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آیــا تــا بــه حــال چیــزی راجــع بــه ســئوی کاله ســفید، ســئوی کاله ســیاه و یــا ســئوی 
ــد؟  ــی دارن ــه مفهوم ــن چ ــن عناوی ــد ای ــا می دانی ــنیده اید؟ آی ــتری ش کاله خاکس
بــا مدیــروب همــراه باشــید تــا در ایــن مقالــه بــه معرفــی و توصیــف ایــن مباحــث 

پرداختــه و آمــوزش و نــکات مربــوط بــه آن هــا را بــه شــما توضیــح دهیــم.

مــا چندیــن بــار در دیگــر مقــاالت وب ســایت مدیــروب بــه مســئله پیچیدگــی دنیــای 
ســئو اشــاره کرده ایــم. ســئو دنیــای گســترده ای 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 می کنیــم. همچنیــن در ادامــه تفــاوت 
ــا ایــن  اصلــی ایــن گزینه هــا و در نهایــت، راه و روش هایــی کــه بتــوان بــه خوبــی ب

ــم. ــان می کنی ــد را بی ــدم ش ــوارد هم ق م

 

سئوی کاله سفید، کاله سیاه و کاله خاکستری چه مفهومی دارند؟
ــئو دارای  ــه س ــت ک ــد گف ــث، بای ــن مبح ــادی ای ــه و بنی ــف اولی ــوان تعری ــه عن ب
تکنیک هــا و روش هــای پیاده ســازی متفاوتــی اســت. بدیهی ســت کــه برخــی از ایــن 
تکنیک هــا اســتاندارد و پیشــنهادی بــوده و برخــی دیگــر کــه منحصــرًا توســط افــراد 
حرفــه ای بــه کار گرفتــه می شــوند، ریســکی و خطرنــاک هســتند. نــوع و دســته بندی 
ــئوی کاله  ــیاه و س ــئوی کاله س ــفید ، س ــئوی کاله س ــن س ــا عناوی ــا ب ــن تکنیک ه ای

ــوند. ــناخته می ش ــتری ش خاکس
ــرای  ــون ب ــای گوناگ ــه روش ه ــاری ب ــی و انحص ــورت تخصص ــه ص ــائل ب ــن مس ای
کســب رتبــه در موتورهــای جســتجو می پردازنــد کــه برخــی از آن هــا قانونــی و برخــی 
ــا  ــن تکنیک ه ــن ای ــتند. همچنی ــوگل هس ــای گ ــامل جریمه ه ــی و ش ــر غیرقانون دیگ
ــا  ــراه باشــید ت ــا هم ــا م ــد. ب ــر مســتقیم می گذارن ــز تأثی ــران نی در بازخوردهــای کارب
ــا توضیحــات جامــع و مجــزا بــرای هرکــدام از ایــن مــوارد، درک  در ادامــه بتوانیــد ب

مناســبی از ایــن مبحــث ســئو پیــدا کنیــد.
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)White Hat SEO( سئوی کاله سفید
ســئوی کاله ســفید مجموعــه تکنیک هــای اســتاندارد و اصولــی در بحــث ســئو هســتند 
ــن و  ــران در بهتری ــی کارب ــد و واقع ــذب هدفمن ــر روی ج ــا ب ــی آن ه ــز اصل ــه تمرک ک
ایــده آل تریــن حالــت ممکــن اســت. بــا ایــن تعریــف ســاده می تــوان دریافــت کــه 
ســئوی کاله ســفید بهتریــن نــوع ســئو می باشــد کــه در نتیجــه آن، شــما بــه عنــوان 
یــک صاحــب ســایت بــه صــورت همزمــان رضایــت مخاطبیــن و همچنیــن رضایــت 
موتورهــای جســتجو را جلــب کرده ایــد. امــا همانطــور کــه قبــالً هــم گفتیــم، کســب 
رضایــت کاربــران بــه صــورت خــودکار بــه منزلــه کســب رضایــت موتورهــای جســتجو 

نیــز اســت.
ــک ســایت در  ــرد و بهینه ســازی ی ــود عملک ــی، بهب در ســئوی کاله ســفید مــالک اصل
صفحــات نتایــج موتورهــای جســتجو از روش هــای اســتاندارد و پیشــنهادی اســت. 
برخــی از مهمتریــن ایــن روش هــا اســتفاده قانونــی و طبیعــی از کلمــات کلیــدی، بــک 
ــی  ــد و بازاریاب ــث تولی ــر بح ــز ب ــی، تمرک ــی و خارج ــای داخل ــا، لینک دهی ه لینک ه
ــورت  ــه ص ــایت ب ــه س ــش رتب ــک و افزای ــک ارگانی ــذب ترافی ــت ج ــوا و در نهای محت
ــت  ــدت اس ــه طوالنی م ــفید اگرچ ــئوی کاله س ــای س ــد فرآینده ــت. رون ــی اس طبیع
ــه از  ــی ک ــًا همیشــگی هســتند. در ضمــن، راهکارهای ــج حاصــل از آن تقریب ــا نتای ام
ــن موتورهــای جســتجو  ــم آنالی ــال شــوند، شــامل جرای ــوع ســئو اعم ــن ن ــق ای طری
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ــا کمتریــن  ــا تجــارت اینترنتــی شــما ب نمی شــوند. همیــن مســئله باعــث می شــود ت
درصــد خطــر روبــه رو شــود. بنابرایــن می توانیــد بــه همیــن خاطــر، حمایــت طبیعــی 

موتورهــای جســتجو را نیــز در اختیــار داشــته باشــید.

