
 

 

 



 

 مطالب فهرست

 

 5 .................................................................................................................................................. شگفتاریپ

 7 ................................................................................................ و چرا مهم است؟ ستیچ نگیلدیب نکیفصل اول: ل

 8 ......................................................................................................................... ست؟یچ نگیلدیب نکیل

 8 ................................................................................................... مهم است؟ SEO یبرا نگیلدیب نکیچرا ل

 9 ........................................................................................... دارند؟ یجستجو چه معن یموتورها یبرا هانکیل

 11 ............................................................................................... در گوگل یرتبه بند یفاکتورها یدسته بند

 13 ............................................................................... دیبدان NOFOLLOW است در خصوص ازیکه ن ییزهایچ

 15 ................................................................................ کند؟یچگونه به کسب و کار من کمک م نگیلدیب نکیل

 16 .................................................................. نکیدر مقابل به دست آوردن ل نکیل جادیمهم در خصوص ا ینکته ا

 18 ....................................................................................... بد در سئو نکیب و بک لخو نکیفصل دوم: تفاوت بک ل

 18 ..........................................................................................................................یعیطب یهانکیبک ل

 19 .......................................................................................................... درخواست شده ای یدست نکیبک ل

 20 ............................................................................................ دیسازیکه خودتان م یعیرطبیغ یهانکیلبک

 22 .................................................................................. میخود را شروع کن نگیلدیب نکیل نیفصل سوم: چگونه کمپ

 22 .............................................................................................................. ؟ستیچ نگیلدیب نکیل نیکمپ

 22 .......................................................................................................... نگیلدیب نکیل نیکمپ کیساختار 

 25 ................................................................................................................ د؟یدار ازین ییهانکیچه نوع ل

 28 ..................................................................................................... ها نکیل یمخاطبان هدف برا ییشناسا

 28 ......................................................................................................... نکیاهداف ل افتنی یبرا ییکهایتکن

 34 ................................................................ دکه هدف ما هستن ییها تیدر مورد شخص شتریکردن اطالعات ب دایپ

 35 .................................................................................................................... کردن اطالعات تماس دایپ

 35 .................................................................................................................... نکیاهداف ل یبند تیاولو

 37 .............................................................................................................. سیوبالگ نو یرگذارینفوذ و تاث



 

 38 ............................................................................................................................ دادن نکیاحتمال ل

 39 .............................................................................................................................. دیدست به کار شو

 40 ........................................................................................................م؟یبساز نکیدرخواست ل امیپچگونه 

 43 ................................................................................................... و نه اسپمر دیهست یکه واقع دینشان ده

 49 ......................................................................................................................................... یریگیپ

 51 ........................................................................................ م؟یکن یریگیرا پ ینکسازیل یهاچگونه درخواست

 52 .......................................................................................................... م؟یچه کن یمنف یهادر برابر پاسخ

 52 ............................................. دیکن افتیدر دیکه با آنها در ارتباط هست ینسایاز وبالگنو یشتریبازخورد ب دیکن یسع

 53 .......................................................................................................... توسعه کارآمد یبرا عیسر ییراهنما

 56 .......................................................................................................................... ریمس یاز تله ها زیگر

 62 ................................................................................................. نگیلدیب نکیل یبا روش ها ییفصل چهارم: آشنا

 62 ............................................................................................................... بر محتوا یمبتن نگیلدیب نکیل

 63 ................................................................................................ بر محتوا یمبتن نگیلدیب نکیاز ل ییهامثال

 65 ........................................................................................................................... مهمان یسیوبالگ نو

EGO BAIT ..................................................................................................................................... 66 

 69 .......................................................................................................... شکسته یهانکیبا ل نگیلدیب نکیل

 70 ..................................................................................................................................... نکیل یایاح

 71 .......................................................................................... گسترده هستند اریبس نگیلدیب نکیل یروش ها

 73 ................................................................................................. نکیبک ل جادیا یارهایبا مع ییفصل پنجم: آشنا

 73 ..................................................................................................................................... قدرت دامنه

 75 .................................................................................................................................... قدرت صفحه

 76 ....................................................................................................................................... انکر تکست

 77 .................................................................................................................................. ها نکیتعداد ل

 78 ................................................................................................................................... از دامنه نکیل

 79 ........................................................................................................... دهنده نکیمرتبط بودن صفحات ل



 

 80 ................................................................................................................... ها در صفحه نکیل تیموقع

 83 ........................................................................................................ نگیلدیب نکیل یها یفصل ششم: استراتژ

 83 ..................................................................................................................... دیکاله سف یها یاستراتژ

 83 ...................................................................................................................... اهیکاله س یها یاستراتژ

 84 ................................... برخوردار است؟ ییباال تیاز اهم داریپا مستمر و دیکاله سف نگیلدیب نکیل یها یچرا استراتژ

 86 ................................................................................................................ نکیبک ل دیدر مورد خر ینکات

 87 ................................................................................................................. اهیکاله س یها و سئو مهیجر

 89 ................................................................................................... ست؟ین یخوب یاستراتژ نکیچرا تبادل ل

 92 ....................................................................................................... یساز نکیبک ل شرفتهیپ ینکات و ترفندها

 92 ....................................................................... دیرا سرعت ببخش یساز نکیبک ل ندیفرآ ها،ستیبا استفاده از ل

 92 .................................................... کنندیاستفاده م FOLLOWERWONK که از ابزار دیکن دایرا پ یسانینووبالگ

 94 ............................................................................................. تانیها کینفوگرافیا قیراز ط یساز نکیبک ل

 97 ................................................................................. دیبدان یشتریموارد ب شرفتهیپ یساز نکیدر مورد بک ل

 97 .................................................................................................................................... :یریگ جهینت

 

 



 

 یشگفتارپ

ینک راهی شود. هایپرللینک بیلدینگ فرایندی است که از وب سایت های دیگر به سایت شما، هایپرلینک گرفته می

 برای کاربران است تا بین صفحات مختلف اینترنت حرکت کنند. 

ا ست. لینک رابطه بسیار قوی با سننگ بنای بیشنتر تالش های بهینه سنازی موتورهای جسنتجو لینک بیلدینگ

رتبه بندی باال در موتورهای جسنتجویی هموون گوگل دارد. اما یکی از مشکالت اصلی و رای  برای بیشتر کسب و 

کارهای کوچک، سنناخت لینک های با کیفیت اسننت. بیشننتر کسننب و کارهای کوچک، آشنننایی کافی با بهترین 

کنند که زیاد هم شنناخته شده نیست. این کار یک اشتباه   رند و از موارد دیگری اسنتفاده میندا سنئو فاکتورهای

 محض است.

همانطور که خودتان هم می دانید، موتورهای جستجو در مورد تبادالت لینک سخت گیری زیادی نشان می دهد و 

ی ر است استفاده از این روش های قدیماهمیت زیادی برای سایر رویکردهای لینک بیلدینگ قائل است. بنابراین بهت

 را کنار بگذارید و به دنبال روشی بهتر برای ایجاد ترافیک در سایت خود باشید. 

 .نماییممی تر بیانهزبان ساد هرا بلینک بیلدینگ الزم جهت  های اصولیروشو  مفاهیممقاله این در 

یکی از برترین سننایت های  MOZاشنند. سننایت بمی MOZمطالب این مقاله ترجمه شننده برترین مقاالت سننایت 

 ابزارهای زیادی برایراه اندازی شننده اسننت و  2008باشنند. این سننایت از سننال جهان در زمینه خدمات سننئو می

 .کلیدواژه ها و همونین رقابت دامین را در اختیار دارد مدیریت دامین، ابزارهای کلیدواژه ای

 .ی خوانندگان عزیز قرار گیردامید است، این مقاله مورد توجه تمام

 

 

 

 

 

 محسن ساالر رضایی

 ادز جیمدیر 

https://iranseosite.ir/
https://iranseosite.ir/


 

 



 

 است؟ مهم چرا و چیست بیلدینگ لینک اول: فصل

 
 هاست که به این کار مشغول هستید،اید و یا حتی اگر مدتمند شدهاگر به تازگی به موضنوع لینک بیلدینگ عالقه

 لدینگبی لینک. چشم اندازمطمئن باشید این آموزش چیزهای زیادی برای یادگرفتن در مورد لینک بیلدینگ دارد

افزایش یافته است؛ به   بسیار کیفیت با های لینک همیشنه در حال تغییر است و امروزه اهمیت ساخت SEO و

 .طوری که تا به حال این اهمیت تا این حد افزایش نیافته بود

این   ه بهو این مسئلتوان از اصول رقابت در لینک بیلدینگ دانست را می کیفی رقابت و هالینک کیفیت شناخت

کند. این آموزش برای راهنمایی شننما در جهت درسننت و پیشننرفت سننریع در امر لینک بیلدینگ زودی تغییر نمی

طراحی شده است. نکات زیادی برای یادگیری وجود دارد اما در این آموزش همه چیز ساده سازی شده است و مثال 

 .ن آموزش در جهت لینک بیلدینگ استفاده کنیدهای زیادی نیز مطرح شده است. امیدواریم از ای

 

 

 

 



 

 لینک بیلدینگ چیست؟

ینک راهی شود. هایپرلینک بیلدینگ فرایندی است که از وب سایت های دیگر به سایت شما، هایپرلینک گرفته میل

وب  نبرای کاربران اسنت تا بین صنفحات مختلف اینترنت حرکت کنند. موتورهای جستجو از لینک ها برای پیمود

ها بین صفحات وب سایت شما و تمام وب سایت های کنند. این موتورهای جستجو با استفاده از لینکاسنتفاده می

دیگر جستجو می کنند. روش های زیادی برای لینک ها و لینک بیلدینگ وجود دارد و با وجود تفاوت آن ها از نظر 

ند. های کارشان است، اتفاق نظر داراز سخت ترین قسمتدشواری، سئوکاران بر این دیدگاه که لینک بیلدینگ یکی 

کنند. به همین دلیل اگر می توانید هنر تعنداد زینادی از سنننئوکناران زمان زیادی برای انجام این کار صنننرف می

توانید برای بدست آوردن جایگاه های برتر نتای  موتورهای سنازماندهی لینک های با کیفیت را به دسنت آورید می

 .وارد رقابت شوید (SERP) جستجو

 مهم است؟ SEO چرا لینک بیلدینگ برای

 هایپرلینک ناتومیآ

یقه ها، طربرای دانسننتن اهمیت لینک بیلدینگ، ابتدا مهم اسننت که اسنناس تشننکیل لینک

 .ها توسط موتورهای جستجو و تفسیر موتورهای جستجو از لینک ها را بدانیمیافتن لینک

 

 
کند که لینک یا پیوند به چیزی باید پیگیری و دنبال به موتورهای جستجو اعالم می تگ لینک  :لینک شروع تگ

 .شود

به کدام لینک اشاره دارد. آدرس ارجاع   URLدهد کهنشان می  hrefمتن نوشته شده برای :لینک ارجاع آدرس

یز ود باشد. در مواردی نتواند آدرس یک تصویر یا فایل برای دانللینک، همیشه یک صفحه وب نیست. این مورد می



 

آغاز شده است. این لینک ها یا پیوندهای محلی می باشند که  #می بینید که با عالمت  URL شنما چیزی غیر از

 .شویدمی  به ابتدای مقاله ارجاع داده نکلی این کنند. مثال شما با کلیک روبه قسمت های مختلف صفحه اشاره می

این بخش، همان متن داخل صنفحه اسنت که کاربر می بیند و در صورتی که تمایل داشته  :لینک تکستت انکر

شود. متن این قسمت معموال فرمتی متفاوت دارد و باشد بر روی آن کلیک کرده و به آدرس مربوطه ارجاع داده می

متن های اطراف جلب توجه کند. معموال این متن به رنگ آبی یا به صورت خط دار دیده به شکلی است که در کنار 

 .می شود به طوری که نشان دهد که متن قابل کلیک کردن است

 .کنداین قسمت انتهای تگ لینک را به موتورهای جستجو اعالم می :لینک پایان تگ

 ها برای موتورهای جستجو چه معنی دارند؟لینک

 

 :کنندای جستجو از لینکها برای دو هدف اساسی استفاده میموتوره

 برای یافتن صفحات جدید وب 

  برای تعیین کیفیت صفحه در نتای 

ها را اسنتخرا  کرده و به فهرست ها و شاخ  های آن گردد و مفاهیم آنصنفحات را در وب می جستجوو موتور

کدام صنفحه کیفیت مناسبی دارد که در ردیف کلمه می افزاید. در این راه، موتور جسنتجو تشنخی  می دهد   ها

های کلیدی وابسته آورده شود. هنگامی که این تصمیم گیری انجام می شود، موتورهای جستجو به محتوای صفحه 

دیگر کاری ندارند بلکه به تعداد لینک های داده شنده به این صفحه از وب سایت های خارجی و کیفیت وب سایت 

ر باالت دهند می لینک شما به که هایی سایت وب کیفیت کنند. به طور کلی، هر چقدر های خارجی توجه می

 .رودباشد، احتمال باال رفتن رنک و رتبه شما در نتای  موتورهای جستجو باالتر می

https://g-ads.org/blog/what-is-link-building/#page


 

به گوگل اجازه دادند تا  1990چیزهایی هسنننتند که در اواخر دهه  بندی رتبه فاکجورهای لیننک هنا بنه عنوان

تسلط بر بازار موتورهای جستجو کند. یکی از موسسان گوگل، لری پی ، رتبه بندی صفحات را در گوگل  به  شنروع

طراحی کرد؛ در این روش گوگل کیفیت صفحه را با توجه به تعداد لینک های ارجاع داده شده به صفحه تعیین می 

وب نالی قوی گردید، زیرا راهی بسیار خکند. این روش محاسبه برای تعیین الگوریتم رتبه بندی استفاده شد و سیگ

 .برای تعیین کیفیت صفحه بود

این روش بسنیار مهم بود زیرا براین اسنناس بود که یک لینک براسناس نظر افراد نسننبت به صنفحه می باشنند و در 

صورتی که یک صفحه مناسب نباشد لینکی دریافت نمی کند. تئوری این است که هنگامی که فردی به وب سایتی 

گر لینک می دهد یعنی این منبع خوب اسنت. در غیر این صورت، به آن لینک داده نمی شود. مثل این که شما دی

 .هیچ گاه دوست خود را به رستورانی بد نمی فرستید

 نجخابا کلیدی کلمات برای را جسجوو نجایج و صفحات بندی رتبه چگونه سنئوکاران به زودی متوجه شدند

روع کرد راه هایی پیدا کند تا وب سننایت هایی که نتای  جسننتجو را مدیریت می گوگل شنن .کنند مدیریت شتتد 

های منظم کرد به طوری که برخی وب سایت هایی که مناسب نبودند از رده کنند پیدا نماید و شروع به بروزرسانی

 .خار  شدند

نظر می رسنننیدند که خوب به  بیلدینگ لینک های روش این مسنننئله منجر به این شننند که گوگل تعدادی از

تشننخی  داد. به عنوان مثال قرار دادن وب سننایت در راهنمای وب و خرید لینک. این روش یکی از روش هایی   را

بود که گوگل پیشنننهاد کرد اما این روش توسننط سننئوکارها مورد اعترا  قرار گرفت. بنابراین گوگل از این روش 

 .استفاده چندانی نکرد

کند. دانستن روش های لینک کنند جریمه میه این روش رتبه بندی را استفاده میاخیرا گوگل وب سنایت هایی ک

می   موضنوع مهمی است که در ادامه به آن گوگل دسجورالعمل دادن برای جلوگیری از تخلف و عمل کردن طبق

 .پردازیم

ت است. دستور سری شرکما کل الگوریتمی که گوگل برای تعیین نتای  جستجو استفاده می کند را نمی دانیم؛ این 

اما نکته مهم این اسننت که لینک نقشننی مهم و بزرگ در الگوریتم بازی می کند. لینک ها دو قسننمت از بزرگترین 

 .گیرندقسمت های نمودار را دربرمی

 



 

 دسته بندی فاکتورهای رتبه بندی در گوگل

 

 کلیدی کلمات های ویژگی سایت، سطح

می شود، کیفت لینک هایی که به سایت داده می شود، رتبه بندی صفحه لینک هایی که به سایت داده تعداد لینک

 … و

 صفحه لینک ویژگی

 … های صفحه، کیفیت منابع لینک ورتبه صفحه، تعداد لینک

 صفحه کلیدی کلمات و محجوا ویژگی

 نمره دادن براساس محتوا، کیفیت محتوا و معتبر بودن آن



 

 کلیدی کلمات و صفحه سطح ویژگی

 محتوا، قابل مطالعه بودن آن، خاص و تک بودن آن و سرعت باز کردن صفحهطول 

 سایت سطح ویژگی

 … استفاده از اسم سایت به صورت آفالین، ذکر نام سایت در اخبار، رسانه ها و هویت سازمان و گروه و

