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آیــا تــا بــه حــال چیــزی راجــع بــه ســئوی کاله ســفید ،ســئوی کاله ســیاه و یــا ســئوی
کاله خاکســتری شــنیدهاید؟ آیــا میدانیــد ایــن عناویــن چــه مفهومــی دارنــد؟
بــا مدیــروب همــراه باشــید تــا در ایــن مقالــه بــه معرفــی و توصیــف ایــن مباحــث
پرداختــه و آمــوزش و نــکات مربــوط بــه آنهــا را بــه شــما توضیــح دهیــم.
مــا چندیــن بــار در دیگــر مقــاالت وبســایت مدیــروب بــه مســئله پیچیدگــی دنیــای
ســئو اشــاره کردهایــم .ســئو دنیــای گســتردهای دارد و مباحــث و مفاهیــم متعــددی
در آن وجــود دارنــد .یکــی از ایــن مباحــث ،مفاهیــم موســوم بــه ســئوی کاله ســفید،
ســئوی کاله ســیاه و یــا ســئوی کاله خاکســتری اســت .مــا در ایــن مقالــه بــه توصیــف
ایــن مــوارد پرداختــه و ویژگــی هرکــدام را ذکــر میکنیــم .همچنیــن در ادامــه تفــاوت
اصلــی ایــن گزینههــا و در نهایــت ،راه و روشهایــی کــه بتــوان بــه خوبــی بــا ایــن
مــوارد همقــدم شــد را بیــان میکنیــم.

سئوی کاله سفید ،کاله سیاه و کاله خاکستری چه مفهومی دارند؟

بــه عنــوان تعریــف اولیــه و بنیــادی ایــن مبحــث ،بایــد گفــت کــه ســئو دارای
تکنیکهــا و روشهــای پیادهســازی متفاوتــی اســت .بدیهیســت کــه برخــی از ایــن
تکنیکهــا اســتاندارد و پیشــنهادی بــوده و برخــی دیگــر کــه منحصـ ً
ـرا توســط افــراد
حرف ـهای بــه کار گرفتــه میشــوند ،ریســکی و خطرنــاک هســتند .نــوع و دســتهبندی
ایــن تکنیکهــا بــا عناویــن ســئوی کاله ســفید  ،ســئوی کاله ســیاه و ســئوی کاله
خاکســتری شــناخته میشــوند.
ایــن مســائل بــه صــورت تخصصــی و انحصــاری بــه روشهــای گوناگــون بــرای
کســب رتبــه در موتورهــای جســتجو میپردازنــد کــه برخــی از آنهــا قانونــی و برخــی
دیگــر غیرقانونــی و شــامل جریمههــای گــوگل هســتند .همچنیــن ایــن تکنیکهــا
در بازخوردهــای کاربــران نیــز تأثیــر مســتقیم میگذارنــد .بــا مــا همــراه باشــید تــا
در ادامــه بتوانیــد بــا توضیحــات جامــع و مجــزا بــرای هرکــدام از ایــن مــوارد ،درک
مناســبی از ایــن مبحــث ســئو پیــدا کنیــد.

1

www.modireweb.com

تعریف سئوی کاله سفید ،کاله سیاه و کاله خاکستری و
تفاوت آنها با یکدیگر

سئوی کاله سفید ()White Hat SEO

ســئوی کاله ســفید مجموعــه تکنیکهــای اســتاندارد و اصولــی در بحــث ســئو هســتند
کــه تمرکــز اصلــی آنهــا بــر روی جــذب هدفمنــد و واقعــی کاربــران در بهتریــن و
ایــدهآل تریــن حالــت ممکــن اســت .بــا ایــن تعریــف ســاده میتــوان دریافــت کــه
ســئوی کاله ســفید بهتریــن نــوع ســئو میباشــد کــه در نتیجــه آن ،شــما بــه عنــوان
یــک صاحــب ســایت بــه صــورت همزمــان رضایــت مخاطبیــن و همچنیــن رضایــت
موتورهــای جســتجو را جلــب کردهایــد .امــا همانطــور کــه قب ـاً هــم گفتیــم ،کســب
رضایــت کاربــران بــه صــورت خــودکار بــه منزلــه کســب رضایــت موتورهــای جســتجو
نیــز اســت.
در ســئوی کاله ســفید مــاک اصلــی ،بهبــود عملکــرد و بهینهســازی یــک ســایت در
صفحــات نتایــج موتورهــای جســتجو از روشهــای اســتاندارد و پیشــنهادی اســت.
برخــی از مهمتریــن ایــن روشهــا اســتفاده قانونــی و طبیعــی از کلمــات کلیــدی ،بــک
لینکهــا ،لینکدهیهــای داخلــی و خارجــی ،تمرکــز بــر بحــث تولیــد و بازاریابــی
محتــوا و در نهایــت جــذب ترافیــک ارگانیــک و افزایــش رتبــه ســایت بــه صــورت
طبیعــی اســت .رونــد فرآیندهــای ســئوی کاله ســفید اگرچــه طوالنیمــدت اســت
امــا نتایــج حاصــل از آن تقریبـ ً
ـا همیشــگی هســتند .در ضمــن ،راهکارهایــی کــه از
طریــق ایــن نــوع ســئو اعمــال شــوند ،شــامل جرایــم آنالیــن موتورهــای جســتجو
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نمیشــوند .همیــن مســئله باعــث میشــود تــا تجــارت اینترنتــی شــما بــا کمتریــن
درصــد خطــر روبـهرو شــود .بنابرایــن میتوانیــد بــه همیــن خاطــر ،حمایــت طبیعــی
موتورهــای جســتجو را نیــز در اختیــار داشــته باشــید.

