
 

 

 

 دیسفسئو کاله

 :مقاله سرفصل

  دیسفکالهسئو 
 سفیدهای سئو کالهتکنیک 
 سفیدانتخاب سئو کاله 
 سفیدهای اساسی سئو کالهروش 

 :دیسفکالهسئو 

هرد  ا   نکرهیباوجودا بندی کردد سیاه تقسیمکالهسفید و ی کالهتوان سئو را به دودستهطورکلی میبه
های بسریاری سایت در نتایج موتورهای جستجوست اما میان این دو تفاوتهد سئو افزایش رتبه وب

ها و عملکددهرای متخصرس سرئو و مردیدان سرایت ای تکنیکبه مجموعه دیسفکالهوجود دارد  سئو 
شود که در راستای حفظ یکپارچگی وی گوگل انجام میشود که بدای بهبود نتایج موتور جستجگفته می

ها توسط گوگل تعدیر  سایت شما و شدایط و قوانین موتورهای جستجو است  محدوده این تاکتیک
سرا ی یرک سرایت در ارفحات نترایج موتورهرای بهبود عملکدد و بهینه این روش هد   در شود می



 

 

هرای اسرتفاده ا  تکنیرک و تاکتیک منظوربرهو هرای اسرتاندارد و شیهرنهادی اسرت جستجو ا  روش
در اولویت قدار دادن کاربدان نسربت بره  دیسفکالههای سئو ا  این تکنیک یکی موردقبول گوگل است 

 .موتورهای جستجوست

 :کاربردیهای تکنیک

 در جهت قوانین گوگل عمل کنید. 
  باال و رسپانسیو احیحی باشدسدعت باسایت. 
  سایتتان آسان و مهخس باشدوبکارکددن با. 
  جذاب تولید کنیدمحتوای. 
 داشته باشد االتدیسایتی را طداحی کنید که نسبت به رقبا جایگاه بوب. 
   استفاده شود متا تگا. 

 :دیسفکالهانتخاب سئو 

است که هرد   یمناسبانتخاب  دیسفکاله مانی سئو  مثال انتخاب نوع سئو بستگی به اهدا  ما دارد 
 یهراروشبدندی ماندگار داشته باشید بهتد است ا   دیخواهینماما اگد ؛ ما ساخت بدندی دائمی باشد

سرئو تواننرد بره کمرک می  ی خوبی بدسیدوکارها به رتبهکسب  دیگد استفاده کنید  یدا اگد هم در این
 .سایت شما را به نتایج آخد منتقل کنند سیاهکاله

http://nasv.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/
http://nasv.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/
http://nasv.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/
http://nasv.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/
http://nasv.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/


 

 

 
 سئو کاله سفید

 :سفیدهای اساسی برای استفاده از سئو کالهروش

 UX بر روی مرکزت

 ییهاتیسراای به موضوع تجدبه کاربدی داشته است و واضر  اسرت کره آن گوگل همواره توجه ویژه
توجره داشرته باشرند  توجره  UX دارند که بره موضروع دیسفکالهشانس بیهتد بدای موفقیت در سئو 

 .است فداتدنیست و ا  آن  یسیکد نوداشته باشید که تجدبه کاربدی همان 

 Google My Business در نامثبت

آمرار  طبق های موبایلی و محلی ارتباط  یادی به یکدیگد دارند باید در نظد داشته باشیم که جستجوی
ثبت اطالعات  نیبنابدا شوند بیست دراد جستجوهای موبایلی در راستای یافتن یک مکان انجام می

وکارها بیش ا  نیمی ا  کسبشود که ضدوری محسوب می یامد  Google My Business سایت دروب
 .انداین کار را انجام داده

  دانستن نسخه موبایل مهم



 

 

، آن دسررته ا  دهرردیمررخیلرری اهمیررت  هاتیسرراگوگررل امرردو ه برره نسررخه موبررایلی  کررهییا آنجررا
رتبره خروبی در گوگرل کسرب  دهنردینمرکه به نسخه موبایلی افحات خود اهمیت  ییهاتیساوب
 .کنندینم