 ها داد  ترافیک و کاربر اسجفاد ،

 … ترافیک داده ها از سایت ها، کیفیت، جعبه ابزار و

 اججماعی گیری انداز  سجانداردا

 کیفیت و کمیت لینک ها، تعداد به اشتراک گذاری در فیس بوک و گوگل پالس

 سایت کلیدی کلمات از اسجفاد 

 سایت هایی که کلمات کلیدی آنها مطابق کلمات سرچ شده باشد، کلمات کلیدی مشابه

 سایت کلیدی کلمات ویژگی

 صفحه http خ بهطول اسم سایت، گسترش سایت و زمان پاس

به طور کلی پذیرفته شنده اسنت که اگر تمام فاکتورها یکسنان باشند، حجم و کیفیت لینک های داده شده به یک 

س، های الگوریتم پنگوئن و گوگل پالصفحه بین رتبه بندی تفاوت ایجاد می کند. حرکات اخیر گوگل، شامل آپدیت

 .اندهای اجتماعی مانند توییتر یا پالس جای آن را گرفتهیگنالها کاهش یافته است و سدهد تاثیر لینکنشان می

توان های با کیفیت باال به وب سننایت و تاثیر آن در بهتر شنندن رتبه و ترافیک نمیاگر چه در رابطه با وجود لینک

رای ردیم که بها با قطعیت نظر داد. با این حال کیفیت باالی لینک را چند بار در این مقاله ذکر کبرای همه سننایت

این کار دلیل خوبی داریم: هنگامی که گوگل سایت های با لینک های کیفی ضعیف را از دور خار  می کند، تمرکز 

تاثیر می گذارد. سئوکارها نیز می خواهند مطمئن شوند که  SEO بر کیفیت باال می رود. این مسنئله مسنتقیما بر

 .قیم داردهای لینک بیلدینگ آنها کیفیت رابطه مستتکنیک



 

 

 بدانید NOFOLLOW چیزهایی که نیاز است در خصوص

توان به لینک ها اعمال کرد. اگر این مشننخصننه وجود دارد که گاهی اوقات می ”nofollow“ شننخصننه ای به نامم

شننوید. اما اگر به کد لینک توجه کنید به شننکلی افزوده شننود و شننما یک کاربر باشننید هیچ تفاوتی را متوجه نمی

 :مانند زیر خواهد بود متفاوت

<a href=”http://www.example.com” rel=”nofollow”>Example</a> 

افزوده شده است. این عبارت نشان می دهد گوگل امتیاز صفحه را از  ”rel=”nofollow به یاد داشنته باشید که

ن کنید به ایبه گوگل اعالم میکند. در واقع شما با قرار دادن نوفالو در لینک منتقل نمی URL طریق این لینک به

 nofollow لینک اعتماد نکند و به دلیل لینک شندن در صنفحه شما به آن امتیاز ندهد. بنابراین، لینک شدن با

 .برای رتبه بندی بهتر کمکی نمی کند

د ناستفاده می کند به این مسئله مربوط است که سایت نمی توا nofollow هایدلیل اصلی که یک سایت از لینک

های کنترلی بر لینک هایی که به صنفحه اضنافه می شوند داشته باشد. به عبارت دیگر، هنگامی که سایت به لینک



 

صفحه اعتماد کامل ندارد، نمی تواند به گوگل این اعتماد را بدهد. این نکات از آن چه انتظار دارید معمول تر و رای  

 :تر است. مثال های آن عبارتند از

 هاگهای وبالکامنت 

 های گفتگوهای انجمنپست 

 ها و صفحات دیدگاه مشتریاننامهتوصیه 

 صفحات قابل ویرایش ویکی مانند ویکی پدیا 

 پاسخ های یاهو 

 امضاهای مهمان 

کاربران معموال به هر یک از این قسمت ها لینکی می افزاید و به خاطر حجم آنها، بررسی جداگانه و یک به یک آنها 

هایی   را برای لینکnofollow  ین به خاطر جلوگیری از استفاده از رتبه سایت، سایت معموالدشنوار اسنت. بنابرا

 .کندشود، انتخاب میکه توسط کاربران ارسال می

شود برای تبلیغات است که بر روی لینک هایی که پول برای آن ها پرداخت می nofollow اسنتفاده دیگر عبارت

 یغی بر روی وب سنایتی می خرید که به شنما لینک می شود، گوگل اعالم می کندقرار می گیرد. بنابراین اگر تبل

nofollow  باید افزوده شنود تا هیچ رتبه ای از طریق لینک منتقل نشنود. نکته این اسنت که شما نباید از طریق

 .خرید تبلیغات لینک شده روی سایت های دیگر سود کنید

ینه شنده در مقاالت و تبلیغات گسترش داده است. این ها مثال هایی از اخیرا گوگل این مفهوم را به لینک های به

 .مناسب است nofollow جایی است که استفاده از

به شما  follow دارند در رتبه بندی سرچ مانند لینک های nofollow در کار شما، باید بدانید که لینک هایی که

 لینک . در واقع کناربرهنای معمولی به این کهکمنک نمی کننند. نمی گویم این لیننک هنا بی ارزش هسنننتنند

 nofollowیا follow  داشته باشد توجه نمی کنند و ممکن است کلیک کرده و وب سایت شما را نگاه کنند. این

باشند تا  followw مسنئله باع  خرید تبلیغات آنالین می شود. برای لینک بیلدینگ، باید بیشتر لینک های شما

را در وب سایت تشخی   follow و nofollow یایند. از چه طریقی می توان لینک هایتوسط گوگل به حساب ب

 .برای هایالیت کردن این لینک ها در سایت استفاده کنیدmozbar  دهید؟ می توانید از

https://moz.com/pro/seo-toolbar
https://moz.com/pro/seo-toolbar


 

 

 کند؟لینک بیلدینگ چگونه به کسب و کار من کمک می

ر که گفتیم، لینک ها سنیگنال های مهمی هستند که موتورهای جستجو برای تعیین رتبه بندی استفاده مان طوه

می کنند. بنابراین، افزایش لینک های با کیفیت باال برای وب سنایت شما باع  افزایش احتمال باال رفتن رتبه شما 

 .می شود

 .شودا بالفاصله مشخ  نمیهمزایای دیگری نیز برای لینک سازی وجود دارد که اهمیت آن

 روابط ساخجاری

شود. این گستردگی کم کم به لینک بیلدینگ معموال در وب سایت های مرتبط و وبالگ های صنعت شما انجام می

ارتقای آن چه ایجاد کرده اید ختم می شنود. هدف اصنلی این گستردگی دادن لینک است. این گستردگی به شما 

دی در صننعت و کار شما، روابط طوالنی مدتی بسازید و این روابط به این معنی است کمک می کند با تاثیرات کلی

که کار شننما قابل اعتماد اسننت. این مسننئله به تنهایی با ارزش اسننت حتی اگر سنناختار لینک را برای مدتی کوتاه 

 .فراموش کنیم. زیرا ما در حال ساخت حامیانی برای کار خود هستیم

 فرسجادن ترافیک مرجع

 لینک ا در خصنوص تاثیر لینک ها بر رتبه شنما صحبت کردیم، اما تاثیر لینک ها بر ترافیک مرجع چیست؟ یکم

شود. اگر وب سایت معتبر باشد، ترافیک نیز معتبر نیز می ترافیک افزایش از یک وب سایت پر بازدید باع  خوب

درباره   نیست بلکه  SEOOینک فقط دربارهشود. در این شرایط، ارزش لنیز می فروش افزایش خواهد بود و باع 

کند. هنگامی که در معر  شنونده های مشتری ها نیز می باشد. این موضوع اهمیت پست مهمان را نیز آشکار می

شود. به عبارت دیگر دنبالگرهای حری  وبالگ به احتمال زیاد صحبت زیادی قرار می گیرید تفاوت زیادی ایجاد می



 

ی تر می گیرند تا بیننده های زیادی که به وبالگ سنننر می زنند حتی شننناید گروه اول هنای ینک وبالگ را جند

 .تعدادشان از گروه دوم خیلی کمتر باشد

 برند بیلدینگ

لینک خوب باع  می شننود برند خود را بسننازید و قلمرو خود را مشننخ  کنید. راه های زیادی برای لینک دادن 

را به مردم معرفی می کند و باع  ساخت برند می شود. به عنوان مثال، وجود دارد مانند ساخت محتوا، که شرکت 

اگر یک متن کوچک براسناس داده های صنعتی آماده و تدوین کنید، احتمال دارد در صنعت خودتان موفق شوید. 

صنعت هنگامی که به متن خود لینک می دهید توانایی ها و مهارت های خود را نشان می دهید و از دیگر افراد در 

 .خودتان می خواهید که این کلمه را گسترش دهند و به سایر افراد نیز نشان دهند

 نکته ای مهم در خصوص ایجاد لینک در مقابل به دست آوردن لینک

 .ا اهمیت داشتن وبسایت های با ارزش به طوری که به آن ها لینک داده شودی

ادن داشته باشد. گاهی صفحه نخست وب سایت شما پیش از سناختن لینک، باید چیزی بسنازید که ارزش لینک د

از  دهید. گاهی این منابعشنود. گاهی نیز به منابع خاصی مانند پست ها، ابزار، تصاویر یا مقاالت لینک میلینک می

 .لینک شما بیشتر دوام می آورند. گاهی هم شما این منابع را با هدف ساخت لینک می سازید

شایستگی سایت برای رتبه بندی و لینک گرفتن است. تمام رقابت ها باید با چیزی  لینک به دست آوردن به معنی

دهد. اما هنگامی که با چیزی ارزشمند شروع ارزشنمند آغاز شنود. معموال کسی به سایت های بی ارزش لینک نمی

 .شودتر میکنید که مردم به اشتراک گذاشتن آن را دوست داشته باشند ساخت لینک راحت



 

 



 

 سئو در بد لینک بک و خوب لینک بک تفاوت دوم: فصل

، زیرا گوگل سننایت هایی که بک استت کمیت از تر مهم بستیار کیفیت همانطور که در فصنل یک بیان کردیم،

کند. در گذشنننته سنننئوکاران، قادرند بودند از موارد پرخطر به لینک های کم کیفیت یا اسنننپم دارند را جریمه می

های   ها توسط شرکتتفاده کنند. تکنیک هایی هموون ثبت مقاله و لیست دایرکتوریاس لینک بک ایواد هنگام

بخش بود. بنا اینحال امروزه همه چیز تغییر کرده اسنننت و با سنننئو قبال پیشننننهناد می شننند، زیرا واقعنا نتیجنه

ک نیشنرایط جدیدتری ایجاد شنده است. در حال حاضر گوگل سایت هایی که از تک پنگوئن بروزرستانی معرفی

کند. در این مقاله قصنند داریم انواع بک لینک کنند را جریمه میاسننتفاده می پایین کیفیت لینک بک ایوادهای

 .معرفی کنیم  ها را

 

 های طبیعیبک لینک

توانید این بک لینک ها را از ین بک لینک ها جزو مواردی اسنت که برای سنئوکاران بسنیار مقدس است. شما نمیا

ار شود. این بک لینک ها بسیها ارائه میرا این موارد به صورت طبیعی توسط صاحبان سایر سایتکسی بخواهید، زی

موثرتر از بک لینک هایی هسننتند که با فرد تماس گرفته می شننود و لینکی درخواسننت می گردد. با اینحال، فرد 

د باید راهی را پیدا کنید تا بتوانیمقابل باید دلیل قانع کننده ای برای لینک دادن به شننما داشننته باشنند. شننما نیز 

وبالگ نویسننان را برای اینکار تشننویق نمایید. نمونه عالی در این زمینه، ایجاد محتوای منحصننر به فرد در سننایت و 

تواند زمانبر باشد. به همین سنپس تماس با برخی از تاثیرگذاران کلیدی اسنت. انجام اینکار کمی دشوار است و می



 

بک لینک هایی بسیار ارزشمند هستند. این گونه بک لینک ها از طرف گوگل جزو بک لینک خاطر است که چنین 

 .شود و نشان می دهد که در سایر زمان ها نیز متمایز خواهند بودهای عالی در نظر گرفته می

 

 بک لینک دستی یا درخواست شده

 شما به عنوان سئوکار تا به حال انجام دادهمکن اسنت این گزینه یکی از رای  ترین انواع لینک بیلدینگ باشد که م

اید. اگر کسنب و کار خود را تازه آغاز کرده اید و هنوز افراد زیادی شنما را نمی شناسند این شیوه را بیشتر از سایر 

موارد به کار خواهید برد. این نوع بک لینک در برگیرنده تماس با صناحبان سنایت ها و وبالگ نویسان و درخواست 

رای سنایت اسنت. در این شنرایط نیز باید دلیلی برای لینک کردن به شما وجود داشته باشد. باید با افرادی لینک ب

شنان با محتوای سنایت شنما مرتبط است. اگر با افرادی تماس بگیرید که هیچ ارتباطی با تماس بگیرید که سنایت

 .صنعت شما ندارند ممکن است سردرگم شوند که چرا چنین کاری کرده اید

 



 

 سازیدهای غیرطبیعی که خودتان میلینکبک

شوند ها زیاد ارزشمند نیستند زیرا این روزها به عنوان تمرینات سئوی کاله سیاه در نظر گرفته میلینکین نوع بکا

، 2012که برای گول زدن موتورهای جسننتجو مورد اسننتفاده قرار می گیرند. با معرفی الگوریتم پنگوئن در سننال 

ع به بی ارزش کردن و حتی جریمه نمودن این نوع از لینک ها کرد. از آنجایی که چنین بک لینک هایی گوگل شرو

به صنورت طبیعی ایجاد نمی شنوند، ارزش کمتری نسبت به سایر لینک ها خواهند داشت. در گذشته چنین لینک 

اما امروزه باید در کاربرد آن ها  هایی برای برخی از سئوکاران که بر روی سایت های خاص کار می کردند مفید بود

 :محتاط باشید. نمونه هایی از این نوع لینک عبارت است از

 نظرات وبالگ که مدیریت نشده باشد. 

 مقاالت منتشر شده در بخش خبر که با انکر تکست برای کلمه کلیدی خاصی بهینه سازی شده باشد 

 دایرکتوری مقاالت 

 امضای پست مهمان 

 سایت های تبلیغاتی 

 ابزارک های قابل تعبیه در سایت 

 های جاسازی شده در صفحهاینفوگرافیک 

 صفحه پروفایل کاربران 

 کتاب کاربران مهمان 

 امضای انجمن ها 

 دایرکتوری هایی که مدیریت نشده باشد. 

اید از بنوع بک لینکی که در استراتژی خود به کار می برید باید به پروفایل فعلی لینک مرتبط باشد، اما به طور کلی 

نید هایی تمرکز کهایی که به صنورت طبیعی داده نشنده اند پرهیز کنید. در عو  بهتر است بر روی تاکتیکلینک

 .تواند ارزشی را به سایت و کسب و کار شما بیفزایدشود و میهای طبیعی میکه باع  ایجاد لینک

 

 

 



 

 



 

 مکنی شروع را خود بیلدینگ لینک کمپین چگونه سوم: فصل

 ن لینک بیلدینگ چیست؟کمپی

عموال شننود و مهای وبسننایت شننما انجام میمپین لینک بیلدینگ فرآیندیسننت که بطور فعال برای افزایش لینکک

همراه با برخی اهداف فراگیر اسنت. این کمپین از محتوای مربوط به سنایت به منظور بدست آوردن لینک استفاده 

 .الگ، اخبار و حتی محصوالت و خدمات باشدتواند مطالب وببرد؛ این محتوا میبهره می

 

 ساختار یک کمپین لینک بیلدینگ

رای یک کمپین لینک بیلدینگ اجزای گوناگونی وجود دارد؛ برخی از این اجزا برای رسیدن به موفقیت بسیار مهم ب

تر این اجزا بیش خواهند بود و برخی دیگر گوه مفید هستند اما برای ایجاد کمپین لینک بیلدینگ ضروری نیستند.

