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شناسایی اصول کار با بهینه 

 سازی لینک ازدیگر سایتها
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کاربرد بک لینک ها برای سئو و 
 بهینه سازی سایت

 
• سایت واژه ای است که امروزه تمامی وبمستران در دنیای اینترنت با آن آشنا 

 هستند ،می خواهیم تاثیر لینک دهی در سئو را مورد بررسی قرار دهیم.

در میان فاکتور های دیگر سئو لینک دهی توسط سئو کاران تازه کار بیشتر مورد 
استفاده قرار میگیرد ، حتی گاهی اوقات لینک دهی به عنوان یک ابزار اصلی برای 
سئو مورد استفاده قرار میگیرد ، این در حالی است که این سئو کاران درصد تاثیر 

لینک دهی را در نظر نمی گیرند ، اگر در بین فاکتور های دیگر سئو لینک دهی را  
این امتیاز را از آن خود خواهد کرد ،  ۱۰لینک دهی  ۱۰۰بخواهیم امتیاز دهیم از 

، مطمئنا باعث حساسیت  در حالی است که استفاده تنها از این فاکتور سئو 

شدن گوگل در روند سئوی وب سایت خواهد شد ، حتی این روند شاید تا پنالتی 
.دسایت هم پیش رو  
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* • افزایش سئو و بهینه  کاربران از سایت و همچنین افزایش بازدید در بک لینک ها
.آشنا می شویدبا انواع لینک ها در ادامه . سازی، کاربرد بسیاری دارند  

 

نظیر لینک هایی که در بخش نظرات و بالگ ها و یا  :لینک های دزدی 
استفاده از این لینک ها را خنثی کرد سوء . گفتگوها گذاشته می شود

rel=nofollow  می توان با استفاده از 

 لینک های تبادلی  :
به این صورت که در سایت  . این پیوندها با توافق مدیران سایت ها متولد می شوند

.به طور متقابل به هم لینک می کنند  
سایت هایی وجود دارند که هر کس می تواند لینک : رایگان برای همه 

 خود را در آنها قرار دهد

:شده   لینک های خریداری 
. برخی سایت ها برای لینک دادن به سایت های دیگر هزینه دریافت می کنند 

نوفالوو  اگر از سایت های غیر مرتبط لینک خریداری کردید به صورت: نکته
 خریداری کنید
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این لینک ها به صورت طبیعی به سایت ها و  : لینک های طبیعی

 صفحات مفید و ارزشمند داده می شود

سرویس هایی وجود دارند که به کمک آنها : سرویس های تبادل لینک 
این سرویس ها فقط در حد تبلیغات ارزش  . اعضایشان به یکدیگر لینک می کنند

 دارند نه چیز بیشتری

سعی کنید با دیگر مدیران تبادل لینک کنید، برای تماس از طریق ایمیل در  
 نوشتن و انتخاب موضوع بسیار دقت فرمایید تا نامه ی شما خوانده شود.
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اولین و مهم ترین گام برای پیشرفت در دنیای  طراحی سایت پس از
است ، در بررسی سئوی برخی از وب سایت ها این بحث سئو اینترنت 

در  بایدهاو نباید های لینک دهی روند کامال اثبات می شود ، در ادامه 
:سایت را برای شما تشریح خواهیم کرد  
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: نباید ها در لینک دهی  

 

.گرفتن لینک از وب سایت ها روش های مختلفی را دارا است: تبصره    

به تصویر زیر نگاه کنید ، برخی  :گرفتن لینک از قسمت نظرات در سایت ها -۱
از سایت ها در قسمت نظراتشان امکان گرفتن لینک را دارند ، مطمئنا دیده اید که 
وقتی می خواهید در سایتی نظر بگذارید امکان نوشتن ادرس سایت هم امکان پذیر 

 است ، و پس از تایید نظر اسم شما به لینکی که قرار داده اید لینک  می شود.
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* 
گرفتن لینک ارسال پست در انجمنها و تاالر های گفتگو روش دوم برای -2

، شما با ارسال پست می توانید  است  

 در داخل مطالب لینک بگیرید

 

 تبادل لینک با سایت ها-3

 و اما نباید ها 
هیچوقت نباید تعداد بک لینک شما در نظرات بیشتر باشد این نکته را همیشه در 
نظر داشته باشید که در سئو باید تعادل را همیشه در نظر داشته باشید ، گوگل به 
این گونه لینک ها خیلی زود شک کرده و شما را در لیست وب سایت های اسپم 

 قرار می دهد.
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از لینک دادن در سایت های خارجی سعی کنید دوری کنید ، ارائه الگوریتم کبوتر 

گوگل برای این منظور ارائه شده است ، سعی کنید از لینک های محلی بیشتر 
 استفاده کنید تا لینک دهی در سایت های خارجی 

