
 

 

 روش های سئو کاله سیاه

 :های مقالهلسرفص

 تفاوت سئو کاله سیاه با کاله سفید 
 اقدامات اشتباه در جهت افزایش رتبه گوگل 
 سیاه در تولید محتواتکنیک های سئو کاله 
 سایر تکنیک های سئوی کاله سیاه 

 تفاوت سئو کاله سیاه با کاله سفید

کنولوژی گوگل، قواعد با گذشت زمان و افزایش تعداد سایت ها و فروشگاه های اینترنتی و همچنین ت
در وبسایت بیشتر از گذشته شد. برای افزایش  اهمیت سئو و تکنیک های سئو هم تغییر کرد بنابراین

 :سایت دو راه وجود داردرتبه وب

طبق قوانین رسمی سئو محتوای سایت را بنویسیم که مناسب با راه اول و استاندارد این است که ما 
الگوریتم گوگل است و بیشترین توجه را به کاربر دارد. اگر ما طبق این الگوریتم پیش برویم سایت ما 

 .شودسفید گفته میگیرد که به این روش سئو کالهبدون هر مشکلی در صفحه نخست گوگل قرار می
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روش های سئو کاله سیاه وجود دارد. سئو کاله   ی، اقدامی نامناسب به نامدر مقابل این عمل اخالق
های غیرقانونی برای کسب سیاه بدون توجه به کاربر و صرفًا جهت افزایش بازدید سایت از تکنیک

کند. افزایش بازدید سایت در ازای صرف زمان زیاد، رتبه برتر گوگل در کمترین زمان استفاده می
از آخرین تغییرات گوگل، تالش برای ایجاد محتوای مناسب و توجه زیاد به مخاطبان صبوری، آگاهی 
  .بدست می آید

شبه پیمود چون گوگل بسیار هوشمندانه عمل وسیله سئو کاله سیاه نمی توان ره صدساله را یکبه
صولی برای های غیراسیاه:مجموعه روشترین تعریف سئو کالهکرده و شما را جریمه خواهد کرد. ساده
 .وجوافزایش رتبه سایت در موتورهای جست

 تفاوت سئو کاله سیاه با کاله سفید

 اقدامات اشتباه در جهت افزایش رتبه گوگل

 ازحدسازی بیشبهینه 
 اشکاالت تولید محتوا 

ازحد سایت: وسواس زیاد در رعایت سئو سایت. یعنی روشی را انتخاب کنیم که مفید سازی بیشبهینه
گل از دست قدری افراط کنیم که نتیجه معکوس بگیریم و جایگاهمان را در گو است اما در انجام آن به

 .بدهیم



 

 

 :استفاده زیاد از کلمه کلیدی .1

درصد باید از کلمات کلیدی استفاده کنید. هنگامی که بیش  3تا 1گوگل اعالم کرده در هر صفحه بین 
فکر می کند شما محتوای مهمی ندارید و با این روش   از حد از این کلمات استفاده می کنید گوگل

ها یا ی، مترادفجای استفاده از خود کلمه کلیدکنید. بهقصد فریب کاربر را دارید و به او توجه نمی
 .توضیحات آن را به کار ببرید

 :استفاده از کلمات کلیدی نامربوط با تجارت خود .2

احتمال دارد شما تجارتی را آغاز کرده باشید که کلمات کلیدی کمی برای آن پیدا کرده باشید و برای 
بیند شود و میوجو استفاده کنید. اما وقتی کاربر وارد سایت میجذب مخاطب از کلمات پر جست

خ پرش شود و نر وجوی او ندارد بالفاصله از سایت خارج میمحتوای سایت هیچ ارتباطی با جست
 .یابد که نتیجه چیزی جز از دست دادن رتبه گوگل نیستسایت افزایش می

وکار خود استفاده قرار گرفتن در صفحه اول نباید به هر قیمتی باشد و از کلمات کلیدی مرتبط با کسب
 .کنید

 :لینک سازی تکراری .3

نداشته باشد تا کاربر به شما باید به محتوایی لینک دهید که در بخش های هدر و فوتر سایت وجود 
محتوای اصلی و درونی سایت شما دست یابد. صفحات تماس با ما،درباره ما در هدر و فوتر لحاظ 

 .شوند نیازی به لینک دهی مجدد نیستمی

 :خرید لینک .4

سیاه این است که برای قرار گرفتن در صفحه اول گوگل اقدام به خرید یکی از تکنیک های سئو کاله
یم و به این صورت رتبه سایت را بدون محتوای مناسب افزایش دهیم اما گوگل با این ترفند لینک کن

 .کندهم برخورد می

 



 

 

 روش های سئو کاله سیاه در تولید محتوا

 :در این بخش به بررسی روش های سئو کاله سیاه در تولید محتوا می پردازیم

 :محتوای کپی شده .1

تولید محتوای  باشد. درنتیجه تمام تالش ما باید در جهتترین قسمت سایت محتوای آن میمهم
وجو امتیاز خوبی کسب کنیم. کپی کردن محتوا هم راحتی در موتورهای جستباشد تا به مناسب