 .ها و منابع در دسترس هستندوابسته به ترکیبی از داشته



 

 تعیین اهداف

اسنت و همانند هر شکلی از بازاریابی شما  آنالین بازاریابی لینک بیلدینگ شنکلی از

کار   شنروع کنید. دانستن اهداف کمپین، درست در ابتدای اهداف تعیین بایسنتی با

که استراتژی لینک بیلدینگ شما بهترین شانس ممکن کمک می کند تا مطمئن شوید 

برای موفقیت را دارد. همونین نیاز است که اطمینان حاصل نمایید که اهداف کمپین 

لینک بیلدینگ شننما ارتباط تنگاتنگی با اهداف کلی کسننب و کارتان دارد. برای مثال، 

یک ” لینک 10ساخت “لینک هیچ تاثیری در موفقیت کلی کسنب و کار ندارد  10اگر 

 .هدف خوب برای دستیابی نیست

در اینجا، ما با یک مسئله جزئی روبرو می شویم. ما پیش از این آموختیم که لینک ها 

بخشنی قوی از الگوریتم های رتبه بندی موتور جسنتجو هستند. بنابراین، آیا دستیابی 

مک ک کند؟ کمک به رتبه بندیبنه هدف لینک های بیشنننتر به رتبه بندی کمک می

کند تا ترافیک بیشنتری ایجاد کنیم و این کمک می کند تا مشنتریان بیشتری داشته م

باشنیم، درست است؟ همه این موارد درست است، اما مشکل این است که گاهی اوقات لینک هایی که شما ساخته 

ینک این به سادگی ساخت لتواند زمانبر باشد. اید برای آن که شروع به داشتن یک اثر مثبت در رتبه بندی کند، می

ها در یک روز و سننپس دیدن پیشننرفت آن نیسننت. پس این مضننوع را به خاطر داشننته باشننید و برای دیدن اثرات 

 .کمپین لینک بیلدینگ خود عجله نکنید

اسنت چرا که نشان دادن اینکه یک کمپین لینک بیلدینگ چقدر موفق بوده است  SEO این امر یک مشنکل برای

 .باشد، حتی اگر به اهداف خاصی دست یابد تواند سختمی

تعیین شود، بلکه بایستی مطمئن شوید که اهدافی  گرایانه واقع اهداف به همین دلیل، بسیار مهم است که نه تنها

هوشمندانه تر است. این اهداف بایستی به اهداف سازمانی ” لینک XX ساخت“که شما تنظیم نموده اید نسبت به 

و در نهایت تاثیری مثبت بر روی سود خال  شما داشته باشند. به عنوان مثال، شما ممکن است واقعی گره بخورند 

بخواهید ترافیک جستجوی عادی را به منظور بدست آوردن فروش بیشتر افزایش دهید. در عین حال، شما بایستی 

شود و این که نمی و لینک بیلدینگ یک شبه موفق SEO به کسنانی که در اطراف شنما هستند آموزش دهید که

 .نتای  آنی نیستند. مانند هر بازاریابی خوب، تمرکز باید بر روی منافع بلند مدت باشد، نه برد یک شبه و سریع



 

 

 یافجن دارایی های شما

ا ها قصد استفاده از آنهدر دل هر کمپین لینک بیلدینگ دارایی هایی هست که شما به منظور جذب و کسب لینک

شناخته شود که باع  می شود که مردم به آنوه ارائه می دهید ” تله“همونین می تواند به عنوان یک را دارید. این 

ها از کسب و کاری به کسب و اهمیت بدهند و آنها را به سنمت لینک دادن به شنما اغوا نماید. دارایی ها و پتانسیل

سب و کار شما مورد عالقه دیگران است و کار دیگر متفاوت اسنت و شنما بایستی شناسایی کنید که کدام دارایی ک

 .تواند در لینک بیلدینگ استفاده شودمی

 :نمونه هایی از دارایی ها ممکن است موارد زیر باشند

 محتوا 

 داده ها 

 محصوالت 

 خدمات 

 مردم 

کند پول اسننت. بدیهی اسننت که بدسننت آوردن دارایی دیگری که سننئوی کاله سننیاه هنوز هم از آن اسننتفاده می

اند، اما این رویکرد اکتساب لینک سئوکارها به عنوان یک معامله گذاری داشتههایتان تاحدودی نیاز به سرمایهیدارای

نقدی خال  اسنت. خرید لینک به شندت برخالف دسنتورالعمل های گوگل است، و اگر یک وب سایت درگیر این 

به همراه داشته باشد. خرید لینک مخاطره آمیز های سنگین و از دست دادن ترافیک را تواند مجازاترویه گردد، می

 .کنیماست و معموال ریسک ها سنگین تر از ضررهای بالقوه هستند، بنابراین ما هرگز خرید بک لینک را توصیه نمی



 

شننما همونین بایسننتی مطمئن شننوید که دارایی هایی که ایجاد نموده اید متناسننب با مخاطبان مورد توجه شننما 

 .هست

 هایی نیاز دارید؟کچه نوع لین

نگام تعریف اسنتراتژی کمپین لینک بیلدینگ، شنما باید در مورد انواع لینک هایی که بایسنتی بدست آورید فکر ه

 :کنید. انواع مختلف لینکهای مورد مالحظه عبارتند از

 لینک به صفحه اصلی خود 

  مانند صفحات محصوالت و یا دسته بندی اقالم(” عمیق“لینک ها به صفحات( 

 لینک حاوی نام تجاری / نام شرکت شما 

 لینک حاوی کلمات کلیدی هدف شما 

عالوه بر این، ترکیبی از موارد فوق، مانند ترکیب لینک برند به یکی از صننفحات داخلی نیز وجود دارند. تشننخی  

نین گردد؛ هموهای فعلی وب سایت شما آغاز میآنکه چه نوع لینک هایی نیاز دارید با تجزیه و تحلیل دقیق لینک

با نگاه به اینکه شنما چگونه می توانید کلمات کلیدی خاص را در مقایسنه با رقبای خود رتبه بندی کنید. شما می 

نک خصات لیمش  برای اجرای این نوع تجزیه و تحلیل استفاده کنید و ببینید کهExplorer Site Open  توانید از

 .رسدشما در حال حاضر چگونه به نظر می

تجزیه و تحلیل به شنما فرصتهای پیشرفت را نشان می دهد. به عنوان مثال، شما ممکن است ببینید که برای یکی 

ید که یابهای لینک، شما درمیاز کلمات کلیدی و اصلی خود رتبه بندی ندارید. پس از انجام برخی تجزیه و تحلیل

تان اشناره کند و حاوی این کلمه کلیدی باشند ندارید یا، شما درمی یابید که مناسب کی که به وب سنایتهیچ لین

ترین صفحه عمیق ابدا لینکی که به آن اشاره شود را ندارد. اگر شما مواردی شبیه به این را تشخی  دهید، مشکل 

ورد، این بدان معنا است که استراتژی موجود ملموسنی دارید که می توانید با کمی تالش آن را حل کنید. در این م

شنامل تالش برای ساخت لینک به صفحه عمیق است که در حال حاضر هیچ لینکی نداشته و برای کلمات کلیدی 

 .مورد نظر شما رتبه بندی ندارد

https://moz.com/researchtools/ose/
https://moz.com/researchtools/ose/


 

 

 یافجن اهداف لینک

مردم باید در تماس باشید، چون اولین چیزی که شما باید به آن فکر کنید در مورد اینست که شما با چه قشری از 

می خواهید مطمئن شنوید که در تماس با افرادی هستید که به احتمال زیاد عالقه مند به مطالب شما هستند. اگر 

شنما به طور تصنادفی با افراد تماس بگیرید، نرپ پاسنخ بسیار پایین تر خواهد بود، و به احتمال زیاد خودتان و وب 

 .کنید سایتتان شهرت بدی کسب می

های در حالت ایده آل، در واقع قبل از شنننروع یک کمپین لینک بیلدینگ، شنننما باید به این فکر کنید که فعالیت

به آن لینکداده شود، مانند  خواهید می که کنیدمی ایجاد  سایت شما برای چه کسانی اهمیت دارد. اگر محتواییوب

بپرسنید که این نوع محتوا برای چه کسانی دارای اهمیت است. از یک اینفوگرافیک، باید در آغاز فرآیند از خودتان 

 همه مهمتر، چه کسی آنقدر اهمیت می دهد که به واقع به آن لینک دهد؟

این قسنمت آخر حیاتی است. شاید فکر کنید که یافتن افرادی که به مطالب شما لینک دهند، آسان است. این یک 

که به واقع به آن لینک کنند. لینک کردن نیازمند زمان و تالش اسننت، سننطک کامال جدید از تعامل برای آنهاسننت 

بنابراین باید مطلب شما به گونه ای طراحی شود که برای افراد اهمیت کافی داشته باشد، تا برای لینک کردن شما 

موال راد معوقت بگذارند. البته اشنتراک گذاری محتوای شنما در شبکه های اجتماعی بسیار ساده تر است. بیشتر اف

یک حسناب کاربری توییتر و یا فیس بوک دارند تا اینکه وب سنایت یا وبالگ داشنته باشنند و این مسئله اشتراک 

 .تر می کندگذاری در شبکه های اجتماعی را برای آنها آسان

 



 

 کنیم؟ کردن لینک به ترغیب را مردم چگونه پس

رای مردم حائز اهمیت باشد. شما باید از این دستاویز برای شنما نیاز به یافتن دسنتاویزی دارید که باع  می شود ب

مطالب خود درسنت در شروع استفاده کنید. اگر شما از ایجاد دستاویز سر باز بزنید تا لحظه ای که شروع به توسعه 

نمایید، ممکن اسنت دریابید که موضنوعات مطالب سنایت اهمیتی برای کسی ندارد، نتیجه این است که شما زمان 

 .ادی را صرف مطالبی نموده اید که هیچ کس نمی خواهد به آن لینک کندزی

 :توانند موارد زیر باشندبرخی از دستاویزهایی که شما می توانید در مورد آنها فکر کنید می

 اخبار 

 مطالب بامزه 

 مطالب بح  برانگیز 

 تجسم داده ها 

 رقابت 

 اگو بیت 

 فرم طوالنی، محتوای دقیق 

جود دارند، اما آنهایی که در باال مطرح شنند حداقل مواردی اسننت که باید در مورد آن فکر دسننتاویزهای بسننیاری و

 .کنید. چنین مواردی به افراد کمک می کند به مطالب سایت لینک دهند

یک تمرین ساده که می توانید در اینجا انجام دهید این است که به خوراک فیس بوک خود مراجعه نمایید و ببینید 

کنند. توجه داشنته باشنید که هر لینک دارای چه ویژگی هایی است و نک هایی را اشنتراک گذاری میمردم چه لی

سعی کنید الگوهایی پیدا نمایید. احتمالش هست که لینک به اشتراک گذاشته شده در فیس بوک خنده دار باشند، 

مکن است مسائل جدی تر، به غیر زیرا بسنیاری از مردم از این پلت فرم برای مسائل شخصی استفاده می کنند و م

از اخبار مهم و یا موضنننوعات بح  برانگیز، را به اشنننتراک نگذارند. حال نگاهی به خوراک توییتر خود کنید، توجه 

شوند و از خود بپرسید چرا. شما ممکن است دریابید که هایی به اشتراک گذاشته میداشته باشید که چه نوع لینک

 .نی و آموزنده در توییتر نسبت به فیس بوک به اشتراک گذاشته می شودبیشتر مطالب با فرم طوال

 



 

 شناسایی مخاطبان هدف برای لینک ها

نگامی که شنما ایده های خود را ترسنیم نموده اید، نباید زیاد سنخت باشند که بفهمید که چه کسانی مخاطبان ه

وط به مطالب خود دارید. اجازه دهید نگاهی هدف شما هستند. به طور کلی، شما فقط نیاز به مبادله موضوعات مرب

 .به یک مثال داشته باشیم

 را کنار هم قرار دهید.’ راهنمای قطعی برای پخت کامل کاپ کیک‘تصور کنید که شما قطعاتی از مطلبی با عنوان 

اری از یشما در حال تولید این مطلب هستید چون دارای یک نانوایی محلی می باشید که کاپ کیک را به خوبی بس

 .چیزهای دیگر دوست داشتنی، به فروش می رساند

 شود؟ می  راهنما این چه کسی جذب 

 !انتخاب قطعی و بدیهی :غذایی نویسان وبالگ

آنها ممکن اسنت بخواهند به بوه های خود یاد بدهند که چگونه کاپ کیک درست کنند و  :نویس وبالگ والدین

 .ونه این کار را انجام دهندراهنمای شما به آنها نشان می دهد که چگ

چون راهنمای شنما حاوی تعداد زیادی از دستور العمل های مهم برای  :پزی خوراک دستجور های ستایت وب

 .انواع مختلف کاپ کیک خواهد بود

 .هیچ پارتی بدون یک بشقاب کاپ کیک کامل نیست :پارتی های سایت وب

یم که چهار نوع وب سایت ممکن است عالقه مند به راهنمای کاپ تنها با یک دو یا دقیقه تفکر، به راحتی درمی یاب

کیک ما باشند. حاال ما می توانیم با جزئیات بیشتر شروع به تحقیق در این مورد نماییم تا یک ایده بهتر از اینکه آیا 

 .ما فرصت خوبی برای گرفتن بک لینک از آنها داریم یا نه به دست آوریم

 داف لینکتکنیکهایی برای یافتن اه

وبالگ “ر این بخش من چند تکنیک سناده مطرح خواهم کرد که شنما می توانید استفاده کنید تا ایده خود را از د

 .به یک لیست کامل از وب سایت هایی که می توانید درتماس باشید تغییر دهید” نویسان مواد غذایی

 



 

 پیدا کردن لیسجی از وبالگ نویسان

 :ستجو در گوگل است مانند این موردساده ترین مکان برای شروع ج

 

تنها همین جستجو بسیاری از لیست های مهم را از طریق جستجو به من داد. مزیت بزرگ استفاده از این روش این 

 .است که شخ  دیگری قبال کار سختی را برای شما توسط گردآوری لیست انجام داده است

ها را از صفحه با استفاده از یک  URL سرعت می توانید تمام هنگامی که شما یک لیست مثل این پیدا کردید، به

، که یک پالگین گوگل کروم اسننت بگیرید. شننما به سننادگی بر روی یکی از آدرس ها راسننت Scraper ابزار مانند

 :کلیک کنید Scrape similar کلیک و بر روی

 

خود کپی کنید. از اینجا، می توانید همه یا صفحه گسترده  Google Docs بعد از آن شما می توانید لیست را در

کپی و پیسننت کنید، که همه آدرس ها را برای شننما با یک کلیک opener URL  آدرس ها را به یک ابزار مانند

http://www.urlopener.com/index.php
http://www.urlopener.com/index.php


 

ا مربوط به محتوای شننما هسننتند، و اگر خواهد کرد. بعد از آن می توانید از طریق همه آنها، دریابید که آیا آنه  باز

 .چنین است، اطالعات تماس آنها را پیدا کنید

 :یافجن وبالگ نویسان در توییجر

Followerwonk  یک ابزار فوق العاده اسنت که شنما می توانید برای این منظور استفاده کنید. این به شما اجازه

ر خود انجام دهید، اما ویژگی که ما به آن عالقه مند هستیم می دهد که تمام انواع کارهای جالب را با حساب توییت

وبالگ نویس کاپ “اینسننت که به شننما اجازه جسننتجوی بیوگرافی توییتر را می دهد. ما می خواهیم آن را برای 

نویس کاپ  وبالگ“جسننتجو کنیم تا ببینیم آیا می توانیم کسننانی را در توییتر پیدا کنیم که در بیوی خود ” کیک

 :را ذکر کرده اند ”کیک

 

شما می توانید گزینه های بیشتر از جمله تعداد طرفداران و محل سکونت را انتخاب کنید، اما در حال حاضر ما می 

 :نفر پیدا شدند 12خواهیم جستجو را بسیار وسیع ادامه دهیم. در این جستجو در توییتر 



 

 

دانلود کنید که باع  می شود آنها را آسان تر مرتب کنید. بعد از آن می توانید این نتای  را در یک صفحه گسترده 

 .این موارد همونین به ما می گوید که آیا آنها دارای یک وب سایت هستند یا نه

 

 .وب سایت منحصر به فرد می یابیم 8نتیجه،  12به نظر می رسد که از این 



 

 

العاده مربوط به مطالب ما هسننتند، بنابراین ما  برای یک کارِ چند دقیقه ای نتیجه بدی نیسننتا اینها همونین فوق

می دانیم کنه منا یک فرصنننت خوب برای گرفتن بک لینک و یا حداقل، گرفتن برخی از بازخوردهای خوب از این 

 .وبالگ نویس ها داریم

 جسجووی پیشرفجه

سنت. ما به جستجوی تعدادی راه برای جسنتجوی گوگل وجود دارد که بالفاصنله برای ما به عنوان کاربر آشنکار نی

درصد از کاربران در گوگل جستجو می کنند.  99رشنته ای از کلمات کلیدی عادت کرده ایم و این روشی است که 

اما، مجموعه ای از ابزارهای جستجو در دسترس ما است که می تواند نتای  ما را بسیار بیشتر متمرکز و خاص نماید 

 .به سمت آنوه که ما نیاز داریم

ت لینک، این بدان معناست که ما می توانیم وب سایت هایی که ممکن است برای ما مفید نباشد و دیدن برای ساخ

 :آنها زمان بر است را فیلتر کنیم. در اینجا چند نمونه از استفاده از جستجوهای پیشرفته متفاوت موجود است

 



 

وگل تنها به نتایجی که دارای کلمه توجه داشننته باشننید. این می گوید که گ ” inurl:resources ” به دسننتور

 :هستند را نشان می دهد. اینجا یک مثال از یک نتیجه است که گوگل به ما می دهد URL در” منابع“

http://cupcake-underground.blogspot.com/p/resources.html 

بع است که می تواند این یک لینک هدف بالقوه خوب است، چرا که راهنمای قطعی شما در مورد کاپ کیک یک من

مورد توجه بازدید کنندگان یک وبالگ کاپ کیک باشند. بنابراین، تماس گرفتن با مالک این وبالگ و درخواست از 

 .آنها برای لیست کردن راهنمای شما به عنوان یک منبع می تواند منجر به یک لینک برای شما شود

 :اجازه دهید نگاهی به یک مثال دیگر کنیم

 

استفاده  ” intitle:resources ” تجوی پیشرفته را در اینجا ترکیب کرده ایم. اول، ما از دستور اصالحما دو جسن

در عنوان صنفحه دارد را نشنان دهد. این بسیار مفید ” منابع“کردیم ، که به گوگل می گوید نتای  را که تنها کلمه 

نابراین جست و جوی پیشرفته قبلی ما )با استفاده نشود، ب URL اسنت چرا که گاهی اوقات کلمه ممکن اسنت در