روند منطقی لینک دهی را همیشه در نظر داشته باشید ، لینک دهی نباید با سیر و  
 ۱۰۰بیش از و ع شیب تند انجام پذیرد ، یعنی مثال شما در یک هفته اول شرو 

لینک به سایتتان دهید ، روند باید کامال طبیعی باشد ، اگر گوگل روند غیر منطقی 
 شما وجود دارد پنالتی شدن سایت لینک دهی را در سایت شما رصد کند احتمال

از سایت های بی ارزش لینک نگیرید ، وقتی می خواهید از سایتی لینک بگیرید 
برای سنجش اعتبار رنک الکسا و رنگ گوگل . حتما اعتبار آن را در نظر بگیرید

.سایت را بررسی کنید  
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به شدت بپرهیزید این نکته … از دادن لینک به نقطه ، ویرگول یا عالمت سوال و 

.شدباعث پنالتی شدن شما خواهد  . 

  :توجه

اگر اطالعات زیادی از سئو ندارید پیشنهاد میکنم هیچگاه از ترفند لینک دهی 
استفاده ننمایید ، اغلب سایت هایی که پنالتی می شوند دلیلش استفاده نادرست و  

.پس از این شمشیر دو لبه به شدت مراقب باشید. بیش از اندازه از لینک دهی است  

   

 LINK BUILDINGلینک بیلدینگ 

لینک بیلدینگ شناخته می شود  ساخت و دریافت لینک که به طور عام با نام  
فاکتورترین مهم    نظر موتور های جستجوگر بخصوص از  بهینه سازی سایت و سئو 

 بینگ است.  لینک بیلدینگ به طور کلی به دو قسمت تقسیم می شود:
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(Natural link building)لینک سازی طبیعی  ۱-  

(Manual link building)لینک سازی دستی   2-  

طبیعی  لینک سازی (Natural link building) 

لینک بیلدینگ طبیعی به روش لینک سازی ای گفته می شود که شما با استفاده از  
نوع روش لینک  این. روش هایی دیگران را تشویق می کنید تا به شما لینک دهند

.سازی، روش پیشنهادی موتور های جستجوگر است  

اما ساخت لینک در این روش زمان زیادی می برد و در کلمات کلیدی پر   رقابت .
دبه نتیجه نمی رس  
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. 
دستی  لینک سازی (Manual link building) 

لینک بیلدینگ دستی نیز به روش لینک سازی ای گفته می شود که شما لینک 
موتور های  . های سایت خود را به صورت دستی و توسط خودتان می سازید

صورت شناسایی سایت  جستجوگر سالهاست که با این روش مشکل دارند و در  

با این روش هستند را جریمه می کنند هایی که مشغول ساخت لینک  
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 تاثیر لینک های 
NOFOLLOW 

هستند، آیا به  نوفالوو  لینک های موجود در اینترنت به صورت% 6۰امروزه بیش از 
از این حجم زیاد لینک و تاثیر لینک های چشم   نظر شما موتور های جستجوگر

 پوشی می کنند و آن ها را دنبال نمی کنند؟
.است خیرجواب قطعا    
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 از نگاه موتور های جستجوگر چیست؟
nofollow  

به لینک هایی گفته می شوند که توسط موتور های جستجوگر ( لینک های نوفالو
.دنبال نمی شوند و تاثیری بر روی رتبه سایت ندارند  

 nofollowاز نگاه من چیست؟

آن  به لینک هایی گفته می شوند که پیوند های با کیفیت nofollowلینک های 
توسط موتور های جستجوگر دنبال شده و بر روی رتبه سایت تاثیر مستقیم می 

مانند پیوند های ویکی پدیا و شبکه های اجتماعی گذارند،  
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نوفالوو  تاثیر لینک های  

این به این  . موتور های جستجوگر بعضی از لینک های نوفالو را دنبال می کنند
توجه می  nofollowمعنی است که موتور های جستجوگر به برخی از لینک های 

کنند و از آن ها هم در رتبه بندی و هم در ایندکس کردن صفحات استفاده می 
.دکنن  

نوفالوو  نحوه دریافت لینک  
از طریق قراردادن کامنت و درج : پیوند های نوفالو به چند صورت دریافت می شوند

لینک در دیگر وب سایت ها، از طریق اشتراک گذاری مطالب در دیگر سایت ها و  
 دریافت لینک از آن ها مانند شبکه های اجتماعی و ویکی پدیا
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 قوانین و استراژی لینک سازی نوفالو

 لینک سازی نوفالو
 :، بهتر است تا این نکات را رعایت نمایید   لینک بیلدینگ برای به صورت نوفالوو

 بهتر است تا لینک های کامنتی را با کلمه کلیدی نگیرید
تی را در از سایت های و صفحات مرتبط با سایت خود نهای کام بهتر است تا لینک 

 بگیرید
 بهتر است تا همه لینک های سایت را از سایت های با کیفیت بگیرید
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و مزرعه  LINK FARMمزرعه لینک 