 

 

مهمترین و  بهترین تکنیک های سئوی کاله سفید 
 

1. تحقیق کلمات کلیدی و انتخاب مؤثر آن ها
اولیــن و مهمتریــن چیــزی کــه ســایت شــما را بــه درســتی بــه موتورهــای جســتجو و 
در کنــار آن بــه مخاطبیــن معرفــی می کنــد، کلمــات کلیــدی هســتند. همــواره ســعی 
کنیــد از کلمــات کلیــدی مرتبــط، تحقیــق شــده و تأثیرگــذار اســتفاده کنیــد. همچنیــن 
ــورد  ــن م ــد. در ای ــور دهی ــاص مان ــدی خ ــه کلی ــک کلم ــط روی ی ــد فق ــعی نکنی س
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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2. روی تولید محتوای تخصصی و باکیفیت سرمایه گذاری کنید
ــراری  ــه ای مســئله ای کلیشــه ای و تک ــوای حرف ــد محت ــه مســئله تولی شــاید اشــاره ب
باشــد؛ امــا محتــوای بــا کیفیــت آنقــدر بــا اهمیــت و مؤثــر اســت کــه اگــر هزاربــار 
ــه  ــوا رابط ــرد. محت ــم ک ــن کار را خواهی ــم ای ــرار کنی ــد آن را تک ــز الزم باش ــر نی دیگ
ــی یــک ســایت دارد.  ــا بحــث ســئو و بهینه ســازی کل مســتقیم و بســیار تنگاتنگــی ب
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 

ــت! ــد داش ــی نخواه ــن ارزش ــما کوچک تری ش
ــد راهــکاری  ــه خــودی خــود می توان ــوای خــوب، ب ــد و ســرمایه گذاری روی محت تولی
فوق العــاده مؤثــر بــرای بحــث ســئوی ســایت شــما باشــد. تولیــد محتــوای انحصــاری 
احتمــاالً 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 می دهنــد 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 کسب وکارها

3. روی بحث On-Page SEO و Off-Page SEO تمرکز کنید
On-Page SEO یــا همــان ســئوی داخلــی مجموعــه مباحــث و راهکارهایــی اســت 
کــه منحصــرًا بــه بهینه ســازی اصولــی و اســتاندارد صفحــات موجــود در یــک ســایت 
بــرای حضــور در صفحــات نتایــج موتورهــای جســتجو می پــردازد. مبحــث دیگــری نیز 
بــا نــام Off-Page SEO یــا ســئوی خارجــی وجــود دارد کــه تــالش آن ارتقــاء جایــگاه 
کلــی ســایت در ســطح وب می باشــد. درواقــع On-Page SEO بــه بهینه ســازی 
ــه  ــی ک ــوط می شــود، در حال ــه مرب ــرای کســب رتب ــک ســایت ب ــی ی صفحــات داخل
ــوان  ــا کمــک آن هــا می ت ــه ب Off-Page SEO شــامل تکنیک هــای دیگــری اســت ک

بــه بهبــود و افزایــش شــهرت نــام تجــاری پرداخــت.
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بــه عبــارت دیگــر و بــه صــورت خالصــه می تــوان گفــت کــه ســئوی داخلــی شــامل 
ــودن  ــط ب ــدی و مرتب ــات کلی ــات، کلم ــوای صفح ــت محت ــون کیفی ــواردی همچ م
 Title ــای ــه تگ ه ــات از جمل ــی صفح ــاختار طراح ــازی س ــت و بهینه س ــا، کیفی آن ه
Tag، Header Tag، متــون جایگزیــن بــرای عکس هــا )Alt Text(، توضیحــات متــا، 
ســاختار آدرس صفحــات )URL(، لینکدهی هــای داخلــی و ... می شــود. در حالــی کــه 
ــای  ــه، لینکدهی ه ــار دامن ــا، اعتب ــل بک لینک ه ــواردی مث ــامل م ــی ش ــئوی خارج س
خارجــی، اســتفاده از ابزارهــا یــا شــبکه  های اجتماعــی و مســائلی از ایــن قبیــل اســت.

در بحث تکنیک های سئو، On-Page SEO از اولویت بیشتری برخوردار است.

کتاب الکترونیکی: On Page SEO یا سئو داخلی چگونه انجام می شود؟

 

 

5

https://modireweb.com
https://modireweb.com/How-is-the-On-Page-SEO-done
https://modireweb.com/How-is-the-On-Page-SEO-done


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

www.modireweb.com

4. از آدرس صفحات )URL( کوتاه و خوانا استفاده کنید
ــات  ــک آدرس صفح ــان لین ــا هم ــا URL ی ــد ام ــر نرس ــه نظ ــور ب ــی اینط ــاید خیل ش
ــند.  ــته باش ــما داش ــایت ش ــئوی س ــزایی در س ــر بس ــد تأثی ــما می توانن ــایت ش س
بهتریــن پیشــنهاد اســتفاده از آدرس هــای کوتــاه و در عیــن حــال خوانــا اســت. بــرای 

ــه نــکات زیــر دقــت کنیــد : ایــن بخــش ب
تا حد امکان آدرس صفحات را ساده و کوتاه بنویسید	 
حتمًا از کلمه کلیدی مرکزی در URL استفاده کنید	 
ــتفاده 	  ــات اس ــی در آدرس صفح ــای انگلیس ــات و معادل ه ــروف، کلم ــط از ح فق

ــد ــز کنی ــش پرهی ــن بخ ــی در ای ــات فارس ــروف و کلم ــد و از درج ح کنی
بــه هیــچ وجــه از فاصلــه )Space( بــرای 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	 
قســمت های اضافــی در URL را از بخــش تنظیمــات CMS خــود حــذف کنیــد تــا 	 

بعــد از آدرس ســایت فقــط آدرس مطلــب یــا صفحــه مــورد نظــر درج شــود
 

5. در بخــش تولیــد محتــوای متنــی و کدهــای ســایت از تگ هــای هدینــگ 
ــوید ــد ش بهره من

ــای  ــتفاده از تگ ه ــوند. اس ــتفاده می ش ــی اس ــرتیترهای اصل ــوان س ــه عن ــا ب تگ ه
ــب و  ــک مطل ــودن ی ــب ب ــی و مرت ــه زیبای ــا ب ــه تنه ــگ )Heading Tags( ن هدین
ــم  ــر مه ــک پارامت ــورد ی ــن م ــه ای ــد، بلک ــک می کن ــتاندارد آن کم ــدی اس بخش بن
ــه صفحــات ســایت ها اســت. ایــن  ــه دادن ب ــه منظــور رتب ــرای ربات هــای گــوگل ب ب
ــل اســتفاده  ــز قاب ــب ســایت نی ــن در کدهــای HTML و ســورس قال تگ هــا همچنی
هســتند. مطمئــن شــوید کــه عنــوان اصلــی ســایت شــما بــا تــگ H1 در کدهــا ثبــت 

شــده باشــد.