 .آنها را پیدا نمی کند �� inurl دستور

ما همونین از عالمت نقل قول در اطراف کلمه کاپ کیک اسننتفاده می کنیم. این می گوید که گوگل تنها نتایجی 

جسننتجو برای  که به کاپ کیک در صننفحه اشنناره دارد را نشننان دهد. این گزینه در چنین موردی مفید اسننت زیرا

وبالگ نویس مواد غذایی احتماال کمی بیش از حد گسننترده اسننت و ما مجبوریم به طریقی بسننیاری از وب سننایت 

 .هایی که ممکن است مربوط به موضوع کیک نباشند را کاوش کنیم



 

مند و سودحاال شما سه روش ثابت برای یافتن اهداف لینک مربوطه دارید و در این لحظه، احتماال یک لیست بزرگ 

 یشترب کار کمی انجام به نیاز ما سایت صاحبان با تماس از قبل اما،. اید کرده آماده از آنها را در یک صفحه گسترده 

 .داریم

 پیدا کردن اطالعات بیشتر در مورد شخصیت هایی که هدف ما هستند

ان صرف کنید تا مطمئن شوید گر شنما می خواهید سرعت پاسخ باالیی در توسعه خود داشته باشید، باید کمی زما

 .هایی که پیدا کرده اید تا حد ممکن مرتبط استکه وب سایت

شنما می توانید این را با صرف زمان برای یادگیری در مورد وبالگ نویسان هدفتان ، بازدید وب سایت آنها، خواندن 

ندارند، انجام دهید. نگاهی به تمام محتوای آنها، سننعی در فهمیدن آنوه که آنها دوسننت دارند و آنوه که دوسننت 

شنبکه های اجتماعی آنها، مانند توییتر، بیندازید تا ببینید که چه لینک هایی را آنها به تازگی به اشننتراک گذاشته 

 .اند

به طور خاص، توجه دقیق به این داشنته باشنید که آنها محتوای سایر افراد را به اشتراک گذاشته اند یا نه و یا آنها 

نویسند. در حالت ایده آل، شما می خواهید برخی از شواهد را از آنها پیدا کنید که منابع یت خودشان میفقط از سا

 .خارجی را نیز اشتراک گذاری کرده اند، چرا که این آن چیزی است که شما از آنها درخواست انجامش را دارید

مورد آنوه به اشتراک گذاشته اند و عالیق همانطور که شنما به هر یک از وب سنایتها می روید، چند یادداشنت در 

آنها داشنته باشنید. این بسیار مهم است زیرا شما بعدا زمانی که با آنها تماس بگیرید به این اطالعات نیاز دارید. در 

 .غیر این صورت، شما فقط می توانید ایمیلی عمومی و قالبی ارسال کنید که ابدا برای آنها جنبه شخصی ندارد

وبالگ را در یک ابزار   URLکوچک خوب که شنننما می توانید در اینجا اسنننتفاده کنید اینسنننت کهیک ترفند 

قرار دهید که محتوای صننفحه را تجزیه و تحلیل می کند و به شننما نشننان می دهد که کدام TagCrowd مانند

 .کلمات ذکر شده بیشتر است

 

 

 

http://tagcrowd.com/
http://tagcrowd.com/


 

 تماس پیدا کردن اطالعات

نگامی که شما تصمیم گرفته اید که این وبالگ دربین مخاطبان هدف شما باشد و مرتبط به نظر می رسد، نیاز به ه

پیدا کردن اطالعات تماس دارید. این معموال بسیار ساده است، اما در اینجا چند راهنمایی که ممکن است سرعت را 

 .تا حد کمی باال ببرد وجود دارد

 و پاورقی اول بررسی سربرگ

بسنیاری از اوقات، شنما یک لینک به یک صنفحه تماس در سربرگ یا پایین یک صفحه از یک وب سایت پیدا می 

 کنید، بنابراین اول این مناطق را چک کنید. اگر نمی توانید یک صنننفحه تماس را مشننناهده کنید، یک صنننفحه

“about” را امتحان کنید که اغلب جزئیات تماس را لیست می کند. 

 برای گوگل کروم TOUTAPP صبن

ToutApp  یک پالگین کوچک گوگل کروم است که به طور فعال همه چیز را بررسی می کند و یک آدرس ایمیل

در یک صفحه برای شما پیدا می کند. هنگامی که یکی از آن را پیدا می کند ، از آن در نوار ابزار کروم شما برجسته 

 .دا کردن آدرس ایمیل بر روی آن کلیک کنیدخواهد شد و شما می توانید برای پی

 اولویت بندی اهداف لینک

ه این منظور، شنما احتماال باید یک لیسنت بزرگ از اهداف لینک داشنته باشید و باید آنها را اولویت بندی و گروه ب

 .بندی کنید به طوری که بتوانید پیام خود را با بیشترین کارایی به آنها ابالغ نمایید

  برای اولویت بندی اهداف لینک برای توسعه وجود داردچند راه: 

 توسط معیارهای دامنه، به عنوان مثال، پی  رنک، دامین اتوریتی 

 توسط قدرت نفوذ وبالگ نویس، به عنوان مثال، تعداد فالورهای توییتر 

  لی کتوسننط احتمال لینک کردن، به عنوان مثال، یک وبالگ نویس کاپ کیک در مقابل یک وبالگ نویس

 مواد غذایی

 .بیایید به این موارد با جزئیات بیشتر نگاه کنیم



 

 دامنه معیارهای

صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر، همه آنوه شما نیاز به دانستن  5ما در مورد جزئیات معیارهای دامنه در فصل 

های هر صفحه اندازه گیری توانند ارزش اهداف لینک را به خوبی ارزش لینک آن دارید این است که این معیارها می

 .کنند

دو معیار دامنه اصنلی به هنگام اسنتفاده از فیلتر و مرتب سنازی اهداف لینک شما وجود دارد: پی  رنک و اتوریتی 

توانید، یک به یک معیارهای دامنه را برای هر وب سننایت جمع آوری کنید، اما زمان بسننیار دامنه. البته شننما می

 .ی وجود دارند که به شما اجازه می دهد داده ها را یکجا جمع آوری کنیدبرد؛ ابزارهایبیشتری می

رتبه صنننفحه را Excel for Tools SEO  شنننما می توانید برای اهداف خود، با اسنننتفاده از اکسنننل و پالگین

 .آورید  بدست

Links  و یاMozBar  دامنه در صننفحه گسننترده اکسننل خود را با اسننتفاده ازشننما همونین می توانید اتوریتی 

APIباSEOgadgett  بدست آورید. 

توانید یک نوع سناده مرتب سازی در اکسل از بیشترین به کمترین میهنگامی که این معیارها را به دسنت آوردید، 

انجام دهید، و می توانید اهداف لینکی که معیارهای دامنه آنها به اندازه کافی باال نیسننت را حذف کنید. این امر به 

زم ه زمان الها در اختیار دارید و احساس می کنید کخصوص زمانی بسیار مفید است که لیست بزرگی از وب سایت

برای تماس با همه آنها را ندارید. من اول تمایل به مرتب کردن بر اسنناس رتبه و پاک کردن هر چیزی که زیر نمره 

 2دارد را دارم. اگر یک مجموعه بسننیار بزرگ از نتای  داشننته باشننم، ممکن اسننت از شننر هر چیزی در زیر نمره  1

 .خالص شوم

تی دامنه را انجام می دهم و اگر من یک لیست بسیار بزرگ داشته باشم به پس از آن مرتب سنازی بر اسناس اتوری

خالص خواهم شنند. با این حال، این یک علم دقیق نیسننت، به  DA35 یا DA30 طور کلی از هر چیزی در زیر

دلیل آنکه یک وب سنایت جدید که می تواند بسنیار خوب و مرتبط باشد ممکن است هنوز رتبه کافی و یا اتوریتی 

دامنه جمع نکرده باشد. با این حال، اگر شما یک لیست بزرگ از اهداف لینک بالقوه دارید، بهتر است کامال پرتکاپو 

آن را محدود کنید، به طوری که مجموعه ای با کیفیت خوب از وب سننایت های باقی مانده برای کار کردن داشننته 

 .باشید

http://nielsbosma.se/projects/seotools/
http://nielsbosma.se/projects/seotools/
https://moz.com/pro/seo-toolbar
https://moz.com/pro/seo-toolbar
http://seogadget.com/tools/links-api-extension-for-excel/
http://seogadget.com/tools/links-api-extension-for-excel/
http://seogadget.com/tools/links-api-extension-for-excel/


 

 نفوذ و تاثیرگذاری وبالگ نویس

آوردن تعداد زیادی از بازدید کنندگان مطالب شما این است که افراد با نفوذ برای به اشتراک  خش مهمی از بدستب

گذاشنتن را بیابید. یافتن فقط یک فرد تاثیر گذار برای به اشنتراک گذاشتن مطالب شما می تواند منجر به یک اثر 

شتراک بگذارند. بنابراین، حتی اگر یک دار شنود، بطوری که بسنیاری از فالورهای شخ  نیز آن را به ابزرگ دنباله

س قبل از تواند تاثیرگذار باشد. پرسند سایت یا وبالگی نسبتا قوی داشته باشد، نیز میوبالگ نویس که به نظر نمی

 .اینکه نفوذ آنها را در شبکه های اجتماعی بررسی کنید، آنها را حذف نکنید

وفایل های اجتماعی آنها بروید تا دریابید که چه تعداد فالور دارند، بعالوه، شما به سادگی می توانید تک به تک به پر

برای جسننتجوی افراد بالقوه برای توسننعه اسننتفاده کردیم؟ خب،  Followerwonk و غیره. به یاد دارید که ما از

Followerwonk ا را همونین به شنننما معیارهایی در مورد هر فرد می دهد، مانند این که چه تعداد از مردم آنه

دانلود کنید، یک ستون  Followerwonk از CSV فالو می کنند و نمره نفوذ آنها چقدر است. اگر شما یک فایل

 :است (influence score) مشاهده می کنید که شامل نمره نفوذ

 

فراد ا موارد مرتب شنده بر اسناس این ستون نشان می دهد که کدام یک از افراد در توییتر بانفوذ ترین هستند. این

تر با آنها ارتباط برقرا کنید؛ چرا که آنها توانایی به اشتراک احتماال کسانی هستند که شما می خواهید هر چه سریع

 .گذاری مطالب موجود را با تعداد زیادی از فالورها دارند



 

 احتمال لینک دادن

ا بدنبال فهرست اهداف لینک در این مرحله اسنت که تحقیقات دسنتی شنما به بازی برمی گردد. همانطور که شما

جود دهند. ابزاری وبالقوه هسننتید، باید سننعی کنید ارزیابی نمایید که با چه احتمالی آنها به مطالب شننما لینک می

ندارد که بتواند این کار را برای شننما انجام دهد و شننما باید خودتان آن را تعیین کنید. یکی از راه های سنناده می 

 .به احتمال زیاد لینک کردن باشد 5به احتمال زیاد لینک نکردن و  1باشد که  5تا  1از تواند نمره دادن آنها 

 :سوالهایی که شما باید هنگامی که به آنها نمره می دهید از خود بپرسید

 آیا آنها قبال محتوای خارجی به اشتراک گذاشته اند؟ 

  وبالگ نویس کاپ کیک باید از یک وبالگ نویس آیا موارد موجود مرتبط با مطالب من هستند؟ )به عنوان مثال یک

 مواد غذایی عمومی نمره باالتری داشته باشد(

 آیا وبالگ آنها فعال است؟ به عنوان مثال آنها در ماه گذشته مطلب گذاشته اند؟ 

 .دهند یا نه ارائه نمایداین پرسش ها باید به شما یک شاخ  از احتمال اینکه آنها به شما لینک می

که همه اطالعات مورد نیاز را جمع آوری کردید، باید همه چیز را مرتب کنید به طوری که یک لیسنننت از هنگامی 

 :وبالگ نویسان داشته باشید که

 .دهندبه احتمال زیاد به شما لینک می -

 .دارای معیارهای دامنه باال هستند -

 .دارای دنبال کننده های خوب در شبکه های اجتماعی هستند -

ب سنایتهایی هستند که شما باید اول از همه با آنها تماس بگیرید و پیام به شدت سفارشی و مناسب به آنها اینها و

 آنوه ا به تواند شما رارسال کنید. نگاهی دیگر به وب سایت آنها کنید و سعی کنید تا سرنخ هایی پیدا کنید که می

 . برسد نظر به واقعی شما پیام که کرد خواهد کمک این. نماید هدایت گیرد قرار ایمیل در باید که

های دیگر نیز از سایتمطالب شما را دارند. این به این معنی است که وب” کاشت“ها همونین قدرت این وب سایت

هایی که لینک شما را در مطالب شنما آگاه خواهند شند، شناید حتی دیگر نیازی برای تماس با بسنیاری از سننایت

 .بینند، نخواهد بودهای لینک شده میسایت



 

در این مرحله، باید یک لیسننت خوب از وب سننایت های با کیفیت داشننته باشننید که به احتمال زیاد عالقه مند به 

حاال  ها را دارید.بندیکنید باشند. اطالعات تماس آنها و اولویتمحتوایی که ایجاد کرده اید و یا کمپینی که اجرا می

 .نوبت به تماس با آنها است

 

 دست به کار شوید

اال وقت آن است وارد عمل شویم و شروع به صحبت با مردم در مورد محتوای ارزشمند و یا کمپینمان کنیم. شما ح

باید با اهداف سننطک باالی خود کار را شننروع کنید. زیرا آنها نه تنها می توانند به نتای  خوبی در اختیارتان بگذارند، 

از آن می توانید در زمانی که به وب سایت های کوچکتر دسترسی دارید از آنها به  بلکه اگر به خوبی پاسخ دهند بعد

های اجتماعی استفاده کنید. اگر وب سایت های کوچکتر ببینند که یک فرد تاثیر گذار عنوان تایید محتوا از شنبکه

ماستان ت به و جه می کنند یک قطعه از محتوایی را الیک کرده و آن را به اشتراک گذاشته، خیلی بیشتر به شما تو

 .پاسخ می دهند

 شما در حال تماس با یک فرد واقعی هستید

 عیواق فرد یک این. نه یا بدهد پاسخی که ندارد وجود رباتی پشنت وب سایتی که شما در حال تماس با آن هستید

یده د بیشتر محبوب های وبالگ در موضوع این البته. کند می دریافت زیادی های ایمیل احتماال واقع، در که، است

می شود. آنها یک فرد واقعی هستند و بهتر است برای ارتباط با آنها زمان صرف کنید و متنی مناسب ارسال کنید تا 

متوجه شوند که شما فقط یک اسپمر یا برنامه ایمیل خودکار نیستید. ما در مورد چند راه خاص که شما می توانید 

کنیم به یاد داشته باشید که شما در حال تماس با یک فرد واقعی اما، باز تاکید میانجام دهید قبال صحبت کردیم، 



 

 شما .کنیدمی صحبت شنخ  این با چگونه کنید، مالقات واقعی زندگی در را آنها اگر هسنتید. از خود بپرسنید که

 .کرده اید مالقات روز آن در که دیگر افراد با شما مکالمه مشابه نه دارید، آنها با تاثیرگذار و واقعی مکالمه یک

دار شود. از خواب بی” امروز به چه کسی باید لینک بدهم؟“نویسی صبک با این فکر که کنم وبالگهمونین، فکر نمی

ای برای لینک دادن به شنما ندارند؛ آنها کارهای دیگری نیز دارند که اولویت باالتری از آنوه شما به آنها هیچ برنامه

دهید، دارد. به همین دلیل، نباید فر  کنید که یک وبالگ مدیون شماست؛ وظیفه شماست که به آنها پیشنهاد می

 .آنها بگویید که چرا سزاوار زمان، توجه و کمک آنها هستید

شننود کمی عصبی شوید، پس تان باع  میاگر ایده تماس با یک فرد واقعی و توضنیک دادن به آنها در مورد مطالب

کنید، قابل اشننتراک گذاری و با ارزش مطمئن باشننید که مطالب شننما آنقدری که فکر می یک چک انجام دهید و

است. در حالی که اعتماد به نفس کاذب می تواند یک اشتباه باشد، باید احساس اعتماد به نفس کافی در ایده خود 

دهند. اگر شننما نشننان می داشننته باشننید تا این باور را به دسننت آوردید که مخاطبان واقعی به خوبی به آن واکنش

ه، دهند؟ اگر نوبالگ یا محتوایتان را به کسنی در کوچه و خیابان نشان دهید آیا آنها واکنش خوبی به آن نشان می

 .شما احتماال قبل از شروع درخواست بک لینک هنوز کار زیادی در پیش دارید

 چگونه پیام درخواست لینک بسازیم؟

نویسانی که شما در حال تماس با آنها هستید احتماال افرادی بسیار پرمشغله هستند. ه یاد داشته باشید که وبالگ ب

اگر آنها وبالگ محبوب با فالورهای زیاد بزرگ داشنته باشنند، مشنغله آنها بیشنتر نیز است. پیام شما باید به اندازه 

اندازه کافی برای آنها کوتاه  کافی جزئی شنود تا توضنیک دهد که چرا باید به آن اهمیت دهند، همونین بایستی به

 .باشد تا همه چیز را بخوانند و بی حوصله نشده یا پیام را حذف نکنند

 :در اینجا برخی از نکات که باید برای گذاشتن پیام به یاد داشته باشید وجود دارند

 به آنها بگویید که چرا آنها باید به شما اهمیت دهند. 