 CONTENT FARMمحتوا 

  (Link farm)مزرعه لینک چیست؟ 

Manual link farm (مزرعه لینک دستی)  برخی از سایت ها که عمدتا
لینک بک سایت های خرید و فروش  هستند برای کسب درآمد بیشتر شروع به  

ا قیمت پایین می کنند، وب مستران ایرانی هم که از بفروش لینک انبوه 
پس از مدت  شروع به خرید اینگونه سایت ها می کنند در نتیجهخواسته   خدا

ها لینک بی کیفیت به سایت های غیر مرتبط  ۱۰۰سایت فروشنده لینک  کوتاهی
به وجود می آید و  Link farmبا موضوع سایت خود دارد، در اینجاست که پدیده 

.سایت پس از شناخته شدن توسط موتور های جستجوگر جریمه می شود . 
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Non-manual link farm (مزرعه لینک غیر دستی)  متاسفانه در این
سئوکاران مقصرند: ، برخی از سئوکاران سودجو جهت باال بردن رتبه  سئو مورد

دیگر سایت   سایت های طرف قرارداد خود شروع به ایجاد صفحات غیر مرتبط در 
سازی بک لینک ها می کنند و لینک خود را در آن ها قرار می دهند، این ماه ها  

ادامه پیدا می کند و رتبه سایت لینک دهنده کمتر و رتبه سایت لینک گیرنده 
که گوگل تشخیص می دهد که این سایت اسپمر  بیشتر می شود تا هنگامی

است، بنابراین پس از تشخیص هم رتبه سایت لینک گیرنده و هم  Link farm و
 رتبه سایت لینک دهنده در معرض خطر قرار می گیرد
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  یاز سایت ها و چه به طور غیر دستی دریافت لینک چه به طور دستی: نکته

و رتبه سایت آسیب زده و باعث پنالتی  سئو سایت لینک فارم به شدت به وضعیت
لینک فارم به شما لینک داده  اگر متوجه شدید که کسی از سایت. سایت می شود

 کنیدrepاست و آن را حذف نمی کند بهتر است تا با استفاده ابآن ها را به گوگل 

  (Content farm) مزرعه محتوا چیست؟

به صورت دستی و یا غیر دستی  سایت های مزرعه محتوا سایت هایی هستند که
محتوای . شروع به تولید محتوای غیر استاندارد، تکراری و بی کیفیت می کنند
خبرخوان  اینگونه سایت ها که در ایران هم کم نیستند معموال توسط ربات های

سایت های مزرعه لینک پس از شناسایی توسط موتور های . تولید می شوند
 جسجتوگر جریمه و معموال پنالتی می شوند
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از نگاه  Content Farmو مزرعه محتوا  Link Farmمزرعه لینک 
 موتور های جستجوگر

از  Content farmو هم سایت های  Link farmبه طور کلی هم سایت های 
وگر در دسته سایت های اسپم قرار می گیرندجنظر موتور های جست  
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رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته 
پیوسته رودرهرو آن است که آهسته و            رود  

چگونه در زمان ساخت لینک ها حواسمان باشد که لینک های بد و بی ارزش  
نشویم؟( غیرقانونی)نسازیم تا وارد سئو منفی   

 این مسئله بسیار مهم است
حاال باید به اشتباهاتی که گاهی از سوی برخی از افراد رخ می دهد اشاره کنم و  

. شما را از آن ها به شدت منع کنم  

این طور نباشد که ناگهان شروع کنید به ساخت ده ها ! به اندازه لینک بسازید 
 لینک و ناگهان هم این کار را رها کنید
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برای افزایش تعداد لینک ها باید  .کم کم شروع به ساخت لینک کنید و این کار را همواره ادامه دهید

یعنی مثال .لینک هایتان باید از همه طریق و به همه صورت ساخته شود.شرایط خاصی داشته باشید
م ها ، هم رهم در شبکه های اجتماعی لینک بسازید و هم در ف follow  و بسازید nofollow 

در هنگام ساخت لینک ها به همان اندازه ای که لینک می سازید ، آن صفحه لینک شده را هم بروز 
پست جدید و با کیفیت  20لینک ارزشمند باکیفیت می سازید باید حداقل  50مثال اگر روزی .کنید

اگر می دانستید این مسئله چقدر ارزشمند است و چه تاثیری دارد همه . )هم در سایت قرار دهید
.اصول کاریتان را رها می کردید و فقط بر این اساس کار می کردید  

تا می توانید از سایت های ساخت لینک گروهی چه به صورت رایگان و چه به صورت پولی استفاده 
این سایت ها که در اروپا برای خود امپراطوری راه انداخته اند عموما از لینک های بی کیفیت .نکنید

مثال طبق بررسی .استفاده می کنند این شبکه های ساخت لینک که شبکه های کالسیک هستند  
 ترکیبی از لینک های زیر را عرضه می کنند 