ــک  ــن تکنی ــش تری ــر بخ ــگ )heading tags( اث ــای هدین ــگ ه ــط: ت ــه مرتب مقال
ــاالت  ــرای ســئو مق ب
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6. محتوای قدیمی را بروزرسانی کنید
ــاز  ــد ســالی می گــذرد، در اغلــب مــوارد نی محتوایــی کــه از تاریــخ انتشــار آن هــا چن
بــه بروزرســانی دارنــد. شــما بایــد مطالــب مهمــی کــه پیشــتر منتشــر کرده ایــد را بــه 
صــورت مســتمر و طــی بازه هــای زمانــی مختلــف )بــرای مثــال هــر یــک ســال یــک 
ــه روز کنیــد. در برخــی  ــط ب ــا آخریــن اطالعــات مرتب ــار( بررســی کــرده و آن هــا را ب ب
مــوارد ممکــن اســت محتــوای منتشــر شــده ارزش ویرایــش و بروزرســانی را نداشــته 

باشــد.
ــی  ــا مطلب ــل بازنویســی شــود و ی ــه صــورت کام ــد ب ــب بای ــت آن مطل ــن حال در ای
ــی را حــذف  ــب قبل ــد و مطل ــن کاری کنی ــر چنی ــد از آن موضــوع درج شــود. اگ جدی
نکنیــد ممکــن اســت مرتکــب یکــی از سوءاســتفاده های ســئوی کاله ســیاه بــا عنــوان 
درج مطالــب تکــراری  شــوید. 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 مقالــه ای کــه در همیــن 

رابطــه در مدیــروب منتشــر کردیــم دیــدن کنیــد.

ــش  ــر افزای ــر آن ب ــت و تاثی ــی و بی کیفی ــب قدیم ــذف مطال ــد: ح ــتر بخوانی بیش
ــایت ــک س ترافی
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7. از تأثیر بسزای محتوای چندرسانه ای غافل نشوید
اگرچــه محتوایــی کــه بتوانــد تجــارت شــما را دگرگــون کنــد محتــوای متنــی خواهــد 
ــوا  ــد محت ــواع تولی ــد ســراغ دیگــر ان ــی نیســت کــه نبای ــود؛ امــا ایــن بدیــن معن ب
ــی و  ــر و اینفوگرافی هــا، فایل هــای صوت ــل تصاوی ــت. فایل هــای چندرســانه ای مث رف
ــود شــرایط ســئوی ســایت  ــر شــگفت انگیزی در بهب ــد تأثی ــو کلیپ هــا می توانن ویدئ

شــما داشــته باشــند.
ــبی از  ــی مناس ــات تکمیل ــوا اطالع ــوع محت ــن ن ــد ای ــل از تولی ــت قب ــر اس ــه بهت البت
ــا  ــگ ب ــو مارکتین ــد در بحــث ویدئ ــال می توانی ــوان مث ــه عن آن هــا داشــته باشــید. ب
ــه  ــی ن ــو و انتشــار آن در وب ســایت و دیگــر ســرویس دهنده های ویدئوی ــه ویدئ تهی
ــام تجــاری خــود را نیــز  ــه و بازدیــد ســایت بپردازیــد، بلکــه ن ــه افزایــش رتب تنهــا ب

مســتحکم خواهیــد کــرد.

مقاله مرتبط: 5 نکته برای ایجاد محتوای ویدیویی با کیفیت برای تازه کارها

8. با ترفندهای گوناگون سرعت بارگذاری سایت خود را افزایش دهید
ــًا اعــالم کــرد کــه ســرعت بارگــذاری یــک ســایت،  چنــد وقــت پیــش گــوگل صراحت
حــاال یکــی از فاکتورهــای اصلــی رتبه بنــدی بــه حســاب می آیــد. بنابرایــن می تــوان 
دریافــت کــه ایــن فاکتــور، یکــی از مهم تریــن تکنیک هــای ســئوی کاله ســفید اســت. 
ــد. یکــی از ایــن  ــرای ایــن کار وجــود دارن ــادی ب روش هــای تخصصــی و عمومــی زی
راهکارهــا اســتفاده از سیســتم CDN بــه منظــور بهینه ســازی و افزایش ســرعت ســایت 
اســت. مــا نــکات و آمــوزش تمــام راه و روش هــای تســت شــده و کاربــردی ایــن مورد 
را قبــالً در یکــی از مقــاالت مدیــروب منتشــر کرده ایــم کــه بــه شــدت توصیــه می کنیــم 
ــکات  ــا فراگیــری ایــن ن ــه صــورت دقیــق مطالعــه کنیــد؛ چــرا کــه ب ــه را ب ایــن مقال
می توانیــد قدمــی بــزرگ بــه ســوی موفقیــت در زمینــه بازاریابــی اینترنتــی برداریــد.

9. تصاویر موجود در صفحات سایت را بهینه سازی کنید
ــد.  ــب می کنن ــه خــود جل ــران را ب ــگاه کارب ــه ن ــی هســتند ک ــن چیزهای ــر اولی تصاوی
ــا  ــه خــرج داد. ام ــادی ب ــت  زی ــر دق ــن تصاوی ــد در انتخــاب ای ــه بای بدیهی ســت ک
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اســتفاده از آن هــا می توانــد منجــر بــه افزایــش حجــم کلــی صفحــات ســایت شــده 
ــد.  ــش می یاب ــذاری آن کاه ــرعت بارگ ــده و س ــاد ش ــایت زی ــم س ــه، حج و در نتیج
ــد  ــت. بای ــز اس ــک چی ــخ ی ــام داد؟ پاس ــد انج ــه کاری بای ــورت چ ــن ص ــب در ای خ
ــا  ــن و ب ــه صــورت آفالی ــر ب ــر بهینه ســازی شــوند. اگرچــه بهینه ســازی تصاوی تصاوی
ــاال  ــما ب ــر ش ــم تصاوی ــر حج ــا اگ ــت، ام ــام اس ــل انج ــری قاب ــای کامپیوت نرم افزاره
ــی؟  ــید چ ــته باش ــری را نداش ــای کامپیوت ــه نرم افزاره ــی الزم ب ــا دسترس ــد و ی باش
خوشــبختانه بــا پیشــرفت صنعــت وب، ابزارهــای آنالیــن گوناگونــی عرضــه شــده اند 

کــه در ایــن مــورد بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد.

