippetدریافت کرده است .این درحالی است که زمانی که featured
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 snippetدر صفحه نتایج جستجو ظاهر نشوند ،سایتهایی که رتبهی اول گوگل را به خود اختصاص داده-
اند به گفتهی سولو  %26از کل کلیکها را به خود اختصاص میدهند.
از این نتایج میتوان چنین نتیجه گرفت که هنگامیکه اطالعات صفحهای از سایت بصورت featured
 snippetبه نمایش در میآید ،کاربر نیازی به کلیک کردن روی لینک سایت حس نمیکند .زیرا تمام
اطالعاتی که میخواهد در صفحه نتایج جستجو به نمایش گذاشته شده است .عدم نیاز به کلیک بر روی
 featured snippetنکته مثبتی نیست.

به خاطر داشته باشید که هدف  featured snippetsارائه اطالعات و پاسخ به پرسش کاربران گوگل است.
مشخصاً ارائه اطالعات مورد نیاز کاربر در صفحه نتایج جستجو نیاز کاربر به کلیک روی لینک برای دریافت
اطالعات را کاهش میدهد .چیزی که در اینجا قصد بیان آن را داریم این است که نباید از featured
 snippetsترسید ،ولی هنگامیکه قصد دارید برای رسیدن به آن فعالیتی را انجام دهید اهداف خود را
مشخص کنید .صفحات سایت شما با رسیدن به رتبه صفر گوگل ممکن است که کلیک بیشتری دریافت
کنند و یا اینکه مخاطبانی که با برند شما آشنا میشوند افزایش یابد .هرچند که نمیتوان میزان کاربرانی که
از طریق  featured snippetsبا برند ما آشنا شده اند را اندازهگیری کرد ،اما نمیتوان کتمان کرد که
نمایش سایت در باالترین مکان در صفحه نتایج جستجو باعث میشود که توجه کاربران بیشتری به برند ما
جلب شود .قطعا افزایش تعداد کاربرانی که برند ما را میشناسند برای ما بسیار با ارزش است.

منبع تصویر ،مقاله Ahrefs’ Study :
of 2 Million Featured
Snippets: 10 Important
 Takeawaysنوشته شده توسط Tim
 Souloاست.
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امروزه جستجوی صوتی یکی از روش های پرکاربرد برای جستجو است
با کمی دقت متوجه خواهید شد که گفتگو درباره جستجوی صوتی و دستیار دیجیتال (دستگاه هایی که
فرمان صوتی میپذیرند) روز به روز بیشتر میشود .با توجه به ابزارهای تشخیص صدا در ابزار سیری Siriدر
گوشی های اپل ،و ابزار مشابهی برای سایت آمازون و ...در آینده جستجو در اینترنت بصورت جستجوی
صوتی خواهد بود .به همین دلیل در این کتاب دو نکته اول در بخش "آنچه باید برای سئو در سال  2018به
آن توجه داشت" به قابلیتهای سایت شما برای موفقیت و شکست در بهینه سازی برای جستجو صوتی
اختصاص دارد .همانطور که قبال گفته شد ،در طراحی برای موبایل ،باید به این نکته توجه داشت که بسیاری
از کاربران گوشیهای همراه عبارتهای مد نظر خود برای جستجو را تایپ نمیکنند ،آنها از قابلیت
جستجوی صوتی گوگل یا سیری  Siriبرای جستجو بهره میگیرند .اگر سایت شما برای گوشی های موبایل
بهینه نشده باشد ،سایت شما در هنگام جستجو در موبایل بصورت تایپی و یا گفتاری به نمایش در نخواهد
آمد .با توجه به گزارش سایت  ،Gartnerسایتهای آمازون و گوگل تا سال  2021به میزان  5.3میلیارد
دالر از درخواست های موجود برای دستگاه هایی با قابلیت جستجوی صوتی درآمد کسب خواهند کرد .پیام
این گزارش کامال مشخص است featured snippets ،قابلیتی است که برای پاسخگویی به این کاربران
حائز اهمیت است و در آینده اهمیت بیشتری نیز خواهد یافت.
اریک انج نوشته است :اهمیت  featured snippetsنمیتواند اغراق آمیز باشد .در دورانی که جستجوی
صوتی و پاسخگویی صوتی عمومیت یافته است ،چیزی که  Pete Meyersبه آن رتبه صفر گوگل گفته
بود ،به تنها رتبه دارای اهمیت ،تبدیل خواهد شد .به بیان دیگر شما در نهایت تنها یک نتیجه را در صفحه
نتایج جستجو مشاهده خواهید کرد .دانستن اینکه چگونه صفحات سایت خود را به این نتیجه نمایش داده
شده تبدیل کنیم ،در دنیای صدا محور امروز ،یک ضرورت است.
اکنون امکان جستجو صوتی فراهم شده است و این امکان روز به روز در حال توسعه است و بهزودی شاهد
آن خواهیم بود که همه کاربران از این روش جستجو بهره ببرند .قطعا بازاریاب ها نیز محتوای خود را بر
همین اساس توسعه خواهند داد .کارشناس مشهور سئو دنی سالیوان ( )Danny Sullivanدر همایش ساالنه
توسعه دهندگان گوگل در سال  2016درباره اطالعیه گوگل که در آن میزان جستجوی موبایلی در آمریکا و
این موضوع که  %20آن به جستجو صوتی اختصاص دارد صحبت کرد .در اطالعیه گوگل آمده است که در
سال  2017گوگل  30زبان جدید را به تکنولوژی جستجو صوتی خود اضافه خواهد کرد .این موضوع نشان
میدهد که میزان جستجوی صوتی در دنیا همچنان به سیر صعودی خود ادامه خواهد داد .شما اکنون می-
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توانید برای درج ایموجیها (صورتکهایی که احساسات را بیان می کنند) نیز از دستورات صوتی استفاده
کنید .مثال عباراتی مانند  happy faceیا  poop emojiرا برای درج این صورتک ها میتوان بهکار برد.

راهنمایی حرفهای در زمینه جستجوی صوتی
با توجه به اهمیت صدا در سئو و جستجوی طبیعی گوگل ،اسکات لیتواک از شرکت  Wpromoteبا توجه
به توسعه جستجوی صوتی در سال  ،2018بازاریاب ها را به شدت تشویق میکند که توجه ویژهای به
طراحی برای موبایل و کسب جایگاه  featured snippetsداشته باشند .متن کامل سخنان اسکات
لیتواک:
توجدده اددود را بدده جسددصجوی صددوت و دسددصیاران دیجیصددال بعطددو کنیددد .دو بقالدده از  Gartnerو
 comScoreاعالو ب کنند که بین  %30تا  %50جسصجوها تا سال  2020بدون جسصجو بر روی صفحات
دسصگا های باصل

و با اسصفاد از جسصجوگرهای صوت انجاو ب شود .ایجاد بحصدوای کده بیتدصر بده زبدان

طبیع به کارگرفصه شد توسط کاربران اینصرنت شبیه باشد و همچنین بده سدواالت ب در کننددگان پاسدخ
دهد ،هنگابیکه از جسصجوی صوت برای یافصن اطالعات بد نظر اسصفاد شود بسیار ورورت اواهد یافت .به
این ترتیب باید ابصدا بر روی بواردی که اهمیت کمصری دارند تمرکز کرد .بثال "پایصات اسدپانیا کجاسدت؟"
بن تجسم ب کنم که بزودی کاربران دربار کاال و سرویس های بدد نظدر ادود نیدز از عبدارات بتدابه ایدن
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عبارت اسصفاد ب کنند" :آیا از این پیراهن سایز  6سبز رنگ بوجود است؟" یا بثال عبارت "یک لوله کدش
که شنبه وقت آزاد داشصه باشد برای بن پیدا کن" را جسصجو ب کنند.

با همه گیر شدن جستجوی صوتی دو نکته مهم درباره رفتار و هدف کاربران در این جستجو ها وجود دارد
که باهم بررسی میکنیم:
 .1جستجوی صوتی بیشتر شبیه زبان محاورهای و طبیعی است که بطور روزمره به کار میبریم .به
گفتگوهای خود با مشتریان فکر کنید ،و نحوه سوال کردن مشتریان در طول مکالمه را به خاطر
بیاورید؛ این مکالمات را بصورت کلمات کلیدی طوالنی  long-tail keywordایجاد کنید به این
ترتیب احتمال یکسان بودن واژه های بکار رفته جستجوی صوتی با محتوای شما بسیار باال خواهد
رفت.
 .2در زمینه دستیاران دیجیتال موبایلها ،بیشتر جستجو کاربران با اهداف محلی انجام میشود .این
قضیه در هنگام جستجو از موبایل هم در حالت صوتی و هم در حالت تایپ صادق است .بنابراین
همانطور که سایت  Search Engine Watchهم اشاره کرده است ثبت سایت خود در
 ،Google My Businessبا توجه به احتمال خوانده شدن پروفایل شما در این سایت توسط
مخاطبان ،اهمیت باالیی دارد .هنگامیکه تمرکز شما بر روی مخاطبان محلی است ،باید توجه زیادی
به همکاری با  Google My Businessو سایر اهداف جستجو محلی داشته باشید.

