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سئو محلی
بهینه سبزی سبیت برای جستجوی محلی
ثزای دریبفز رسجِ ی ثبال در هَسَرّبی جسشجَ سب ایٌجب هیذاًیذ کِ
هحشَای خَة ٍ هزسجغی سبخشِ ایذ ٍ آى را در فضبی ٍة هؼزفی ٍ
سجلیغص ًوَدُ ایذٍ .قشی کِ ثِ سحلیل صفحبر سبیز هیذزداسیذ گَگل ٍ
هَسَرّبی جسشجَی دیگز اس ػالئن ّبی هخشلفی ثزای سصوین گیزی در
هَرد صفحِ هَرد ًوبیص ٍ چگًَگی سبیخ آى در کَئزی جسشجَ اسشفبدُ
هیکٌٌذ ٍ ٍقشی کِ هب ثزای جسشجَی هحلی ثْیٌِ سبسی هیکٌین ثبیذ ثِ
چٌذ هَضَع سَجِ داضشِ ثبضیذ .اٍلی ثْیٌِ سبسی هحشَا ٍ صفحِ
هیجبضذ .سوبهی صفحبر ٍة سبیز ضوب ثبیذ ثزای یک کلیذٍاصُ ی ثِ
خَثی سحقیق ضذُ ثْیٌِ سبسی ضًَذ ٍ ضوب ثبیذ الوبًْبی هْوی اس ًقغِ
ًظز سخصصی را ارسقب ثخطیذ .ثزای کست اعالػبر ثیطشز در هَرد سئَ
سخصصی ثِ آهَسش ّبی قجلی هزاجؼِ کٌیذ ٍلی در حذاقل حبلز ثبیذ
 ،هشي ثذًِ ٍ ،هشي را ثز ّز
حشوب ػٌَاى صفحِ ،سَضیح سگْبی
سصَیز ثْیٌِ سبسی ًوبییذ .سب ایٌجب را کِ احشوبال هیذاًسشیذ ٍلی حبال
هیخَاّین در هَرد جسشجَی هحلی صحجز کٌین.
پیبده سبزی جستجوی محلی
اٍل اس ّوِ اعالػبر سوبس ضوب اّویز ثسیبری دارد ٍ چٌذ هَرد را ثبیذ
در صفحِ سوبس ثب هب ثِ صَرسی هطخص قزار دّیذ .ثِ
رفشِ ٍ الوبًْبی هذلی کِ ثزای ًَع کست ٍ
کبرسبى هٌبست اسز را اًشخبة کٌیذ ٍلی هب هیخَاّین یک ًوًَِ اثشذایی
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اس چگًَگی ػولکزدش را ًطبًشبى دّین .فزض کٌیذ کِ ضوب یک صفحِ
سوبس داریذ کِ ًبم ،سَضیحی اس کست ٍ کبر آدرس ٍ ضوبرُ سلفٌشبى را
ًطبى هیذّذ .ثب اضبفِ کزدى چٌذ سگ ٍ سؼزیف ایي آیشوْبی هَجَد در
ثِ هَسَرّبی جسشجَ اعالػبسی در هَرد ّز هشي ًطبى
هیذّذ ٍ ثِ یبد داضشِ ثبضیذ کِ ایي سٌْب ثخص اثشذایی هبجزا اسز.
هیکزٍفزهز ّبیی ثزای ّوِ چیش ٍجَد دارد ،اس سبػشْبی اقذام ضوب
گزفشِ سب اًَاع رٍش خزیذی کِ قجَل هیکٌذ سب آیشوْبیی هخشص کست
ٍکبرسبى ّوچَى هٌَّبی رسشَراى .در حذاقل حبلز ثبیذ حشوب ًبم کست
ٍ کبر آدرس ٍ ضوبرُ سلفي را قزار دّیذ ٍ ّوچٌیي چیشّبیی هثل ایویل
کبری ،راٌّوبی هسیز یب یک ًقطِ ٍ ،یک ػکس ٍ چٌذ هشي را اضبفِ
کٌیذ.