مقاله مرتبط: 15 ابزار آنالین فشرده سازی عکس که کیفیت را کم نمی کند

 

 
10. به سراغ لینک سازی های داخلی و خارجی بروید

ــی  ــی و خارج ــازی های داخل ــفید، لینک س ــئوی کاله س ــای س ــن فاکتوره از مهمتری
ــر  ــا اگ ــد. ام ــود را دارن ــاص خ ــای خ ــا مزای ــن لینکدهی ه ــوع از ای ــر دو ن ــت. ه اس
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ــر آن را در افزایــش  ــد ایجــاد کنیــد، نتیجــه مؤث ــه صــورت هدفمن ایــن لینک هــا را ب
رتبــه و بازدیــد ســایت خــود خواهیــد دیــد. بــا یــک تعریــف ســاده بایــد گفــت کــه 
ــایت  ــات س ــر صفح ــب و دیگ ــر مطال ــک دیگ ــی درج لین ــی یعن ــازی داخل لینک س
خودتــان در یــک مطلــب و لینک ســازی خارجــی یعنــی در محتــوای مطالــب خــود و 
یــا صفحــات دیگــر ســایتتان، اقــدام بــه لینــک دادن بــه منابــع معتبــر و مرتبــط بــا 
ــده  ــع شناخته ش ــه مناب ــر ب ــژه اگ ــه وی ــی ب ــن لینک های ــد. چنی ــوا کنی ــوع محت موض

ــد. ــش می دهن ــما را افزای ــات ش ــار صفح ــند، اعتب ــوط باش مرب

مقاله پیشنهادی: 9 روش آسان برای لینک سازی هدفمند

 

 

11. با ابزارهای کاربردی گوگل شرایط سئوی سایت خود را متحول کنید
گــوگل بــه عنــوان بزرگتریــن موتــور جســتجوی اینترنتــی مهمتریــن منبعــی اســت کــه 
می توانــد بــه مــا در زمینــه بهبــود و بهینه ســازی ســایتمان کمــک کنــد. کمپانــی گــوگل 
ــاری وب مســترها شــتافته اســت. درک  ــه ی ــه ای ب ــع و حرف ــی جام ــه ابزارهای ــا ارائ ب
صحیــح از ایــن ابزارهــا و یادگیــری چگونگــی اســتفاده از آن هــا، هــزاران وب ســایت 
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ســاده را بــه پربازدیدتریــن ســایت های آنالیــن تبدیــل کــرده اســت. نگــران پیچیدگــی 
ــب  ــع ترتی ــی جام ــن بخــش مقاالت ــرای ای ــروب ب ــا در مدی ــن مســئله نباشــید. م ای
داده ایــم تــا شــما هرچــه راحت تــر بتوانیــد اطالعــات الزم بــا ایــن مقولــه را کســب 
کنیــد. دو ابــزار اساســی گــوگل بــا نام هــای گــوگل آنالیتیکــس و گــوگل وبمســتر تولــز 

می باشــند.

12. شبکه های اجتماعی را فراموش نکنید
اســتفاده مناســب و تلفیــق بــه موقــع محتــوای منتشــر شــده در ســایت بــا شــبکه های 
ــه  ــه انجــام آن توصی اجتماعــی، تکنیــک دیگــری اســت کــه در ســئوی کاله ســفید ب
ــز دارد،  ــه بازخــورد مناســبی نی ــی از پیشــنهادهایی ک ــن راســتا یک می شــود. در همی
اســتفاده از دکمه هــای بــه اشــتراک گــذاری شــبکه های اجتماعــی در مطالــب ســایت 
ــوای ســایت  ــی، شــانس نمایــش محت ــن قابلیت ــردن چنی ــا فراهــم ک اســت. شــما ب
خــود را بســیار بیشــتر می کنیــد؛ چــرا کــه کاربــران اشــتراک گــذاری محتــوای مــورد 

ــد. ــاد انجــام می دهن ــه خــود را زی عالق

مقاله مرتبط: 10 نکته مهم در تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی
 

13. لینک های خراب )Broken Links( را حذف یا ویرایش کنید
ــکات  ــر از ن ــی دیگ ــا، یک ــرایط آن ه ــی ش ــی و بازرس ــای قدیم ــه لینک ه ــیدگی ب رس
توصیــه شــده بــرای داشــتن یــک کمپیــن ســئوی کاله ســفید موفــق اســت. جالــب 
ــه نظــر  ــی ب ــی مهم ــه ظاهــر مســئله خیل ــن مســئله اگرچــه ب ــه ای ــد ک اســت بدانی
ــایت  ــای س ــا لینک ه ــد، ام ــه نمی کنن ــه آن توج ــترها ب ــب وب مس ــد و اغل نمی رس
شــما اگــر مشــکل داشــته باشــند، شــما نــه تنهــا یــک کمپیــن ســئوی خــوب را تحــت 
خطــر جــدی قــرار می دهیــد، بلکــه ممکــن اســت بــه خاطــر ارائــه لینک هــای خــراب 
در موتورهــای جســتجو، متهــم بــه اســتفاده از تکنیک هــای ســئوی کاله ســیاه شــوید. 
بنابرایــن اجــازه ندهیــد کــه ایــن مســئله ســاده زحمــات شــما را بــه راحتــی بــه مــرز 

نابــودی بکشــاند.
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14. نقشه سایت )Sitemap( سایت خود را راه اندازی کنید
نقشــه ســایت یــا ســایت مــپ یکــی از ابزارهــای بســیار مهــم در زمینــه بهینه ســازی 
ــه از  ســایت ها از نظــر موتورهــای جســتجو اســت. نقشــه یــک ســایت همانطــور ک
ــک چــارت مشــخص و دســته بندی شــده از بخش هــای  نامــش مشــخص اســت، ی
اصلــی یــک ســایت اســت کــه بــه ربات هــای موتورهــای جســتجو و ابزارهــای آنالیــن 
ــن  ــد. مطمئ ــی را می ده ــته بندی های اصل ــه دس ــریع ب ــی س ــازه دسترس ــر اج دیگ
ــد  ــر نمی دانی ــرده باشــید. اگ ــه درســتی ایجــاد ک ــه ســایت مــپ خــود را ب شــوید ک
چطــور ایــن کار را بایــد انجــام داد بهتــر اســت از یــک متخصــص وب کمــک بگیریــد.