مهمترین وبهترین تکنیکهای سئوی کاله سفید
 .1تحقیق کلمات کلیدی و انتخاب مؤثر آنها

اولیــن و مهمتریــن چیــزی کــه ســایت شــما را بــه درســتی بــه موتورهــای جســتجو و
در کنــار آن بــه مخاطبیــن معرفــی میکنــد ،کلمــات کلیــدی هســتند .همــواره ســعی
کنیــد از کلمــات کلیــدی مرتبــط ،تحقیــق شــده و تأثیرگــذار اســتفاده کنیــد .همچنیــن
ســعی نکنیــد فقــط روی یــک کلمــه کلیــدی خــاص مانــور دهیــد .در ایــن مــورد
انعطــاف بــه خــرج داده و روی کلمــات کلیــدی مختلــف و ترنــد تمرکــز کنیــد .امــا بــه
هــر حــال برخــی از کلمــات کلیــدی نیــاز بــه توجــه بیشــتری دارنــد.
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 .2روی تولید محتوای تخصصی و باکیفیت سرمایهگذاری کنید

شــاید اشــاره بــه مســئله تولیــد محتــوای حرفــهای مســئلهای کلیشــهای و تکــراری
باشــد؛ امــا محتــوای بــا کیفیــت آنقــدر بــا اهمیــت و مؤثــر اســت کــه اگــر هزاربــار
دیگــر نیــز الزم باشــد آن را تکــرار کنیــم ایــن کار را خواهیــم کــرد .محتــوا رابطــه
مســتقیم و بســیار تنگاتنگــی بــا بحــث ســئو و بهینهســازی کلــی یــک ســایت دارد.
در واقــع شــاید بهتــر باشــد کــه ایــن موضــوع را بــه ایــن صــورت بازگــو کنیــم :بــدون
حضــور محتــوا و یــا انتشــار محتــوای فاقــد کیفیــت الزم ،تمــام فرآینــد کمپیــن ســئوی
شــما کوچکتریــن ارزشــی نخواهــد داشــت!
تولیــد و ســرمایهگذاری روی محتــوای خــوب ،بــه خــودی خــود میتوانــد راهــکاری
فوقالعــاده مؤثــر بــرای بحــث ســئوی ســایت شــما باشــد .تولیــد محتــوای انحصــاری
احتمــاال ً مفیدتریــن ابــزار بــه منظــور جــذب رتبــه و افزایــش بازدیــد ســایت بــه صورت
طبیعــی اســت .همچنیــن ســعی کنیــد هرازگاهــی روی مطالــب و مقــاالت بلنــد نیــز
تمرکــز کنیــد .نتایــج نشــان میدهنــد شــانس حضــور شــما در صفحــات اولیــه نتایــج
موتورهــای جســتجو بــا انتشــار مقــاالت بلنــد بســیار بیشــتر از حالــت عــادی خواهــد
بــود .چــرا کــه یکــی از فاکتورهــای کیفیــت یــک مطلــب و تراکــم کلمــات کلیــدی در
آن ،بــه مقــدار آن محتــوا بســتگی دارد.

مقاله مرتبط :بازاریابی محتوا چیست؛ راهنمای کامل استفاده از آن در کسبوکارها

 .3روی بحث  On-Page SEOو  Off-Page SEOتمرکز کنید

 On-Page SEOیــا همــان ســئوی داخلــی مجموعــه مباحــث و راهکارهایــی اســت
کــه منحصـ ً
ـرا بــه بهینهســازی اصولــی و اســتاندارد صفحــات موجــود در یــک ســایت
بــرای حضــور در صفحــات نتایــج موتورهــای جســتجو میپــردازد .مبحــث دیگــری نیز
بــا نــام  Off-Page SEOیــا ســئوی خارجــی وجــود دارد کــه تــاش آن ارتقــاء جایــگاه
کلــی ســایت در ســطح وب میباشــد .درواقــع  On-Page SEOبــه بهینهســازی
صفحــات داخلــی یــک ســایت بــرای کســب رتبــه مربــوط میشــود ،در حالــی کــه
 Off-Page SEOشــامل تکنیکهــای دیگــری اســت کــه بــا کمــک آنهــا میتــوان
بــه بهبــود و افزایــش شــهرت نــام تجــاری پرداخــت.
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بــه عبــارت دیگــر و بــه صــورت خالصــه میتــوان گفــت کــه ســئوی داخلــی شــامل
مــواردی همچــون کیفیــت محتــوای صفحــات ،کلمــات کلیــدی و مرتبــط بــودن
آنهــا ،کیفیــت و بهینهســازی ســاختار طراحــی صفحــات از جملــه تگهــای Title
 ،Tag، Header Tagمتــون جایگزیــن بــرای عکسهــا ( ،)Alt Textتوضیحــات متــا،
ســاختار آدرس صفحــات ( ،)URLلینکدهیهــای داخلــی و  ...میشــود .در حالــی کــه
ســئوی خارجــی شــامل مــواردی مثــل بکلینکهــا ،اعتبــار دامنــه ،لینکدهیهــای
خارجــی ،اســتفاده از ابزارهــا یــا شــبکههای اجتماعــی و مســائلی از ایــن قبیــل اســت.
در بحث تکنیکهای سئو On-Page SEO ،از اولویت بیشتری برخوردار است.
کتاب الکترونیکی On Page SEO :یا سئو داخلی چگونه انجام می شود؟
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 .4از آدرس صفحات ( )URLکوتاه و خوانا استفاده کنید

شــاید خیلــی اینطــور بــه نظــر نرســد امــا  URLیــا همــان لینــک آدرس صفحــات
ســایت شــما میتواننــد تأثیــر بســزایی در ســئوی ســایت شــما داشــته باشــند.
بهتریــن پیشــنهاد اســتفاده از آدرسهــای کوتــاه و در عیــن حــال خوانــا اســت .بــرای
ایــن بخــش بــه نــکات زیــر دقــت کنیــد :
•تا حد امکان آدرس صفحات را ساده و کوتاه بنویسید
ً
حتما از کلمه کلیدی مرکزی در  URLاستفاده کنید
•
•فقــط از حــروف ،کلمــات و معادلهــای انگلیســی در آدرس صفحــات اســتفاده
کنیــد و از درج حــروف و کلمــات فارســی در ایــن بخــش پرهیــز کنیــد
•بــه هیــچ وجــه از فاصلــه ( )Spaceبــرای درج فاصلــه بیــن کلمــات اســتفاده نکنید
و بــه جــای آن فقــط از خــط فاصلــه (  ) -یــا همــان دش اســتفاده کنیــد
•از استفاده از کاراکترهای پیچیده خودداری کنید
•قســمتهای اضافــی در  URLرا از بخــش تنظیمــات  CMSخــود حــذف کنیــد تــا
بعــد از آدرس ســایت فقــط آدرس مطلــب یــا صفحــه مــورد نظــر درج شــود

 .5در بخــش تولیــد محتــوای متنــی و کدهــای ســایت از تگهــای هدینــگ
بهرهمنــد شــوید