ّوچٌیي ثبسدیذکٌٌذگبى اًسبًی را فزاهَش ًکٌیذ .ثبیذ ارسجبط داضشي ٍ
هشصل ضذى ثب ضوب سَسظ اًجوٌْب ٍ سَاثغ رسبًِ اجشوبػی ثزایشبى آسبى
ثبضذ .یک ًکشِ دیگز در هَرد اعالػبر کست ٍ کبر ضوب ایي اسز کِ
ثبیذ ّویطِ در گَضِ ی دبییي سوز راسز یب چخ فَسز در سوبهی
صفحبر ٍجَد داضشِ ثبضذ .ایي هکبًی اسز کِ هؼوَال کبرثزاى ثزای
دریبفز اعالػبر سوبس ًگبُ هیکٌٌذ ٍ ثِ ایي صَرر آًْب ثِ راحشی
هیشَاًٌذ اس ّز صفحِ ای اعالػبر سوبس ضوب را دریبفز کٌٌذ .اهزٍسُ
ّوچٌیي ثبیذ سَجِ داضشِ ثبضیذ کِ هزدم دیگز سٌْب در رایبًِ ّبیطبى در
خبًِ ضوب را جسشجَ ًویکٌٌذ ٍ ضوب ّوچٌیي ثز دسشگبُ ّبی هَثبیل در
ثیزٍى یب ادارُ ضبى ًیش جسشجَ هیطَیذ ٍ اکثز ایي جسشجَّب ثب اّذاف
دیذا کزدى ًشیجِ ّبی هحلی اسز .داضشي سبیشی کِ ظبّز خَثی دارد ٍ
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ثز دسشگبُ ّبی هَثبیل ًیش ػولکزد خَثی دارد ًِ سٌْب در هَسَرّبی
جسشجَ در دسشگبُ ّبی هَثبیل ثْشز ًوبیص هی یبثذ ثلکِ ضوب را
هغوئي هیسبسد کِ کبرثزاى سجزثِ ی خَثی ثب ضوب ٍ سبیششبى در دسشگبُ
ّبی هخشلف دارًذ.
ضوب را قبدر هیسبسد کِ سب ظبّز ٍة سبیز ثز دسشگبُ
ثزًبهِ
هَثبیل را ثجیٌیذ ٍ هیشَاًذ سبیز ضوب را اسکي کزدُ ٍ سَصیِ ّبیی اس
چگًَِ ارسقبی ػولکزد صفحِ ی هَثبیل در اخشیبرسبى قزار دّذ .اگز ضوب
هشخصص ثزًبهِ ًَیسی یب هٌجؼی در اخشیبر داریذ هیشَاًیذ ایي هطکالر
را ثب سبخز سبیز هجشایی هٌحصزا ثزای کبرثزاى هَثبیل در داهیي یب
سیزداهیي دیگزی حل کٌیذ .یب حشی ثْشز ،ضوب هیشَاًیذ اس یک عزاحی
ثب دبسخذّی ثبال اسشفبدُ کٌیذ سب ثب اًذاسُ صفحِ ًوبیص سبسگبری داضشِ
ٍ ثز دبیِ کذ سکی دزداسش ضَد .اگز ثِ دًجبل راُ حلی سزیغ ّسشیذ ٍ
یک ٍة سبیز ایسشبیی در اخشیبر داریذ هیشَاًیذ اس ضزاکز گَگل ثب
ثْزُ ثزدُ ٍ یک ًسخِ ی سزیغ هَثبیلی اس صفحششبى
ثسبسیذ.
هسشقیوب اس سبیز
رٍی ّن رفشِ اکثز هطشزیْبی ثَهی اس دسشگبُ ّبی هَثبیل اسشفبدُ
هیکٌٌٌذ ٍ اگز سبیز ضوب اعالػبر هَرد ًیبس ثزای ثبسدیذ کٌٌذگبى
هَثبیل را هْیب ًکٌذ یب اگز ثبػث ثسشِ ضذى هزٍرگزضبى ضَد هوکي اسز
هطشزیْبی ثبلقَُ خَد را اس دسز دّیذ .ثب سوزکش ثز ثْیٌِ سبسی صفحِ،
صفحِ سوبس ،ػالهز گشاری ثب هذلْب ٍ ػولکزد هَثبیل گبم درسشی را ثِ
سوز ًوبیص ثیطشز در ًشبیج جسشجَی هحلی ثز خَاّیذ داضز ٍ ایٌْب
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چیشّبیی ّسشٌذ کِ ثز صفحبر سبیز ثز آى کٌشزل داریذ .جبلت اسز
ثذاًیذ کِ اسشفبدُ اس هیکزٍفزهز ّب در ثیي کبرضٌبسبى سئَ ٍ ثْیٌِ
سبسی سبیز ثِ ػٌَاى اسکَح ثٌذی هغزح هیطَد.