 محتوای ارزشمند یابیبازار 

بندی گوگل و یکری ا  راهکارهرای مهرم همه ما میدانیم که محتوا یکی ا  فاکتورهای بسیار مهم در رتبه
تولیرد محتروایی ار شرمند بایرد برا  جهرت درستی انجرام شرود است درنتیجه باید به دیسفکالهسئو 

مخاطب خود در ارتباط باشید و استفاده ا  کلمات کلیدی شدسهی را به یاد داشته باشید  یدا که توجره 
هایی کره ا نظرد محتروا  نری سرایتوب تواند نتیجه خوبی را بدایتان به ارمغان آورد به این موارد می

ی توانند رتبهکنند نمیها هدایت میندگان را به ساید سایتنیستند و ادفًا با تبلیغات و لینک با دیدکن
 .خوبی داشته باشند

 کلیدی لماتک

 RankBrain نیهمچنر وجوی کلمات کلیدی کاربدد دارنرد جهت جست ahref و Moz ابزارهایی چون
هرای مترا، خرود جای توجه به دادهکند تا بهیک سیستم یادگیدی ماشینی است که به گوگل کمک می

  .کار شده و مفهوم محتوا را درک کندبهستد

 از اسکیما استفاده

هرای بسریاری بردای مرا دارد کره اسرت و مزیت دیسرفکالهاستفاده ا  اسکیما یکی ا  راهکارهای سئو 
 :توان به موارد  ید اشاره کددها میی آنا جمله

  وجوتد محتوا بدای موتورهای جستدرک آسان 
  و کمک به کاربدان نمایش بهتد نتایج جستجو 
  ها در نتایج جستجوافزایش کلیک کاربدان بد روی سایت 

 سازی نکیل

هرای ارحی  سایت اهمیت بسیار  یادی دارند  نکته مهم این کار، سراخت لینک یبندرتبهدر  هانکیل



 

 

 .ها بدای سایت مفید هستندگونه لینکسایت شما در ارتباط هستند  اینهایی که با وباست  لینک

شتانسریل  نیقیبهخود تهیه کنید  این منبع قطع  وکارکسببهتد است که منبع اطالعاتی کامل در حو ه 
 .با خورد مناسبی ا  سوی کاربدان دریافت کند تواندیمباالیی بدای دریافت لینک دارد و همچنین 

 از دامین کوتاه استفاده کنید

در سرئوی سرایت شرما داشرته   یادیتأثید  تواندیا همان لینک آدرس افحات سایت شما میدامین 
 :انتخاب یک آدرس مناسب به موارد  ید دقت بفدمایید جهت د باش

 آدرس افحات ساده و کوتاه باشد. 
 کنید استفاده دامین ا  کلمات کلیدی مدکزی در. 
  شدهیز کنید دامینا  درج حدو  و کلمات فارسی در. 
 وجه ا  فاالههیچبه (Space) جای آن فقرط ا  بدای درج فااله بین کلمات استفاده نکنید و به

 .یا همان دش استفاده کنید (-)خط فااله 
  استفاده نکنید ا  کاراکتدهای شیچیده 

  یاچندرسانهاستفاده از محتوای 

 خیلی خوبی روی سئو ی سایت شما دارد  دیتأثمثل عکس و ویدئو مدتبط با موضوع،  یاچندرسانهمحتوای 

 اجتماعی  یهاشبکه

یکری  چداکهمثبت در سئوی سایت دارد  دیتأثاجتماعی  یهاشبکهدر  یگذار اشتداک هادکمهاستفاده ا  
در سایت  منتهدشدهمحتوای  موقعبهاستفاده مناسب و تلفیق  دیسفکالهجذاب در سئوی  یهاکیتکندیگد ا  
 است  های اجتماعیبا شبکه

 داخلی و خارجی یهایساز  نکیل

لینک و یا افحات دیگد سایتتان، به منابع معتبد و مدتبط با موضوع محتوا  تانخارجی یعنی در محتوای مطالب لینک
اگد این  است تان در یک مطلب سایت خوددیگد و افحات دیگد درج لینک مطالب  همانلینک داخلی  و کنیددهی 
 خواهند داشت ، نتیجه مؤثد در افزایش رتبه و با دید سایت شوندهدفمند ایجاد  اورتبهها را لینک