تگهــا بــه عنــوان ســرتیترهای اصلــی اســتفاده میشــوند .اســتفاده از تگهــای
هدینــگ ( )Heading Tagsنــه تنهــا بــه زیبایــی و مرتــب بــودن یــک مطلــب و
بخشبنــدی اســتاندارد آن کمــک میکنــد ،بلکــه ایــن مــورد یــک پارامتــر مهــم
بــرای رباتهــای گــوگل بــه منظــور رتبــه دادن بــه صفحــات ســایتها اســت .ایــن
تگهــا همچنیــن در کدهــای  HTMLو ســورس قالــب ســایت نیــز قابــل اســتفاده
هســتند .مطمئــن شــوید کــه عنــوان اصلــی ســایت شــما بــا تــگ  H1در کدهــا ثبــت
شــده باشــد.
مقالــه مرتبــط :تــگ هــای هدینــگ ( )heading tagsاثــر بخــش تریــن تکنیــک
بــرای ســئو مقــاالت
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 .6محتوای قدیمی را بروزرسانی کنید

محتوایــی کــه از تاریــخ انتشــار آنهــا چنــد ســالی میگــذرد ،در اغلــب مــوارد نیــاز
بــه بروزرســانی دارنــد .شــما بایــد مطالــب مهمــی کــه پیشــتر منتشــر کردهایــد را بــه
صــورت مســتمر و طــی بازههــای زمانــی مختلــف (بــرای مثــال هــر یــک ســال یــک
بــار) بررســی کــرده و آنهــا را بــا آخریــن اطالعــات مرتبــط بــهروز کنیــد .در برخــی
مــوارد ممکــن اســت محتــوای منتشــر شــده ارزش ویرایــش و بروزرســانی را نداشــته
باشــد.
در ایــن حالــت آن مطلــب بایــد بــه صــورت کامــل بازنویســی شــود و یــا مطلبــی
جدیــد از آن موضــوع درج شــود .اگــر چنیــن کاری کنیــد و مطلــب قبلــی را حــذف
نکنیــد ممکــن اســت مرتکــب یکــی از سوءاســتفادههای ســئوی کاله ســیاه بــا عنــوان
درج مطالــب تکــراریشــوید .بنابرایــن بایــد طبــق اصولــی خــاص ،مطلــب قبلــی را
حــذف کــرده و آن را بــه محتــوای جدیــد هدایــت کنیــد .ایــن مــورد کمــی حســاس
اســت .بــه همیــن منظــور و بــرای کســب اطالعــات بیشــتر از مقالـهای کــه در همیــن
رابطــه در مدیــروب منتشــر کردیــم دیــدن کنیــد.
بیشــتر بخوانیــد :حــذف مطالــب قدیمــی و بیکیفیــت و تاثیــر آن بــر افزایــش
ترافیــک ســایت
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 .7از تأثیر بسزای محتوای چندرسانهای غافل نشوید

اگرچــه محتوایــی کــه بتوانــد تجــارت شــما را دگرگــون کنــد محتــوای متنــی خواهــد
بــود؛ امــا ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه نبایــد ســراغ دیگــر انــواع تولیــد محتــوا
رفــت .فایلهــای چندرســانهای مثــل تصاویــر و اینفوگرافیهــا ،فایلهــای صوتــی و
ویدئــو کلیپهــا میتواننــد تأثیــر شــگفتانگیزی در بهبــود شــرایط ســئوی ســایت
شــما داشــته باشــند.
البتــه بهتــر اســت قبــل از تولیــد ایــن نــوع محتــوا اطالعــات تکمیلــی مناســبی از
آنهــا داشــته باشــید .بــه عنــوان مثــال میتوانیــد در بحــث ویدئــو مارکتینــگ بــا
تهیــه ویدئــو و انتشــار آن در وبســایت و دیگــر ســرویسدهندههای ویدئویــی نــه
تنهــا بــه افزایــش رتبــه و بازدیــد ســایت بپردازیــد ،بلکــه نــام تجــاری خــود را نیــز
مســتحکم خواهیــد کــرد.
مقاله مرتبط 5 :نکته برای ایجاد محتوای ویدیویی با کیفیت برای تازه کارها

 .8با ترفندهای گوناگون سرعت بارگذاری سایت خود را افزایش دهید

چنــد وقــت پیــش گــوگل صراحتـ ً
ـا اعــام کــرد کــه ســرعت بارگــذاری یــک ســایت،
حــاال یکــی از فاکتورهــای اصلــی رتبهبنــدی بــه حســاب میآیــد .بنابرایــن میتــوان
دریافــت کــه ایــن فاکتــور ،یکــی از مهمتریــن تکنیکهــای ســئوی کاله ســفید اســت.
روشهــای تخصصــی و عمومــی زیــادی بــرای ایــن کار وجــود دارنــد .یکــی از ایــن
راهکارهــا اســتفاده از سیســتم  CDNبــه منظــور بهینهســازی و افزایش ســرعت ســایت
اســت .مــا نــکات و آمــوزش تمــام راه و روشهــای تســت شــده و کاربــردی ایــن مورد
را قبـاً در یکــی از مقــاالت مدیــروب منتشــر کردهایــم کــه بــه شــدت توصیــه میکنیــم
ایــن مقالــه را بــه صــورت دقیــق مطالعــه کنیــد؛ چــرا کــه بــا فراگیــری ایــن نــکات
میتوانیــد قدمــی بــزرگ بــه ســوی موفقیــت در زمینــه بازاریابــی اینترنتــی برداریــد.

 .9تصاویر موجود در صفحات سایت را بهینهسازی کنید

تصاویــر اولیــن چیزهایــی هســتند کــه نــگاه کاربــران را بــه خــود جلــب میکننــد.
بدیهیســت کــه بایــد در انتخــاب ایــن تصاویــر دقــت زیــادی بــه خــرج داد .امــا
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اســتفاده از آنهــا میتوانــد منجــر بــه افزایــش حجــم کلــی صفحــات ســایت شــده
و در نتیجــه ،حجــم ســایت زیــاد شــده و ســرعت بارگــذاری آن کاهــش مییابــد.
خــب در ایــن صــورت چــه کاری بایــد انجــام داد؟ پاســخ یــک چیــز اســت .بایــد
تصاویــر بهینهســازی شــوند .اگرچــه بهینهســازی تصاویــر بــه صــورت آفالیــن و بــا
نرمافزارهــای کامپیوتــری قابــل انجــام اســت ،امــا اگــر حجــم تصاویــر شــما بــاال
باشــد و یــا دسترســی الزم بــه نرمافزارهــای کامپیوتــری را نداشــته باشــید چــی؟
خوشــبختانه بــا پیشــرفت صنعــت وب ،ابزارهــای آنالیــن گوناگونــی عرضــه شــدهاند
کــه در ایــن مــورد بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد.
مقاله مرتبط 15 :ابزار آنالین فشرده سازی عکس که کیفیت را کم نمیکند

