کسب و کارهای اینتزنتی چگونه بز روی تغییزات الگوریتم گوگل سزمایه گذاری می کنند؟

در فٕریّ  3122گٕگم خجز ثشرگی يجُی ثز تغییزات انگٕریتى در يٕتٕر جظتجٕ ثز رٔی ایُتزَت يُتؼز کزد.
ایٍ تغییزات ثّ يُظٕر يجبسات ٔة طبیت ْبیی کّ دائًًب در حبل اَتؼبر يطبنت تکزاری ْظتُذ ایجبد ػذِ
کّ ایٍ يطبنت ٔ يحتٕا ثبرْب ٔ ثبرْب ثّ اػکبل يختهف َٕػتّ ػذِ اَذ.
يٍ ثبرْب يطبنت آَالیٍ پز اس ْؼذار جٓت آگبْی ثبساریبثبٌ ایُتزَتی ٔ تٕطؼّ دُْذگبٌ ٔة طبیت در ایٍ
يٕرد دیذِ او کّ انجتّ در يٕرد چگَٕگی طزيبیّ گذاری صبحجبٌ کظت ٔ کبرْبی ایُتزَتی کٕچک ثز رٔی
تغییزات انگٕریتى گٕگم َیش يی ثبػذ .ایٍ يمبنّ ثزای تًبيی افزادی کّ کظت ٔ کبر آَالیٍ دارَذ يُبطت
يی ثبػذ.
ثزَذگبٌ ٔ ثبسَذگبٌتؼذاد سیبدی ثبسَذِ ٔجٕد دارد کّ ثب ٔجٕد يجًٕػّ ای اس اطالػبت در حبل تمال ثزای یبدگیزی يطبنت
ْظتُذ تب ثذاَُذ چّ اتفبلی در حبل افتبدٌ اطت .تب ثب ایجبد تغییز دٔثبرِ در اطتزاتژی ْبی خٕد راْی
ثزای ػکظت دادٌ تغییزات گٕگم پیذا کُُذ .ایٍ رٔع ثظیبر ػجیّ ثّ ادايّ جُگ ثیٍ دٔ رٔع رادار
پهیض ٔ طبسَذگبٌ رادارْبی ردیبة يی ثبػذ.
در ایٍ راِ ثزَذگبَی َیش ٔجٕد دارَذ کّ يٕلؼیت کهًّ کهیذی يطبنت آَٓب يٕجت افشایغ ارتجبط آَٓب ثب گٕگم
ٔ انگٕریتى ْبی آٌ يی ػٕدَ .گبْی ثّ ثخؼی اس يطهجی کّ اس ٔة طبیت  wisetartupblog.comآيذِ
ثیبَذاسیذ کّ در اصم تٕطط systrixجًغ آٔری ػذِ اطت.

ایٍ فمط ثخؼی اس یک جذٔل آيبری گظتزدِ يی ثبػذ .آَچّ ثبیذ ػًب ثز رٔی آٌ تًزکش کُیذ در ٔالغ
طتٌٕ درصذْب ٔ يیشاٌ آٌ يی ثبػذ .اس طزیك يمبیظّ َٕػتّ ْبی ٔة طبیت ْبیی يبَُذ دایزکتٕری
يمالت يبَُذ  ezinearticle.comثب يطبنت تکزاری ثیغ اس  ٪01ػبَض خٕد را اس دطت يی دْذ.
خالصّ يطهت ایٍ اطت کّ یک ثبسیگز ثذ در گٕگم ،درصذی اس تالع خٕد را اس دطت يی دْذ ٔ
يحتٕاْبی يُبطت ٔة طبیت ْبی غُی يبَُذ ًََّٕ ْبی فٕق ،ثّ ٔطیهّ seoاَجبو ػذِ در آَٓب َفغ
سیبدی در َتبیج رَکیُگ خٕاْذ داػت.