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
خود وابسته هستند ،بعد از جستجوی صوتی لیستی از نتایج جستجو را مشاهده خواهند کرد .این کاربران
چندین گزینه برای کلیک کردن روی آن در اختیار خواهند داشت ،از طرف دیگر ابزارهایی مانند Google
( Homeاسپیکر گوگل که قابلیت دریافت دستورات صوتی را دارد) و  Amazon Echoاحتماال 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
بر روی تجارت های آنالین تاثیر زیادی میگذارند .در حقیقت این تاثیر هم اکنون در حال رخ دادن است.
یک گزارش ساالنه از آژانس رسانه های دیجتال  PR and B2B digital mediaکه توسط Walker
 Sandsارائه شده است ،بیان میکند که رفتار مصرف کنندگان و انتظارات خریداران تغییر کرده است.
تقریبا از هر پنج مصرف کننده یکی از آنها با کمک ابزارهای پذیرش دستورات صوتی مانند Amazon
 Echoخرید خود را انجام میدهد .یعنی  %19درصد از کاربران از دستورات صوتی برای خرید خود استفاده
می کنند %33 ،دیگر از این کاربران نیز قصد دارند که سال آینده از این تکنولوژی ها استفاده کنند .با کمک
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 Amazon Echoحدس زدن اینکه بیشتر این خرید ها از چه طریق انجام شده است کار دشواری نیست.
بله بیشترین خرید با کمک دستورات صوتی از سایت  Amazonصورت گرفته است .برای استفاده از این
تغییر عمده در رفتار مصرف کنندگان سه راهکار زیر پیش بینی میشود:
 .1بهینه سازی تجربه موبایلی سایت
 .2تمرکز بر روی رسیدن به  featured snippetsو استفاده از زبان طبیعی (شبیه محاوره) ،کلمات
کلیدی طوالنی  long-tail keywordsدر ایجاد محتوا
 .3تفکر درباره نحوه تاثیر جستجوی صوتی بر کسب و کار خود و یافتن استراتژی هایی برای افزایش
سود خود از این روش جدید جستجو ،برای مثال آموختن نحوه بکارگیری الکسا ( Alexaسرویس
صوتی آمازون) برای افزایش فروش با دستورات صوتی

قدرت شخصی سازی
گوگل در سال  2009امکان شخصی سازی جستجو را فراهم کرد ،تا قبل از آن نتایج جستجو برای یک
عبارت خاص برای کلیه افرادی که آن را جستجو کرده بودند یکسان بود .با وجود آنکه از شروع شخصی
سازی ها  10سال میگذرد ،آیا باید تصور کرد که کاربران گوگل متوجه این تغییر شده اند و شرکت ها باید
استراتژی های سئو خود را بر اساس آن انجام دهند؟ حقیقت این است که اینطور نیست و تست های
دیجیتال نشان میدهد که  %43.5کاربران گوگل متوجه شخصی سازی در نتایج گوگل نشده اند.
آیا این بدان معنی است که کاربران آنچنان از نتایج به نمایش در آمده رضایت داشتهاند که حتی متوجه
شخصی سازی آنها نشدهاند ،یا اینکه صاحبان سایت تجربه شخصی درستی در سایتهای خود ارائه نمی-
دهند که کاربران تفاوتی احساس کنند.
اگر شما هم جزء کاربرانی هستید که متوجه شخصی سازیهای گوگل در صفحه نتایج جستجو نشده اید،
(البته الزم به توضیح است موتور جستجوی بینگ هم صفحه نتایج جستجو را بصورت شخصی سازی شده به
مخاطبان خود نمایش میدهد ).توجه شما را به برخی از عواملی که شخصی سازی نتایج جستجو برای شما را
تعیین میکنند جلب میکنیم:
 مکان شما
 دستگاه مورد استفاده شما
 تاریخچه جستجو و مرورگر شما
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 تعامل شما با صفحه نتایج جستجو " ،"SERPیعنی لینک هایی که روی آن کلیک کردهاید
برخی متخصصان بهدنبال یافتن نحوه تاثیر نظرهای نوشته شده از سوی شما بر شخصی سازی نتایج جستجو
هستند ،برخی دیگر درباره نحوه استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی و احتمال تاثیر آن در نتایج مشاهده
شده در صفحه نتایج جستجو ،مطالعه و تحقیق کردهاند .متاسفانه بیشتر موتورهای جستجو نحوه کار
الگوریتمهای خود را مخفی نگه داشتهاند ،به این ترتیب کارشناسان برای تشخیص شخصیسازیها و
رفتارهای کاربر در رابطه با موارد فوق تنها به ابزارها و دستگاههای مورد استفاده خود میتوانند اتکا داشته
باشند.

توصیه های حرفه ای در زمینه شخصی سازی
پاتریک دلهانتی ( )Patrick Delehantyبه عنوان مدیر بازاریابی  Marcel Digitalدر شیکاگو آمریکا ،در
طول روز کاری خود ،مشغول تعیین استراتژی تولید محتوا و تهیه لینک برای مشتریان شرکت خود میباشد،
همچنین او یکی از اعضای تایید شده در سایت  MOZمیباشد .او اندکی از وقت خود را برای صحبت
درباره موضوع شخصی سازی و سئو گذاشته است که با هم این صحبت ها را میخوانیم:
سئو در سال 2018به سمت تبدیل شدن به یک تجربه شا
گوگل برای افزایش شا

حرکت اواهد کرد .اگر شما نگاه به ابصکارات

سازی تجارب جسصجوی کاربران بانند جسصجو بر اساس بکان ،تاریاچه

جسصجوهای قبل کاربر ،فعالیتهای کاربر در شبکههای اجصماع  ،و غیر بیاندازید ،اواهید دید که تجارب
کاربران هنگاو جسصجو بسیار انعطا

پ یر بود است و هر کاربر تجربه اا

اود را از جسصجوی یک

عبارت در گوگل داشصه است .برای بازاریابها این بوووی بدان بعن است که باید بیش از پیش بااطبان
اود را در نظر داشصه باشند ،و برای جلب توجه آنها برای براجعه به وب سایت تالش بیتصری انجاو دهند.
برای این کار باید بحصوای تولید کنند که با واژ جسصجو شد توسط باطابانتان هماوان بیتصری داشصه
باشد.

اما شرکت ها چگونه میتوانند فعالیتهای خود را برای مواجه با چالش تجربهکاربری شخصیتر توسعه
دهند؟ پاسخ این سوال را از زبان آقای دلهانتی میشنویم:
با باید بر روی هد

قرار دادن کلمات کلیدی طوالن ( )long-tail keywordsبیتصری تمرکز کنیم،

وب سایتهای اود را برای گوش های بوبایل بهینه سازی کنیم و همچنین به عوابل بهم در سئو بحل
توجه ویژ داشصه باشیم ،تا بصوانیم هنگاو جسصجوی کاربران که در بحدود جغرافیای بحل شرکت با،
بدنبال ادبات و سرویسهای با هسصند ،جزء نصایج جسصجو باشیم.
به ااطر داشصه باشید که در هر کمپین بازاریاب که بدرای افدزایش ندر تبددیل سدایت ادود تدالش بد کنیدد،
همزبان با آن برای ارائه ادبات حرفه ای به کاربران که از این کمپین ها به سایت شدما براجعده بد کنندد
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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
بتا ات آن را بتاهد کرد ول آن را اریداری نکرد اند نمایش دهید ،یا اینکه بحصوای را به کداربران
نتان دهید که شانس بازدید از سایت شما و یا حص ارید از سایت شما را افزایش ب دهد .انجاو این کارهدا
باعث ب شود که یک حس آرابش و اطمینان در کاربران ایجاد شود و ایدن بوودوی باعدث بیتدود کده ایدن
کاربران حص بدون جسصجو نیز با سایت شما در ارتباط بمانند .نمایش سایت در صفحه نصایج طبیع جسدصجو،
پاداش ارزند تمرکز بر روی شا

سازی تجربه اسصفاد از ادبات برند شما اواهد بود.

آقای دلهانتی نشان میدهد که مسیر رسیدن به افزایش نرخ بازگشت سرمایه ( )ROIبا مسیر بازاریابها
برای ایجاد محتوایی که همخوانی کاملی با هدف کاربران از جستجو دارند ،یکسان است.
شرکت های که این ذهنیت را دنبال ب کنند  %28بیتصر از سایر شرکت ها نفع ب برند و در ومن آنها %12
بازار بزرگصری نسبت به رقبا اواهند داشت .چرا؟ زیرا که این شرکتها هد

کاربران اود را یافصهاند و

بسیر حرکت کاربران برای ارید کاال را ب دانند .این ابر باعث اواهد شد که اسصراتژی تولید بحصوای آنها
بسصقیما آنها را به هد دلاوا برساند .این شرکتها بحصوای با کیفیص را در راسصای برآورد شدن اهدا
اود و همچنین برآورد شدن اهدا

بااطبان ایجاد ب کنند ،این بوووی عالو بر کمک به بهبود ووعیت

سایت آنها در جسصجوی طبیع گوگل ،به ایجاد اعصماد کاربران به برند نیز ب انجابد ،زیرا که آنها بحصوای
را که کاربران اواهان آن هسصند را تولید کرد اند.