 وبالگها
 شبکه های اجتماعی

 صفحات ویکی و
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بیشتر لینک های وبالگها کیفیت محتوایی پایینی دارند و بیشتر دامنه ها تصادفی  

(و یا با موضوع مورد نظر شما.)هستند و ارتباطی با بازاریابی اینترنتی ندارند  

دامنه هایی که فقط )همچنین در بین آنها تعداد کمی دامنه اجاره ای وجود دارد 
، فقط برای تاکید مضاعف بر اسپم بودن ( برای مدت کوتاهی است که باال آمده اند

.که برخی از دامنه های اجاره ای دارای رنک باالی اسپم هستند)  

یعنی این طور نباشد که فقط .از مخلوطی از لینک ها استفاده کنید dofollow  با
 رنک باال بسازید 

با رنک  nofollowبا رنک باال بسازید ، هم با رنک پایین و هم  dofollowهم 
 باال

حتی بعضی وقت ها نیاز است که از دامنه های بدون رنک اما با محتوای کامال 
 مشابه و با کیفیت لینک بگیرید
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 لینک بیلدینگ اصولی  

 لینک سازی اصولی

لینک سازی طبیعی سئو مسترز| لینک بیلدینگ اصولی    

فرض نمایید شما به عنوان یک خریدار به فروشگاهی مراجعه مینمایید و مایل هستید که 

بهترین آفرها یا پیشنهادان آن فروشگاه که خود آن را یافته اید و یا از دیگران تعریف آن را 

. شندیه اید را از زبان فروشنده بشنوید  

پس شما نیازمند تعریف و اطمینان فروشنده به محصول و همچنین معرفی بهترین محصول با 

شما به عنوان خریدار واقعی به فروشگاه مراجعه کرده اید و برای . کمترین هزینه هستید

فروشنده ارزش قایل شده اید که زمان خود را در اختیار او گذاشته اید پس یک فروشنده خبره 

عالوه بر ارزشمند دانستن یک فرد به فروشگاه او مراجعه مینماید با خبرگی خود دیگر 

 .محصوالت خود را برای فروش به خریدار به او عرضه مینماید

خریدار از سردرگم شدن در بین محصوالت بیزار است و میخواهد در مدت زمان کوتاه به 

دنتیجه یعنی همان خرید محصول برس  
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 با پنالتی گوگل خداحافظی کنید

 چگونه لینک سازی اصولی نماییم ؟
 

لینک بیلدینگ اصولی در بهینه سازی وب سایت باید شما را از گمراهی دور نماید و  
عالوه بر این که بهترین محصوالت را به شما نشان میدهد بتواند با قدرت مقاله خود 

.محصول هدف را به شما نمایش دهد تا شما آن را با توضیحات قبلی تهیه نمایید  
لینک سازی غیر اصولی با الگوریتم های موجود میتواند سایت شما را از دید  

 موتورهای جست و جو گر و از دید مشتریان شما جریمه نماید.
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. 
و جریمه شدن  Bounce Rateجریمه از دید مشتریان شما فرار از سایت میباشد 

میباشد که جریمه شدن و دیگر  Penaltyاز دید موتورهای جست و جو گر 
های سایت شما الگوریتم ها را درمقاله  الگوریتم های گوگل میتوانید  

دمشاهده نمایی  
در یک مقاله میتواند شما را در ارتباط بیشتر بین مقاالت کمک  میزان مرتبط بودن 

نماید و در صورتی که موتورهای جست و جو گر بتوانند بهترین های وب سایت 
شما را ببینند و آنها را دسته بندی نمایند مقاالت شما و همچنین سایت شما در  

 لینک بیلدینگ موفق بوده است

www.seoosite.ir 



* 

 
فقط موتور ها نیستند پس ما باید بتوانیم چه از طریق  لینک بیلدینگ هدف از
جذب مخاطب مقاله ای چه در بیرون از وب سایت با لینک بیلدینگ خارجی و 
مرتبط با بیزینس ما مشتریان بیشتری را جذب  شبکه های اجتماعی استفاده از

نماییم و رضایت آنها را درارائه خدمات و معرفی بهترین محصول به آنها نشان 
  .دهیم

 

www.seoosite.ir 



اسئو لینک ه  

 
کردن لینک ها باید ابتدا شما به پاک کردن لینک های مخرب یا اعمال  سئو برای

nofollow   به لینک های مخرب انجام دهید که مثال در قسمت نظرات سایت
رو به لینک ها  nofollowخود باید حتما توجه داشته باشید که ویژگی 

و با پاک کردن لینک های مرده،و سایت هایی که شما را لینک نکرده اند .دادهباشید
فرض کنید شما در ..با یه مثال توضیح میدهیم.و بهینه کنید سئو لینک های خود را

حال نوشتن یک پست جدید در سایت خود هستید و درون مطالب خود بعضی 
و بعضی از کلمات را به خارج از  ( پیوند داخلی)کلمه ها را به دیگر مطالب سایتتان