 .10به سراغ لینکساز یهای داخلی و خارجی بروید

از مهمتریــن فاکتورهــای ســئوی کاله ســفید ،لینکســاز یهای داخلــی و خارجــی
اســت .هــر دو نــوع از ایــن لینکدهیهــا مزایــای خــاص خــود را دارنــد .امــا اگــر
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ایــن لینکهــا را بــه صــورت هدفمنــد ایجــاد کنیــد ،نتیجــه مؤثــر آن را در افزایــش
رتبــه و بازدیــد ســایت خــود خواهیــد دیــد .بــا یــک تعریــف ســاده بایــد گفــت کــه
لینکســازی داخلــی یعنــی درج لینــک دیگــر مطالــب و دیگــر صفحــات ســایت
خودتــان در یــک مطلــب و لینکســازی خارجــی یعنــی در محتــوای مطالــب خــود و
یــا صفحــات دیگــر ســایتتان ،اقــدام بــه لینــک دادن بــه منابــع معتبــر و مرتبــط بــا
موضــوع محتــوا کنیــد .چنیــن لینکهایــی بــه ویــژه اگــر بــه منابــع شناختهشــده
مربــوط باشــند ،اعتبــار صفحــات شــما را افزایــش میدهنــد.
مقاله پیشنهادی 9 :روش آسان برای لینک سازی هدفمند

 .11با ابزارهای کاربردی گوگل شرایط سئوی سایت خود را متحول کنید

گــوگل بــه عنــوان بزرگتریــن موتــور جســتجوی اینترنتــی مهمتریــن منبعــی اســت کــه
میتوانــد بــه مــا در زمینــه بهبــود و بهینهســازی ســایتمان کمــک کنــد .کمپانــی گــوگل
بــا ارائــه ابزارهایــی جامــع و حرفــهای بــه یــاری وبمســترها شــتافته اســت .درک
صحیــح از ایــن ابزارهــا و یادگیــری چگونگــی اســتفاده از آنهــا ،هــزاران وبســایت
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ســاده را بــه پربازدیدتریــن ســایتهای آنالیــن تبدیــل کــرده اســت .نگــران پیچیدگــی
ایــن مســئله نباشــید .مــا در مدیــروب بــرای ایــن بخــش مقاالتــی جامــع ترتیــب
داده ایــم تــا شــما هرچــه راحتتــر بتوانیــد اطالعــات الزم بــا ایــن مقولــه را کســب
کنیــد .دو ابــزار اساســی گــوگل بــا نامهــای گــوگل آنالیتیکــس و گــوگل وبمســتر تولــز
میباشــند.

 .12شبکههای اجتماعی را فراموش نکنید

اســتفاده مناســب و تلفیــق بــه موقــع محتــوای منتشــر شــده در ســایت بــا شــبکههای
اجتماعــی ،تکنیــک دیگــری اســت کــه در ســئوی کاله ســفید بــه انجــام آن توصیــه
میشــود .در همیــن راســتا یکــی از پیشــنهادهایی کــه بازخــورد مناســبی نیــز دارد،
اســتفاده از دکمههــای بــه اشــتراک گــذاری شــبکههای اجتماعــی در مطالــب ســایت
اســت .شــما بــا فراهــم کــردن چنیــن قابلیتــی ،شــانس نمایــش محتــوای ســایت
خــود را بســیار بیشــتر میکنیــد؛ چــرا کــه کاربــران اشــتراک گــذاری محتــوای مــورد
عالقــه خــود را زیــاد انجــام میدهنــد.
مقاله مرتبط 10 :نکته مهم در تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی

 .13لینکهای خراب ( )Broken Linksرا حذف یا ویرایش کنید

رســیدگی بــه لینکهــای قدیمــی و بازرســی شــرایط آنهــا ،یکــی دیگــر از نــکات
توصیــه شــده بــرای داشــتن یــک کمپیــن ســئوی کاله ســفید موفــق اســت .جالــب
اســت بدانیــد کــه ایــن مســئله اگرچــه بــه ظاهــر مســئله خیلــی مهمــی بــه نظــر
نمیرســد و اغلــب وبمســترها بــه آن توجــه نمیکننــد ،امــا لینکهــای ســایت
شــما اگــر مشــکل داشــته باشــند ،شــما نــه تنهــا یــک کمپیــن ســئوی خــوب را تحــت
خطــر جــدی قــرار میدهیــد ،بلکــه ممکــن اســت بــه خاطــر ارائــه لینکهــای خــراب
در موتورهــای جســتجو ،متهــم بــه اســتفاده از تکنیکهــای ســئوی کاله ســیاه شــوید.
بنابرایــن اجــازه ندهیــد کــه ایــن مســئله ســاده زحمــات شــما را بــه راحتــی بــه مــرز
نابــودی بکشــاند.
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 .14نقشه سایت ( )Sitemapسایت خود را راهاندازی کنید

نقشــه ســایت یــا ســایت مــپ یکــی از ابزارهــای بســیار مهــم در زمینــه بهینهســازی
ســایتها از نظــر موتورهــای جســتجو اســت .نقشــه یــک ســایت همانطــور کــه از
نامــش مشــخص اســت ،یــک چــارت مشــخص و دســتهبندی شــده از بخشهــای
اصلــی یــک ســایت اســت کــه بــه رباتهــای موتورهــای جســتجو و ابزارهــای آنالیــن
دیگــر اجــازه دسترســی ســریع بــه دســتهبندیهای اصلــی را میدهــد .مطمئــن
شــوید کــه ســایت مــپ خــود را بــه درســتی ایجــاد کــرده باشــید .اگــر نمیدانیــد
چطــور ایــن کار را بایــد انجــام داد بهتــر اســت از یــک متخصــص وب کمــک بگیریــد.