15. بک لینک های باکیفیت و مناسب تهیه کنید
ــک و  ــت ترافی ــرای هدای ــی ب ــی و طبیع ــای اصل ــر از راه ه ــی دیگ ــا یک ــک لینک ه ب
ــا  ــا از آن ه ــه ج ــتفاده ب ــواره اس ــند و هم ــایت ها می باش ــه س ــی ب ــای واقع بازدیده
توصیــه شــده اســت. بــک لینک هــا درواقــع لینک هایــی هســتند کــه در منابــع دیگــر 
)ســایت های دیگــر( بــرای ســایت شــما ایجــاد شــده انــد. بــه عبــارت ســاده تر، بــک 
ــی لینــک صفحــات ســایت شــما در ســایت های دیگــر درج شــده باشــد.  لینــک یعن
بــرای اینکــه بــه صــورت طبیعــی و تأثیرگــذار بــک لینــک بگیریــد دو راه اصلــی پیــش 

رو داریــد :
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ــا ماننــد یــک منبــع 	  ــا کیفیــت و بســیار جــذاب تهیــه کنیــد ت راه اول: محتــوای ب
ــر ســایت ها درج شــود. از  ــورد نظــر شــما در دیگ ــب م ــک مطل ــرده و لین ــل ک عم
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 
وب مســتری 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، 	 

ــه  ــردن ب ــت ک ــا درخواس ــر و ی ــع معتب ــه مناب ــات ب ــفارش تبلیغ ــا س ــد ب می توانی
منظــور تبــادل لینــک، از دیگــر وب مســتران بخواهیــد تــا لینــک مطالــب یــا مقاالت 
شــما را در ســایت خــود قــرار دهنــد و در ازای آن مبلغــی دریافــت کــرده و یــا لینــک 

تبلیــغ آن هــا نیــز در ســایت شــما قــرار بگیــرد.

16. به صورت مستمر به بررسی وضعیت رقبا بپردازید
همیشــه و همــواره رقبایــی وجــود دارنــد کــه در زمینــه کاری شــما فعالیــت می کننــد. 
زیــر نظــر داشــتن رقبــا باعــث می شــود تــا اگــر احیانــًا شــما از ترنــد خاصــی عقــب 
افتــاده باشــید بتوانیــد متوجــه آن شــوید. هرچقــدر هــم کــه بــه کیفیــت کاری خــود 
ــف  ــی از لط ــایت ها خال ــر س ــرد دیگ ــوع عملک ــوا و ن ــی محت ــتید، بررس ــم هس مصم
نیســت. بنابرایــن ســعی کنیــد در بازه هــای زمانــی مشــخص فرصتــی را بــرای آنالیــز 
ــه  ــزی ب ــد. در ضمــن چنیــن چی ــار ســایت های رقیــب در نظــر بگیری و مشــاهده رفت
ــد،  ــع می کن ــان مطل ــه کاریت ــا زمین ــط ب ــات مرتب ــن جریان ــه شــما را از آخری جــز اینک
احتمــال اینکــه باعــث شــود تــا شــما مشــکالت و ایــرادات احتمالــی خــود را کشــف 

ــد. ــش می ده ــز افزای ــد نی کنی

بیشتر بدانید: 9 نکته ظریف برای بررسی سایت رقبا

17. به ساخت و مدیریت انجمن ها روی بیاورید
 )Forum( ــا مبحــث ســاخت انجمــن ــه شــده اســت ت در ســئوی کاله ســفید، توصی
کــه حــاال یــک نــوع بازاریابــی مجــزا شــناخته می شــود را جــدی بگیریــد. انجمــن یــا 
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ــا  ــه و ی ــد یــک بخــش جداگان ــه اصطــالح انجمــن گفتگــوی یــک ســایت می توان ب
یــک زیردامنــه )Subdomain( روی ســایت اصلــی باشــد. بــا راه انــدازی ایــن بخــش، 
ــد.  ــران فراهــم می کنی ــرای کســب بازدیدهــای طبیعــی کارب ــی ب ــی خوب فرصــت خیل
کافیســت مدتــی را بــرای پــر و بــال دادن و پــر کــردن محتــوای کافــی در انجمن هــا 
ــام شــده  ــت ن ــران ثب ــا افزایــش تعــداد کارب ــی و ب ــد. امــا بعــد از مدت زمــان بگذاری
ــب  ــه اغل ــه )ک ــن زمین ــابقه در ای ــا س ــراد ب ــران و اف ــری مدی ــه کارگی ــن ب و همچنی
ــد  ــر می توانی ــد( دیگ ــت می کنن ــی فعالی ــن انجمن های ــه در چنی ــدون هزین ــا ب آن ه
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 تاپیک هــای 
مختلــف و ارســال و دریافــت بازخوردهــای یکدیگــر، بــه کســب رونــق انجمــن شــما 

کمــک خواهنــد کــرد.