در هنگام شخصی سازی به چه مواردی باید توجه داشت:
به خاطر داشته باشید که شخصیسازی به معنی آن است که کاری کنید تا کاربرانی که از صفحه نتایج
جستجو وارد سایت شما میشوند تجربه کاربری خوبی داشته باشند .شخصیسازی هایی که در آن با کمک
شعبده بازی های بازاریابی هنگام ورود کاربران به سایت به آنها با ذکر نام خوشامد میگوییم کافی نیستند .با
توجه به این که درصورت عدم کنترل رفتار مخاطبان ،فعالیتهای صاحبان سایت ،متخصصین سئو و تولید
کنندگان محتوا نیز به خطر میافتد ،در این بخش به معرفی المانهایی میپردازیم که با کمک آنها شما می-
توانید بر روی رفتار مخاطبان خود تاثیر بگذارید:

 .1توسعه برند خود و ارتقاء میزان وفاداری مخاطبان.
هنگامیکه مشتریان و مشتریان بالقوه برای نام برند شما جستجو میکنند ،الگوریتمهای شخصی-
سازی تعداد دفعاتی که سایت شما در نتایج جستجو کلیک میشود را میشمارند ،و این موضوع
حتی درصورتیکه سایت شما در رتبه اول نباشد هم صادق است .اگر کاربران هنگام جستجوی برند
شما سایت شما را دنبال کنند شانس اینکه سایت شما به صفحه اول و رتبه اول برسد بسیار باال
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خواهد رفت .به این ترتیب هنگامیکه کاربران در دفعات بعد نام برند شما را جستجو کنند شما رتبه
بهتری از دفعات قبل خواهید داشت.

 .2ایجاد محتوا برای کاربرانی که بدنبال خدمات محلی هستند.
برای جذب ترافیک و مخاطب محلی ،مطمئن شوید که مکان شرکت خود را در سایت مشخص
کرده اید .در ضمن بکارگیری  structured dataها را نیز فراموش نکنید ،زیرا که به بصورت
بالقوه باعث افزایش شانس کلیک شدن سایت شما در نتایج جستجو میشوند ،که خود باعث ارتقاء
رتبه شما در صفحه نتایج جستجو خواهد شد.

 .3ارائه تجربه کاربری شخصی سازی شده ای که میزان تعامل کاربران با سایت را افزایش دهد.
تجربه کاربری سایت شما باید به نحوی باشد که موجب شود در طول زمان تعداد مخاطبان سایت
شما افزایش ،نرخ پرش کاربران (کاربرانی که بدون هیچ گونه تعاملی با سایت به محض ورود به
سایت آن را ترک می کنند) کاهش و نرخ تبدیل سایت بهبود یابد.

هنر تولید بک لینک
کمتر مبحثی از سئو است که به اندازه مبحث لینکسازی ( )Link Buildingترسناک و اضطراب آور باشد.
در گذشته برای سئو یک سایت تنها کاری که الزم بود تولید تعداد زیادی لینک از دامنه های دیگر بود .هر
چه تعداد لینکهای ساخته شده بیشتر میشد رتبه سایت هم ارتقا بیشتری مییافت .سپس گوگل و سایر
موتورهای جستجو ناگهان متوجه شدند که برخی سایت ها با کمک این روش سایتهایی را به رتبه های
باالی صفحات جستجو میرسانند که تجربه کاربری مثبتی ایجاد نمیکنند .سایت هایی که تعداد بیشماری
لینک در خود داشتند و هیچ توجهی هم به کیفیت سایتهایی که به آنها لینک میدادند نداشتند .این
سایت ها با یک سوپرایز دلهره آور مواجه شدند ،در سال  2012گوگل اولین نسخه ی الگوریتم گوگل
پنگوئن را ارائه داد و سایت هایی که با استراتژی های تولید لینک به سرعت به رتبه های باال رسیده بودند را
از صفحه نتایج گوگل حذف کرد ،یا به اصطالح آنها را با جریمه پنالتی مواجه کرد .سپس در سال  2014یک
موضوع ناراحت کننده دیگر در ارتباط با ایجاد بک لینک آشکار شد ،و آن استفاده از وبالگ های مهمان
برای ایجاد بک لینک بود .مت کاتس سرپرست سابق تیم اسپم های تحت وب گوگل ،در وبالگ خود به
تولید کنندگان محتوا هشدار داد که اگر از وبالگ نویسی مهمان به عنوان روشی برای بدست آوردن بک
لینک استفاده می کنید ،در سال  2014باید از این کار اجتناب کنید .زیرا که هر چه جلوتر میرویم از
وبالگ نویسی مهمان بیشتر و بیشتر برای تولید لینک های اسپم استفاده میشود .در ماه مارس همان سال
گوگل تعداد زیادی از وبالگ نویسان مهمان را بخاطر لینک های اسپم مورد جریمه قرار داد و از نتایج
جستجوی گوگل حذف کرد .این روند تا به امروز ادامه دارد و به این دالیل است که در اول این بخش گفتیم
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که تولید بک لینک یکی از مباحث دلهره آور در سئو است .در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی شرکت
های پذیرنده پست مهمان از قرار دادن لینک به سایت های نویسندگانی که سایت آنها اعتبار کمی دارد
خودداری میکنند .با وجود تمام این موارد سئو کاران و بازارایاب ها باید به ساخت بک لینک برای سایت
های خود ادامه دهند ،اما در هنگام ایجاد بک لینک باید سایتهای مقصد را مسئوالنه انتخاب کنند تا با
جریمه مواجه نگردند.

راهنمایی های حرفه ای در زمینه ساخت بک لینک
راب مید ( )Rob Meadمدیر بخش بازاریابی شرکت  ،Gnattaکه در زمینه تولید یک پلتفرم نرم افزاری
برای اتوماسیون و هوشمند سازی که با هدف کنار هم قراردادن کاربران ،سیستم عامل ها و سخت افزار
ساخته شده است فعالیت میکند ،درباره موضوع ساخت بک لینک گفته است:
به صحبت های که دربار برگ اسصراتژی ساات بک لینک زد بیتود گوش ندهید .به این فکر کنید که
سایت شما چگونه بیاواهد در صفحه نصایج جسصجو یاهر شود تا از آن پس با توجه به تعداد کلیک که
دریافت ب کند به آن رتبه داد شود .حقیقت این است که گوگل هنوز جایگزین برای بک لینک ها به
بنظور بدیریت نحو چیدبان صفحه نصایج جسصجوی اود نیافصه است .تولید لینک با تکنیکهای کال سفید
که بر اساس تولید لینک های با کیفیت و بعصبر برای سایت فعالیت بیکند ،همچنان باید یک از باشهای
بهم اسصراتژی های سئو هر سایص باشد .بدون توجه به اینکه شما سایتهای بعصبر برای ایجاد بک لینک را
از کدابین روش پیدا بیکنید(رتبه صفحات سایت ،یا بررس دسص بیزان اعصبار سایت با توجه به بیزان
بازاورد های دریافص در سایتهای دیگر و شبکههای اجصماع و یا سایر روشهای تعیین اعصبار یک
سایت ).ایجاد لینک از سایتهای برتبط و بعصبر همچنان یک از کلید های اصل ارتقا رتبه سایت شما در
گوگل بهشمار ب رود.

نظرات این کارشناس بازاریابی را در مورد پیچیدگیهای روز افزون الگوریتمهای گوگل و تغییرات مداوم آنها
و مهمترین آنها یعنی الگوریتم  Rank Brainو ترکیب تکنولوژیهای جستجوی صوتی با الگوریتمهای
گوگل را با هم مطالعه کنیم:
الگوریصم گوگل شاید پیچید تر شد باشند و با توسعه و فراگیر شدن کاربرد الگوریصم Rank

 Brainو اکنون افزود شدن ابکان جسصجوی صوت و بواردی بانند آن ،به نظر برسد که باید اصول
اولیه سئو را فرابوش کنید و بهدنبال تئوری های جدید باشید ،ابا در نظر داشصه باشید که تماو این تغییرات
که در گوگل ر داد است بیصواند برای تجارت شما سودبند هم باشند .به ااطر داشصه باشید که تا زبانیکه
اطالعات بفید و برتبط با کلمه کلیدی جسصجو شد توسط کاربران را ارائه ب دهید و کاربران با سایت شما
تعابل بثبت دارند ،شما در بسیر درست حرکت ب کنید .سال  2018فرصتها و چالشهای فراوان برای
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سئو فراهم آورد است .ابا بانند تماو سالهای قبل از آن تماو تالش گوگل بر این بود است که سایت های
بصقلب رتبه ای در گوگل بدست نیاورند .سااصار سایت اود را درست انصااب کنید ،اصول اولیه سئو را
رعایت کنید ،بهسادگ اواهید دید که همچنان در رتبه های باالی گوگل قرار دارید.

مسائل مهم در زمینه استراتژی تولید بک لینک
موتورهای جستجو دیگر به لینک های اسپم و لینکهایی که متن لنگر( )anchor textبیش از حد بهینه
شده دارند امتیازی نمیدهند .اما همچنان لینکهای مرتبط تشخیص داده شده و امتیاز دریافت میکنند.
اگر شما از این استراتژی تولید لینک پیروی کنید ،در مسیر درستی در حرکت هستید .موارد دیگری که باید
هنگام تولید لینک به آنها توجه داشته باشید عبارتند از:
 .1دستور العمل کیفیت دریافت لینک گوگل را مطالعه کنید .این دستور العمل در مقاله Link
 schemesدر سایت راهنمای گوگل منتشر شده است .این دستورالعمل را در کنار موارد ذکر شده
در این کتاب مورد استفاده قرار دهید.
 .2عالیق مخاطبان و خریداران سایت خود را در هنگام تولید لینک و درج پست مهمان در نظر داشته
باشید .آیا محتوای شما با سایتی که میخواهید از آن لینک دریافت کنید مرتبط است؟ اگر اینطور
نیست آن لینک را ایجاد نکنید و یا آن پست را ننویسید .گوگل در درک ارتباط میان دو سایت
بسیار باهوش است.
 .3محتوایی بنویسید که اینفلوئنسرها ،طرفداران و مشتریان شما بخواهند لینک آن را در وب سایت
خود با دیگران به اشتراک بگذارند .این کار نیازمند صرف زمان برای تحقیق ،آماده سازی ،تهیه منبع
و تامین بودجه است .محتوای نحیف و بی ارزش تولید نکنید.
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بخش  People Also Askدر صفحه نتایج جستجوی گوگل یک جعبه برای
نمایش بینهایت سوال مرتبط با واژه جستجو شده است
گوگل بصورت مداوم تجربه کاربری خود را بهبود میبخشد .عالوه بر  featured snippetsکه قبال در
همین کتاب درباره آن به تفصیل صحبت کرده ایم .گوگل امکانی به نام  People also askیا  PAAرا
نیز مهیا کرده است .این امکان بصورت یک جعبه میباشد که در آن سواالت سایر کاربران در ارتباط با
موضوع مورد جستجو به نمایش در میآیند .این ابزار جدید برای کاربران گوگل بسیار کاربردی است ،ولی
ممکن است که برای استراتژی های سئو شما چندان هم عالی نباشد.
تصور کنید که کاربر شما با مجموعه بینهایتی از سواالت درج شده در این قسمت درگیر شود و به سایت
شما که به سختی رتبه اول را در کلمه کلیدی مربوطه بدست آورده است .توجهی نکند .مسلما این
سناریویی نیست که شما برای سئو سایت خود در نظر دارید.