 .15بک لینکهای باکیفیت و مناسب تهیه کنید

بــک لینکهــا یکــی دیگــر از راههــای اصلــی و طبیعــی بــرای هدایــت ترافیــک و
بازدیدهــای واقعــی بــه ســایتها میباشــند و همــواره اســتفاده بــه جــا از آنهــا
توصیــه شــده اســت .بــک لینکهــا درواقــع لینکهایــی هســتند کــه در منابــع دیگــر
(ســایتهای دیگــر) بــرای ســایت شــما ایجــاد شــده انــد .بــه عبــارت ســادهتر ،بــک
لینــک یعنــی لینــک صفحــات ســایت شــما در ســایتهای دیگــر درج شــده باشــد.
بــرای اینکــه بــه صــورت طبیعــی و تأثیرگــذار بــک لینــک بگیریــد دو راه اصلــی پیــش
رو داریــد :
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•راه اول :محتــوای بــا کیفیــت و بســیار جــذاب تهیــه کنیــد تــا ماننــد یــک منبــع
عمــل کــرده و لینــک مطلــب مــورد نظــر شــما در دیگــر ســایتها درج شــود .از
ایــن طریــق شــما صدهــا و هــزاران بازدیــد منحصــر بــه فــرد و طبیعــی و البتــه بــه
صــورت رایــگان و بــدون هزینــه دریافــت خواهیــد کــرد .چنیــن چیــزی آرزوی هــر
وبمســتری خواهــد بــود! چــرا کــه بــه جــز کســب بازدیــد ،رتبــه ســایت شــما نیــز
اعتبــار بســیار بیشــتری کســب خواهــد کــرد.
•راه دوم :اگــر کیفیــت محتــوای منتشــر شــده شــما بــه انــدازه کافــی عالــی نیســت،
میتوانیــد بــا ســفارش تبلیغــات بــه منابــع معتبــر و یــا درخواســت کــردن بــه
منظــور تبــادل لینــک ،از دیگــر وبمســتران بخواهیــد تــا لینــک مطالــب یــا مقاالت
شــما را در ســایت خــود قــرار دهنــد و در ازای آن مبلغــی دریافــت کــرده و یــا لینــک
تبلیــغ آنهــا نیــز در ســایت شــما قــرار بگیــرد.

 .16به صورت مستمر به بررسی وضعیت رقبا بپردازید

همیشــه و همــواره رقبایــی وجــود دارنــد کــه در زمینــه کاری شــما فعالیــت میکننــد.
زیــر نظــر داشــتن رقبــا باعــث میشــود تــا اگــر احیانـ ً
ـا شــما از ترنــد خاصــی عقــب
افتــاده باشــید بتوانیــد متوجــه آن شــوید .هرچقــدر هــم کــه بــه کیفیــت کاری خــود
مصمــم هســتید ،بررســی محتــوا و نــوع عملکــرد دیگــر ســایتها خالــی از لطــف
نیســت .بنابرایــن ســعی کنیــد در بازههــای زمانــی مشــخص فرصتــی را بــرای آنالیــز
و مشــاهده رفتــار ســایتهای رقیــب در نظــر بگیریــد .در ضمــن چنیــن چیــزی بــه
جــز اینکــه شــما را از آخریــن جریانــات مرتبــط بــا زمینــه کاریتــان مطلــع میکنــد،
احتمــال اینکــه باعــث شــود تــا شــما مشــکالت و ایــرادات احتمالــی خــود را کشــف
کنیــد نیــز افزایــش میدهــد.
بیشتر بدانید 9 :نکته ظریف برای بررسی سایت رقبا

 .17به ساخت و مدیریت انجمنها روی بیاورید

در ســئوی کاله ســفید ،توصیــه شــده اســت تــا مبحــث ســاخت انجمــن ()Forum
کــه حــاال یــک نــوع بازاریابــی مجــزا شــناخته میشــود را جــدی بگیریــد .انجمــن یــا
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بــه اصطــاح انجمــن گفتگــوی یــک ســایت میتوانــد یــک بخــش جداگانــه و یــا
یــک زیردامنــه ( )Subdomainروی ســایت اصلــی باشــد .بــا راهانــدازی ایــن بخــش،
فرصــت خیلــی خوبــی بــرای کســب بازدیدهــای طبیعــی کاربــران فراهــم میکنیــد.
کافیســت مدتــی را بــرای پــر و بــال دادن و پــر کــردن محتــوای کافــی در انجمنهــا
زمــان بگذاریــد .امــا بعــد از مدتــی و بــا افزایــش تعــداد کاربــران ثبــت نــام شــده
و همچنیــن بــه کارگیــری مدیــران و افــراد بــا ســابقه در ایــن زمینــه (کــه اغلــب
آنهــا بــدون هزینــه در چنیــن انجمنهایــی فعالیــت میکننــد) دیگــر میتوانیــد
خــود را تــا حــد زیــادی کنــار بکشــید .چــرا کــه بعــد از ایــن مــورد ،انجمــن شــما در
دســت کاربــران زیــادی قــرار گرفتــه و خــود کاربــران بــا ایجــاد مباحــث و تاپیکهــای
مختلــف و ارســال و دریافــت بازخوردهــای یکدیگــر ،بــه کســب رونــق انجمــن شــما
کمــک خواهنــد کــرد.

 .18بهینهسازی موبایل (موبایل مارکتینگ) را فراموش نکنید

ایــن روزهــا چــارهای جــز اینکــه همــه تجــارت خودمــان را بــرای کاربــران موبایلــی
بهینهســازی کنیــم نداریــم .قبــل از هــر چیــزی ،شــروع یــک تجــارت اینترنتــی مناســب
کــه بــا صنعــت موبایلهــای هوشــمند امــروزی همــگام باشــد ،داشــتن یک وبســایت
واکنشگــرا یــا ریسپانســیو ( )Responsiveاســت .اگــر چنیــن ســایتی نداریــد پــس
بــه دنبــال دالیــل دیگــر بــرای عــدم موفقیــت خــود نباشــید .حداقــل چیــزی کــه بــرای
شــروع الزم اســت یــک ســایت کامــل و واکنشگــرا میباشــد.
گــوگل بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع ،بــه طــور پــی در پــی اهمیــت بــاالی توجــه بــه
کاربــران موبایلــی را بــه وبمســتران گوشــزد کــرده اســت .بهینــه بــودن یــک ســایت
از نظــر موبایــل مارکتینــگ ،یــک فاکتــور مســتحکم در زمینــه ســئوی کاله ســفید بــه
شــمار مـیرود .مبحــث بازاریابــی بــا موبایــل نــکات ریــز و درشــت زیــادی دارد کــه مــا
همگــی ایــن نــکات و آموزشهــا را در مقال ـهای جامــع در مدیــروب گــردآوری کــرده
ایــم.
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سئوی کاله سیاه ()Black Hat SEO