18. بهینه سازی موبایل )موبایل مارکتینگ( را فراموش نکنید
ــی  ــران موبایل ــرای کارب ــن روزهــا چــاره ای جــز اینکــه همــه تجــارت خودمــان را ب ای
بهینه ســازی کنیــم نداریــم. قبــل از هــر چیــزی، شــروع یــک تجــارت اینترنتــی مناســب 
کــه بــا صنعــت موبایل هــای هوشــمند امــروزی همــگام باشــد، داشــتن یک وب ســایت 
واکنش گــرا یــا ریسپانســیو )Responsive( اســت. 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 واکنش گــرا می باشــد.
گــوگل بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع، بــه طــور پــی در پــی اهمیــت بــاالی توجــه بــه 
کاربــران موبایلــی را بــه وب مســتران گوشــزد کــرده اســت. بهینــه بــودن یــک ســایت 
از نظــر موبایــل مارکتینــگ، یــک فاکتــور مســتحکم در زمینــه ســئوی کاله ســفید بــه 
شــمار مــی رود. مبحــث بازاریابــی بــا موبایــل نــکات ریــز و درشــت زیــادی دارد کــه مــا 
ــه ای جامــع در مدیــروب گــردآوری کــرده  همگــی ایــن نــکات و آموزش هــا را در مقال

ایــم.
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)Black Hat SEO( سئوی کاله سیاه
ســئوی کاله ســیاه در نقطــه مقابــل ســئوی کاله ســفید قــرار دارد. این نوع ســئو شــامل 
ــا  راهکارهایــی کامــالً غیرقانونــی و غیرطبیعــی از نظــر موتورهــای جســتجو اســت. ب
ــر نســبت  ــی بســیار کمت ــوان در مــدت زمان ــن روش هــا، اگرچــه می ت پیاده ســازی ای
ــور  ــتجو )SERP( حض ــای جس ــج موتوره ــات نتای ــی در صفح ــای طبیع ــه روش ه ب
پیــدا کــرد، امــا ریســک زیــادی نیــز در ایــن روش هــا وجــود دارد. گــوگل رســمًا و طــی 
بیانیه هــای متعــددی کــه منتشــر کــرده  اســت، اســتفاده از ایــن روش هــا را ممنــوع 
و برخــالف قوانیــن خــود اعــالم کــرده اســت و متذکــر شــده کــه هــر ســایتی کــه ایــن 
قوانیــن را زیــر پــا بگــذارد شــامل جریمه هــای ســنگین گــوگل و در مــوارد حــاد، حــذف 

از تمــام صفحــات نتایــج موتــور جســتجوی گــوگل می شــود.
ــا ایــن حــال وب ســایت های متقلــب زیــادی هســتند کــه روش هــای دور زدن  امــا ب
قوانیــن گــوگل را پیــدا کــرده و در حــال سوءاســتفاده کــردن از ایــن روش هــا هســتند. 
گــوگل بــا بروزرســانی الگوریتم هــای خــود در فواصــل زمانــی مختلــف و مسدودســازی 
روش هــای جدیــد ســئوی کاله ســیاه، صدهــا و هــزاران ســایت متقلــب را شناســایی 

می کنــد.
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مقاله مرتبط: آشنایی با الگوریتم های گوگل و تاثیر آن بر نتایج جستجو

از بارزتریــن تکنیک هــای مــورد اســتفاده در ســئوی کاله ســیاه می تــوان بــه مــواردی 
همچــون اســتفاده بیــش از حــد از کلمــات کلیــدی یــا Keyword Stuffing، اســتفاده 
ــای  ــا لینک ه ــون ی ــتفاده از مت ــوا، اس ــا محت ــط ب ــب های غیرمرتب ــات و برچس از کلم
ــوای  ــتفاده از محت ــا Cloacking، اس ــان کاری ی ــه پنه ــوم ب ــک موس ــی، تکنی مخف

تکــراری و ... اشــاره کــرد.

 

 

)Grey Hat SEO( سئوی کاله خاکستری
نــوع ســوم ایــن نــوع ســئوها بــا عنــوان ســئوی کاله خاکســتری شــناخته می شــود. 
ــًا  ــتری دقیق ــئوی کاله خاکس ــه س ــد ک ــر می رس ــه نظ ــئو ب ــن س ــوان ای ــه از عن اگرچ
چیــزی بیــن ســئوی کاله ســفید و ســئوی کاله ســیاه اســت، امــا درواقــع تعریــف ایــن 

ــت. ــر اس ــی متفاوت ت ــئو کم ــوع س ن
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 
ــن  ــاده ترین و مفهومی تری ــا س ــدارد، ام ــود ن ــئو وج ــوع س ــن ن ــی از ای ــی دقیق خیل
ــدون  ــی و ب ــای غیراصول ــا و روش ه ــتفاده از تکنیک ه ــئو اس ــوع س ــن ن ــف ای تعری
هویــت اســت. اگرچــه اغلــب ایــن روش هــا از نظــر گــوگل و دیگــر موتورهای جســتجو 
ــه  ــط ب ــل فق ــا در عم ــن تکنیک ه ــا ای ــد، ام ــاب نمی آین ــه حس ــن ب ــی از قوانی تخط
گــول زدن و ارائــه پیشــنهادات دروغیــن بــه کاربــران خالصــه می شــوند. بــا ایــن حــال 
گــوگل نیــز اســتفاده از ایــن تکنیک هــا را بــه هیــچ وب مســتری توصیــه نمی کنــد چــرا 

ــوگل می شــوند. ــا شــامل جریمه هــای گ ــه بعضــی از آنه ک
ــن  ــه معروف تری ــد ک ــرای ســئوی کاله خاکســتری وجــود دارن ــی ب مثال هــای گوناگون
آن هــا بــا نــام طعمــه کلیکــی )Click Bait( شــناخته می شــوند. در ایــن روش، شــما 
بــه عنــوان یــک صاحب تجــارت اقــدام بــه ســفارش تبلیغــات دروغیــن و یــا اغراق آمیز 
ــا روی آن  ــا مشــاهده آن وسوســه می شــوند ت ــران ب ــد و کارب ــع دیگــر می کنی در مناب
تبلیــغ کلیــک کننــد. هــر کاربــر اینترنتــی یــا موبایلــی بــه صــورت روزانــه بــا چنیــن 
نــوع تبلیغاتــی در وب ســایت ها یــا اپلیکیشــن های موبایلــی روبــه رو می شــود. طــی 
ســال های اخیــر تبلیغــات زیــادی بــا عناوینــی مثــل »شــما برنــده خــوش شــانس مــا 
ــا جایــزه خــود را دریافــت کنیــد!« در ســطح  ــر کلیــک کنیــد ت هســتید. روی ایــن بن
وب منتشــر شــدند. کاربــران آماتــور زیــادی هــم وجــود دارنــد کــه همیشــه گــول ایــن 
نــوع تبلیغــات را می خورنــد و روی آن هــا کلیــک می کننــد. بعــد از ورود بــه آن ســایت، 
ایــن کاربــر فقــط و فقــط باعــث افزایــش بازدیــد آن صفحــه شــده اســت و هیــچ چیــز 