چرا گوگل چنین کاری کرده است؟ فارغ از مشکالت مرتبط با سئو میتوان حدس زد که این پاسخ ها در
ارتباط با بهبود تجربه کاربری است .ربات گوگل که از قابلیت یادگیری ماشینی بهره میبرد ،با فراهم آوردن
مجموعه ای از سواالت سعی دارد هدف کاربران خود را از عبارت جستجو شده دریابد و پاسخی مرتبط با آن
را ارائه دهد.
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راهنمایی های حرفه ای در زمینه بهینه سازی برای حضور در کادر People Also Ask
برینتی مولر ( )Britney Mullerسئو کار و مهندس محتوا در سایت  ،MOZروز کاری خود را با تالش برای
افزایش رتبه سایت های مشتریان شرکت  MOZدر جستجو طبیعی گوگل سپری میکند .او در بالگ خود
مقاله ای با عنوان Infinite ‘People Also Ask Boxes: Research and SEO
 Opportunitiesیا تحقیق و بررسی فرصتهای سئو در زمینه جعبه  People Also Askگوگل ،ارائه
داده است .مولر در این مقاله درباره نحوه قرارگیری سایت در جعبه  People also askصفحه نتایج
جستجو گوگل توضیحاتی را ارائه داده است .طبق گفته های او ،برای رسیدن به کادر پرسش های سایر
کاربران باید محتواهایی مرتبط با صفحهای که میخواهیم در این کادر به نمایش در بیاید تولید کنیم و
سپس این صفحات را به هم لینک دهیم .ایجاد صفحات با کیفیت باال که با صفحه مد نظر شما در سایت در
ارتباط هستند ،شانس و توان محتوای شما برای حضور در کادر سواالت سایر کاربران را افزایش خواهد داد.
مولر به تولید کنندگان محتوا پیشنهاد میدهد که برای شناسایی ارتباطات موضوعی جدید و سواالتی که
میتوانند در سایت خود مطرح کنند ،به این موارد توجه داشته باشند:
 .1از ابزارهایی مانند  free MozBarبرای آنالیز صفحات سایت و صفحات نتایج طبیعی جستجو
برای یافتن موضوعات و کلید واژههای مرتبط با صفحه خود که بهسادگی میتوانید آنها را در
محتوای خود بکار بگیرید ،استفاده کنید.
 .2فرصتی را که موضوع مقاله در اختیارتان قرار میدهد با بررسی چگالی کلماتکلیدی در صفحات
ویکی پدیای مربوط به آن موضوع بسنجید .به این ترتیب اطالعات الزم برای توسعه و تقویت
محتوای خود را بدست خواهید آورد.
 .3با کمک ابزار رایگان  Answer the Publicسواالت متداول و مرتبط کاربران با کسب کار خود را
بیابید ،از این سواالت برای توسعه محتوای خود استفاده کنید ،بطوریکه گوگل بتواند از آن محتوا در
جعبه "سواالت سایر کاربران" استفاده کند .برای مثال ،در پاسخ به سوال Why is SEO
? importantیا چرا سئو مهم است؟ پرسش و پاسخ های مرتبط با این سوال به این صورت در
جستجوگر گوگل و بینگ به نمایش در می آیند:
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با کمک ابزار  Moz Keyword Explorerسواالت مرتبط با کلمه کلیدی مد نظر خود را بیابید .برای این
کار در این ابزار باید گزینه  only questions filterرا انتخاب نمایید.
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مسائل مهم در ارتباط با بهینه سازی محتوا برای نمایش در کادر سواالت سایر کاربران
People Also Ask
در حالیکه شما میتوانید نحوه برخورد الگوریتم های با قابلیت یادگیری گوگل با محتوای خود را کنترل
کنید ،میتوانید شانس نمایش سایت خود را در  PAAنیز افزایش دهید .برای این کار کافیست که سواالت
مرتبط با کسب و کار خود ،که کاربران اغلب می پرسند را بیابید .در ضمن به خاطر داشته باشید که برای
حضور سایت در بخش  featured snippetsهم به اهمیت محتوا های سوالی پرداخته بودیم .با توجه به
اینکه قرار گرفتن در هر دو این بخش ها از یک الگو پیروی میکند ،با رعایت این الگو ،سایت شما ممکن
است در هر کدام از این دو بخش یعنی  featured snippetsو یا  People Also Askقرار بگیرد.
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در سئو سال  2018باید با کدام عوامل خداحافظی کنیم.
در حالیکه اصول اصلی سئو در سال  2018همچنان مهم باقی خواهند ماند ،برخی از اصول سئو نیز هستند
که باید حذف شوند .در این بخش به بررسی عواملی از سئو میپردازیم که در سال  2018باید با آنها
خداحافظی کنیم.
در این بخش مباحث زیر را خواهید خواند:
 تجربه های کاربری ضعیف
 تمرکز اشتباه بر روی کلمات کلیدی
 تولید لینک های بیکیفیت
 تولید محتوای کپی شده
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تجربه کاربری ضعیف
هنگامیکه در سایتی یک تجربه کاربری ضعیف ارائه شود هیچ کس هیچ سودی نخواهد برد .اگر به شکایات
مشتریان رسیدگی نکنید ،یا از همگام شدن با تکنولوژی باز بمانید ،مشکالت سایت روی هم جمع خواهند
شد .در این حالت تجربه کاربری ضعیف باعث افت نتایج سئو سایت نیز میشود .در این شرایط ،این تجربه
کاربری بد است که منجر به بروز رفتارهایی از سوی کاربران میشود که به افت رتبه شما خواهد انجامید.
شاخصهایی که میتوان از آن به تجربه بد کاربر در سایت پی برد عبارتند از:
 نرخ پرش باال (خروج از سایت بدون هیچ گونه تعاملی با آن)
 زمان ماندگاری کوتاه
 کاهش تعداد لینکهای خارجی
 تعداد اشتراکگذاری کمتر محتوا در شبکه های اجتماعی نسبت به رقبای سایت
سایر عواملی که میتوانند تاثیر منفی بر رتبه سایت شما داشته باشند عبارتند از:
 وجود مشکل در انتقال بین صفحات
 سرعت بارگذاری پایین سایت و صفحات
 پاپ آپ ها ،مودال ها ،پنجره های تبلیغاتی که روی محتوای سایت را میپوشانند و مانع ارتباط
کاربر با محتوای اصلی صفحه میشوند
 محتوای بی کیفیت
 بهینه سازی ضعیف برای موبایل
در گذشته شاید تیم هایی که به بررسی  UXو طراحی سایت می پرداختند ،بهطور کلی از تیمی که به
بهینه سازی و سئو سایت می پرداخت مجزا بود .برخی اوقات هم این دو تیم به چالش هایی بر میخوردند.
مثال یک طراحی خارق العاده الزاماً با اصول سئو هماهنگ نبود و یا برعکس یک سایت طراحی شده با اصول
سئو الزاماً یک طراحی خیره کننده نداشت .اما امروز این مسئله کامال منتفی است و طراحی تجربه کاربری و
سئو سایت باید بصورت همزمان انجام شود.
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راهنمایی های حرفه ای در زمینه تجربه کاربری
در این بخش به گفتههای دن مکارتی ( )Dan McCarthyمعاون ارزیابی نرم افزار  Zenoو مدیر عامل
شرکت  Verax Consultingبا نزدیک  20سال تجربه ،در ارتباط با اهمیت محتوای با کیفیت و یکپارچه
و لزوم رعایت اصول تجربه کاربری در نگارش محتوا میپردازیم:
بوتورهای جسصجو ،به ویژ گوگل ،سالهاست که ب گویند کیفیت تجربه اوانندگان بحصوا از همه چیدز بهمصدر
است .بنابراین تاکصیک که برای سئو سایت بیصوان به آن تکیه کرد ،تداکصیک اسدت کده در آن بده بااطبدان
اود گوش فرا دهیم و نظر آنها را از تجربه شان از سایت بپرسیم .با شکایات فراواند از پنجدر هدای پدا
آ دریافت کردیم .کاربران دوست ندارند که بانع برای دسصرس آنهدا بده بحصدوای سدایت وجدود داشدصه
باشد ،آنها ب اواهند یک بحصوای با کیفیت را بدون هرگونه بزاحمص باوانند.