ایٍ يٕضٕع ثزای کظت ٔ کبرْبی ایُتزَتی کٕچک چّ يفٕٓيی خٕاْذ داػت؟يًکٍ اطت فکز کُیذ کّ "ایٍ فٕق انؼبدِ اطت" ٔة طبیت ْبی يٕجٕد در ایٍ جذٔل کّ درصذْبی
ثبالیی دارَذ حتًًب ثّ صٕرت ثٓتزی ػًم کزدِ اَذ .پض يٍ ْى ثبیذ رٔػی را اَتخبة کُى تب اس يشایبی آٌ
اطتفبدِ کُى .ثهّ ثظیبری اسایٍ يؼخصّ ْب ٔ خصٕصیبت در ٔة طبیت ْبی آَالیٍ در ٔالغ ْیچ تبثیزی
ثز رٔی کظت ٔ کبر ػًب َذارد.
کبفی اطت َگبْی ثّ ٔة طبیت ْبی رطبَّ اجتًبػی کّ يٍ در جذٔل کُبر آَٓب ػاليت ضزثذر سدو
ثیبَذاسیذ ،فکز يی کُیذ چزا ایُٓب ثبیذ ثزای ػًب يٓى ثبػُذ؟ اس آَجبیی کّ ػًب ثّ ػُٕاٌ یک صبحت
کظت ٔ کبر آَالیٍ کٕچک فؼبنیت يی کُیذ ،يی تٕاَیذ ثّ يؼُی ٔالؼی کهًّ ثذٌٔ ْیچ ْشیُّ ای در ایٍ
ٔة طبیت ْب فؼبنیت اَجبو دادِ ٔ در صٕرت صزف ٔلت در ثبساریبثی آَالیٍ خٕد اس اطتزاتژی ْبی ثبساریبثی
رطبَّ ْبی اجتًبػی اطتفبدِ کُیذ.

ال رایگبٌ ثٕدِ ٔ ػًب يی تٕاَیذ ثّ طٕر يٕثز ثز رٔی اطتفبدِ اس ایٍ
اطتفبدِ اس ایٍ َٕع ٔة طبیت ْب کبي ً
ٔة طبیت ْب طزيبیّ گذاری کزدِ ٔ ثبیذ سيبٌ خبصی را ثزای اَجبو ایٍ کبر اختصبؽ دادِ ٔ یب فزدی را
ثزای ایٍ کبر اطتخذاو ًَبییذ .در ْز دٔ صٕرت ثزای اَجبو ایٍ کبر َیبس ثّ تالع داریذ ايب ثّ ػذت تٕصیّ
يی کُى کّ اس ایٍ اطتزاتژی ثّ ػُٕاٌ ثخؼی اس ثٕدجّ ثبساریبثی ایُتزَتی خٕد اطتفبدِ کُیذ.
حتی ثزای اَجبو ایٍ کبر يًکٍ اطت السو ثبػذ کّ ْشیُّ ْبی ثبساریبثی ایُتزَتی طُتی يبَُذ تزاکت ٔ
یب طبیز رطبَّ ْبی تجهیغبتی را کبْغ دْیذ َ.تیجّء تالػٓبی ػًب در ثبساریبثی آَالیٍ حتًًب در طٕل
سيبٌ ثبالتز رفتّ ٔ رػذ خٕاْذ کزد.
فیض ثٕکدر حبل حبضز فیض ثٕک ثشرگتزیٍ َمغ را در ثخغ ثبساریبثی آَالیٍ ایفب يی کُذ .ثزای ػزٔع ثبیذ پزٔفبیم
ػخصی ٔ کبری خٕد را راِ اَذاسی کزدِ ٔ ثّ رٔسرطبَی يطبنت جذیذ را ثّ صٕرت يذأو اَجبو دْیذ.
نیُک آٌ را َیش در صفحّء ٔة طبیت خٕد لزار دْیذ .ثّ سٔدی طزفذاراٌ ٔ پیزٔاٌ خٕد را پیذا کزدِ ٔ آَٓب را
درگیز يجبحث تجبری خٕد خٕاْیذ کزد.
ایٍ رٔع ثّ خٕثی ثزای ػزکت ْبی تجبری يحهی يبَُذ فزٔػگبِ ْبی خزدِ فزٔػی ٔ یب فٕق
تخصصی ٔ غیزِ کبر کزدِ اطت .فیض ثٕک ثّ طزػت در حبل تجذیم ػذٌ ثّ ػًبرِء یک در
طبسيبَذْی رٔیذادْبی آَالیٍ يبَُذ رٔیذادْبی اجتًبػی ،لذرداَی اس يؼتزیبٌ ،یبدگیزی ٔ طًیُبرْب ٔ
 ...ػذِ اطت.