بهینه سبزی جستجوی محلی گوگل
لیسز ًوبییذ سب ًشبیج
ضوب ثبیذ کست ٍ کبر خَد را در
جسشجَ هحلی ظبّز ضَد ٍ اٍلیي گبم ثزای ایي کبر ،رفشي ثِ
هیجبضذ .دیص اس ٍارد ضذى ثبیذ ًکشِ ای
ثجز ًبم هیکٌیذ ،ثْشز اسز یک اکبًز
را ثذاًیذٍ ،قشی کِ در
گَگل هجشا سبخشِ ٍ ثب آى لیسز خَد را هذیزیز کٌیذ ٍ ایي اکبًز ثبیذ ثب
هیشَاًذ
داهیي ضزکشی اسصبل یبثذ .چیشی هبًٌذ
اکبًز ضوب را ثِ کست ٍ کبر هشصل کزدُ ٍ اس اکبًز ضخصی جذا سبسد .اگز
ضوب ٍ سبسهبًی کِ ثزایص کبر هیکٌیذ سصوین ثگیزیذ کِ ًقطی ثیبفزیٌیذ،
ایي جذا سبسی هیشَاًذ ضوب را اس هطکالر ثسیبری دٍر کٌذ
کبر بب

در بهینه سبزی جستجوی محلی

ٍقشی کِ ثزای اٍلیي ثبر ٍارد سبیز هیطَیذ ،ثبیذ ضوبرُ سلفي خَد را
ٍارد کٌیذ ٍ گَگل اگز کست ٍ کبر ضوب را ثطٌبسذ ایي هَضَع را اعالع
هیذّذ .اگز ایٌکبر را اًجبم دّیذ ّز اعالػبسی کِ ثشَاًذ را ثزایشبى دز
هیکٌذ .در ایٌجب ضوب هیشَاًیذ ّز اعالػبسی کِ هیخَاّیذ را در هَرد
کست ٍ کبرسبى در اخشیبر گَگل قزار دّیذ ثٌبثزایي ضوب ثبیذ سوبهی
فیلذّبی السم ٍ ّز فیلذ اخشیبری کِ ٍجَد دارد را دز کٌیذ .ثزای ضزٍع
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ثٌَیسیذ سؼی ًکٌیذ ثزای
ًبم ضزکز را در فیلذ
گزفشي رسجِ ی ثبالسز کلیذٍاصُ ّبیی ثِ ًبم ضزکز خَد اضبفِ کٌیذ .ثِ
یبد داضشِ ثبضیذ کِ ًقل قَل ضوب ثبیذ ّویطِ ثبثز ثبضذ ٍ ثب ایي کبر در
ٍاقغ ثب هطکل رٍثزٍ هیطَیذ ٍ ّوچٌیي ضذ قَاًیي ًیش هیجبضذ .اس
آًجبیی کِ ًبم ،آدرس ٍ ضوبرُ سلفي ضزٍری اسز گبّب هیشَاًیذ اس
دیطفزض در آى اسشفبدُ کٌیذ.
یک راّی کِ ثزای ًَضشي ًبم ،آدرس ٍ ضوبرُ سلفي ٍجَد دارد کِ
اسشفبدُ اس یک فبیل هشٌی اسز .ضوب هیشَاًیذ آى را در ّزجبیی کِ
فزدی ثِ آًْب ًیبس دارد قزار دّیذ ٍ ٍقشی کِ ًقل قَل خَد را ثِ رٍس
رسبًی هیکٌیذ آى اعالػبر را در فیلذّب کذی کٌیذ .ثِ ایي صَرر
ّویطِ اعالػبر ضوب ثبثز ٍ دقیق ثبقی هیوبًذ سذس ایویلی کِ
هیخَاّیذ ثزای کست ٍ کبر ٍ ٍة سبیششبى اسشفبدُ کٌیذ را ٍارد ًوبییذ.
ثب ٍجَدی کِ ایي هَضَع اخشیبری اسز ٍلی اسشفبدُ اس آًْب هیشَاًذ
هفیذ ثبضذ ٍ ضوب هیشَاًیذ در آى سب  ۲۰۰کبراکشز سَضیح ًیش ثٌَیسیذ.
ضوب هیشَاًیذ اس کلیذٍاصُ ّبی ّذف اسشفبدُ کٌیذ ٍلی ایي ثبیذ ثشَاًذ
کست ٍ کبر ضوب را سَضیح دّذ ٍ هطشزی را سزقیت کٌذ کِ ضوب را در
هقبیسِ ثب رقیت اًشخبة ًوبیذ .در هزحلِ ی ثؼذ دسشِ ای را در لیسز
اًشخبة ًوبییذ.
دیطٌْبدّبی دسشِ ثٌذی ٍقشی ضزٍع ثِ سبیخ کٌیذ ظبّز هیطَد ٍ در
صَرر سوبیل هیشَاًیذ یکی اس دسشِ ّبی دیطٌْبدی را اًشخبة ًوبییذ.