ــد او نمی شــود. مرتبطــی عای
نــوع دیگــری از ســئوی کاله خاکســتری نیــز وجــود دارد کــه فقــط کاربرانــی کــه بــه 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــرار می ده ــدف ق ــورد ه ــد را م ــاز دارن ــاص نی ــزی خ ــه چی ــدت ب ش
مثــال، ایجــاد صفحاتــی بــا عناویــن ترغیب کننــده و در عیــن حــال دروغیــن از جملــه 
ایــن مــوارد هســتند. مثــالً شــما بــه دنبــال یــک نرم افــزار خــاص هســتید کــه نســخه 
کــرک شــده و رایگانــی از آن در ســطح وب وجــود نــدارد امــا در جســتجوهای خــود 
ــا ادعــای اینکــه ایــن نرم افــزار را بــه  بــه ســایت های زیــادی برخواهیــد خــورد کــه ب
صــورت رایــگان در اختیــار شــما قــرار می دهنــد، اقــدام بــه ایجــاد صفحــات و انتشــار 
ــوید،  ــایت ها ش ــن س ــما وارد ای ــی ش ــد. وقت ــتجو می کنن ــای جس ــا در موتوره آن ه
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خواهیــد دیــد کــه لینــک دانلــودی بــرای آن نرم افــزار وجــود نــدارد و یــا اگــر لینکــی 
وجــود داشــته باشــد دروغیــن و تبلیــغ اســت.

در برخــی دیگــر از ســایت ها نیــز بعــد از طــی کــردن همیــن رونــد، لینــک دانلــود یــک 
فایــل فشــرده بــه شــما داده می شــود کــه رمزگــذاری شــده اســت. ســپس بــه شــما 
گفتــه می شــود کــه اگــر می خواهیــد رمــز عبــور را پیــدا کنیــد، بایــد وارد ســایت یــا 
ســایت های دیگــری شــوید. همچنیــن اســتفاده از نظرســنجی های کامــالً دروغیــن و 
تبلیغاتــی بــرای ایــن مــورد نیــز بســیار رایــج شــده اســت. ایــن قبیــل روش هــا اگرچــه 
تعــداد بی شــماری بازدیــد و ترافیــک بــرای یــک ســایت بــه ارمغــان می آورنــد، امــا 
ــران و نابــودی اعتمــاد آن هــا  ــه تــرک ســریع کارب ایــن بازدیدهــا در نهایــت منجــر ب
بــه کل آن وب ســایت می شــود. متأســفانه خیلــی از وب مســترها بــه همیــن مســئله 
راضــی بــوده و از همیــن طریــق و بــا کســب بازدیدهــای غیرمنصفانــه پــول زیــادی بــه 

ــد. ــب می زنن جی
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ــتری در  ــئوی کاله خاکس ــیاه و س ــئوی کاله س ــفید، س ــئوی کاله س ــاوت س تف
ــت؟ چیس

ــوان گفــت کــه از نظــر عملکــرد، ســئوی  ــه مــواردی کــه ذکــر شــد، می ت ــا توجــه ب ب
کاله خاکســتری شــباهت زیــادی بــه ســئوی کاله ســیاه دارد. چــرا کــه هــر دوی ایــن 
نــوع تکنیک هــا شــامل مــوارد غیراخالقــی و نادرســت هســتند. امــا تفــاوت ایــن دو 
در بحــث ریســک پذیری آن هــا اســت. در حالــی کــه تکنیک هــای ســئوی کاله ســیاه 
همگــی برخــالف قوانیــن وب هســتند، تکنیک هــای ســئوی کاله خاکســتری در بیشــتر 
ــا  ــن راه و روش ه ــال ای ــن ح ــا در عی ــد ام ــض نمی کنن ــی را نق ــن خاص ــوارد قوانی م
ــز نیســتند. بنابرایــن احتمــال اینکــه متدهــای ســئوی کاله  قانونــی و توصیه شــده نی
خاکســتری نیــز بــه زودی بــه لیســت ســیاه و ممنوعــه گــوگل اضافــه شــوند وجــود 

دارد.
ــئوی  ــا س ــیاه ب ــئوی کاله س ــی س ــاوت اصل ــه تف ــت ک ــان داش ــد اذع ــن بای همچنی
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.
معمــوالً افــرادی بــه ســراغ تکنیک هــای ســئوی کاله ســیاه یــا ســئوی کاله خاکســتری 
می رونــد کــه چیــز زیــادی بــرای از دســت دادن از نظــر موتورهــای جســتجو نداشــته 
ــی و  ــای قانون ــدازی کمپین ه ــرای راه ان ــه ای ب ــه بودج ــز ک ــری نی ــراد دیگ ــند. اف باش
طبیعــی ســئو ندارنــد ممکــن اســت بــرای اســتفاده از ایــن تکنیک هــا 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 
ــن  ــان ممک ــن زم ــوان در کمتری ــه می ت ــد ک ــد و معتقدن ــا می رون ــن راه و روش ه ای

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؟

ــک 	  ــر اســت روی ی ــد ســایت نامناســب داشــته باشــید، بهت ــه چن ــه جــای اینک ب
ــد. ــی کار کنی ــایت عال س

ــت، 	  ــی کیفی ــوای ب ــاد محت ــا ایج ــران ی ــوای دیگ ــرداری از محت ــی ب ــای کپ ــه ج ب
ــد. ــر کنی ــده منتش ــحور کنن ــذاب و مس ــوای ج محت