از او درباره تغییراتی که به این زودیها باید در موتورهای جستجو انتظار داشته باشیم پرسیدیم ،مکارتی
تغییرات موتورهای جستجو را اینچنین پیش بینی کرده است:
یک از بواردی که در سال  2018باید انصظار آن را داشصه باشیم این است که کاربران سایت های را که بدرای
دسصرس به بحصوا یک بانع در سر را کاربران ایجاد ب کنند ،را بده سدرعت تدرو اواهندد کدرد .یدا اینکده
بوتورهای جسصجو سایت های را که از پنجر های پا آ یا سایر تکنولوژی های که بانع تجربه کداربری
اوشایند در سایت بیتوند ،اسصفاد ب کنند را از نصایج جسصجو ح

کنند .بازاریاب هدای بحصدوا از نحدو

تولید بحصوای همه جانبه در  BBC’s exampleپیروی اواهند کرد .بقداالت بانندد young IS
 fightersکه در این سایت بنصتر شد است نمونه از کار یک ابرنگار حرفه ای است .ابا باید به ااطر
داشت که در سئو سایت  2018بیصوان بسیار فراتر از اینها حرکت کرد.
حر آار :بحصوای عال در فربت های باصل

ایجاد کنید و بانع دسصرس بااطب به بحصوا سایت نتوید.

به نظر میرسد که تجربه کاربری که در آن مانعی بر سر راه کاربر برای مطالعه محتوا نباشد و تولید محتوای
با کیفیت مهمترین عوامل سئو در سال  2018باشند .اما همانطور که رابرت بلوین  Robert Bellovinاز
شرکت  Gartnerگفته است ،تولید محتوای با کیفیت هرگز نباید به قیمت از دست رفتن سرعت
بارگذاری صفحه تمام شود.
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بیتصرین درصد کاربران توسط بوبایل به بحصوای وب سایت ها دسصرس دارند .سرعت بارگ اری صفحه یک
از بهمصرین فاکصور ها هنگاو براجعه کاربران به سایت از طری بوبایل بیباشد ،کاربران به بدت  5تا10
ثانیه برای بارگ اری بحصوا بنصظر ناواهند باند .کاربران انصظار دارند که بحصوا بالفاصله در ااصیار آنها قرار
گیرد ،در غیر این صورت آنها به صفحه نصایج جسصجو بازگتصه و سایت دیگری را انصااب اواهند کرد .این
بدان بعنا است که اگر سایت شما با سرعت اجرا نتود ،ارتباط کاربران با سایت و اعصماد کاربران به سایت
شما نیز تحت تاثیر این بوووی قرار اواهند گرفت .این بوارد نیز در انصها بر رتبه شما در نصایج طبیع
جسصجو تاثیر اواهد گ اشت.

عالوه بر سرعت سایت ،تجربه کاربری نیز بر رتبه بندی سایت توسط الگوریتمهای گوگل تاثیر میگذارد نظر
بلوین در این ارتباط را با هم میخوانیم:
بسیاری بر این باورند که تجربه کاربری به یک از عوابل تعیین کنند در الگوریصمهای رتبه بندی تبدیل شد
است .دلیل این ابر این است که هد

بلند بدت گوگل این است که بطمئن شود که تنها بحصوای بسیار با

کیفیت و بهصرین جواب برای کلمه کلیدی کاربران را به نمایش بگ ارد .اگر بحصوای شما کاربر را به بطلب
بد نظراو ،بدرسص هدایت نکند و یا لینک های داال آن بدرسص طراح نتد باشند ،یا آنکه سرعت
بارگ اری صفحه کند باشد ،احصمال آنکه بصوانید در صفحه نصایج جسصجو رتبه ای بهصر از رقبا بدست بیاورید
بسیار پایین اواهد بود .ابروز برای آنکه در صفحه نصایج جسصجو رتبه باالتر از رقبا بدست بیاورید ،باید
یک وب سایت تماو عیار را ایجاد کنید.

چند نکته نهایی در ارتباط با تجربه کاربری
به عنوان یک بازاریاب ،شما ممکن است که ترغیب شوید هنگامیکه کاربران در سایت حضور دارند ،ارتباط
آنها را با محتوا قطع نمایید .شما از تولید محتوا قصد دارید که کاربران را به سمت خرید از سایت هدایت
کنید ،این موضوع ممکن است باعث شود که شما ترغیب شوید که یک پنجره پاپ آپ را به کاربر نمایش
دهید و ارتباط او با متن را قطع کنید .باید به خاطر داشته باشید که تمام تالش شما باید برای جلب
مخاطب به سایت و تالش برای بازگشت دوباره آنها باشد و هنگامیکه کاربران در سایت حضور دارند ،نباید با
پنجره های پاپ آپ بیجا آنها را آزار داد .در غیر این صورت آنها ممکن است از سایت خارج شده و دیگر به
سایت باز نگردند.
برای اطمینان از راحتی استفاده از سایت ،و انتقال منطقی بین صفحات سایت زمان صرف کنید .برای مثال،
اگر شما قبال هرگز سایت خود را بازدید نکردهاید ،آیا میدانید که چطور باید به صفحه تماس با ما مراجعه
کرد؟ آیا میتوانید در سایت اطالعات محصوالت مهم را بیابید؟ آیا هنگام اسکرول صفحات به پایین یک
انتقال منطقی صورت میگیرد و یا این انتقال آزار دهنده است؟
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سپس از خودتان سواالت کلیدی درباره کارایی سایت بپرسید .مثال؛ میزان کارایی سایت چقدر با کیفیت
است؟ آیا سرعت بارگذاری صفحات سایت در کامپیوتر و موبایل یک سرعت منطقی است؟ آیا سایت برای
دستگاه هایی با صفحه نمایش کوچکتر بهینه سازی شده است؟ آیا سایت برای نمایش در صفحات نمایش
خیلی بزرگ و بطور کلی برای نمایش در صفحات نمایش با اندازه های مختلف بهینه سازی شده است؟
و در آخر یک نظر صادقانه درباره محتوای خود در سایت بنویسید و به خوانندگان خود بگویید که آیا به نظر
شما متن این صفحه ارزش خواندن دارد یا خیر .عناصر گرافیکی و ویدئو های صفحات سایت شما فریبنده و
جذاب هستند و یا کسل کننده ،آیا محتوای تولید شده ارزش آن را دارد که مخاطبان آن را با دوستان خود
به اشتراک بگذارند.
خود ارزیابی هایی مانند این ،کمک میکند که هنگامیکه با مشکالت رتبه بندی مواجه میشوید ،براحتی
بتوانید مشکالت را یافته و برطرف نمایید و در نهایت نیز باعث افزایش ترافیک سایت شما خواهند شد.

توجه و تمرکز غلط بر روی کلمات کلیدی
کلمات کلیدی ،مورد توجه بسیاری از بازاریابهای دیجیتال بوده است .بسیاری از بازاریابها غرق در رتبه
گیری با کمک کلماتکلیدی هستند و تمام زمان خود را صرف بهینه سازی صفحات برای کلمات کلیدی با
ارزش و یا کلمات کلیدی طوالنی  long-tail keywordمیکنند .اگر شما از این دسته از بازاریاب ها
هستید باید این روند را متوقف کنید.
بعد از چندین سال گوگل برخی الگوریتمهای خود را از دور خارج و یا آنها را بروزرسانی نموده است .گوگل
در حال حاضر تمرکز بر یک کلمهکلیدی برای هر صفحه را از چرخه الگوریتمهای خود خارج کرده است.
الگوریتم مرغ مگس خوار و الگوریتم رنک برین  Rank Brainجستجو را وارد مرحله جدیدی کرده اند.
در این مرحله توجه به خواسته و هدف مخاطب از جستجو کلمه کلیدی است ،در حالیکه در گذشته صفحه
نتایج جستجو بر اساس اینکه کدام سایتها برای کلمه جستجو شده بهترین بهینه سازی را روی صفحه خود
انجام دادهاند انجام میشد .هوش مصنوعی و ربات هایی با قابلیت یادگیری ماشینی نحوه کارکرد کلمات-
کلیدی را بطور کلی تغییر دادهاند و این تغییرات با مرور زمان به سمت جلو به پیش خواهد رفت و روز به
روز نتایج حاصل از جستجوی کلماتکلیدی بیشتر و بیشتر با خواسته مخاطب منطبق خواهند شد.

راهنمایی های حرفه ای برای تمرکز بر روی کلمات کلیدی
در سال  2018هنگام بررسی کلمات کلیدی باید به موارد مختلفی توجه کنیم .در حقیقت در این بخش
میخواهیم این موضوعات را از زبان برخی متخصصان سئو بشنویم.
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از تالش برای سوء استفاده از کلمات کلیدی برای رتبه بندی دست بردارید .با توجه به صحبتهای متخصص
بازاریابی آنالین نیل پاتل ( ":)Neil Patelبهجای سوء استفاده از کلمات کلیدی برای رتبه بندی و تکرار
بیش از حد آن در محتوا باید توجه خود را بر روی موضوعات مرتبط و موضوعاتی که در زیر مجموعه موضوع
اصلی قرار دارند بگذارید .این بدان معنا است که تمام موضوعات و محتواهای مرتبط را به یک دیگر متصل
کنید ".اما چرا پاتل چنین پیشنهادی را ارائه میدهد .راهنمای تولید محتوای با کیفیت گوگل این موضوع را
به روشنی توضیح میدهد:
سوء اسصفاد از کلمات کلیدی برای رتبه بندی بهصر به زبان باز ب گردد که با کلمات کلیدی و افزایش تعدداد
آنها در بحصوا ،دریافت رتبه باالتر در گوگل بمکن بود .ابا ابروز سایت های که از این روش اسدصفاد بد -
کنند تنها با کمک تبلیغات کلیک گوگل ب توانند در صفحه نصایج جسصجو یداهر شدوند .پرکدردن صدفحه بدا
کلمات کلیدی یا پر کردن صفحه با بحصوای صفحه نصایج جسصجو باعث ب شود که کداربران تجربده کداربری

بنف از ورود به سایت داشصه باشند و این به بعن آسیب به رتبه سایت شما در گوگل است .تمرکدز و توجده
اود را بر روی تولید بحصوای کاربردی بگ ارید و از کلمات کلیدی برای تولید بحصوای ارزشدمند و بصناسدب
با اواسصه بااطب اسصفاد کنید.