ســئوی کاله ســیاه در نقطــه مقابــل ســئوی کاله ســفید قــرار دارد .این نوع ســئو شــامل
راهکارهایــی کام ـاً غیرقانونــی و غیرطبیعــی از نظــر موتورهــای جســتجو اســت .بــا
پیادهســازی ایــن روشهــا ،اگرچــه میتــوان در مــدت زمانــی بســیار کمتــر نســبت
بــه روشهــای طبیعــی در صفحــات نتایــج موتورهــای جســتجو ( )SERPحضــور
پیــدا کــرد ،امــا ریســک زیــادی نیــز در ایــن روشهــا وجــود دارد .گــوگل رسـ ً
ـما و طــی
بیانیههــای متعــددی کــه منتشــر کــردهاســت ،اســتفاده از ایــن روشهــا را ممنــوع
و برخــاف قوانیــن خــود اعــام کــرده اســت و متذکــر شــده کــه هــر ســایتی کــه ایــن
قوانیــن را زیــر پــا بگــذارد شــامل جریمههــای ســنگین گــوگل و در مــوارد حــاد ،حــذف
از تمــام صفحــات نتایــج موتــور جســتجوی گــوگل میشــود.
امــا بــا ایــن حــال وبســایتهای متقلــب زیــادی هســتند کــه روشهــای دور زدن
قوانیــن گــوگل را پیــدا کــرده و در حــال سوءاســتفاده کــردن از ایــن روشهــا هســتند.
گــوگل بــا بروزرســانی الگوریتمهــای خــود در فواصــل زمانــی مختلــف و مسدودســازی
روشهــای جدیــد ســئوی کاله ســیاه ،صدهــا و هــزاران ســایت متقلــب را شناســایی
میکنــد.
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مقاله مرتبط :آشنایی با الگوریتم های گوگل و تاثیر آن بر نتایج جستجو
از بارزتریــن تکنیکهــای مــورد اســتفاده در ســئوی کاله ســیاه میتــوان بــه مــواردی
همچــون اســتفاده بیــش از حــد از کلمــات کلیــدی یــا  ،Keyword Stuffingاســتفاده
از کلمــات و برچســبهای غیرمرتبــط بــا محتــوا ،اســتفاده از متــون یــا لینکهــای
مخفــی ،تکنیــک موســوم بــه پنهــان کاری یــا  ،Cloackingاســتفاده از محتــوای
تکــراری و  ...اشــاره کــرد.

سئوی کاله خاکستری ()Grey Hat SEO

نــوع ســوم ایــن نــوع ســئوها بــا عنــوان ســئوی کاله خاکســتری شــناخته میشــود.
اگرچــه از عنــوان ایــن ســئو بــه نظــر میرســد کــه ســئوی کاله خاکســتری دقیقـ ً
ـا
چیــزی بیــن ســئوی کاله ســفید و ســئوی کاله ســیاه اســت ،امــا درواقــع تعریــف ایــن
نــوع ســئو کمــی متفاوتتــر اســت.
ســئوی کاله خاکســتری مثل ســئوی کاله ســفید قانونی و پیشــنهادی نیســت و از طرف
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دیگــر بــه شــدت و ریســکی بــودن ســئوی کاله ســیاه نیــز نیســت .بــا اینکــه تعریــف
خیلــی دقیقــی از ایــن نــوع ســئو وجــود نــدارد ،امــا ســادهترین و مفهومیتریــن
تعریــف ایــن نــوع ســئو اســتفاده از تکنیکهــا و روشهــای غیراصولــی و بــدون
هویــت اســت .اگرچــه اغلــب ایــن روشهــا از نظــر گــوگل و دیگــر موتورهای جســتجو
تخطــی از قوانیــن بــه حســاب نمیآینــد ،امــا ایــن تکنیکهــا در عمــل فقــط بــه
گــول زدن و ارائــه پیشــنهادات دروغیــن بــه کاربــران خالصــه میشــوند .بــا ایــن حــال
گــوگل نیــز اســتفاده از ایــن تکنیکهــا را بــه هیــچ وبمســتری توصیــه نمیکنــد چــرا
کــه بعضــی از آنهــا شــامل جریمههــای گــوگل میشــوند.
مثالهــای گوناگونــی بــرای ســئوی کاله خاکســتری وجــود دارنــد کــه معروفتریــن
آنهــا بــا نــام طعمــه کلیکــی ( )Click Baitشــناخته میشــوند .در ایــن روش ،شــما
بــه عنــوان یــک صاحب تجــارت اقــدام بــه ســفارش تبلیغــات دروغیــن و یــا اغراقآمیز
در منابــع دیگــر میکنیــد و کاربــران بــا مشــاهده آن وسوســه میشــوند تــا روی آن
تبلیــغ کلیــک کننــد .هــر کاربــر اینترنتــی یــا موبایلــی بــه صــورت روزانــه بــا چنیــن
نــوع تبلیغاتــی در وبســایتها یــا اپلیکیش ـنهای موبایلــی روب ـهرو میشــود .طــی
ســالهای اخیــر تبلیغــات زیــادی بــا عناوینــی مثــل «شــما برنــده خــوش شــانس مــا
هســتید .روی ایــن بنــر کلیــک کنیــد تــا جایــزه خــود را دریافــت کنیــد!» در ســطح
وب منتشــر شــدند .کاربــران آماتــور زیــادی هــم وجــود دارنــد کــه همیشــه گــول ایــن
نــوع تبلیغــات را میخورنــد و روی آنهــا کلیــک میکننــد .بعــد از ورود بــه آن ســایت،
ایــن کاربــر فقــط و فقــط باعــث افزایــش بازدیــد آن صفحــه شــده اســت و هیــچ چیــز
مرتبطــی عایــد او نمیشــود.
نــوع دیگــری از ســئوی کاله خاکســتری نیــز وجــود دارد کــه فقــط کاربرانــی کــه بــه
شــدت بــه چیــزی خــاص نیــاز دارنــد را مــورد هــدف قــرار میدهــد .بــه عنــوان
مثــال ،ایجــاد صفحاتــی بــا عناویــن ترغیبکننــده و در عیــن حــال دروغیــن از جملــه
ایــن مــوارد هســتند .مثـاً شــما بــه دنبــال یــک نرمافــزار خــاص هســتید کــه نســخه
کــرک شــده و رایگانــی از آن در ســطح وب وجــود نــدارد امــا در جســتجوهای خــود
بــه ســایتهای زیــادی برخواهیــد خــورد کــه بــا ادعــای اینکــه ایــن نرمافــزار را بــه
صــورت رایــگان در اختیــار شــما قــرار میدهنــد ،اقــدام بــه ایجــاد صفحــات و انتشــار
آنهــا در موتورهــای جســتجو میکننــد .وقتــی شــما وارد ایــن ســایتها شــوید،
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خواهیــد دیــد کــه لینــک دانلــودی بــرای آن نرمافــزار وجــود نــدارد و یــا اگــر لینکــی
وجــود داشــته باشــد دروغیــن و تبلیــغ اســت.
در برخــی دیگــر از ســایتها نیــز بعــد از طــی کــردن همیــن رونــد ،لینــک دانلــود یــک
فایــل فشــرده بــه شــما داده میشــود کــه رمزگــذاری شــده اســت .ســپس بــه شــما
گفتــه میشــود کــه اگــر میخواهیــد رمــز عبــور را پیــدا کنیــد ،بایــد وارد ســایت یــا
ســایتهای دیگــری شــوید .همچنیــن اســتفاده از نظرســنجیهای کام ـاً دروغیــن و
تبلیغاتــی بــرای ایــن مــورد نیــز بســیار رایــج شــده اســت .ایــن قبیــل روشهــا اگرچــه
تعــداد بیشــماری بازدیــد و ترافیــک بــرای یــک ســایت بــه ارمغــان میآورنــد ،امــا
ایــن بازدیدهــا در نهایــت منجــر بــه تــرک ســریع کاربــران و نابــودی اعتمــاد آنهــا
بــه کل آن وبســایت میشــود .متأســفانه خیلــی از وبمســترها بــه همیــن مســئله
راضــی بــوده و از همیــن طریــق و بــا کســب بازدیدهــای غیرمنصفانــه پــول زیــادی بــه
جیــب میزننــد.
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تفــاوت ســئوی کاله ســفید ،ســئوی کاله ســیاه و ســئوی کاله خاکســتری در
چیســت؟