 .ریمه کردن سایت و هم از دست دادن کاربران را در پی داردج

 :هابندی مقالهتغییر جمله  .2

ها را تغییر این روش هم مانند محتوای کپی شده همان سرقت ادبی است با این تفاوت که جمله
 .دهیم تا دقیقا مانند مقاله اصلی نباشد

 :محتوای اتوماتیک .3

دهند و ربات با استفاده از کلمات و یدی موضوع را به رباتی میها و کلمات کلدر این روش عبارت
کند.محتوای اتوماتیک بدون تیتر و عکس و... است فقط برای کسب امتیاز افعال،محتوا تولید می

 .گوگل است نه جذب کاربر

4. Bait and Switch: 

در اینستاگرام لباسی را میبینیم نمونه بارز این ترفند که امروزه همه با آن سروکار داریم این است که ما 
که کیفیت فوق العاده ای دارد ولی بعد از دریافت سفارش متوجه می شویم هیچ شباهتی به آگهی 

 .ندارد. استفاده از آگهی های بسیار جذاب اما بدون کیفیت صرفا جهت جلب توجه مشتری است
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 :محتوای آزاردهنده و اسپم .5

ایش داده می شوند و معموال برای جلب توجه از انیمیشن و ویدئو صفحاتی که بدون انتخاب کاربر نم
استفاده میکنند. با آپدیت های جدید گوگل تعداد سایت هایی که این تبلیغات را داشتند و باعث 

 .نارضایتی کاربر می شدند به شدت کاهش یافته است

 روش های سئو کاله سیاه

 :تبادل لینک .6

دیران دوسایت باهم توافق کنند که لینک توافقی بین دو سایت برای لینک دهی به یکدیگر یعنی م
سایت های یکدیگر را در صفحه خود به اشتراک بگذارند. به این ترتیب رتبه هر دو سایت افزایش 

 .یابد.همان طور که متوجه شدید این روش هم توسط گوگل کشف و جریمه می شود

 :ایجاد رتبه منفی برای سایت رقیب .7

به محتوای سایت شما دسترسی داشته باشند شروع به لینک سازی  وقتی افراد نمی توانند مستقیما
 .مخرب برای رقبا می کنند تا رتبه شما را کاهش دهند

 :(cloaking)  پنهان کردن متن .8

روشی بود که نویسنده محتوایی ایجاد می کرد که فقط ربات های گوگل آن را می دیدند و به کاربر 
 .ه گوگل به سرعت آن را شناسایی میکندنشان داده نمی شد.خوشبختانه امروز



 

 

9. Doorway page: 

صفحه پرش به معناست که شما وارد سایتی می شوید و جمله ای حاوی این متن مشاهده می 
کنید:"برای خرید محصوالت چرم وارد لینک زیر شوید" و هنگامی که وارد آن می شوید به محتوایی 
برخورد می کنید که هیچ ارتباطی با چرم ندارد و شما فقط از صفحه ای به صفحه دیگر منتقل شده 

 .اید

 :محتوای غیرقابل مشاهده .11

این روش شبیه کالکینگ است یعنی نویسنده کلمات کلیدی را به صورت سفید در پس زمینه می 
نویسد که کاربر آن را نمی بیند و فقط برای موتورهای جست وجو قابل مشاهده است. تفاوت 

سکریپت هم قابل مخفی محتوای غیرقابل مشاهده با کالکینگ این است که در کالکینگ کدهای جاواا
 .کردن است ولی در این روش فقط متن پنهان می شود

 سیاههای سئوی کالهسایر تکنیک

 :سرقت دامنه

آمده که هنگام تایپ آدرس سایت موردنظر یک حرف را اشتباهی بنویسیم. حتمًا برای همه ما پیش
شویم. حال اگر افرادی اگر سایتی با آن آدرس اشتباه وجود نداشته باشد که ما متوجه اشتباه خود می

امنه را خریده باشند شما بدون دانستن این موضوع که این سایت، اصلی نیست وارد آن شده و آن د
تایپ کنید. اگر کسی  googlle اشتباهی google جایشوید. مثاًل بهباعث افزایش بازدید سایت می

 .تواند رتبه خوبی بگیرددامنه گوگل تقلبی را خریده باشد با ورود کاربران به آن، سایت می

 :کامنت های اسپم

اگر برای تبلیغ کسب وکار خود وارد سایتی شوید که هیچ ارتباطی با محدوده فعالیت شما ندارد و 
بدون در نظر گرفتن این موضوع اقدام به گذاشتن کامنت های تبلیغاتی خود کنید. باید به اطالع 

 .دید سایت نداردشده و تأثیری بر بازعنوان اسپم شناساییبرسانیم که این کامنت ها به

 