.پیوند میدهید( پیوند خارجی)سایت خودتان  
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خب در اینجا برای پیوند داخلی سایت خود نیازی به درنظر گرفتن ویژگی خاصی 
 nofollowبرای لینک نیست ولی برای پیوند های خارجی میباست از ویژگی 

برای . استفاده کنید nofollow کردن لینک ها میبایست؛ 

:از تگ زیر استفاده کنید  

<a href=”http://www.seoosite.ir” rel=”nofollow”>SEO</a> 
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رعایت برخی موارد مهم در   
 ساخت بک لینک
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 برخی موارد مهم در ساخت بک لینک 

هستند و  سئو وب سایت ساختار لینک و مخصوصا ساخت بک لینک قلب تپنده
همانقدر که توجه به آن ها سودمند است، عدم توجه به آن ها عواقب بدی را در پی 

اگر ندانید از چه راهی باید ساخت بک لینک را انجام دهید، خطرات .خواهد داشت
بدی در انتظار شما خواهد بود و می تواند به جریمه شدن شما توسط گوگل ختم 

.شود  

پس دیدگاه بعضی افراد که ساختن لینک را کاری در حد فعالیت های معمولی و  
 عادی سئو دانسته که نیاز به توجه خاصی ندارد به کلی رد می شود



:استفاده از تکنیک های نوین ساخت بک لینک  

،ساخت بک لینک های پراهمیت و قوی فاکتوری است  Off-site برای رتبه بندی
نباید تصور کنید که شما .که توسط موتورهای جستجو مورد بررسی قرا می گیرد

قادرید تا به راحتی هرچه تمام تر و پشت سرهم برای یک وب سایت لینک بسازید 
اگر فعالیت های شما  .و در مقابل انتظار بهبود رتبه وب سایت را نیز داشته باشید

اصول و قواعد مربوط به ساخت بک لینک ها را رعایت نکند، سایت شما جریمه  
 .خواهد شد

به کمک روش های زیر از جریمه شدن محفوظ خواهید ماند و می توانید به بهبود 
 رتبه وب سایت خود امیدوار باشید
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فعالیت کردن در دیگر وب سایت ها در 

 ساخت بک لینک

مقوله پست مهمان توجهی خاصی راطلب می کند و شما باید بدانید که گوگل 
غربالگری ساخت بک .درباره جریمه پست های مهمان اسپم با کسی شوخی ندارد

لینک و پست های مهمان که ارزش کمی دارند رفته رفته با پیشرفت الگوریتم های  
و آن ها این دسته از پست ها را  ( به بیانی بدتر می شود) بهترموتورهای جستجو 

. چون این گونه محتوا ها را اضافی و سربار تلقی می کنند. حذف می کنند  
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مطمئنا هیچ کس دوست ندارد تا از وب سایت وی فقط برای ساخت بک لینک 
افراد می .استفاده کنید و به تولید محتوای خوب برای وی اهمیتی قائل نشوید

خواهند تا برای وب سایت آن مطالب و محتوای قوی تولید کنید تا کاربران و 
درباره ارتباط بین پست مهمان و بک لینک ها می توان  .خوانندگان از آن بهره ببرند

اگر انجام این کار را  . گفت که هدف بالگینگ خارجی، کسب بک لینک ها نیست
آغاز کنید، به زودی بعد از آگاه شدن مدیریت از این موضوع شغل خود را از دست 

هدف اصلی سودمندی مطلب تا حد امکان و روشن، با ارزش بودن . خواهید داد
خارج از این موارد و در ادامه شما قادرید تادر محتوا به صفحات یا مطالب . است

فراموش نکنید که بالگینگ خارجی و یا به زبان عامیانه، .خودتان نیز لینک دهید
 پست مهمان یک روش قدرتمند برای رشد یک برند و تجارت به شمار می آید.
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 بهره گرفتن از اینفوگرافیک ها

گر شک دارید که استفاده از نمودارها و گراف های اطالعاتی هنوز برای ساخت بک 
لینک مفید و سودمند است،باید گفت که درو هندریکس از کارشناسان سایت علمی 

و از پیشروهای فعالیت در سئو، در یکی از مقاله  AudienceBloom تحقیقاتی
اینفوگرافیک ها ” اینطور عنوان کرده است که  2۰۱۵های چاپ شده اش در سال 

 ” هنوز برای ساختن لینک مفید هستند

بهره گرفتن از از نمودارها و گراف های اطالعاتی در ساخت بک لینک اهمیت ویژه  
ای دارد و باید از آن ها به طرز مناسبی استفاده کرد، به طوری که استفاده از  

اینفوگرافیک ها در وب سایت های معروف دنیا به یک استراتژی مهم تبدیل شده 
 است.
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بهترین و بدترین بک لینک برای سئو 

 سایت چیست؟

 نقش مهمی ایفا می کند بک لینک بهینه سازی سایت کی دیگر از عواملی که در
(backlink)  