  دوست دارید که آنها انجام دهندبه آنها بگویید که چه عملی را شما. 

 نشان دهید که شما واقعی هستید و نه یک اسپمر. 

 
 



 

 به آنها بگویید که چرا آنها باید به شما اهمیت دهند

اگر شننما در این مرحله از کمپین لینک بیلدینگ خود هسننتید، نباید در نوشننتن این مطلب گیر کرده باشننید. اگر 

حتوا هسنتید، درسنت در آغاز ایجاد آن باید پاسنخ به این سوال راتعیین کرده مشنغول به کار بر روی یک تکه از م

دستاویزهای قبل را به یاد داشته ” چرا هر کسی باید آنقدر به این مطلب اهمیت دهد که به آن لینک بدهد؟“باشید، 

 :باشید

 اخبار 

 مطالب بامزه 

 مطالب بح  برانگیز 

 تجسم داده ها 

 رقابت 

 اگو بیت 

 حتوای دقیقفرم طوالنی، م 

آیا مطالب شنما با یکی از این موارد سازگار است؟ اگر نه، موارد منحصر به فرد دیگری در مورد محتوایی که ممکن 

 است باع  اهمیت دادن کسی شود وجود دارد؟

وبالگ نویسی که شما در حال تماس با او هستید احتماال در صنعت شما فعال است و در مورد موضوع مطالب شما 

لی ها را دلیات زیادی دارد، بنابراین نگاهی به پست های اخیر وبالگ آنها بیندازید و در صورت امکان، آن پستاطالع

 بر اینکه شاید بخواهند با وبالگ شما آشنا شوند، ذکر کنید

قرص فیلم اسنت، ممکن است به پرپا نویس هسنتید که از طرفدارانبه عنوان مثال، اگر در حال تماس با یک وبالگ

شنان نوشنته باشنند. اگر مطالب شما شامل فیلم و شنان بود در وبالگتازگی در مورد یک فیلم که واقعا مورد توجه

فیلمی که آنها در مورد آن نوشنننته اند باشننند، آن را ذکرکنیدا این امر نه تنها به آنها می گوید که چرا آنها باید به 

وقت گذاشته اید و وبالگ آنها را خوانده اید و برایشان  مطالب شنما اهمیت دهند، همونین نشان می دهد که شما

 .ایدفرستید را نفرستادهیک کپی از متنی که برای دیگران هم می

 



 

 به آنها بگویید که چه عملی را دوست دارید که آنها انجام دهند

جرات ذکر بسنیاری از ایمیل های معموال حول موضنوعاتی اسنت که برای فرسنتنده مهم است. برخی ممکن است 

را از ترس اینکه وبالگ نویس ایمیل را اسننپم کند ندارند. با این حال ما باید در واقع  ”SEO“ و یا” لینک“عبارت 

راهی بیابیم که این وبالگ نویس به آنوه ما می خواهیم عمل کند. گاهی ممکن است عکس العمل نه فقط در مورد 

 :دی از چیزها، از جمله موارد زیر باشدیک لینک ساده باشد. این می تواند در مورد تعدا

 به اشتراک گذاری مطالب شما در شبکه های اجتماعی مانند توییتر، فیس بوک یا + Google 

 جاسازی محتوای شما اگر یک اینفوگرافیک و یا ویجت است 

 پذیرش یک پست مهمان از شما، مربوط به محتوای شما و لینک به آن 

 یس در مورد محتوای شما و لینک دادن به آننوشتن مقاله ای توسط وبالگ نو 

اینها تنها چند نمونه هسنتند، اما می توانید به سرعت مشاهده کنید که سطوح مختلفی از اقدامات و موانع برای هر 

یک وجود دارد که متفاوت است. به عنوان مثال، برای وبالگ نویس نوشتن مقاله اختصاصی در رابطه با موضوعی و 

بر و این درخواسنتی بزرگ اسنت. در مقابل، به سننادگی به اشتراک گذاری آن در مطالب شنما زمان لینک دادن به

 .شبکه های اجتماعی احتماال حداکثر چند دقیقه زمان می برد

 کی از هنگامی که پیام خود را تهیه می کنید شننما باید حسنناب اوضنناع را بکنید و آگاه باشننید که هرچه بیشننتر 

 .اشدب ترجالب و تر کننده قانع شما وبالگ یا سایتوب مطالب باید باشید، داشته لینک درخواست وبالگنویس

اعمال باال بایکدیگر ناسنازگار نیستند. شما ممکن است نتای  بزرگی را تجربه کنید. اگر یک وبالگ نویس با نفوذ به 

یک پاسننخ کمی منفی دریافت  شننما لینک کند و یک لینک را با شننبکه های اجتماعی خود به اشننتراک گذارد. اگر

توانید یک تاکتیک ظریف بکار برید. برای مثال، اگر اولین اقدام شنننما برای به کنیند، در همان زمان، همونین می

تان با نظر منفی روبرو شدید، اما آنها سنایتدسنت آوردن نظر وبالگ نویس برای معرفی کوتاه مطلب، وبالگ یا وب

توانید پیگیری کنید و به جای آن، درخواسننت توئیت نمایید. اگر در دوسننت دارند، میآنوه شننما انجام داده اید را 

تان نه گفته، اما به احتمال زیاد دارای فالورهای حال تماس با یک وبالگ نویس با نفوذ باشید که به چند درخواست

 .بزرگ اجتماعی هست، این گزینه بسیار مفید خواهد بود



 

 رد مهمان پست دهند، اجازه شما به بخواهید ها آن از تواند این باشد که ن سنناریو میهای اییکی دیگر از پیگیری

 .نمایید ارسال شانسایت

شنان باشنند، اما زمان کافی برای آن نداشته باشند، درخواست مند به تولید محتوای مرتبط با سنایتاگر آنها عالقه

های قدرتمند و معتبر ها و سایتل پست مهمان باید وبالگتواند مفید باشد. فقط برای ارساارسنال پست مهمان می

 .را انتخاب کنید؛ چرا که شما برای نوشتن پست مهمان وقت خواهید گذاشت

 

 نشان دهید که واقعی هستید و نه اسپمر

د این در مورد شنخصی سازی پیام شماست تا وبالگ نویس بالفاصله آن را اسپم نکند و یا دکمه حذف را نزند. به یا

داشنته باشنید که وبالگ نویسان محبوب ایمیل های رسیده بسیاری را دریافت خواهند کرد، پس ارزش آن را دارد 

ه آنها بسنازید. راه های بسیاری برای انجام این کار دلخوا به و متفاوت کمی را خودتان پیام تا کنید صنرف وقت که 

 :این روش ها عبارتند ازدر زمان کم و با کیفیت باال وجود دارد. چند مورد از 

 استفاده از نام آنها 

 استفاده از یک موضوع خوب در ایمیل 

 ذکر چیزی خاص در مورد کار آنها 

 استفاده از یک امضای ایمیل مناسب 

 استفاده از یک آدرس ایمیل واقعی 

 )استفاده از محل سکونت خود )در صورت مرتبط بودن 



 

 وارد کنیماجازه دهید با جزئیات بیشتر نگاهی به این م

 استفاده از نام آنها

رسنند، اما بسننیاری از مردم برای انجام این کار وقت نمی گذارند. با اینکه به اندازه کافی سنناده و آسننان به نظر می

معموال چنین کناری احتینا  بنه زمنان طوالنی نندارد. این واقعا می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند و می تواند پیام 

 .یام های دیگر متمایز سازدموجود را در میان پ

 :چند راهنمایی برای پیدا کردن نام کسی عبارتند از

 چک کردن صفحه درباره ما 

 بررسی نام نویسنده در زیر پست های وبالگ 

 از طریق کلیک حساب رسانه های اجتماعی آنها 

 ایمینل آنهنا را در یک ابزار مانند Rapportive (Gmail) و یا Xobni (Outlook)  وارد کنید، تا اطالعات

 .از آنها بدست آورید  بیشتری

خوب اسننت اما از اسننتفاده از ” سننالم“اگر شننما کامال نمی توانید نام آنها را پیدا کنید، اسننتفاده از چیزی شننبیه به 

خودداری کنید زیرا اینها به طور سنتی توسط ایمیل ” سنالم وبالگ نویس“یا  ”مدیر سنایت سنالم“چیزهایی مانند 

 !خواهید پیامتان اسپم شودشود و شما نمیهای اسپم استفاده می

 استفاده از یک موضوع خوب

قبل از آن که وبالگ نویسنننان حتی ایمیل شنننما را باز کنند، خط موضنننوع را خواهند دید. اگر آنها آنوه در اینجا 

ده می کنند را دوست نداشته باشند، پس احتماال پیام شما فورا حذف خواهد شد و آنها حتی زحمت باز کردن مشاه

تواند رپ دهد چرا که حتی فرصننتی برای صننحبت با آنها و یا کشننند. این بدترین چیزی اسننت که میایمیل را نمی

 .یابیددریافت بازخورد نمی

به یاد داشته باشید: یک خط موضوع بد ممکن است فیلترهای اسپم را راه در اینجا چیز مهم دیگری وجود دارد که 

اندازی کند و در نتیجه ایمیل شنما به عنوان اسپم قرار بگیرد. در این حالت، شما باید بر این موضوع تکیه کنید که 

http://rapportive.com/
http://rapportive.com/
https://www.xobni.com/
https://www.xobni.com/


 

ایمیل واقعی وبالگ نویس در واقع پوشننه اسننپم خود را چک کند )بسننیاری نمی کنند( و ایمیل شننما را به عنوان 

 .مشاهده کند. در هر صورت، پوشه اسپم جای خوبی نیست

 :چند راهنمایی برای نوشتن یک موضوع خوب عبارتند از

 آن را کوتاه و مربوط به موضوع کنید 

 اگر می توانید نام وب سایت را ذکر کنید 

 از استفاده بیش از حد از حروف بزرگ اجتناب کنید 

 ا )مانند نام( ذکر کنیدچیزی خاص در مورد سایت آنها ر 

  اجتناب کنید” درخواست لینک“یا ” تبادل لینک“از چیزهایی مثل 

در مورد موضنننوع خوب ارائه Insights Smart  وHubspot  در اینجنا برخی از مقناالت واقعا خوب و مفید از

 .است  شده

 ذکر چیزی خاص در مورد کار آنها

وبالگ نویسنان ارسنال نشده است. ذکرکردن چیزی  این واقعا مهم اسنت که نشنان دهید ایمیل ارسنالی برای همه

خاص در مورد وبالگ نویسننانی که شننما در حال تماس با آنها یا وبالگ آنها هسننتید، واقعا می تواند کمک کند که 

ا دهد تبرای انجام تحقیقات خود قبل از ارسنال ایمیل زمان صرف کرده اید. این همونین به شما فرصتی بزرگ می

 .معرفی کنید و دلیل اهمیت آن را بیان نماییدمطالب خود را 

 :بیایید نگاهی به چند راه که شما می توانید چیزی خاص ذکر کنید بیندازیم

 های اخیر وبالگ آنها نگاه کنیدبه موضوعات پست. 

 های اخیر آنها نگاه کنیدبه توییت ها و ریتوئیت. 

 اه کنیدهای وبالگ ساخته اند نگهایی که آنها در پستبه کامنت. 

 شان نگاه کنیددر صفحه درباره ما برای دانستن عالیق شخصی. 

 در بیوگرافی آنها در صفحه توییترشان نگاه کنید. 

توانند به شنننما اطالعات ارزشنننمندی در مورد وبالگ نویس بدهند که بعد از آن می توانید آنها را در همه اینها می

مثال از اینکه این چگونه در واقع در یک ایمیل به نظر میرسننند آمده  ایمیلتان به طور طبیعی بیاورید. در اینجا یک

 :است

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/30684/The-Ultimate-List-of-Email-SPAM-Trigger-Words.aspx
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/30684/The-Ultimate-List-of-Email-SPAM-Trigger-Words.aspx
http://www.smartinsights.com/email-marketing/email-creative-and-copywriting/7-email-subject-line-myths-exploded/
http://www.smartinsights.com/email-marketing/email-creative-and-copywriting/7-email-subject-line-myths-exploded/


 

 شما ارزشمند واقعا لیست با من شدم. تاکنون 2014 های فیلم بهترین مورد در شما وبالگ اخیر پسنت متوجه من

 چیزی شما با خواستم می واقع در دهم.می قرار لیسنتم باالی در را اسنتریت وال گرگ قطعا و نیسنتم موافق کامل

 های هزینه با همراه 2014 سال پرفروش هایفیلم – LINK – بگذارم اشنتراک به تانوبالگ مطلب این به مربوط

 یلمف رددرمو عالیقتان و شما وبالگ اخیر های پست به توجه با کردم، فکر اند.شده لیست پست این در سود و تولید

 .باشد شما عالقه مورد است ممکن مطلب این ها،

این کار نیاز به زمان بسنیار طوالنی برای ارسنال نداشت و نتیجه دنبال کردن تعداد انگشت شماری از عناوین پست 

تواند های اخیر وبالگ نوشنته شنده توسنط وبالگ نویسی بود که با او تماس گرفتم. هرگز یک نرم افزار اسپمر نمی

 .یمیلی را ارسال کند و این ایمیل احتمال خوانده شدن و تاثیرگذاری باالتری داردچنین ا

 استفاده از یک امضای ایمیل مناسب

این یک نکته کوچک اسنت و اصنال زمانبر نیسنت. شنما باید یک امضنای ایمیل مناسب در پایین تمام ایمیل های 

 :اشدارسالی خود در  کنید که شامل چیزهایی مانند موارد زیر ب

 نام کامل شما 

 عنوان شغلی شما 

 نشانی اینترنتی وب سایتی که شما ارائه می دهید 

 شماره تلفن شما 

 )حساب های رسانه های اجتماعی شما )اگر مرتبط است 

 :های خود را با چیزی شبیه این به پایان ببریدتوانید ایمیلبنابراین، شما می

 جان اسمیت

 مدیر اجرایی بازاریابی آنالین

www.example.com 

5678910 01234 

twitter.com/jsmith 



 

دهد شما یک فرد واقعی هستید. آنها می توانند بروند و وب این نشانه دیگری برای وبالگ نویس است که نشان می

کار  توانند اینسایت و فعالیت های اجتماعی شما را چک کنند و یا حتی با شما تماس بگیرند. باز هم، اسپمرها نمی

 .نجام دهندرا ا

 استفاده از یک آدرس ایمیل واقعی

در این باره چند بح  وجود دارد. برخی از سئوکاران قویا معتقدند که همیشه باید به جای آدرس ایمیل عادی خود، 

 کنند، اسننتفاده کنند. بنابراین اگر من برای سننایتسننایتی که برای آن فعالیت میاز آدرس ایمیل شننرکتی یا وب

Zappos کنم، باید به جایست میدرخوا myname@g-ads.org که ایمیل خودم به عنوان سئوکار است( از( 

myname@zappos.com استفاده کنم. 