بــا توجــه بــه مــواردی کــه ذکــر شــد ،میتــوان گفــت کــه از نظــر عملکــرد ،ســئوی
کاله خاکســتری شــباهت زیــادی بــه ســئوی کاله ســیاه دارد .چــرا کــه هــر دوی ایــن
نــوع تکنیکهــا شــامل مــوارد غیراخالقــی و نادرســت هســتند .امــا تفــاوت ایــن دو
در بحــث ریس ـکپذیری آنهــا اســت .در حالــی کــه تکنیکهــای ســئوی کاله ســیاه
همگــی برخــاف قوانیــن وب هســتند ،تکنیکهــای ســئوی کاله خاکســتری در بیشــتر
مــوارد قوانیــن خاصــی را نقــض نمیکننــد امــا در عیــن حــال ایــن راه و روشهــا
قانونــی و توصیهشــده نیــز نیســتند .بنابرایــن احتمــال اینکــه متدهــای ســئوی کاله
خاکســتری نیــز بــه زودی بــه لیســت ســیاه و ممنوعــه گــوگل اضافــه شــوند وجــود
دارد.
همچنیــن بایــد اذعــان داشــت کــه تفــاوت اصلــی ســئوی کاله ســیاه بــا ســئوی
کاله ســفید در وهلــه نخســت قانونــی بــودن ســئوی کاله ســفید و غیرقانونــی بــودن
ســئوی کاله ســیاه اســت .دومیــن تفــاوت اصلــی ایــن دو ،غیرریســکی بــودن و زمــان
زیــاد بــه نتیجــه رســیدن ســئوی کاله ســفید اســت؛ در حالــی کــه ســئوی کاله ســیاه،
ریســک شناســایی شــدن زیــادی داشــته و زمــان بــه نتیجــه رســیدن در آن خیلــی کمتر
اســت .ایــن را نیــز بــه خاطــر داشــته باشــید کــه حتــی اگــر شــانس فــرار کــردن از
شناســاگرهای گــوگل را داشــته باشــید ،نتایــج بــه دســت آمــده شــما موقتــی خواهنــد
بــود .امــا نتایــج و دســتاوردهای حاصــل از ســئوی کاله ســفید همیشــگی و بلندمــدت
هســتند.
معمــوال ً افــرادی بــه ســراغ تکنیکهــای ســئوی کاله ســیاه یــا ســئوی کاله خاکســتری
میرونــد کــه چیــز زیــادی بــرای از دســت دادن از نظــر موتورهــای جســتجو نداشــته
باشــند .افــراد دیگــری نیــز کــه بودجــهای بــرای راهانــدازی کمپینهــای قانونــی و
طبیعــی ســئو ندارنــد ممکــن اســت بــرای اســتفاده از ایــن تکنیکهــا تحریــک شــوند.
بــا ایــن حســاب تعــداد خیلــی زیــادی ســایت و تجــارت وجــود دارنــد کــه حتــی بــا
وجــود خطــر جریمــه شــدن و حــذف از نتایــج صفحــات جســتجو ،بــاز هــم بــه ســراغ
ایــن راه و روشهــا میرونــد و معتقدنــد کــه میتــوان در کمتریــن زمــان ممکــن
بیشــترین بهــره را از ایــن راهکارهــا بــرد.
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بــرای اینکــه از طــرف گــوگل و موتورهــای جســتجو جریمــه نشــویم بــه چــه
نکاتــی بایــد دقــت کنیــم؟
•بــه جــای اینکــه چنــد ســایت نامناســب داشــته باشــید ،بهتــر اســت روی یــک
ســایت عالــی کار کنیــد.
•بــه جــای کپــی بــرداری از محتــوای دیگــران یــا ایجــاد محتــوای بــی کیفیــت،
محتــوای جــذاب و مســحور کننــده منتشــر کنیــد.
•همیشه کیفیت را به کمیت ارجعیت بدهید.
•بــه جــای خریــدن لینــک بــه ایجــاد لینکهــای باکیفیــت و تبــادل لینــک بــا منابــع
معتبــر بپردازید.
•بــه جــای خواهــش و تمنــا از کاربــران بــرای معرفــی شــما ،بــا کیفیــت بــاالی کاری
آنهــا را مجــاب کنیــد تــا شــما را بــه دیگــران پیشــنهاد دهنــد.
•بــه جــای خســته کــردن کاربــران بــا ایمیلهــا و پیشــنهادات بیــش از حــد ،از
روشهــای کاربــردی ایمیــل مارکتینــگ بهرهمنــد شــوید.
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•بــه جــای اســتفاده از دههــا ابــزار گوناگــون ،فقــط از ابزارهــای تأییدشــده و مــورد
نیــاز اســتفاده کنیــد .اســتفاده بیــش از حــد از ایــن ابزارهــا میتوانــد منجــر بــه
ایجــاد اختــال در عملکــرد وبســایت شــما شــود.
•بــه جــای تمرکــز روی ایدههــای تکــراری و فــردی ،بــه ایدهپرداز یهــای نویــن و
گروهــی متکــی شــده و از ترندهــای روز عقــب نمانیــد.
•بــه جــای ارســال نظــرات اســپم و تبلیغاتــی ،در ســایتهای پرســش و پاســخ
فعالیــت کنیــد.
•بــه جــای بهرهمنــد شــدن از روشهــای هــک و یــا همــکاری بــا اســپمرها ،از
اینفلوئنســر مارکتینــگ اســتفاده کنیــد.
•بــه جــای تبلیغــات ارزان قیمــت از منابــع بــی کیفیــت از تبلیغــات  PPCگــوگل
اســتفاده کنیــد.
•بــه جــای اســتفاده بیــش از حــد از تــگ  H1در متــون ،از تگهــای  H3,H2و H4
بــه منظــور تفکیــک تیترهــای اصلــی از تیترهــای زیرمجموعــه اســتفاده کنیــد.
•بــه جــای تولیــد محتــوای تکــراری ،محتــوای قدیمــی خــود را ویرایــش کــرده و بــا
بروزرســانی آن ،یــک محتــوای تکامــل یافتــه ایجــاد کنیــد.
•بــه جــای اســتفاده از ابزارهــای اتوماتیــک بــرای تولیــد یــا ترجمــه متــون ،بــه
صــورت حرفــه ای بــه نــگارش ،ترجمــه و تولیــد محتــوا بپردازیــد.
•بــه جــای طراحــی یــک ســایت شــلوغ و پــر از منــو و  ...از یــک طراحــی ســاده و
شــیک بهــره بگیریــد.
•بــه جــای نشــر محتــوای غیراخالقــی و دروغیــن بــه منظــور جــذب بازدیــد بیشــتر،
از ایدههــای واقعــی و اخالقــی اســتفاده کنیــد.
•از درج بیــش از حــد کلمــات کلیــدی در یــک متــن ( )Keyword Stuffingبــه طــور
جــدی اجتنــاب کنید.
•از فرمتهــای نوشــتاری ضعیــف و کادربندیهــای ناواضــح و متــون ناخوانــا بــه
شــدت پرهیــز کنیــد.
•از درج بیش از حد لینک در صفحات خودداری کنید.
•از تبلیغات موسوم به  Click Baitیا طعمه کلیکی استفاده نکنید.
•امــکان درج پســت مهمــان بــرای کاربــران راه فراهــم کنیــد امــا همیشــه محتــوای
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ارســالی آنــان را بررســی کــرده تــا در صــورت مشــکل داشــتن مانــع نشــر آن مطالب
شو ید .
•از خریــد الیــک ،فالــوور و کامنــت بــرای محتــوای ســایت خــود یــا صفحــات
شــبکههای اجتماعــی پرهیــز کنیــد.
•از سایتها و منابع ضعیف بک لینک نگیرید (لینکهای سمی).
•از دریافــت بیــش از حــد تبلیغــات متنــی و بصــری خــودداری کنیــد .ایــن تبلیغــات
نــه تنهــا حجــم ســایت شــما را افزایــش داده و باعــث کاهــش ســرعت لــود شــدن
آن میشــوند ،بلکــه از لحــاظ زیبایــی و منظــم بــودن نیــز ســایت شــما بــا مشــکل
مواجــه میشــود.
•بــه جــای راهانــدازی ســایت خــود روی هاســتهای اشــتراکی و یــا هاســتهای
غیرقانونــی ،ســایت خــود را روی ســرورهای اختصاصــی و ســرورهای ابــری ایجــاد
کنیــد و از سیســتم شــبکه توزیــع محتــوا ( )CDNاســتفاده کنیــد.
•از هــر گونــه ثبــت مــکان تجــاری اشــتباهی و دروغیــن در نقشــههای گــوگل
( )Google Mapsاجتنــاب کنیــد.
•از خرید آیپی یا بازدیدهای تقلبی خودداری کنید.
•از نشــر و یــا تولیــد هرگونــه محتــوای غیرقانونــی کــه ممکــن اســت هــر نــوع
قوانینــی از جملــه قانــون کپیرایــت را زیــر پــا بگــذارد بــه صــورت جــدی پرهیــز
کنیــد.