. به معنی لینکی که از سایتی دیگر به سایت شما می شود می باشد بک لینک
کارشناسان بک لینک را خطرناکترین قسمت سئو می دانند ، چون ممکن است 

 .سایت به خشم گوگل گرفتار شود
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همانطور که قبال هم گفتم گوگل بسیار باهوش است و تشخیص می دهد که یک  
در بسیاری از  . سایت سعی دارد با تقلب رتبه و رنک سایت خود را افزایش دهد

موارد گوگل سایت متخلف را جریمه می کند و این جریمه با کم شدن تعداد  
پس حتما اصول استفاده از بک . ورودی از طریق موتور جستجو شروع می شود

 .لینک را رعایت کنید و تقلب نکنید
اگر زمینه کاری : برای مثال . از سایت های معتبر و هم موضوع لینک دریافت کنید

 !شما موبایل است ، از سایت آشپزی بک لینک دریافت نکنید

چندین فاکتور مهم کنار . دقت کنید فقط بک لینک برای سئوی بهتر مهم نیست 
می شودارتقا سئو یک سایت هم باعث   
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 ویژگی های یک بک لینک خوب

 از سایت های رنک باال
 از سایت های مرتبط با زمینه کاری شما

 افراط در گرفتن بک لینک ممنوع
 با کلمات کلیدی بک لینک بگیرید

nofollow در بک لینکها باعث خنثی شدن آنها می شوند 

 آدرس خود را در مقاالت به صورت منبع قرار دهید
 با مقاالت خوب دیگر سایت ها را تحریک کنید که شما را لینک کنند

 البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سئو استفاده همزمان از لینک های

dofollow و nofollow .تاثیر خوبی روی سئو دارد 
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گسترش لینک از مهمترین بخش های 

 سئو و بهینه سازی سایت در گوگل

• ساختار لینک معیاری از موفقیت وب سایت اینترنتی در دنیای وب و اینترنت 
خوب، تقریباً همه چیز این روزها از غذای مورد عالقه ی شما تا کتاب، . است

البته فقط حضور داشتن در وب و . فیلم و لباس در دنیای آنالین، حضور دارند
شما باید عالوه بر آن، برای مشتریان خود بسیار محبوب . اینترنت، کافی نیست

و دوست داشتنی باشید، تا آن ها بدانند که چه چیزی را به آن ها پیشنهاد 
می دهید، بنابراین برای این هدف، الزم است که لینک هایی را از سایت خود 

 منتشر نمایید.
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خدمات ساختن لینک که توسط برخی شرکت ها ارائه می شود، استراتژی مناسبی 
.  است که برای افزایش لینک از یک سایت در شبکه جهانی وب استفاده می شود

انتشار لینک وب سایت اینترنتی شما، در وب و اینترنت، به عنوان یکی از  
استراتژی های بسیار موفق برای بهینه سازی ایت برای موتور های جستجو محسوب  

موتورهای جستجو تاکید زیادی بر روی لینک هایی دارند که به یک وب  . می شود
سایت داده شده و از این لینک ها برای رنک دهی و رتبه دهی به سایت، در نتایج 

ایجاد لینک در وب کار چندان آسانی نیست و در عین حال، . خود استفاده می کنند
هر وب سایتی نیاز به در اختیار داشتن یک سرویس گسترش لینک قدرتمند و  

البته این در صورتی است که بخواهید در نتایج موتورهای جستجو،  . حرفه ای دارد
 بهترین رتبه را برای کسب و کار خود به دست آورید
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طراحی هر وب سایتی متفاوت از سایت دیگر است و به همین دلیل نیز، مکانیزم 
موضوع این است که بهبود رتبه  . لینک های ورودی به هر سایت، باید متفاوت باشد

سایت در موتورهای جستجوگر، به صرف لینک های خوب ورودی و یا هر گونه لینک 
سرویس گسترش لینکی که شما برای کسب و کار خود به . دیگر اتفاق نخواهد افتاد

کار می گیرید، باید به اندازه کافی موثر باشد تا به شما برای کسب بهترین نتایج در 
 موتورهای جستجو کمک کند

لینک ها عناصر بسیار مهمی هستند که به موتورهای جستجو و به ویژه گوگل، در 
به عبارت دیگر، در  . تعیین سطح محبوبیت و اولویت هر سایت کمک می کنند

صورتی که سایت شما دارای لینک های زیادتری از سایت های دیگر باشد آن وقت، 
سایت شما به شدت در تمام موتورهای جستجوی اصلی مانند گوگل مورد توجه  

البته برخی از مسائلی هم هست که شما باید در هنگام تبادل . قرار خواهد گرفت
 لینک با سایر سایت ها باید در نظر داشته باشید.
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اطمینان حاصل کنید که سایت شما به لحاظ چینش و محتوا کامل است، هیچ 
در واقع اگر شما این  . کس تمایلی به تبادل لینک با سایتی که کامل نیست ندارد