توانند اعتبار بد داشته باشند، به عنوان می SEO این اسنتدالل متمایال ناشنی از این واقعیت اسنت که متخصصین

ایمیل شنرکت سنئو با آن ها در تماس هستید، ممکن است  مثال، اگر وبالگ نویس ببیند که شنما از طریق آدرس

 .بالفاصله از شما روی بر گردانند

با این حال، خود من با کاربرد آدرس ایمیل اصننلی برای ارسننال مشننکلی نداشننته ام. در واقع، این می تواند یک راه 

 :ین سوال را بپرسمبسیار خوب برای بررسی کیفیت آنوه که انجام می دهید باشد. می توانم از خودم ا

 ”آیا ارسال ایمیل به این وبالگ نویس در مورد این محتوا، با استفاده از ایمیل جی ادز نتیجه خوبی خواهد داشت؟“

 .اگر پاسخ منفی باشد، پس حتما این کار را انجام نخواهید داد

داده شده شود، احتماال از یک در نهایت، هر کاری که برای شما بهترین است را باید تست کنید. اگر به من فرصتی 

دهم این موضوع مرا از ارسال پیام به آدرس ایمیل مشنتری اسنتفاده می کنم، اما اگر در دسنترس نبود، اجازه نمی

 .کمک آدرس ایمیل عادی متوقف کند

د موضننوعی که باید به آن توجه داشننته باشننید این اسننت که اسننتفاده از ارائه دهندگان آدرس ایمیل رایگان مانن

جیمیل، هاتمیل و یا یاهو ممکن اسننت دردسننرسنناز باشنند. متاسننفانه، تعداد زیادی از اسننپمرها هم از امکانات این 



 

خدمات رایگان اسنتفاده می کنند. به همین خاطر این موضوع می تواند نشان دهنده غیر واقعی بودن ارسال کننده 

 .پیام باشد

 استفاده از مکان خود )در صورت مرتبط بودن(

ت هایی برای اسنتفاده از این مورد ممکن است کم باشد، اما اگر این فرصت را داشته باشید، واقعا می تواند به فرصن

 .شما کمک کند که واقعی تر نگاه کنید و بذر یک رابطه خوب را از همان ابتدا بپاشید

ری شما اقامت دارد، ایده این اسنت که اگر در حال تماس با یک وبالگ نویس هسنتید که در همان شهرستان مشت

تان ذکر کنید. این موضوع اجازه می دهد تا شما در زاویه محلی کار کنید و چیزی در امتداد خطوط آن را در ایمیل

 :بگویید

 انندم محلی نویسان وبالگ با تا آوریم بدست فرصتی خواسنتیم می کنیم. می کار سنیاتل در شنما همانند نیز ما“

 مطالب این بگذاریم. اختیارتان در را هستیم کار به مشغول ما که مطالبی از رخیب کنیم سعی و کنیم صحبت شنما

 ”.باشند نیز شما عالقه مورد است ممکن

شننما می توانید همه چیز را یک گام بیشننتر از قبل به جلو ببرید و حتی با وبالگ نویسننان محلی برای ناهار یا یک 

هوه )و کاپ کیکا( برای کسی نیست تا نشان دهید شما یک فرد قهوه مالقات کنید. هیچ راهی بهتر از خرید یک ق

واقعی و اصنیل هسنتید. اگر دریابید که فقط چند وبالگ نویس محلی در منطقه شنما وجود دارد، پس سازماندهی 

 .یک ناهار محلی نیز می تواند یک راه بسیار خوب برای ایجاد روابط واقعی و آشنا کردن آنها با نام تجاری شما باشد



 

 

 گیریپی

های بسیاری را در نتیجه پیگیری و تماس با افراد ساخته ام. افراد پرمشغله هستند؛ وبالگ نویسان ن احتماال لینکم

کنن و در جهانی که در آن ما می توانیم ایمیل را در حال حرکت بررسنننی محبوب تعداد زیادی ایمیل دریافت می

 .وشی سپرده شودکنیم، ایمیل شما ممکن است به سرعت به فرام

دهد که اگر برای اولین بار پاسخی از طرف مقابل دریافت نکردید، باید علت آن را همین موضوع به تنهایی نشان می

پیگیری کنید. مزیت دیگری که در اینجا وجود دارد، این اسنننت که این واقعیت را تقویت کنید که شنننما یک فرد 

 .دهداد زیادی از وب سایت ها را در یک لحظه هدف قرار میواقعی هستید و نه نرم افزار خودکار که تعد

های خود را تا حد امکان سننازماندهی کرده و نگهداری کنید و پاسننخی که به منظور پیگیری مناسننب، باید ارسننال

خواهید اینسنت که کسنانی که در حال حاضر با شما در کنید را ثبت نمایید. آخرین چیزی که شنما میکسنب می

 !تند را فالو کنیدارتباط هس

های ارسال شده شما وجود دارد؛ مواردی چون صفحات گسترده اکسل بسیار ساده تا چند راه برای سازماندهی پیام

 .اجازه دهید برخی از این گزینه ها را با هم مرور کنیم .(CRM) سیستم کامال یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتری



 

 صفحه گسترده اکسل

کنید، یک صفحه گسترده ساده خیلی خوب کار خواهدکرد. ن بار شروع به لینک بیلدینگ میهنگامی که برای اولی

تواند این کار را انجام دهد، اما اگر شما در حال کار بر روی کمپین های متعدد حتی در سنطک متوسنط، باز هم می

 .تواند کمی بزرگ و دست و پا گیر شودبصورت هم زمان هستید می

 :تواند مثل این شروع شودشیت ساده اکسل می 

 

توانید برای هر گونه اطالعات خاص و یا معیارهایی که برایتان مهم اسننت این واقعا می تواند سنناده باشنند. شننما می

 .ستون بیشتری اضافه کنید

افتد زمانی که ممکن اسنت استفاده از این گزینه در مراحل بعدی کمی دشوار گردد. به عنوان مثال، چه اتفاقی می

خواهید دوباره با مخاطبین خود ارتباط برقرار کنید؟ انجام این کار با یک کنید و میما یک کمپین دوم را اجرا میش

 .سیستم اکسل به اندازه کافی پیشرفته، ممکن است، اما می تواند کمی آشفته باشد

 ابزار ویژه برای مدیریت ارسال

یک سیستم متمرکز قوی تر برای مدیریت ارسال خود داشته در این مرحله، ممکن اسنت نیاز به سرمایه گذاری در 

برای این   ترین مواردوجود دارد، که احتماال یکی از محبوبBuzzStream  باشید. چندین گزینه مختلف هموون

 .نوع کار است

 Boomerang:ه برای اهداف پیگیری مناسننب اسننت. اگر پس ای رایگان برای جیمیل هسننت کبومرنگ افزونه

کنید، پاسنخی برای آن دریافت نکردید، بومرنگ شما را مدت زمان خاصنی که در زمان ارسنال ایمیل تعیین می  از

 .ایدکند. خوبی بومرنگ در این است، که دیگر مطمپن هستید که آدرس ایمیل را اشتباه در  نکردهمطلع می

http://www.buzzstream.com/
http://www.buzzstream.com/


 

 

تواند راهی سریع و شنود( می)که در پایین توضنیک داده می canned responses رنگ واسنتفاده ترکیبی از بوم

 .موثر برای رسیدن به اهداف پیگیری شما باشد

 های لینکسازی را پیگیری کنیم؟چگونه درخواست

تر است هاید را تکرار کنید. برای پیگیری ایمیل ارسنال شده نیازی نیست که مواردی که در ایمیل قبلی ذکر کردهب

کنید تا فردی که با او در تماس  reply متن ایمیل خالصنه و شنفاف باشد. بهتر است برای پیگیری ایمیل قبلی را

توانید پیام قبلی را نیز در انتهای ایمیل تان نیز دسننترسننی داشننته باشنند و یا اینکه میهای قبلیهسننتید به پیام

 .جدیدتان نیز قرار دهید

 :توانید مشاهده کنیدیمیل پیگیری را میدر ادامه نمونه ای از ا

 

 



 

 .سالم سعید

خواسنتم ایمیلی که چند روز پیش برایت ارسنال کردم )متن آن را در انتها قرار دادم( را پیگیری کنم. خوشحال می

را بخوانی و نظرت را درموردش بگویی. همینطور خوشننحال ” راهنمای کامل سننفر برای والدین“شننوم پسننت می

 .صورتی که بخشی از آن برایت جالب، آن را با دوستانت به اشتراک بگذاریشوم، در می

 .منتظر خواند نظرت هستم

 حسین –با سپاس 

 {.توانید متن ایمیل قبلی را قرار دهیداینجا می}

 دریافت پیامی بتاز پیگیری از بعتد اگر. کنممن شنننخصنننا بیش از یکبنار ینک درخواسنننت را پیگیری نمی

نس های مکرر و آزاردهنده شادیگر برای او پیام نفرستید. توجه داشته باشید که با ارسال پیاماسنت،   بهتر نکردید

 .بریدخود برای ایجاد ارتباط با او را از بین می

 های منفی چه کنیم؟در برابر پاسخ

نین باشید . در چشوید، این عادی است و نباید نگران این موضوع ر برخی موارد شما با پیام و پاسخ منفی روبرو مید

 .نویس بهبود دهید و از او بازخورد بگیریدتوانید ارتباط خود را با وبالگمواردی می

 وقت ایمیلی را نادیده نگیریدهمیشه پاسخ دهید و هیچ

هایی وجود دارد که شما برای ایجاد محتوایی ارزشمند از جان و دل مایه گذاشته اید و وقتی که با پاسخ منفی زمان

شوید. اما بهتر است با نادیده گرفتن ایمیل و شوید، واقعا ناراحت میتان روبرو مینویسنی برای معرفی پسنتوبالگ

توانید از آنها برای بهبود محتوای خود نویس شننانس خود را برای لینک بیلدینگ از دسننت ندهید. میپاسننخ وبالگ

 .کنید را لینک کنند نیز وجود داردمنتشر میبازخورد بگیرید. همینطور احتمال اینکه مطالبی که در آینده 

 سعی کنید بازخورد بیشتری از وبالگنویسانی که با آنها در ارتباط هستید دریافت کنید

کند، احتماال دلیلی منطقی برای خود دارد. از آنها نویس از لینک کردن مطلب شما امتناع میر مواردی که وبالگد

خواسننتند در این باره مطلبی ا را راهنمایی کنند و بگویند که اگر خودشننان میبخواهید برای بهبود محتوایتان شننم

بنویسنننند، آن را چگونه ادامه می دادند. از آنها بخواهید نظرات منفی و مثبت آنها و مواردی که به نظرشنننان برای 

 .تان سودمند خواهد بود را برایتان ارسال کنندبهبود مطلب



 

نویس موردی ندارد و قابل قبول است و تنها او وقت کافی برای معرفی و نظر وبالگ در برخی موارد محتوای شما از

نویس پیشنهاد دهید که در مورد متن معرفی یا موارد دیگر توانید به وبالگلینک دادن ندارد. در چنین مواقعی می

 .به او کمک کنید

توان در حوزه مربوطه نگاشننت، شننما را که میتوانید درخواسننت کنید تا در مورد موضننوعاتی طور از آنها میهمین

هایی دارید که راهنمایی کنند و پیشنننهادات موضننوعات جدید به شننما ارائه دهند و یا اینکه در صننورتی که ایده

 .توان به صورت مشترک آنها را پیش برد را مطرح کنید|می

د را پرورش دهید و محتوای خوبی تولید کنید و گیرینویسان میها و موضوعاتی که درباره تولید محتوا از وبالگایده

 .تاند را لینک کنند بیشتر اسنویس معرفی کنید. احتمال اینکه مطالبی که ایده آنها را خودشان دادهآن را به وبالگ

 

 راهنمایی سریع برای توسعه کارآمد

نجا برای شما سودمند باشند. در ای توانند چه برای لینک بیلدینگ و چه برای استفاده شخصی از ایمیلکات زیر مین

 .کنیمچند ابزار خوب برای سرعت بخشیدن به کارتان بدون افت کیفیت را معرفی می

BOOMERANG 

ن تواند این اطمیناصنننحبنت کردیم و یادآور شننندیم که چگونه این ابزار میBoomerang  پیش از این در مورد

 .توانید دنبال کنیدایجاد کند که شما بازخورد فعالیت افراد را با استفاده از این ابزار کوچک می  را

http://www.boomeranggmail.com/
http://www.boomeranggmail.com/


 

 

دهد که زمان ارسال ایمیل را مشخ  کنید. استفاده از منطقه های زمانی از طرفی این ابزار به شما این اجازه را می

در سنیاتل ساکن هستید و درصدد ارتباط با بالگرهای  باشند. به عنوان مثال اگر شنمامختلف هم بسنیار راحت می

کنید، این صبک شروع می 9شنوید و ایمیل زدن را در سناعت مسنتقر در انگلیس باشنید، هنگامی که وارد دفتر می

 .باشد و این زمان خوبی برای ارسال یک ایمیل کاری نخواهد بودهنگام تقریبا پایان روز کاری در انگلیس می

 .بندی کنید که در چه ساعتی این ایمیل ارسال شوددهد که زمانبه شما این امکان را می Boomerang از این رو

 

 :زمانی که شما یک ایمیل را آماده کرده و بر روی این کلیک کنید، این پیغام را دریافت می کنید



 

ن در زمان مناسب به دست دیگران دهی کنید و مطمئن باشید که پیامتاتوانید ارسال ایمیل خود را زماناز اینجا می

 .خواهد رسید

CANNED RESPONSES 

Canned responses  پاسننخ های کنسننرو شننده( یک ابزار برچسننب(

به دهد که که به شما این امکان را می( فعالسازی راهنمای) جیمیل اسنت

سننرعت نمونه های از پیش نوشننته خود را به ایمیل کنید. این قابلیت به 

شننود. از جمله این دالیل این تر شنندن کارها میدالیل زیادی باع  راحت

اسنت که شنما مجبور نیستید مرتبا به کپی و و انتقال مطالب بپردازید. به 

و متن  توانید پاسنخ های از پیش ذخیره شده را انتخاب کنیدجای آن می

 .مربوطه را وارد کنید

 این مسنننئلنه بسنننینار سنننودمند خواهد بود اگر شنننما این قابلیت را با

Boomerang  ترکینب کنیند و بنه این ترتیب به پیگیری عملکرد افراد

 .بپردازید

شما می توانید یک پاسخ از پیش ذخیره شده را طوری بسازید که افرادی 

پیگیری کنید. با اسننتفاده از مثالی که را که قبال به آنها ایمیل کرده اید را 

 :توان این گونه نشان دادپیش از این گفتیم، این موضوع را می

توجه داشته باشید که بخش هایی که با رنگ زرد نشانه گذاری شده است، 

مربوط به افرادی اسنت که شما با آنها در تماسید. شما هنوز نیاز دارید که 

این صورت احتماال پاسخی برای آنها  آنها را شنخصنی سازی کنید در غیر

 .دریافت نخواهید کرد

 

 

http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=en&answer=143242


 

RAPPORTIVE 

یک پالگین مناسنننب برای جیمیل و  )Rapportive (راپورتیو

دهد که اطالعاتی را در آوتلوک است که به شما این امکان را می

سنننت آورید. در ادامه زنید بدرابطه با فردی که به وی ایمیل می

یک نمونه مثال آورده شده است که عملکرد راپورتیو را هنگامی 

 :که به شخصی به نام راند ایمیل می شود، نشان می دهد

 :دسته ای از اطالعات به شرح زیر موجود می باشد

 موقعیت مکانی راند 

 موقعیت راند در Moz 

 نام کاربری راند در توییتر 

 کدیننام کاربری راند در لین 

کند که در مورد راند بیشتر بدانیم و تمام این اطالعات کمک می

سازی شود. به عنوان مثال اگر او اخیرا مطلب ها به راند بیشنتر شنخصنیکند تا در آینده ایمیلهمونین کمک می

که من  جدیدی توییت کرده است که من از آن اطالع دارم، من می توانم در مورد آن نظر دهم. این نشان می دهد

 .اخیرا در زمینه کاری وی تحقیقاتی را انجام داده ام

 گریز از تله های مسیر

عداد کمی اشننتباه رای  در هنگام ایجاد کمپین لینک بیلدینگ وجود دارد. اشننتباه همیشننه رپ خواهد داد اما مهم ت

 .این است که شما از آن درس بگیرید

 .دیگران درس بگیرید و از این تله ها دوری کنیداین بخش به شما کمک خواهد کرد که از اشتباهات 

 :کاربرد نرم افزارهای ارسال ایمیل انبوه

هایی را به افراد زیادی دهد که به صورت همزمان ایمیلنرم افزارهای زیادی وجود دارد که به شنما این امکان را می

 .ران نرم افزارهاستهای قانونی و قابل انتظار برای کاربارسال نمایید. این یکی از قابلیت

http://rapportive.com/


 

کنند. هرچند در مورد شننرکت های زیادی از این قابلیت برای ارسننال ایمیل به لیسننت مخاطبین خود اسننتفاده می

 .لینک بیلدینگ، به طور کلی ایده استفاده از نرم افزارهایی از این دست، مناسب نیست

 :یل انبوه اشاره می کنیمدر زیر به برخی از دالیل عدم استفاده از نرم افزارهای ارسال ایم

 هایی از این دست بسیار دشوار استشخصی سازی ایمیل. 

 کننداگر دچار اشتباهی شوید، کلیه افراد لیست این اشتباه را دریافت می. 

 اگر افراد اقدام به اسپم کردن پیام شما کنند این امکان وجود دارد که وارد لیست سیاه شوید. 

  افرادی که تمایل به دریافت اینگونه ایمیل ندارند، مرتکب عمل خالف قانون ممکن است با ارسال ایمیل به

 .شوید

عالوه بر این، شما با اینکار ممکن است عالوه بر شهرت خود، شهرت سایتی که مورد استفاده شماست را نیز به خطر 

 .ین ببریدبیاندازید و شانس کار با دریافت کننده های ایمیل را برای مالک سایت در آینده از ب

 های ایمیلویرایش نکردن قالب

 :پیش از این یک نمونه ایمیل ارائه کردیم که با آن ادامه می دهیم



 

 

تصور کنید قبل از ویرایش قسمت های زرد رنگ آن را ارسال نمایید. در این حالت بسیار بعید است که پاسخ مثبتی 

 .دریافت کنید

 .ایی را به رنگ زرد نشانه گذاری کرده ام تا کمتر آنها را فراموش کنمبه همین دلیل در این مثال ویژه من قسمت ه

جی میل در صورتی که عملکرد سریعی  )feature send undo (در صورتی که این اتفاق بیفتد، ابزار ارسال مجدد

 .د شما را نجات خواهد دادداشته باشی

http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=en&answer=1284885


 

 

 دهد؟ ارتقا را سایت رتبه بیلدینگ لینک که کشید خواهد طول مدت چه

همانطور که در فصننل قبل در رابطه با تعیین اهداف گفته شنند، مدتی طول خواهد کشننید تا لینک بیلدینگ رتبه 

 :یادی دارد از جملهسایت شما را ارتقا دهد. این مدت زمان بسیار متفاوت است و بستگی به عوامل ز

 تانتعداد رقبای شما در زمینه کاری 

 های هدف شماپذیری کلیدواژهمیزان رقابت 

 های رقبامیزان فعالیت رقبای شما، به عنوان مثال لینک بیلدینگ 

 سازیدهایی که مینوع لینک 

 تاریخوه و اتوریتی دامین. 