رتبه بندی اهداف کلمات کلیدی .راند فیشکین ( )Rand Fishkinموسس شرکت  MOZبه نظر میرسد
که بطور کامل با نظر پاتل درباره "اعتبار استفاده بیش از حد کلمات کلیدی در متن" ،کامال موافق است .او
در مقاله  Fishkin’s advice to marketers and SEOsدر این باره مینویسد" :خدمت به اهداف
کاربران موتورهای جستجو و انتقال تجربهکاربری خوشایند به آنها قطعاً از تمام استراتژیهای استفاده از
کلمات کلیدی در متن مهمتر است".
تمرکز بر روی موضوعات مرتبط ،فیشکین همچنین در این باره مینویسد:
گوگل ب اواهد صفحات را در نصایج جسصجو قرار دهد که بطور هوشمندانه از کلمات و عبارت اسدصفاد کندد
که از نظر بعنای  ،لغوی و بنطق با واژ جسصجو شد توسط کاربر در ارتباط باشدند .ایدن بوودوعات کمدک
ب کند که سیسصم آنالیز کیفیت صفحات گوگل بصوجه شود که بحصوای شما دارای ا وصیات زیر است:
ال ) با بوووی جسصجو شد کابال برتبط است.
ب) اطالعات اارق العاد دقیق در بحصوای صفحه وجود دارد.

الگوریتمهای گوگل بهتر از هر زمان دیگری قادر به تشخیص هدف کاربر از واژه جستجو شده هستند ،به این
ترتیب گوگل میتواند خواسته و نیاز کاربران را درک کرده و محتوایی را که این نیاز را برآورده میکند در
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اختیار او قرار دهد .بنابراین هنگام نوشتن محتوا ،کاربران سایت را در نظر داشته باشید ،این روش ساده باعث
بهبود سئو سایت شما در سال  2018خواهد شد.

هنگام استفاده از کلمات کلیدی باید چه مواردی را به خاطر داشته باشیم
در حالیکه کلمات کلیدی همچنان مهم هستند و تحقیقات کلمات کلیدی میتواند نقطه شروع سئو و بهینه
سازی یک سایت باشد ،باید توجه داشت که هنگام تولید محتوا در سال  2018کلمات کلیدی دیگر جزء
مواردی نیستند که بخواهیم بیشترین تمرکز خود را بر روی آنها بگذاریم .گوگل نمیخواهد که شما محتوای
خود را برای موتور جستجو بنویسید؛ بلکه گوگل از شما انتظار دارد برای کاربرانی که ممکن است خوانندگان
محتوای شما یا حتی خریداران کاالی شما باشند ،محتوای خود را ایجاد کنید .برای رسیدن به این مقصود
این سه نکته را به خاطر داشته باشید:
 .1درک خواسته مشتریان بالقوه سایت و آنچه آنها برایش جستجو میکنند و ایجاد محتوا در پیرامون
آن مبحث و بکارگیری کلمات کلیدی که در تحقیق کلمات کلیدی خود یافتهاید و همچنین
استفاده از کلمات هماهنگ و مرتبط با این کلمات کلیدی در تولید محتوا
 .2به بخشی که در این کتاب راجع به نحوه دستیابی به  featured snippetsیا رتبه صفر گوگل
صحبت کردیم بازگردید ،تمام آن راهنماییها برای بدست آوردن رتبه بهتر در گوگل نیز کارایی
دارند.
 .3هنگام تولید محتوا واژه های خود را مانند صحبت کردن یک انسان کنار هم بچینید (از نوشتن
مانند یک ماشین خوداری کنید) همانطور که واژه های خود را برای محاوره برای مخاطبان آماده
میکنید ،محتوا و کلمات کلیدی خود را نیز به همان صورت تهیه نمایید .شما در نهایت برای آنکه
یک انسان دیگر محتوای شما را بخواند ،محتوای خود را تولید میکنید .الگوریتم رنک برین ( Rank

 )Brainو دیگر الگوریتمهای با قابلیت یادگیری میتوانند زبان طبیعی را از زبان ماشینی تشخیص
دهند.

تولید لینک های بی کیفیت
در همین کتاب در مبحث موارد مهم برای سئو در سال  ،2018از تولید بک لینک صحبت کردیم ،اما
همچنین گفتیم که تنها بک لینکهایی برای سایت کارایی دارند که استراتژی هوشمندانه ای برای تولید
آنها بکار رفته باشد .در سال  2018تولید لینک های بیکیفیت از رده خارج شده است و دیگر نمیتوان با
تولید تعداد بیشماری لینک از سایت های نامرتبط رتبه سایت را بهبود داد .در حقیقت این موضوع قبل از
سال  2018نیز مطرح بوده است و همچنان نیز حائز اهمیت میباشد .برخی کاربران همچنان ترافیک سایت
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و نرخ تبدیل سایت خود را با استراتژی های تولید لینک بیکیفیت به خطر می اندازند ،اما حقیقت این است
که گوگل دیگر آن گوگل سابق نیست و نمیتوان با این روش ها در گوگل رتبه سایت را باالبرد .گوگل در
مقاله  Link schemesتوضیحات کاملی درباره نحوه تولید لینک داده است ،در این بخش نگاهی گذرا به
این مقاله میاندازیم:
 برای ارتقا رتبه صفحه ،لینک خرید و فروش نکنید.
 از ایجاد لینک بصورت مفرط و بیش از حد به سایت های همکاران و یا سایت هایی که با آنها تبادل
لینک کرده اید خودداری کنید
 از بهینه سازی بیش از اندازه متن لنگر ( )anchor textها در پست های مهمان و مقاالتی که در
سایت های دیگر درج می کنید خودداری نمایید.
 از ساخت لینک های غیر طبیعی اجتناب کنید.
 oمتن های تبلیغاتی که استاندارد  Page Rankیا رتبه صفحه را رد میکند.
 oلینک های مخفی
 oایجاد بک لینک در سایت های بی کیفیت و یا ایجاد لینک از تمام زیر شاخه های سایت
 oقرار دادن لینک در قالبهایی که بصورت گسترده توزیع میشوند
 oقراردادن لینک در امضاء فرومها
 از صفت ” rel=”nofollowهنگامیکه نمیخواهید به صفحه مقصد اعتباری بدهید استفاده کنید.

راهنمایی هایی حرفه ای در زمینه تولید لینک های بی کیفیت
بکلینک های خود را رصد کنید تا بتوانید لینکهای بیکیفیت خود را بیابید .در وبالگ Ninja
 Outreachمقالهای با عنوان  ،importance of monitoring your backlinksاهمیت
مانیتورینگ لینکهای سایت خود ،منتشر شده است .اگر در گذشته شخص دیگری برای سایت شما لینک
تولید کرده است ،بسیار مهم است که بدانید این لینک ها در چه سایتهایی و چگونه تولید شده اند .شما
باید بدانید چه سایتهایی به سایت شما لینک دادهاند و نسبت به حذف لینکهایی که بصورت بالقوه
قابلیت صدمه زدن به سایت شما را دارند ،اقدام کنید .شما باید با کمک ابزارهای موجود لینکهای بد سایت
خود را یافته و نسبت به حذف آنها اقدام کنید.
برای حذف لینکهایی که در سایت های دیگر ایجاد کرده اید و امکان حذف آنها را ندارید ،با کمک ارسال
یک ایمیل کامال محترمانه به مدیر سایتی که در آن لینک ایجاد کردهاید تقاضای حذف لینک سایت خود و
دالیل خود برای این تقاضا را توضیح دهید .اگر نتوانستید با هیچ روشی بک لینکی را حذف کنید میتوانید
از ابزار  disavowگوگل وب مستر کمک بگیرید.
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انتظار نداشته باشید که حجم زیاد بک لینکها ،سایت های رقیبی را که سئو داخلی قدرتمندی دارند،
شکست دهد .این استراتژی کار نخواهد کرد.
بار دیگر با  Rand Fishkinدرباره استراتژیهای تولید لینک مشورت کردهایم و نظر او را راجع به مواردی
که باید در استراتژی تولید لینک تغییر یابند ،جویا شدیم:
با باید اساس تفکر اود دربار لینک و بحصوا را که در سال  2012به آن بداور داشدصیم ،تغییدر دهدیم .در آن
زبان هنوز ب شد با تولید تعدادی بک لینک و بصن لنگر  anchor textبناسب رتبده سدایت هدای
که بحصوای با کیفیص نداشصند را باالتر از سایتهای باکیفیت برد .ابروز بیتصر شاهد آن هسصیم که سدایت-
های که لینک های اوب دریافت کرد اند ،توسط بازاریابهای که بر روی تولید بحصوای با کیفیت تمرکدز
کرد اند به عقب راند بیتوند .برند رتبه بهصر ابروز سایص نیست که لیندک بیتدصری دارد ،بلکده سدایص
است که بحصوای بورد نظر کاربران و گوگل را ارائه ب دهدد و تجربده جسدصجوی بهصدری را بدرای بااطبدان
گوگل فراهم ب کند.