ضوب ّوچٌیي هیشَاًیذ لیٌک دسشِ ثٌذی دیگزی را ثزای اًشخبة ۵
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ًطبى هیذٌّذ
ٍ
دسشِ اسشفبدُ ًوبییذ
کِ هطشزیبى ثِ سوز ضوب هیبیٌذ یب ضوب ثِ سوز آًْب هیزٍیذ .ثزای
ًوًَِ اگز ضوب کبفی ضبدی داریذ احشوبال هطشزیبى ثِ سوز ضوب هیبیٌذ.
ػکبس ػزٍسی اس عزف دیگز ثِ سوز هطشزیبًطبى هیزٍدّ .وچٌیي ضوب
هیشَاًیذ سبػز کبری ٍ سؼزفِ ّب را ًیش هطخص کٌیذ .ضوب هیشَاًیذ ّز
اعالػبسی کِ هیخَاّیذ را در لیسز قزار دّیذ.
ثِ یبد داضشِ ثبضیذ کِ هطشزی ّبی ثبلقَُ در آخزیي لحظِ جسشجَ
هیکٌٌذ ٍ اگز ثذاًٌذ کِ در سهبى هطخصی ثبس ّسشیذ ٍ یب ایٌکِ کبرر
اػشجبری قجَل هیکٌیذ هوکي اسز ثِ سوز ضوب ثیبیٌذ ٍ رقجبی ضوب را
اًشخبة ًکٌٌذ .ػکسْب ٍ ٍیذئَّب راّی ػبلی ثزای ًوبیص کست ٍ کبرسبى
اسز ٍ ثب آى هیشَاًیذ ًطبى دّیذ کِ در صَرر دریبفز خذهبر چِ
چیشی دریبفز هیکٌٌذ .اگز ضوب صبحت رسشَراًی ّسشٌذ ػکسی اس
غذاّبی ٍسَسِ اًگیش ،دذیزایی دٍسشبًِ ٍ جَ خَة رسشَراى هیشَاًذ
هطشزیبى جذیذی را جذة کٌذ .ضوب حشی هیشَاًیذ ٍیذئَیی اس هیش سبالد
ٍ یب راُ رفشي در سبلي دذیزایی ثگذاریذ .اگز کست ٍ کبر ضوب در
دزٍفبیلص  ۱۰ػکس یب ٍ ۵یذئَ داضشِ ثبضذ هیشَاًذ ثِ سصوین گیزی
هطشزیبى ثبلقَُ کوک کٌذ.
هیجبضذ ٍ ایي جبیی
آخزیي قغؼِ ی ایي دبسل فیلذ
اسز کِ ثبیذ خالقیز داضشِ ثبضیذ .اگز ضوب هیخَاّیذ در هَرد کست ٍ
ایي
کبر حزفی ثشًیذ ثبیذ در ایٌجب ثٌَیسیذ ٍ ثب ایٌکِ
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ثخص را در لیسز ًطبى ًویذّذ ٍلی ّوچٌبى ارسش صزف سهبى ثزای دز
کزدى ایي جشئیبر در هَرد کست ٍ کبر را دارد.
ثؼذ اس دز کزدى ایي فزم ،ثبیذ لیسز کست ٍ کبر خَد را دیص اس قزار
یک کذ سبییذی را ثزایشبى ارسبل
دادًص سبییذ ًوبییذ.
هیکٌذ کِ ایي کبر را ثب آدرس کست ٍ کبر ،ضوبرُ سلفي ٍ ٍقشی کِ آى را
دریبفز کزدیذ اًجبم هیذّذ .ضوب ثبیذ آى را در اکبًز
ٍارد ًوبییذ کِ سبییذ کٌیذ صبحت کست ٍ کبر هَرد ادػبی خَد ّسشیذ.
ٍقشی کِ لیسز گشاری سبى آًالیي ضذ ،ضوب هیشَاًیذ ثز گزدیذ آى را
ٍیزایص کزدُ ٍ یب ػکسْبی جذیذ یب ٍیذئَّبی جذیذ یب چیشّبیی کِ در
حبل حبضز قزار ًذارًذ را اضبفِ کٌیذّ .ز چِ ثیطشز در هَرد کست ٍ
کبرسبى ثِ گَگل ثگَییذ هَسَر جسشجَ راحز سز هیشَاًذ کست ٍ کبر ضوب
را درک کٌذ ٍ سزیؼشز در ًشبیج جسشجَ قزار هیگیزیذّ .ز چِ جشیئبر
ثیطشزی در لیسز داضشِ ثبضیذ هطشزیبى ثیطشزی سزقیت هیطًَذ کِ ثِ
ضوب سز ثشًٌذ.
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