ها طول بکشد تا نتای  مرتبط با بین چند روز تا ماه تمام این عوامل به این معنی اسنت که این فرآیند ممکن اسنت

افزایش رتبه به دسنت آید. تمام این عوامل بسنتگی به هدف شما دارد و باید به این نکته توجه داشت که پیشرفت 

 .ای و آنی هیچ جذابیتی نداردلحظه

وی یک برگه یادداشت کنید که توانید انجام دهید این است که رپیش از اینکه شنروع کنید، کار ارزشمندی که می

رتبه کنونی مهمترین کلیدواژه شنما چقدر است و در صورت عملکرد کامل و صحیک لینک بیلدینگ به چه رتبه ای 

را بسیار   کارPro Moz  گیرید، ابزاری مانندخواهد رسید. بسته به تعداد کلیدواژه و بازه زمانی که شما در نظر می

https://moz.com/checkout/freetrial
https://moz.com/checkout/freetrial


 

توانید همیشه موارد مورد نیازتان را در یک صفحه گسترده ساده دنبال کنید کند. به این ترتیب شما میتر میراحت

 .ها در هر لحظه رتبه بندی را مشاهده کنید SERP و با کلیک بر روی

حرفه و فعالیت های آنالین، افزایش محسوسی  یک مورد کامال قابل انتظار این اسنت که با کار بر روی ارتقا  سایت،

 .را در میزان ترافیک خود مشاهده خواهید کرد

نباید به لینک بیلدینگ به عنوان امری که تنها یکبار قابل کاربرد اسنت نگاه کنید، چرا که این مسننئله ممکن است 

یگری های ده در کنار فعالیتباع  نا امیدی شننما شننود. در عو  لینک بیلدینگ باید یک فعالیت جانبی باشنند ک

 .گیردرسانی عالی مشتری و فضاهای مجازی انجام میهموون تولید محتوا، خدمات

تواند منجر به افزایش ترافیک و درنتیجه افزایش سننود بیزینس شننما شننود. این امر یک ترکیب کلیه این کارها می

 .ب تر از یک اتفاق ناگهانی باشدحرکت اصولی و ترکیبی به سوی هدف شماست و می تواند بسیار جذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 بیلدینگ لینک های روش با آشنایی چهارم: فصل

 در که منابعی به شنننما، برای بیلدینگ لینک مناسنننب هایروش هنای لینک بیلدینگ زیادی وجود دارد. تاکتیک

 یلدینگب لینک بازار عموالم هستند، رقابتی که صنایعی در. دارد بستگی هستید آن در که صنعتی و دارید دسترس

نند، کجدیدتر که به سنرعت پیشرفت می صننایع اغلب دیگر، صننایع. اسنت دشنوار ها لینک این یافتن و بوده داغ

نویسنان تعامل داشنته باشند و یک جامعه جدید را ایجاد کنند. در این فصل از های زیادی دارند تا با وبالگفرصنت

 .پردازیمها کارایی دارند، میسایتینک بیلدینگ که برای تمامی وبآموزش لینک بیلدینگ به روش های ل

 

 لینک بیلدینگ مبتنی بر محتوا

راین ما اید. بنابآموخته (بیلدینگ لینک کمپین شروع)رخی از این موارد در خصوص لینک بیلدینگ را در فصل قبلب

پردازیم. اصل مطلب این است که یک دارایی )محتوای خوب( ایجاد کنید که بتوانید برای اینجا به تکرار مطالب نمی

 :شودتواند قسمتی از یک متن باشد و شامل موارد زیر میآن لینک بگیرید. این دارایی می

 اینفوگرافیک 

 داده های تصویری 

 وایت پیپر و اسناد ارزشمند 

 ی مرحله به مرحلههاآموزش 

 فایل ویدئویی 

 گالری عکس 

https://g-ads.org/blog/start-link-building-campaign/


 

کننده، جذاب، مفید و دارای ها برایشننان سننرگرمکنید که افرادی که اینها را به این امید ایجاد میشننما این دارائی

توانید با این افراد تماس بگیرید و برای لینک شدن محتوایتان اطالعات ارزشمند است، به آنها لینک دهند. شما می

وانید تآنها تالش کنید. با گذشت زمان شما نیازی به درخواست لینک کردن محتوایتان نخواهید داشت. می توسنط

محتوایی با موضوعات کلیدی مرتبط با جامعه هدف و موضوعاتی که مورد عالقه آنهاست ایجاد کنید تا به جای شما 

 .پذیر استاز است اما امکانآن را منتشر کنند. برای سرمایه گذاری در این بخش زمان زیادی نی

 

 هایی از لینک بیلدینگ مبتنی بر محتوامثال

ل پردازیم. هدف اوها میر این قسمت، به مثال هایی از رقابت های موفق لینک بیلدینگ و آنالیز دلیل موفقیت آند

 .ها چیزی بیاموزیماز آنتوانیم اند، بنابراین میها خیلی موفق بودهها لینک ها نیستند اما این لینکاین مثال

www.swissotel.com/promo/etiquette-map/ 

 دارد. چه چیزی باع  موفقیت آن شده است؟ 63لینک از دامنه و پی  اتوریتی  68این صفحه 

 کنید و محتوا به سننرعت کند. شننما به راحتی کشننور خود را انتخاب میاین صننفحه خیلی خوب کار می

 .کندبراساس آن تغییر می

 توانید مفهوم آن را متوجه شویداحی خیلی خوب است و به راحتی میطر. 

 خواهند هتل رزرو کنند جالب استاین صفحه همونین برای افرادی که می. 

   محتوای این صنفحه خیلی سنودمند هسنت، زیرا ندانستن فرهنگ محلی یا قوانین و مقررات مشکلی رای

 .است



 

 شد  تصویرسازی راک موسیقی سال صد

 .دهدفحه تفاوت ژانرهای مختلف موسیقی راک در صد سال اخیر را نشان میاین ص

www.concerthotels.com/100-years-of-rock 

 :دارد. دلیل جذب لینک ها را ببینید 53لینک از دامنه و پی  اتوریتی  198این صفحه 

 دارددر صفحه نگه می کند و آن ها راتعامل به محتوا افزوده شده است؛ این صفحه کاربر را درگیر می. 

 توانید با قطعات موسیقی ارتباط برقرار کنید و به موسیقی های ساده گوش دهیدشما می. 

 این موسیقی برای تعداد زیادی از افراد )طرفداران موسیقی راک( مناسب است. 

 این قسمت برای افرادی که تمایل دارند هتل دارای سالن موسیقی رزور کنند مناسب است. 

 پالسون جان رمقابلد شما

این ایده ای هوشنمندانه اسنت که توسط سئوکاری بریتانیایی ایجاد شده است. این متن برای مقایسه حقوق ساالنه 

 .باشدشما با حقوق جان پالسون )تاجر موفق فارکس( می

www.mahifx.com/john-paulson 

 شود و به عنوان روشی برای لینکفاده میاین صنفحه به عنوان لندینگ پی  برای لینک دادن به صنفحه اصلی است

لینک از دامنه داشننت. چه  200باشنند. قبل از انتقال، این سننایت بیلدینگ برای لینک دادن به صننفحات قبلی می

 چیزی باع  موفقیت آن شده است؟

 گیردشود و فقط اطالعاتی اندک از شما میاین سایت به راحتی استفاده می. 

 کند و باع  می شود به پایین صفحه نیز مراجعه کنیدیاین سایت شما را درگیر م. 

 سازد برای ما دشوار استدرک فهمیدن حجم عظیم پولی که جان پالسون می. 

 این سایت نه تنها برای تاجران فارکس بلکه برای تمامی افراد معتبر است. 

 گذارند می اشجراک به را خود ضعف نقاط بنیانگذار18 

کند و بیشنتر شنامل نوشنته اسنت تا تصویر. این مورد تعدادی داستان از بنیان لی فرق میاین مورد با موردهای قب

 .گذاران است که نقاط ضعف خود پیش از موفقیت بزرگ خود را به اشتراک گذاشته اند



 

www.attendly.com/stories-of-failure-and-redemption-18-startup-founders-share-

their-lowest-moments-before-coming-out-on-top 

 :دارد. دلیل آن را بینید 36لینک از دامنه اصلی و پی  اتوریتی  21این صفحه 

 ها معموال در خصوص نقاط قوت و موفقیت است، اما اینجا برعکس است، این سایت متفاوت است؛ مصاحبه

 .بنابراین نظر مردم را جلب می کند

 عروف هستند، بنابراین طرفداران زیادی دارندها در زمینه خود مها و شرکتمصاحبه شونده. 

   این محتوا و متن برای گستره بزرگی از مردم که به صورت آنالین فعال هستند، جذاب است. بنابراین باع

 .شودافزایش احتمال موفقیت در گرفتن لینک و به بازنشر می

 

 وبالگ نویسی مهمان

های دیگر است. در حالی که این کار روشی موثر بر روی وبالگبالگ نویسنی مهمان فرایند نوشنتن و تدوین متن و

اکیفیت های بهنای با کیفیت باال اسنننت، گوگل تاثیر آن را برای بازاریابانی که این کار را با متنبرای گرفتن لیننک

 .کنند، از کار می اندازدپایین انجام می دهند و انکرتکست را بیش از حد بهینه سازی می

مهمان روشنی رای  اسنت که حجم آن باال رفته ولی کیفیت پسننت ها کم شده است. گوگل به این وبالگ نویسنی 

اسنپم گوگل، پسنتی در این خصننوص نوشته و اعالم کرده است که کند. مت کات، رئیس بخش وبنکات توجه می

ا د متن های بهای مهمان کم کیفیت به پایان رسنننیده اسنننت. اگر می توانیدیگر زمان دریافت بک لینک با پسنننت

 .های مهمان شما را قبول خواهند کردهای معروف پستکیفیت باال تولید کنید، سایت



 

نویسی مهمان استفاده شود، زیرا گوگل در پیدا کردن و از بین بردن برای سناخت لینک نباید بیش از حد از وبالگ

 .کندشوند، خیلی خوب عمل میهایی که از این روش ایجاد میارزش لینک

 

EGO BAIT 

Ego bait گذارد. این افراد ترجیک اند تاثیر میمحتوایی اسننت که بر نفس افرادی که در آن محتوا برجسننته شننده

دهند متن را با دیگران به اشتراک گذاری بگذارند. در این روش شما امیدوارید که محتوایی که درباره افراد هدف می

 :هایی در این خصوص ذکر شده استها لینک شود. در ادامه مثالاید برای آنها جذاب بوده و توسط آننوشته

www.thelovelyplants.com/10-gardening-blogs-to-follow/ 

 .های باغبانی همراه با توصیف کوتاه برای هریک از آنهالیست وبالگ

www.go.brandshank.com/top-10-electronic-music-blogs-2011/ 

 .با کمک فاکتورهایی مانند توییتر، فیس بوک و موزرنک ایجاد شده استلیست ده وبالگ موسیقی که 

www.webdesigndev.com/roundups/30-most-influential-people-in-web-design 



 

 .های آنهاسایتهای اجتماعی و وبسایت همراه با عکس، کانالهای وبلیستی از بهترین طراح

کند. این روش برای گرفتن لینک های با کیفیت باال و ترافیک را جلب میها تمام این ها توجه مردم یا وب سنننایت

باال مناسننب اسننت اما گرفتن حجم زیادی از لینک محتمل نیسننت زیرا محتوا معموال برای وب سننایت ها و افرادی 

 .خاص است

 :مانند زیر است Ego bait فرایند لینک بیلدینگ

 پیگیری کردن <معرفی و توسعه محجوا  <نوشجن مجن  <محجوا و جسجووی سوژ  

 مرحله اول: محجوا و جسجووی سوژ 

در ابتدا باید موضنوعی بیابید که به وب سنایت شنما نیز مرتبط باشد. به عنوان مثال اگر وب سایتی دارید که کلبه 

 :فروشید باید یکی از ایده های زیر را انتخاب کنیدساخته برای باغ میپیش

  2014سال ده وبالگ خوب باغبانی در 

 15 طراحی زیبای باغ 

 وبالگ نویسان باغبانی برای پیگیری در توییتر 

 .این ایده ها بسیار ساده هستند اما نکته این نیست که از چیزهای پیویده استفاده کنیم

هنگامی که در مورد ایده خود تصنننمیم گرفتید، باید ببینید چه کسنننی را می خواهید در محتوای خود وارد کنید. 

 :ها باید توجه کنیدوجود دارد که در هنگام پیدا کردن افراد مناسب به آننکاتی 

 هایی باشید که فعال هستند و اخیرا پست گذاشته اندبه دنبال وبالگ. 

 هایی باشید که سطک باالیی از پیگیرهای اجتماعی دارندبه دنبال وبالگ. 

 نیدتوانید جزئیات تماس با وبالگ نویس را پیدا کمطمئن شوید می. 

کنید اول مطمئن شوید سایت یا افرادی که در لیست می آورید ارزش حضور اگر لیسنتی از ده چیز برتر را تهیه می

در لیسنت را دارند. نباید هدف شنما تنها یافتن افرادی باشد که تمایل به اشتراک گذاری دارند، نوشته شما بایستی 

 .برای دیگر خوانندگان نیز جذابیت داشته باشد



 

 له دوم: نوشجن مجنمرح

اد ها در آن بیاورید. به یتوانید جزئیات را درباره افراد یا وبسایتاین قسنمت نیز سناده است، اما باید تا جایی که می

خواهید توجه وبالگ نویس ها را جلب کنید و می خواهید متن شما را به اشتراک بگذارند و به داشته باشید شما می

 :متن شما باید حاوی نکات زیر باشدآن لینک بدهند. بنابراین 

 تصویری از وبالگ نویس یا تصویری از وبسایت 

 لینک به وب سایت یا پروفایل توییتر آن ها 

 توضیک این که چرا در لیست شما حضور دارند و چه چیزی آن ها یا وبالگ آن ها را خاص کرده است. 

 مرحله سوم: توسعه و معرفی محجوا

هایی که در محتوایتان حضور ها یا وب سایتنویسشد، قدم بعدی این است که وبالگ هنگامی که متن شما تدوین

 :بینیددارند را باخبر کنید. در اینجا نمونه ای از ایمیلی که به همین منظور نوشته شده را می

 سالم مسعود

 .قرار دارید 2017نویس برتر در خصوص باغبانی در سال خواستم به شما اطالع دهم که در لیست ده وبالگمی

باشد. همونین توصیه های شگفت انگیز شما حضور شما در لیست به خاطر کیفیت مطالبی که تدوین کرده اید می

 .به خواننده ها باع  شد لیاقت حضور در این لیست را داشته باشید

وم اگر شگزار میپاسلیسنت من را نگاه کنید و ببینید تمام جزئیات مربوط به شنما را درسنت نوشنته ام یا خیر. س

شوم این مطلب را نظری در خصنوص لیست من داشتید، آن را عنوان کنید. همونین اگر مایل بودید خوشحال می

 .در توییتر یا وبالگ خودتان به اشتراک بگذارید

 حسین -با سپاس

گیرید که با آنها تماس میتوانید جزئیات را نیز به آن بیفزایید، اما گاهی افرادی سنعی کنید ایمیل سناده باشد. می

 .سرشان شلوغ است، بنابراین سعی کنید مطلب را سریع به آن ها انتقال دهید

 مرحله چهارم: پیگیری کردن

اهمیت این قسنمت را چند بار در متن اعالم کردم: سنعی کنید با افرادی که در لیست شما حضور دارند در ارتباط 

 .برای یادآوری استفاده کنیدBoomerang  توانید از ابزارکنید. می باشید و موارد مربوط به آنها را پیگیری

http://www.boomeranggmail.com/
http://www.boomeranggmail.com/


 

 

 های شکستهلینک بیلدینگ با لینک

ینترنت پر از لینک های شنکسته است. اغلب این لینک ها در صفحات با کیفیت باال و ارزشمند وجود دارند. شما با ا

ی هاهای شنننکسنننته و درخواسنننت جایگزینی آنها با لینک صنننفحات مرتبط خود میتوانید لینکلینکپیدا کردن 

 .ارزشمندی برای خود بسازید

 :اگرچه این عملکرد متفاوت است اما اساس فرایند به شکل زیر است

 جستجوی لینک های شکسته و پیدا کردن هدف های خوب 

 نوشتن محتوای مرتبط 

  لینک شکستهارتباط و درخواست ویرایش 

مثال: شنما یک شرکت تست محصوالت لبنی دارید و میخواهید برای صفحات منابع علمی خود لینک بگیرید. یکی 

هایش شکسته هستند. های منطقه شنما مطلبی قدیمی مرتبطی در این خصنوص دارد، اما بیشنتر لینکاز دانشنگاه

دهید که برای بروزرسننانی منابع جدید و بهبود یگیرید و به او پیشنننهاد مسننایت تماس میشننما با مدیر این وب

توانید از صنفحات ارزشنمند سنایت این دانشگاه به محتوای مرتبط خود کنید. در نتیجه میها به او کمک میلینک