یٕتیٕةدر جذٔل یٕتیٕة َیش ثز اطبص لٕاَیٍ جذیذ گٕگم ثّ خٕثی ػًم کزدِ اطت .انجتّ جبی تؼجت َیظت،
سیزا صبحت اصهی یٕتیٕة گٕگم يی ثبػذ .حبل پیؼُٓبدات يب ثزای ثبساریبثی آَالیٍ در یٕتیٕة ثزای ػًب
ایٍ اطت کّ:
ػزٔع ثّ لزار دادٌ ٔیذئٕ ْبی ثب کیفیت در ٔة طبیت خٕد ٔ یب فیض ثٕک ٔLinkedIn ،یب یٕتیٕة ًَبییذ.
يطًئُبً ْشیُّ سیبدی ثزای ػًب َخٕاْذ داػت .ثّ جبی يطبنت ٔ یب در کُبر يٕاردی يبَُذ يحتٕا،
يحصٕالت جذیذ ،ثزَبيّ ْبی ٔیژِ ٔ یب لبثهیت ْبی ػزکت يی تٕاَیذ اس ٔیذئٕ اطتفبدِ کُیذ.
در  Skypeپکیج ْبی ٔیژِء اجزایی ٔیذئٕ ثزای کًک ثّ کظت ٔ کبرْبی کٕچک ٔجٕد دارد .ايب اگز اس ایٍ
ثظتّ ْب اطتفبدِ ًَی کُیذ ،يی تٕاَیذ اس  ٔ web camیب دٔرثیٍ ْبی دطتی ثزای ضجط ٔیذئٕ ْبی خٕد
اطتفبدِ ًَبییذ.
ٔیذئٕ ْبی خٕد را ثّ کبَبل تبٌ در یٕتیٕة ارطبل کُیذ .تًبيی ایٍ يزاحم رایگبٌ يی ثبػذ .اجبسِ دْیذ
یٕتیٕة يیشثبٌ فیهى ْبی ػًب ػٕد ٔ اس ارتجبط یٕتیٕة ٔ گٕگم ٔ يشایبی آٌ در ٔة طبیت خٕد اطتفبدِ
کُیذ .اس جًهّ دطتبٔرد ْبی ٔاضح آٌ ثٓیُّ طبسی ٔة طبیت ػًب در يٕتٕر جظتجٕ خٕاْذ ثٕد.
دَیب ثزای کظت ٔ کبرْبی ایُتزَتی کٕچک در حبل تغییز اطت ،حبل ػًب يی تٕاَیذ آٌ را َبدیذِ گزفتّ ٔ
یب اس آٌ ثٓزِ ثزداری کُیذ .رطبَّ ْبی اجتًبػی يبَُذ فیض ثٕک ٔ یٕتیٕة ٔ  ...اس يحجٕثیت فٕق انؼبدِ
ثبالیی ثزخٕردار ْظتُذ ٔ ْیچ َؼبَّ ای اس کبْغ در آٌ يؼبْذِ َؼذِ اطت.

ایٍ َٕع اطتزاتژی ثبساریبثی آَالیٍ َیبس ثّ سيبٌ داػتّ تب يٕجت ارتمبء کظت ٔ کبر آَالیٍ ػًب ثیغ اس
پیغ ػٕد .اگز ُْٕس تصًیى ثّ اطتفبدِ اس ثبساریبثی ػجکّ ْبی اجتًبػی ٔ طزيبیّ گذاری ثز رٔی آٌ
َگزفتّ ایذ ،أل در يٕرد آٌ خٕة فکز کُیذ ٔ ثب یکی اس آَٓب ػزٔع ثّ کبر کزدِ ٔ ُْگبيی کّ طؼى يٕفمیت
را چؼیذیذ ،ثّ طًت دیگز ٔة طبیت ْب حزکت کزدِ ٔ اس يشایبی آَٓب َیش اطتفبدِ کُیذ.
پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجبسي
ْى اكٌُٕ ثزاي يؼبٔرِ رايگبٌ تًبص حبصم فزيبئیذ:
132- 11602423