کار را نکنید، مطمئن باشید نمی توانید در پدید آوردن مکانیزمی برای سامان دهی 
مقدار و میزان محتوا نیز باید کافی باشد، چرا که موتورهای  . لینک ها موفق باشد

جستجوی زیادی همچون گوگل، تاکید بسیار زیادی بر محتوای موجود در یک  
 سایت دارند و بر اساس آن رتبه سایت شما را افزایش می دهند.
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یک راه ساده برای شما برای عملی کردن ایده گسترش لینک، نوشتن کلمات  
کلیدی است که شما می خواهید در آن کلمات، سایت خود را در نتایج موتورهای  

می توانید سایت هایی را که در کلید واژه های مد نظر شما باال . جستجو باال ببینید
می آیند را مورد بررسی قرار داده و مشاهده کنید که آیا سایت، هر گونه امکاناتی 

 برای تبادل لینک با سایت های دیگر را فراهم می کند یا خیر؟
خوب، حتی اگر سایت هیچ خدماتی را برای تبادل لینک ارائه نمی دهد، شما 

می توانید با نوشتن یک ایمیل به مدیر آن سایت به طور مستقیم با او مکاتبه کرده و  
مطلب دیگری که برای موفقیت . یک درخواست برای تبادل لینک با او ارائه نمایید

در تبادل لینک خود، باید بدانید، این است که برای تبادل لینک فقط با آن 
 سایت هایی مبادله لینک کنید، که رتبه ی باالتر از سایت شما دارند.
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خدمات گسترش لینک را می توان از برخی از شرکت ها خریداری نمود، اما بهتر 
فقط کافیست مطمئن باشید که شما . است، با کمی احتیاط در این مورد عمل کنید

از شرکتی این خدمات را دریافت می نمایید که دارای سابقه ی روشن و خوبی در 
.زمینه بهینه سازی سایت در موتورهای جستجوگر دارد  
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کلمه کلیدی در لینک خارجی طراحی 

 سایت

به این نکته توجه داشته باشید که در لینک خارجی . این نکته از نکات بسیار مهم قلمداد می شود
خود می بایست در سایر طراحی سایت ها ، از کلمه کلیدی انتخابی برای طراحی سایت خود به 

لینک خود  Anchor text صورت لینک استفاده نمایید و یا به عبارتی کلمه کلیدی را در
 .بگنجانید

 رابطه ی طراحی سایت با لینک شما
در صورتی که سایتی که می خواهید در آن لینک درج کنید ، موضوع یکسانی با طراحی سایت شما 

 .و سئو سایت نتیجه ی بهتری خواهید گرفت بهینه سازی سایت داشته باشد، از لحاظ
 تعداد لینک های خارجی در طراحی وب سایت

توجه داشته باشید در صورتی که طراحی سایت انتخابی شما برای گرفتن لینک تعداد زیادی بک 
لینک به دیگر طراحی وب سایت ها داده باشد و یا به طور منظم این لینک ها را تغییر دهد از 

دیدگاه گوگل این عمل به عنوان خریدبک لینک شناخته می شود و در نتیجه عملکرد آن چنان 
 مثبتی را در سئو سایت و بهینه سازی سایت شما نخواهد داشت.
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 اعتبار طراحی سایت ارزان

در واقع . فراموش نکنید که اگر اعتباری نزد گوگل دارید ، آن را بیهوده صرف نکنید
اعتباری که طراحی سایت انتخابی برای گذاشتن بک لینک دارد نیز عنصری برای 

 قدرت بخشی به طراحی وب سایت شما می باشد.
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محدودیت تعداد بک لینک ها و عمر 

:سایت  

توجه کنید که میزان تعداد بک لینک و عمر وب سایتی که از آن به سایت خود بک  
شما خواهد بود و  لینک دریافت نموده اید ، مالکی بر اعتبار دادن بهطراحی سایت

هر چه بیشتر باشد پتانسیل قدرت بیشتری داشته و برای درج بک لینک ها مناسب 
 تر خواهد بود.
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 از چه سایت هایی لینک بگیریم؟

  

 از چه سایت هایی لینک بگیریم؟ 
 آیا واقعاً این سایت بازدیدکنندگان واقعی دارد؟ 

 آیا بیشتر بازدیدکنندگان این سایت از طریق سرچ در گوگل وارد آن می شوند؟ 
 اصالً این سایت چقدر در روز ورودی از گوگل دارد؟ 

 میزان محبوبیت این سایت در بین رقیبانش به چه شکل است؟ 
 میزان محبوبیت سایت در سئو چطوریاست؟ 

 این سایت خودش چطور آمار بازدید و رتبه سئوش رو باال برده؟ 
او بسی دیگر سواالت در این راست  
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البته ناگفته نمانه که می تونی از دیگر سایت ها هم لینک 

:دبگیری ولی خب باید موارد زیر رو حتماً رعایت کنی : 

  

لینکت باید برای مدت طوالنی در سایت طرف مقابل قرار بگیره-۱ . 