به زبان ساده میتوان گفت که در اینجا نیز کیفیت از کمیت برتر است.
میدانیم که کامنتها در فرومها میتوانند حاوی بک لینک باشند و از طرف دیگر میدانیم که این لینکها
به عنوان اسپم شناخته میشوند ،اما آیا این لینکها واقعا برای یک سایت میتوانند مفید واقع شوند .طبق
گفته  Neil Patelاین امکان وجود ندارد .او در مقاله ای با عنوان عدم اهمیت لینکهای افزوده شده به
کامنتها ( )futility of commenting for the sake of getting a backlinkاین چنین مینویسد:
بسیاری از پلصفروهای درج کابنت ،سع در پوشاندن حفر ابکان درج لینک اسپم را دارند .آنها از تاکصیک
های بانند بالو کردن اکانص که چنین کابنتهای درج ب کند بهر ب گیرند .بصاسفانه اگر سایت شما به
انداز کاف بزرگ باشد ،شما هموار با حجم بزرگ از این کابنت های اسپم بواجه اواهید بود .به همین
دلیل بسیاری از پلصفرو های درج کابنت(حص وردپرس) ب ورت اتوباتیک لینکهای درج شد در باش
کابنت را ب ورت  nofollowدرج ب کنند.

صرف زمان برای درج کامنت و ایجاد لینک در آن و بدست آوردن یک لینک  Nofollowدر انتها به معنای
هدر رفتن زمان صرف شده برای تولید چنین لینک هایی است ،زیرا که با تبدیل شدن لینک به یک لینک
 Nofollowشما هیچ مزیتی به دست نخواهید آورد .این قضیه در مورد تولید بک لینک با عین عبارت
کلمه کلیدی نیز صادق است .پاتل در این رابطه گفته است که :موتور های جستجو به همه بک لینک هایی
که به سایت شما اشاره دارند مراجعه میکنند ،سپس در این لینک ها بدنبال استفاده الگویی در ایجاد متن
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لنگر ( )anchor textخواهند گشت .اگر شما هنگام ایجاد بک لینک در هنگام نوشتن پست در سایر سایت
ها از عین کلمه کلیدی استفاده میکنید ،روش غلطی را برای تولید بک لینک پیش گرفتهاید .گوگل خواهان
لینک های طبیعی به سایت است و درباره تولید بک لینک با عین کلمات کلیدی صفحات به کاربران هشدار
میدهد( .مقاله  schemes documentکه قبال نیز به آن اشاره شده است).

موارد مهمی که باید در هنگام تولید بک لینک به خاطر داشته باشیم
کلید تولید بک لینک با کیفیت این است که هنگامیکه میخواهید بک لینک تولید کنید به کاربران خود
فکر کنید؛ آیا سایتی که قصد دریافت بک لینک از آن را دارید با محصوالت و یا مخاطبان شما ارتباطی
دارد؟ آیا محتوای شما ارزشی برای مخاطبان سایتی که میخواهید از آن بک لینک تهیه کنید دارد.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که ایده ایجاد بک لینک را با ایده بدست آوردن بکلینک
جایگزین کنیم
شما میتوانید به سادگی در سایت های بیکیفیت بک لینک ایجاد کنید ،اما بدست آوردن بکلینک از سایت
های معتبر زمانبر است .برای تولید چنین بکلینک هایی باید محتوایی حرفهای در سایت خود داشته باشید
و یا برای سایت مقصد محتوایی حرفهای تولید کنید .همچنین باید منابع محتوای شما با ارزش باشند ،باید
بودجه کافی برای پرداخت هزینه دریافت بکلینک در نظر بگیرید .حتی با وجود رعایت همه این موارد باز
هم تولید چنین بک لینکهایی بسیار زمانبر خواهد بود ،اما هنگامیکه این تالش ها به نتیجه برسد .این
لینکها بر روی رتبه سایت شما بسیار مفید خواهند بود.

از وجود محتوای تکراری یا کپی شده آگاهی داشته باشید
احتماال شما توسعه سایت را با هدف تولید محتوای کپی شده انجام نمیدهید،گاهی محتوای تکراری یا کپی
شده بصورت تصادفی یا ناخواسته ایجاد میشود .برای مثال ،شما ممکن است چندین صفحه در سایت خود
داشته باشید که ویژگیهای محصوالت و توضیحات یکسانی در همه این صفحات درج شده است .درج
توضیحات یکسان برای چند صفحه ،محتوای تکراری قلمداد خواهد شد .همچنین اگر در ابتدای تمام پست
های وبالگ خود از یک سری جمله تکراری ،به عنوان تاریخچه و مانند آن درج کنید ،موتورهای جستجو
این جمالت را به عنوان محتوای تکراری در نظر خواهند گرفت.
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چرا محتوای کپی شده یا تکراری بد است؟
هنگامیکه شما از یک وبسایت دیگر مطلبی را در سایت خود بدون کسب اجازه از ناشر آن درج میکنید ،این
کار یک سرقت ادبی محسوب میشود .سرقت ادبی نه تنها از نظر اخالقی دارای ایراد است بلکه میتواند برای
سایت شما بدلیل استفاده از محتوای تکراری نیز مضر باشد.
اما اگر شما در سایتی یک پست مهمان درج کرده باشید و بخواهید آنرا در سایت خود نیز منتشر کنید
چطور؟ اگر شما در سایت خود از صفت  rel=canonicalبرای مرتبط کردن این دو صفحه استفاده نکرده
باشید ،سایت شما و یا سایتی که در آن پست مهمان را درج کرده اید ممکن است بخاطر محتوای تکراری با
جریمه روبرو شود .اگر شما از این خصوصیت استفاده نکنید ،گوگل تصمیم میگیرد که کدامیک از این دو
صفحه در گوگل رتبه بدست می آورد.
سپس مبحث محتوای تکراری در یک سایت مطرح میشود .در وبالگ  Neil Patelاو این موضوع را
اینگونه توضیح میدهد :در بسیاری از موارد خودتان هم متوجه نمیشوید که باعث شدهاید با مشکل
محتوای تکراری در داخل سایت مواجه شوید .برای مثال یک مقاله ممکن است در چند آدرس مختلف در
سایت به نمایش در بیاید ،بروز این موضوع برای سایت شما زیان آور است ،چرا که گوگل نمیتواند تشخیص
دهدکه اعتبار کدامیک از این صفحات را تایید کند .به این ترتیب اعتبار شما بین چندین صفحه تقسیم
خواهد شد.
سوال مهم این است که داشتن یک صفحه قدرتمند بهتر است یا سه صفحه ضعیف؟ قطعا یک صفحه
قدرتمند ارزش بیشتری نسبت به سه صفحه ضعیف دارد.

چگونه از تولید محتوای تکراری اجتناب کنیم
تئوری اجتناب از تولید محتوای تکراری ساده است .از انتشار یک محتوا در صفحات مختلف اجتناب کنید،
اما در عمل انجام این کار میتواند با دشواریهایی همراه باشد .آیا الزم است که توضیحات ،خالصه یا
تاریخچه وبالگ ،یا هر موضوع دیگری را در همه صفحات سایت تکرار کنیم؟
برای بازرسی سایت خود جهت یافتن محتوای تکراری زمان صرف کنید .بخاطر داشته باشید مواردی مانند
عناوین تکراری را هم مورد بررسی قرار دهید .ابزارهای رایگان زیادی هستند که برای انجام این کار به شما
کمک میکنند ،برخی از سرویس ها هم این خدمات را در ازای دریافت وجه انجام میدهند ،که معروف ترین
آنها  Mozو  SEMRushهستند .بعد از اینکه محتوای تکراری را در سایت خود یافتید آنرا اصالح کنید.
هنگام تولید محتوای جدید نیز دقت الزم را برای اجتناب از تولید محتوای تکراری داشته باشید و برای این
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منظور یک راهنما برای خود یا اشخاصی که برای سایت محتوا تولید میکنند ،تهیه نمایید .مطمئن شوید که
همه کسانی که برای سایت شما محتوا تولید میکنند ،میدانندکه تولید محتوای تکراری میتواند به روند
سئو سایت آسیب جدی وارد کند.
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آینده سئو فراتر از سال 2018
با توجه به سرعت رشد تکنولوژی سعی در پیش بینی آنچه بعد از سال  2018ممکن است که رخ دهد به
نظر احمقانه میآید ،با اینحال نمیتوان کسی را هم از پیش بینی آینده منع کرد .بنابراین در این بخش
پیش بینیهایی که درباره تغییرات سئو که بعد از سال  2018ممکن است رخ دهد میپردازیم.