سخن پایانی

شــاید بعضــی از راهکارهــای ســئوی کاله خاکســتری و یــا ســئوی کاله ســیاه آنقدرهــا
هــم عجیــب و بــد بــه نظــر نرســند .امــا وقتــی میتــوان بــا روشهــای اصولــی ســئوی
کاله ســفید یــک پیشــرفت مســتحکم و مانــدگار را بــه ارمغــان آورد ،چرا بــه روشهایی
تکیــه کنیــم کــه بــه جــز ریســک خطــر حــذف کــردن ســایت مــا از نتایــج جســتجو،
حتــی اگــر موفقیتآمیــز نیــز باشــند ،بــاز هــم ثبــات الزم را ندارنــد؟
الگوریتمهــای گــوگل طــی چندســال اخیــر چندیــن برابــر هوشــمندتر شــده انــد .شــاید
بعضــی از ایــن روشهــای ســئو هنــوز از چشــم رباتهــای گــوگل پنهــان باشــند ،امــا
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بروزرســانیهای بعــدی ایــن رباتهــا همگــی ایــن راهکارهــا را شناســایی کــرده و
ســایتهایی کــه قوانیــن گــوگل را نقــض کــرده باشــند جریمــه خواهنــد کــرد .بنابرایــن
بهتــر اســت دســت از ریســک کردنهــای بیمــورد و بیهــدف برداشــته و بــا تمرکــز
روی اصــول اســتاندارد ســئو یعنــی راه و روشهــای پیشــنهادی ســئوی کاله ســفید،
تجــارت اینترنتــی خــود را بــه صــورت قانونــی ،طبیعــی و بــا هویــت پیــش ببریــد.
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