با عنوان لینک و آدرسی که لینک گرفتی بازی نکنی یعنی هی چند ماه در میون -2
 .عوض کنی

طوالنی تر  )ماه حتماً باشه  ۱2تا  ۹مدت زمان قرارگیری لینک باید زمانی بین -3
 (بهتر

موضوع سایتی که ازش لینک می گیری خیلی پرت نباشه-4  
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* 

. 

و  w باز می شه یا بدون w قبل از اجرای این مرحله سایت رو چک کن که با *
در گوگل میزان صفحات ایندکس شده  Site:http://seoosite.ir سپس با دستور

 .سایت رو بررسی کن

در وسط پنجره یه کادر محاوره ای  Alexa.com برو تو سایت الکسا به نشانی *
آدرس سایت  Browse Top Site or قرار داره که کنار سمت چپ باکس نوشته
مثالً در نتایج نمایش …… کلیک کن و منتظر نتیجه باش find رو وارد و بر روی

جستجو برای سایت سئو 
نتابج بدست آمده رو با  http://www.alexa.com/siteinfo/seoosite.ir در

 هم بطور کامالً عملی و تصویری بررسی می کنیم
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رتبه ایران و جهانی سایت در  

 (رنکینگ سایت)الکسا

  

و رتبه ایران سایت در قسمت  (Global Rank) حتماً به رتبه جهانی سایت در قسمت باالئی
نزدیکتر  ۱توجه کنید هر چه این اعداد به  (Rank in Iran) پائینی باشند بسیار با .

 ارزشمندتر هستند و میشه اونها رو مورد هدف قرار داد
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 بهینه سازی لینک های خروجی

  

OBL مخفف   Out Bound Links لینک های .به معنی لینک های خروجی یک سایت است 
.خروجی در سئو، منظور لینک هایی است که به دامنه دیگری اشاره دارد  

نظرات زیادی برای تعیین .هرچقدر لینک های خروجی یک صفحه کمتر باشد برای سئو بهتر است
لینک خروجی  2۰مثال ممکن است در جایی بخوانید که .استاندارد لینک های خروجی وجود دارند

اما  .لینک خروجی را مناسب دانسته باشند ۱۰۰جای دیگری نیز ممکن است .عدد مناسبی است
گاهی اوقات .در سئو هیچ چیز مطلق نیست.حقیقت این است که هیچ عددی نمی توان تعیین کرد
.لینک خروجی هم کم باشد ۱۰۰شاید یک لینک خروجی هم زیاد باشد و گاهی اوقات   

اگر یک صفحه خالی را در نظر بگیرید که دو خط مطلب دارد، شاید برای این صفحه یک لینک  
لذا .همچنین ممکن است وب سایت شما، دارای اعتبار و محبوبیت کمی باشد.خروجی هم زیاد باشد

 در این شرایط بهتر است تا جای ممکن کمترین تعداد را در لینک خروجی داشته باشید
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 نحوه از بین بردن لینک های مخرب  

 گوگل برای حذف بک لینکهای مخرب disavow ابزار

کالً بک لینک یکی از معیارهای مهم در رنکینگ سایتها در نتایج جستجو در گوگل 
محسوب می شود و کیفیت لینکهای دریافتی از سایر صفحات وب به یک سایت، بر 

تأثیر مستقیم دارد  SERPs (Search Engine Result رتبه ی آن در
Pages)  

در چنین مواردی که کامالً از کنترل شما خارج هستند، لینکها باز هم می توانند 
تأثیر منفی خود را بگذارند اما گوگل با پیش بینی ابزاری بسیار کارآمد، به شما در  

در ادامه ابزار. مقابله با این قبیل لینکها، کمک میکند  disavow  گوگل معرفی
خواهد شد؛ البته پیش از استفاده از این ابزار، باید تمام تالش خود برای حذف 

لینکهای اسپم موجود به سایتتان را بکنید و در نهایت برای موارد باقی مانده، این  
 ابزار را به کار بگیرید.
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:و دو نکته پایانی  

ممکن است لینک های شما به صورت فالو .کلیه موارد گفته شده مطلق نیست -۱
به بیش از صد سایت باشد، و هیچ مشکلی برای سایت شما بوجود نیاید و از 

موارد گفته شده صرفا کلی است و .استعداد آن برای کسب رتبه در گوگل کم نشود
 .بهتر است رعایت شود

تا می توانید سعی کنید در هر صفحه لینک خروجی کمتری داشته باشید و   -2
سعی کنید در لینک های خروجی سایتتان وسواس به خرج دهید ولی به دنبال 

 عددی استاندارد برای لینک های خروجی صفحاتتان نباشید.
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 از توجه شما عزيزان متشكرم
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