همیشه کیفیت را به کمیت ارجعیت بدهید.	 
بــه جــای خریــدن لینــک بــه ایجــاد لینک هــای باکیفیــت و تبــادل لینــک بــا منابــع 	 

ــر بپردازید. معتب
بــه جــای خواهــش و تمنــا از کاربــران بــرای معرفــی شــما، بــا کیفیــت بــاالی کاری 	 

آن هــا را مجــاب کنیــد تــا شــما را بــه دیگــران پیشــنهاد دهنــد.
ــد، از 	  ــش از ح ــنهادات بی ــا و پیش ــا ایمیل ه ــران ب ــردن کارب ــته ک ــای خس ــه ج ب

ــوید. ــد ش ــگ بهره من ــل مارکتین ــردی ایمی ــای کارب روش ه
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بــه جــای اســتفاده از ده هــا ابــزار گوناگــون، فقــط از ابزارهــای تأییدشــده و مــورد 	 
نیــاز اســتفاده کنیــد. اســتفاده بیــش از حــد از ایــن ابزارهــا می توانــد منجــر بــه 

ایجــاد اختــالل در عملکــرد وب ســایت شــما شــود.
ــن و 	  ــای نوی ــه ایده پردازی ه ــردی، ب ــراری و ف ــای تک ــز روی ایده ه ــای تمرک ــه ج ب

گروهــی متکــی شــده و از ترندهــای روز عقــب نمانیــد.
ــخ 	  ــش و پاس ــایت های پرس ــی، در س ــپم و تبلیغات ــرات اس ــال نظ ــای ارس ــه ج ب

ــد. ــت کنی فعالی
ــپمرها، از 	  ــا اس ــکاری ب ــا هم ــک و ی ــای ه ــدن از روش ه ــد ش ــای بهره من ــه ج ب

ــد. ــتفاده کنی ــگ اس ــر مارکتین اینفلوئنس
ــوگل 	  ــات PPC گ ــت از تبلیغ ــی کیفی ــع ب ــت از مناب ــات ارزان قیم ــای تبلیغ ــه ج ب

ــد. ــتفاده کنی اس
 	 H4 و H3,H2 در متــون، از تگ هــای H1 ــه جــای اســتفاده بیــش از حــد از تــگ ب

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.
ــه 	  ــون، ب ــه مت ــا ترجم ــد ی ــرای تولی ــک ب ــای اتوماتی ــتفاده از ابزاره ــای اس ــه ج ب

ــد. ــوا بپردازی ــد محت ــه و تولی ــگارش، ترجم ــه ن ــه ای ب ــورت حرف ص
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 ایده هــای واقعــی و اخالقــی اســتفاده کنیــد.
از درج بیــش از حــد کلمــات کلیــدی در یــک متــن )Keyword Stuffing( بــه طــور 	 

ــاب کنید. جــدی اجتن
ــه 	  ــا ب ــون ناخوان ــف و کادربندی هــای ناواضــح و مت از فرمت هــای نوشــتاری ضعی

شــدت پرهیــز کنیــد.
از درج بیش از حد لینک در صفحات خودداری کنید.	 
از تبلیغات موسوم به Click Bait یا 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 
. ید شو

ــات 	  ــا صفح ــود ی ــایت خ ــوای س ــرای محت ــت ب ــوور و کامن ــک، فال ــد الی از خری
شــبکه های اجتماعــی پرهیــز کنیــد.

از سایت ها و منابع ضعیف بک لینک نگیرید )لینک های 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 می شــوند، بلکــه از لحــاظ زیبایــی و منظــم بــودن نیــز ســایت شــما بــا مشــکل 

ــود. ــه می ش مواج
ــا هاســت های 	  ــدازی ســایت خــود روی هاســت های اشــتراکی و ی ــه جــای راه ان ب

غیرقانونــی، ســایت خــود را روی ســرورهای اختصاصــی و ســرورهای ابــری ایجــاد 
کنیــد و از سیســتم شــبکه توزیــع محتــوا )CDN( اســتفاده کنیــد.

ــوگل 	  ــه های گ ــن در نقش ــتباهی و دروغی ــاری اش ــکان تج ــت م ــه ثب ــر گون از ه
)Google Maps( اجتنــاب کنیــد.

از خرید آی پی یا بازدیدهای تقلبی خودداری کنید.	 
ــوع 	  ــر ن ــت ه ــن اس ــه ممک ــی ک ــوای غیرقانون ــه محت ــد هرگون ــا تولی ــر و ی از نش

ــز  ــه صــورت جــدی پرهی ــا بگــذارد ب ــر پ ــون کپی رایــت را زی ــه قان قوانینــی از جمل
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 می تــوان بــا روش هــای اصولــی ســئوی 
کاله ســفید یــک پیشــرفت مســتحکم و مانــدگار را بــه ارمغــان آورد، چرا بــه روش هایی 
تکیــه کنیــم کــه بــه جــز ریســک خطــر حــذف کــردن ســایت مــا از نتایــج جســتجو، 

حتــی اگــر موفقیت آمیــز نیــز باشــند، بــاز هــم ثبــات الزم را ندارنــد؟

الگوریتم هــای گــوگل طــی چندســال اخیــر چندیــن برابــر هوشــمندتر شــده انــد. شــاید 
بعضــی از ایــن روش هــای ســئو هنــوز از چشــم ربات هــای گــوگل پنهــان باشــند، امــا 
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ــرده و  ــایی ک ــا را شناس ــن راهکاره ــی ای ــا همگ ــن ربات ه ــدی ای ــانی های بع بروزرس
ســایت هایی کــه قوانیــن گــوگل را نقــض کــرده باشــند جریمــه خواهنــد کــرد. بنابرایــن 
بهتــر اســت دســت از ریســک کردن هــای بی مــورد و بی هــدف برداشــته و بــا تمرکــز 
ــی راه و روش هــای پیشــنهادی ســئوی کاله ســفید،  روی اصــول اســتاندارد ســئو یعن

تجــارت اینترنتــی خــود را بــه صــورت قانونــی، طبیعــی و بــا هویــت پیــش ببریــد.
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