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 اهمیت سئو در وبسایت

اندازی فروشگاه اینترنتی نیازی به رعایت اصول نبود و با به کاربردن تعداد زیادی از درگذشته برای راه
ی سایت خود را افزایش دهد اما باگذشت زمان و با افزایش تبهتوانست رکلمات در سایت،کاربر می

د. های سئو نیز تغییر کرهای اینترنتی و تکنولوژی گوگل، قواعد و تکنیکها و فروشگاهتعداد سایت
 .سایت بیشتر از گذشته موردتوجه قرار گرفتدر وب اهمیت سئو بنابراین

شب سایت خود را به جایگاه برتر گوگل رساند. یک توان در طولراحتی نمیامروزه مانند گذشته به
بنابراین اگر قصد دارید که سایت فروشگاه خود را بهینه نمایید تا به فروش بیشتر برسید بهتر است که 

 .ها را رعایت کنیداشید و آنهای آن آشنا بو همچنین تکنیک اصول سئو با

ه ها در کنار هم به افزایش رتبها و اصول متعددی است که این تکنیکتوان گفت سئو شامل تکنیکمی
 .دهدرا نشان می اهمیت سئو کند و این امردر سایت کمک می

 هدف اصلی سئو

ای زنظر تگ و ساختارهسازی سایت ای سایت در گوگل است که این کار با بهینههدف سئو افزایش رتبه
که گیر است و باید به این نکته توجه داشت و برای اینهای سئو وقتگیرد. فعالیتکاررفته صورت میبه

توان ی مناسب را به دست آورد و به هدف رسید باید صبر کرد و پشتکار داشت. با سئو میبتوان نتیجه
ت در ی سایتر شود که این کار به رتبهشود که بازدید سایت بیشفروش بیشتری داشت و باعث می

توان با سئو، سایت خود قدری اهمیت دارد که میبه سایت کند. سئو درموتورهای جستجو کمک می
 .کرد و همچنین باعث برند سازی سریع سایت شد را بهینه

 سایت چه تفاوتی دارد؟سئو با طراحی وب

کند. در طراحی سایت سایت است اما سئو، سایت را بهینه میطراحی سایت شامل شکل ظاهری وب
های مشتری به تمام امکانات آن نیاز است و طراح باید تمامی درخواست سایتاندازی یک وبراه برای

ها و امکانات جانبی آن باشد اما در تواند اضافه کردن تمام افزونهها میرا انجام دهد که این درخواست
وری سایت، ابزارهای ضرتوان گفت که متخصص سئو با توجه به نوع وبسئو به این صورت نیست. می

سازی سایت و همچنین بیشتر دیده شدن سایت دهد که هدف از این کار بهینهسایت قرار میآن را در 
 .دهدسایت را نشان میدر وب اهمیت سئو توسط کاربران است که این امر
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 اهمیت سئو چیست؟

 انواع روش های سئو

سیاه است. سئو کاله سفیدو کالهسئ سیاه وشود که شامل سئو کالهی کلی تقسیم میسئو به دودسته
بی ی خوشوند و گوگل نیز با این موضوع رابطهشب معروف میهایی است که در طول یکبرای تکنیک

د. کندهد و سایت موردنظر را جریمه میهای استفاده شده را تشخیص میندارد و خیلی سریع تکنیک
اه سیسفید برعکس سئوی کالههای غیرقانونی است. سئو کالهشامل تکنیک سیاهسئوکاله در اصل

 کرده ها را معرفیها و اصولی است که از تمامی قوانین اصلی که گوگل آنباشد و شامل تکنیکمی
 .کندتبعیت می

 سئو onpage 

آید و تنها افراد متخصص قادر به انجام آن هستند حساب مییک فعالیت فنی بهسئوی درون صفحه، 
لی های داخسازی تگکاری و بهینهتوان گفت که سئوی درون صفحه عملیاتی است که برای دستو می

 .شودو همچنین کدها استفاده می

 سئو offpage 

زی ساهایی است که برای بهینهطور که از اسم آن پیداست، سئوی بیرون صفحه شامل تکنیکهمان
ترنتی، توان به تبلیغات اینهای سئوی بیرون صفحه میگیرد. از نمونهسایت از بیرون مورداستفاده قرار می

ریزی و استراتژی ها نیاز به برنامهاشاره کرد که این نوع فعالیت های اجتماعیشبکه ها و همچنینکمپین
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ها کاماًل تخصصی نوع فعالیت ی مناسب را به دست آورد چراکه اینخاصی هستند تا بتوان نتیجه
 .باشندمی

 چرا سئو اهمیت دارد؟

 افزایش ترافیک سایت 
 منبع خوبی برای تبلیغات 
 فروش بیشتر 
 سایتتأثیر آن در بازدید وب 
 ایجاد برند 
 ی نتایج موتور جستجورتبه بهتر سایت در صفحه 

 بازاریابی سئو به چه معناست؟

منظور از بازاریابی سئو همان بازاریابی محتوا است، زیرا سئو مسائل فنی بازاریابی محتوا را انجام 
توان شود تا محتوا بیشتر دیده شود و میدهد که این کار برای بازاریابی محتوا بهتر است و باعث میمی

 .ردت اهمیت باالیی داسایتوان نتیجه گرفت که سئو در وبگفت که این دو مکمل یکدیگرند. پس می

 آیا سئو برای همیشه وجود دارد؟

توان برای همیشه از سئو استفاده نمود؟ در حال حاضر گوگل شاید سؤال خیلی از شماها باشد که می
راین آید. بنابروزرسانی قوانین جدید به وجود میکند و با هر بهروزرسانی میهای خود را هرروز بهالگوریتم

یت خود را به دست یک متخصص بدهید تا آن را آنالیز کند و همچنین قوانینی را که سعی کنید که سا
 .سازی کندشود را بر روی سایتتان پیادهاز سوی گوگل ارسال می

 های سئو گوگلالگوریتم

های قدیمی را کند و یا الگوریتمهای جدیدی ایجاد میطور که گفته شد گوگل هرسال الگوریتمهمان
 .کند، بنابراین بهتر است که از این قوانین پیروی کردی میروزرسانبه

 



 

 

 های سئو گوگلانواع الگوریتم

 الگوریتم پاندا 
 الگوریتم پنگوئن 
 الگوریتم دزدان دریایی 
 الگوریتم کبوتر 
 الگوریتم پیج رنک 
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