در این بخش مطالب زیر را خواهید خواند :
 پایان برخی عبارت های جستجو شده
 پذیرش روشهای جدید جستجو و
کانالهای بازرگانی جدید

پایان برخی از عبارت های جستجو شده
دسترسی ابزارهای مختلف به اینترنت ،تکنولوژیهای پوشیدنی و حجم باالی دادههایی که این ابزار بدست
میدهند نظریههای مفید و عملی مختلفی را به وجود میآورد .پیشرفت یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
دادههای مورد نیاز شما را برای پیشبینی آینده و تحقیق در این خصوص تامین میکند .برای مثال ،ساعت
مچی اپل یا ( FitBitنوعی ساعت هوشمند) شما قادر خواهد بود که دادههای بیومتریک از قبیل ضربان
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قلب ،مشکالت خواب و بسیاری از موارد دیگر را به متن تبدیل کرده و برای مطالعه به شما پیشنهاد کند.
یخچال شما ممکن است در آینده قادر باشد که بدنبال کاالی مورد نظر بگردد و آن کاال را با بهترین قیمت
بیابد و از شما بخواهد که آن را سفارش دهید و تمام این کارها حتی قبل از اینکه شما متوجه کمبود آن
ماده غذایی در یخچال خود شده باشید انجام میشود.سرویس الکسای سایت آمازون (ابزار پذیرش فرمان
های صوتی برای خرید از این سایت) ممکن است روزی کتاب بعدی را که میخواهید از این سایت بخرید ،با
توجه به کتابهایی که قبال سفارش داده اید ،پیشنهاد دهد.
در حالیکه این جمالت به نظر شبیه متن کتابهای علمی-تخیلی میباشند ،اما احتماال چندان از تحقق این
موارد دور نیستیم .تا آنجا که یکی از مشهور ترین دانشمندان دنیا ،پرفسور Alex “Sandy” Pentland
مدیر آزمایشگاه  MIT Connection Science and Human Dynamicsکسی که مجله
 Forbesاو را یکی از  7دانشمند برتر دنیا در زمینه دادهها قلمداد کرده ،در مصاحبهای با گوگل گفته است:
بن گمان ب کنم که اتفاق که در دهه آیند ر اواهد داد ،دوران داد های بزرگ است .که البصه بنظدور بدن
اصال داد های در ارتباط با اجساو بزرگ نیست ،بلکه بنظور بن توسعه داد هدا در زبینده داد هدای فدردی و
شا

 ،داد های از جزئیات رفصار هر فرد در کر زبین ،جای که بدردو بد روندد ،کداالی کده بد اواهندد

بارند ،حر های که آنالین بیان ب کنند؛ به این ترتیب با ب توانیم با کمدک دسدصگا هدای دیجیصدال رفصدار
بردو را بانند بوجودات کوچک بورد بطالعه و بررس قدرار دهدیم .چیدزی کده ابدروز درو آن بدرای همده
دشوار است.

هدف این سطح از کسب اطالعات درباره ما چیست؟ جواب را از زبان گروه  Pentlandمیشنویم :
چیزی که شما در نهایت از داد های بزرگ بدست اواهید آورد این است که باشینهای اواهیدد داشدت کده
تدددوان یدددادگیری چندددین داد هدددای را دارندددد و قددددادر ادددواهیم بدددود کددده بددداژولهدددای بددددرای
پیش بین رفصار انسان ایجاد کنیم .زیرا که تحقیقات نتان ب دهدد کده بیتدصر رفصارهدای بدا از روی عدادت
است.

پیشبینی رفتارهای انسانی با مبحث کادر سواالت سایر کاربران یا  PAAکمی همخوانی دارد .با بکارگیری
هوش مصنوعی و افزایش توانایی درک رفتار ما برخی از عبارتها دیگر جستجو نمیشوند .البته این روند
همچنان باید ابتدا توسط یک انسان شروع شود .امروزه هنگامیکه کاربران میخواهند مطلب جدیدی یاد
بگیرند باید بصورت دستی برای آن جستجو کنند ،اما در آینده شاید بدون آنکه کاربر دکمه جستجو یا
خرید را بفشارد بتوان از نیت او برای خرید یا جستجو آگاه شد.
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بهینه سازی محتوا برای مدل های پیش بینی شده از رفتار انسان دشوار به نظر میرسد .با فراهم شدن
امکان استفاده از رباتهایی که توان یادگیری ماشینی دارند ،تولید محتوای خودکار توسط هوش مصنوعی
امکانپذیر خواهد شد .شاید وقوع چنین رخدادی به نظر ترسناک برسد ،اما تصور کنید که اطالعات درست
به دست مخاطب آن برسد ،به این ترتیب میتوان گفت که این مرحله طبیعتاً میتواند گام بعدی در راه ارائه
هوشمندانه تر نتایج جستجو باشد.

پذیرش روش های جدید جستجو و کانال های بازرگانی جدید
همانطورکه گوگل و سایر موتورهای جستجو اطالعات بیشتری را در صفحه نتایج جستجو ارائه میدهند،
بازاریاب ها ممکن است شاهد کاهش ترافیک سایت خود از منابع سنتی جستجو طبیعی در موتورهای
جستجو باشند .با این حال تا زمانیکه شما از موتورهای جستجو ترافیکی دریافت میکنید ،باید نسبت به آنها
اهمیت قائل باشید .شما باید به آینده تجاری خود و اینکه کاربران چگونه برند شما را خواهند یافت و چگونه
با سایت شما تعامل خواهند کرد ،فکر کنید .این موضوع باعث میشود که شرکت ها وظیفه بیشتری برای
کنترل پیام های خارجی خود داشته باشند و تالش کنند که داستان خود را برای مخاطبان تعریف کنند.
برندها کنترل بیشتری بر روی پیامهای تبلیغاتی خود خواهند داشت و در کانالهای قابل پیشبینیتری که
کنترل بیشتری هم بر روی آنها دارند ،کاالی خود را به خریداران عرضه خواهند کرد .بعد از سپری شدن این
دوران کنترل پیام توسط بازاریابها دشوار خواهد شد و امکان تجارت به روشهای قدیمی هرلحظه سختتر
خواهد شد.
با توسعه جستجوی صوتی در آینده باید تالش کنید که با این روش جستجو نیز محتوایی بهینه شده را ارائه
بدهید .برای بقاء باید فراتر از جستجوی صوتی در گوگل و بینگ بیاندیشید و تالش کنید تا تجربه مثبتی در
اختیار کاربرانی که از سایر دستگاههای جستجوی صوتی استفاده میکنند قرار دهید .مهارتهای کار با ابزار
الکسای آمازون (ابزاری برای دریافت دستورات صوتی) را بیاموزید .همچنین با سایر ابزارهای پذیرش فرمان
صوتی آشنا شوید و سعی کنید راه کارهای الزم برای حضور در نتایج جستجوی صوتی را بیابید و سایت خود
را بر اساس آن ها بهینه سازی کنید.
مورد دیگری که باید به آن توجه کنید ،رصد عادتهای خرید مخاطبان بالقوه شماست .بررسی کنید که آنها
در چه جاهایی جستجو می کنند و سایر کاالهای خود را از کجا تهیه می نمایند .بطور مثال برند Custom
 Culinaryاز همین االن برای تغییرات در جستجو در آینده آماده شده است و برای حفظ مشتریان
 B2Bخود فروشگاه خود را به آمازون انتقال داده و جستجو محصوالتش را به آمازون سپرده است.

P a g e | 39

39
www.seo24.ir

www.web24.ir

www.ketabha.org

سئو 2018

شما نیز باید در آینده همین کار را انجام دهید ،یعنی آنکه کاالی خود را در سایتی عرضه کنید که
مشتریانتان برای خرید کاال اغلب به آن مراجعه میکنند .حضور در مکانی که کاربران و مشتریان بالقوه
محصوالت شما اغلب در آنجا حضور دارند ،میتواند امکان دسترسی به شما توسط مخاطبان را افزایش دهد.
قابلیتهای جستجوی حرفهای لینکدین را بررسی کنید ،نگاهی به نحوه جستجو در یوتیوب ،تویتر ،فیسبوک
بیاندازید ،پروفایل شبکههای اجتماعی خود را قدرتمند کنید و مطمئن شوید که یافتن شما برای مخاطبان
ساده است .به نظرهایی که کاربران درج می کنند اهمیت دهید ،و در آخر هم از کاربران خود بخواهید که
نظر خود را درباره برند شما ابراز کنند.
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نتیجه گیری
همانطور که در این کتاب مطالعه نمودید ،آینده سئو مربوط به مخاطب است .برای موفقیت در این آینده
الزم است که شما برای درک نیازهای مخاطبان خود زمان صرف کنید .همچنین الزم است که اطالعات
کافی را از تکنولوژی که کاربران سایت شما از آن بهره میگیرند بدست آورید و رفتارهای آنها را در هنگام
جستجو رصد کنید .در ادامه کلید های دستیابی به سئو  2018و سالهای بعد از آن را بار دیگر مرور کرده
ایم:
 درک نیاز مخاطبان و برآورده کردن این نیازها با کمک تهیه محتوایی با کیفیت که به مخاطبان
سایت در یافتن پاسخ سواالت آنها کمک میکند .همچنین کمک به مخاطبان برای یافتن ایدههای
جدید.
 تحقیق درباره نحوه ارائه خدمات موتورهای جستجو به کاربران و نحوه برآوردهکردن خواسته کاربران
توسط موتورهای جستجو .طراحی همسو استراتژیهای سئو خود با تجربه کاربری موتورهای
جستجو
 یافتن تکنولوژی مورد استفاده مخاطبان خود و اطمینان از اینکه مخاطبان شما از کدامیک از
تکنولوژیها ،گوشیهای هوشمند ،تبلت ،کامپیوتر ،دستگاه هایی با قابلیت فرمان پذیری صوتی،
استفاده میکنند و تنظیم استراتژی سئو و تولید محتوای خود را بر اساس پرکاربردترین تکنولوژی
کاربران
 یادگیری هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در سئو و بازاریابی .اینها شاید قواعد بازی را عوض
کنند ،ولی یادگیری نحوه کار با آنها باعث خواهد شد که در آینده سود و منفعت بیشتری از این
ابزارهای نوین دیجیتال نصیب ما شود و موفقیت بیشتری کسب کنیم.

منبع:
مقاله  SEO-2018از سایت clearvoice.com
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