 .لینک بگیرید

 هایاین فرآیند ممکن اسننت چند بار تکرار شنننود. گاهی اوقات شنننما محتویاتی که دارید را برای جایگزینی لینک

سننازید. در رابطه با لینک بیلدینگ با کنید، در مواردی دیگر خودتان محتویای جدید میکسننته پیشنننهاد میشنن

 .بیشتر بخوانید موز وبالگ در های شکستهلینک

https://moz.com/blog/broken-link-building-guide-from-noob-to-novice


 

 

 احیای لینک

های های شنکسته دارد. در روش احیای لینک لینکاندکی با روش لینک سنازی با لینکوش احیای لینک تفاوت ر

 .دهیدکنند، اما از نظر سئویی هیچ ارزشی برایتان ندارند را یافته و بهبود میارزشمندی که به سایت شما اشاره می

 .راههای مختلفی برای اصالح و احیای لینک وجود دارد

 404 هایلینک

ابزاری خوب . Explorer Site Open کنند، اما وجود خارجی ندارنده سنننایت شنننما اشننناره میاین لینک ها ب

 .ها را اصالح کنید یا از مدیر سایت بخواهید آنها را تصحیک کندتوانید این لینکها است. مییافتن این لینک  برای

 شما بدون لینکاشاره با نام سایت 

 شرایط این رد. باشد نداده لینک هایی درباره سایت خودتان بیابید که به سایت شماتوانید نوشتهبا کمی جستجو می

تننان را اضننننافننه کننند. ابزاری نننده ایمیننل بزنینند و از او بخواهینند لینننک سننننایننتنویسننن بننه توانینند می

راهکنارهنایی مفید برای یافتن چنین Explorer Web Fresh  وAlerts Google ,etmention.n مناننند

 .صفحاتی هستند

https://moz.com/researchtools/ose/
http://www.google.com/alerts
https://en.mention.com/
https://en.mention.com/
https://moz.com/tools/fresh-web-explorer
https://moz.com/tools/fresh-web-explorer


 

 استفاده از تصاویر بدون لینک دادن

ید تواندهند. در این حالت نیز میشان قرار میسایتدون ذکر لینک در وبافرادی نیز هسنتند که تصناویر شنما را ب

 .بخواهید لینک به عکس یا نوشته لینک اضافه کنند

ی یافتن صنفحات وبی که عکس شما را بدون لینک براSearch Image Google’s  وTinEye  ابزارهایی مانند

 .کنیمبیشتر صحبت می 77اند، مفید هستند. در این خصوص در بخش در  کرده

 

 روش های لینک بیلدینگ بسیار گسترده هستند

به  کنیدر این فصنل تنها چند روش از صندها روش مختلف لینک بیلدینگ را عنوان کردیم. روشی که انتخاب مید

های دیگری که برای تان بستگی دارد. شما هم کمی به روشما، بازدیدکننده های سنایت، خالقیت و زمانمنابع شن

 های لینک بیلدینگ آشنا هستید؟های ارزشمند وجود دارند فکر کنید، دیگر کدام روشایجاد لینک

 

 

 

 

http://www.tineye.com/
http://www.tineye.com/
http://images.google.com/imghp?hl=en
http://images.google.com/imghp?hl=en


 

 



 

 لینک بک ایجاد معیارهای با آشنایی پنجم: فصل

لینک وجود دارد که باید از آن ها مطلع باشید. این معیارها به شما کمک می کند  معیارهای زیادی برای ایجاد بک

ارزش لینک را مورد بررسی قرار دهید و متوجه شوید آیا این بک لینک برای سایت شما مناسب است یا نه. دانستن 

 .اشدن مفید می بمعیارهای ایجاد بک لینک و لینک بیلدینگ در تحلیل لینک های خودتان یا وب سایت رقیبتا

 

 قدرت دامنه

 توجه دامنه کل به ما صفحات، ارزش به تنها درت دامنه ارزش تجمعی از کل دامنه می باشند. به جای نگاه کردنق

 .گیریم می نظر در را آن قدرت و کنیم می

برای صننفحه  (Page Authority) اتوریجی پیج یا (Domain Authority) اتوریجی دامین به این قدرت،

 .گفته می شود  خستن

براسناس تعداد و کیفیت لینک های داده شنده به صفحه توسط گوگل تعیین می شود.  (PageRank) رنک پیج

بیشترین مقدار است. می توانید از رتبه صفحه وب سایت برای تعیین میزان  100می باشد که  10تا  0این عدد از 

یک صنفحه را نشنان می دهد اما نشانه خوبی برای قدرت قدرت صنفحه اسنتفاده کنید. اگرچه این عدد فقط رتبه 



 

شوند و پی  رنک از این صفحه به دامنه می باشند زیرا اکثرصنفحات وب سنایت به صنفحه اصنلی سنایت لینک می

 .شودصفحات داخلی منتقل می

ی م که توسننط گوگل اسننتفاده واقعی رنک پیج و رنک پیج تولبار ابزار باید به خاطر داشننته باشننید که بین

تفاوت زیادی وجود دارد. پی  رنک تولبار با نصب ابزار یا افزونه گوگل بر روی مرورگر اینترنت یا با استفاده از   شنود

کنند، قابل مشناهده اسننت. این قسمت توسط ها که اطالعات خود را از منابع یکسنانی دریافت میسنایتبرخی وب

متوقف شده است.( و با  2013رنک گوگل از سال نی ابزار پی شند. )بروزرساماه بروزرسنانی می 4گوگل هر سنه تا 

ود، فرق شرتبه واقعی صنفحه که توسط گوگل به صورت دائم به روز رسانی شده و براساس الگوریتم رتبه بندی می

 .دارد

 و به همین دلیل، رتبه بندی صنفحه که در نوار ابزارهای گوگل دیده می شود ممکن است چند ماه قدیمی تر باشد

باشد. این صفحات نیاز به بروزرسانی ابزار پی  دلیل رتبه صنفر برخی صفحات جدید در ابزار پی  رنک نیز همین می

 .رنک گوگل دارند

باشنند که صنند شننود و بین صننفر تا صنند میمحاسننبه می Moz توسننط (Domain Authority) دامین اتوریتی

شننود اسننتفاده می کند و تالش می کند گرفته می Moz هایی که ازبزرگترین عدد اسننت. این سننایت از سننیگنال

 .عملکرد جستجو را پیش بینی کند. این قسمت برای رتبه بندی سایت برای تعیین قدرت دامنه مفید است

در لینک بیلدینگ، دامین اتوریتی مقیاسنی خوب برای اسنتفاده می باشند، زیرا شما می خواهید از سایت هایی که 

بگیرید. اگر لینک هایی که می گیرید از سایت های قدرتمند باشند، باع  می شود سایت خیلی قوی هستند لینک 

شود که سایت خوبی دارید و شنما نیز قوی شنود. این سیگنال قوی به گوگل فرستاده می شود و گوگل متوجه می

 .سایت شما شایسته رتبه خوبی است

لینک می  CNN است. وب سایت های زیادی به 99هشت و اتوریتی دامنه آن  CNN به عنوان مثال رتبه صفحه

به وب سننایت های با کیفیت پایین لینک  CNN دهند زیرا این وب سننایت محتوای با کیفیت باال دارد. همونین

 .به سایت شما لینک داده شود نشان می دهد سایت شما خوب است CNN دهد. اگر ازنمی

 



 

 :ابزارهایی برای اندازه گیری قدرت دامنه

 کروم گوگل برای رنک پی  افزونه 

 نوار Moz دامنه اتوریتی گیری اندازه برای 

 اکسپلورر( اینترنت )برای رنک پی  برای گوگل تولبار 

 

 قدرت صفحه

رفتن لینک از صنفحه ای که در وب سنایت های دیگر وجود دارد فرصتی مناسب است. به عنوان مثال لیستی که گ

با لیست بهترین اسپرسوها لینک های شنما به آن افزوده شده است. مثال ممکن است کافی شاپ شما به صفحه ای 

 .افزوده شده باشد

در این شنرایط، می بینید صفحه شما چقدر قوی می شود و چقدر این لینک برای شما ارزش دارد. دو معیار اصلی 

 .وجود دارد و آن ها با قدرت سایت شبیه هستند: پی  رنک و پی  اتوریتی

باشد که بسیار شبیه به دامین اتوریتی است به جز می Moz ما درباره پی  رنک صنحبت کردیم. پی  اتوریتی معیار

 .شوداین که فقط به صفحه ای خاص اختصاص داده می شود و به کل سایت اعمال نمی

خواهید از آن لینک بگیرید باالتر باشد، به شما و سئوی سایتتان بیشتر هر چقدر پی  رنک/اتوریتی صفحه ای که می

 .کندکمک می

 .توانید استفاده کنیدزه گیری قدرت دامنه برای اندازه گیری قدرت صفحه نیز میاز ابزارهایی اندا

https://chrome.google.com/webstore/detail/pagerank-status/hbdkkfheckcdppiaiabobmennhijkknn
https://moz.com/tools/seo-toolbar
http://www.google.com/toolbar/ie/index.html


 

 

 انکر تکست

 .ا قبال درباره معنی انکر تکست صحبت کردیم. ببینیم از نظر معیاری برای سئوکاران به چه معناستم

فاده از این اگر من با استانکر تکست نشانه ای از موضوع سایتی که می خواهید لینک بدهید به گوگل می دهد. بنابر

عبارت تناسنب اندام به صفحه ای لینک بدهم، صفحه من به صفحه ای که دارای اطالعات در خصوص تناسب اندام 

شننود. گوگل این اطالعات را به عنوان قسننمتی از الگوریتم رتبه بندی اسننتفاده می کند. در این اسننت مرتبط می

به آن لینک داده شده است رتبه باالتری در موضوع مربوطه دریافت شنرایط، گوگل تصمیم می گیرد صفحه ای که 

 .کند

داشنتن لینک های زیادی که به وب سنایت شما داده شود و کلمه کلیدی شما به عنوان انکر تکست آن ها باشد به 

رتبه بندی کلمات کلیدی کمک می کند. اما کم کم قدرت انکر تکسنننت به عنوان یک سنننیگنال کاهش یافت. این 

مسنئله به خاطر بهینه سازی بیش از حد انکر تکست توسط سئوکاران بود که باع  شد گوگل در الگوریتم پنگوئن 

 .کردند را جریمه کندخود آن دسته از سئوکارانی که از این موضوع سو  استفاده می

محتاط باشننید. سعی به خاطر ماهیت در حال تغییر انکر تکسنت و نحوه اسنتفاده از آن، در هنگام ایجاد بک لینک 

کنید لینک های زیادی نسنازید که انکر تکست مشابهی دارند به خصوص اگر لینک ها کیفیت پایین دارند یا لینک 



 

ک را با های طبیعی باشید و لینهایی که انکر تکست طوالنی دارند. تا جایی که می توانید به دنبال ایجاد بک لینک

 .ن انکر تکست بسازیداستفاده از نام شرکت یا برند به عنوا

 ابزارهایی برای اندازه گیری انکر تکست

 سایت Explorer Site Open (بر روی تبAnchor Text  کلیک نمایید). 

 سایتSEO Majestic  

 سایت از استفادهAhrefs  

 

 لینک هاتعداد 

 .کنید، توجه کنیدهایی که ایجاد میر هنگام ایجاد بک لینک، باید به تعداد لینکد

ممکن ایسنت بخواهید تعداد لینک هایی که سناخته اید را پیگیری نمایید. همان طور که در قسمت های قبل بیان 

کنند، می  که به وب سننایت شننما رجوع طبیعی های لینک تعداد نمودید،کردیم و در مقاله های قبلی مشنناهده 

سننیگنال مهم و قوی برای رتبه دهی به شننما اسننت. هر چند باید بدانید که کیفیت اگر از کمیت مهم تر نباشنند، 

 .اهمیت آن یکسان است

 :به عنوان یک معیار، تعداد لینک ها از دو جهت مهم و قابل استفاده است

 ی فرایند/ موفقیت ایجاد بک لینک رقابتیاندازه گیر 

 برای مقایسه بین وب سایت شما و سایت های رقیبان 

می   مورد استفاده قرار بگیرد. این موضوع به باال رفتن کیفیت کمک لینک کیفیت هر دوی این موارد باید به همراه

ندی و فاصنننله بین رتبه بندی ها کند. هنگامی که تعداد لینک های ما با رقیب مقایسنننه می شنننود، تفاوت رتبه ب

رتبه ای به دسننت آورید و وب سننایت هایی که  چوبی میز مشننخ  می شننود. اگر می خواهید برای کلمه کلیدی

نتای  برتر موتور جسننتجو قرار دارند بیش از یک هزار لینک داشننته باشنننند باید بدانید که رقابت بر روی این   در

 .با کیفیت تری نسبت به سایر رقبا ایجاد کنید کلیدواژه دشوار است و باید لینک های

 .توانید استفاده کنیداز ابزار های اندازه گیری انکر تکست برای بررسی تعداد لینک ها نیز می

https://moz.com/researchtools/ose/
https://moz.com/researchtools/ose/
http://www.majesticseo.com/
http://ahrefs.com/


 

 

 لینک از دامنه

، سیگنال قوی برای رتبه بندی در گوگل است. هنگامی که (Linking root domains)  هاعداد لینک از دامنهت

های متمایزی است که به ما لینک داده می شود ها به میان می آید، منظور ما تعداد دامینک از دامنهصحبت از لین

 .و به معنی تعداد خام لینک ها نیست

لینک به حسنناب می آید اما فقط یک لینک از  5خبر به شننما لینک بدهد،  5از طریق  CNN به عنوان مثال، اگر

 .می آیند cnn.com نک ازلی 5دامنه اصلی می باشد زیرا تمام 

 .از طریق یک خبر به شما لینک بدهد، یک لینک و یک لینک دامنه روت و اصلی می باشد BBC اگر

ها به دست می آید سیگنال قوی تری از تعداد لینک های خام می باشد. زیرا شاخصی تعداد لینک هایی که از دامنه

لینک ها به عنوان رای نگاه کند، بنابراین هر وب سایت فقط  بهتر برای محبوبیت وب سایت می باشد. اگر گوگل به

می تواند یک رای به شننما بدهد. مهم نیسننت چند بار از یک سننایت به شننما لینک داده شننود، هنوز هم تعداد رای 

 !شودسایت یکی است. این مسئله مانع از پر شدن بیش از حد صندوق رای می

تیجه موارد متعدد باشنند. لینک گرفتن از صننفحات مختلف محتوایی لینک های مختلف از یک سننایت می تواند ن

لینکی است که در قالب  sitewide می باشد. لینک sitewide چندین روش دارد اما رای  ترین راه ها، لینک های

در  ههای روزانه بالگ است؛ کوب سنایت قرار گرفته اسنت، مثال در هیدر، یا فوتر یا سایدبار. رای  ترین مثال لینک

 .گیردتمام صفحات قرار می



 

گاهی اوقات  sitewide به طور کلی این گونه لینک ها مانند لینک های داخل متن با ارزش نیسنننتند. لینک های

 .آیند و گوگل این را دوست ندارداسپم هستند به طوری که برای از آن ها با پرداخت هزینه به دست می

کنید و فقط از وب سایت های با کیفیت باال لینک بگیرید و روی انکر تکست شنما باید با مالحظه با لینک ها رفتار 

 .مانور ندهید

 .توانید استفاده کنیداز ابزار های اندازه گیری انکر تکست برای بررسی تعداد لینک های دامنه اصلی نیز می

 مرتبط بودن صفحات لینک دهنده

 گیریم یکی از معیارهای قویایتی که از آن بک لینک میمیشنه این بح  مطرح بوده است که آیا مرتبط بودن سه

گوگل برای محاسنبه ارزش لینک اسنت؟ منطقا باید اینطور باشد، زیرا سایت های مرتبط دوست دارند به هم لینک 

در خصوص قهوه بگیرید چه اتفاقی روی می دهد؟  BBC بدهند و این یک مساله عادی است. اما اگر شما لینکی از

 .سایت معتبری است تالش می کنید هر لینکی را از آن بپذیرید BBC که سایت از آنجایی

اگر برای یک لحظه فراتر از لینک بیلدینگ نگاه کنیم، شما هنوز هم می خواهید ترافیک را به سمت وب سایت خود 

ار دهید که ا را جایی قرجذب نمایید تا بتوانید بازدید کننده ها را به مشتری تبدیل کنید. به این دلیل، باید لینک ه

فراتر رفته و به عنوان منبعی برای  SEO مشننتری ها بتوانند آن ها را ببینند. در واقع در این حالت ارزش لینک از

 .شوددرآمد محسوب می

همان طور که در خصنوص انکر تکسنت صنحبت کردیم، شاخ  هایی وجود دارد که نشان می دهد گوگل دیگر از 

کند و بیشتر از تحلیل صفحه برای اعتبار لینک استفاده می کند. سیگنالی قوی استفاده نمیانکر تکسنت به عنوان 

اگر این مسنئله درست باشد، بنابراین لینک گرفتن از صفحات معتبر باع  قوی شدن سیگنال های رتبه بندی می 

 .شود

 .ایت خود، ترافیک جذب کنیددر حال حاضر، بهترین تمرین باید بر روی کیفیت باشد تا بتوانید به سمت وب س



 

 

 موقعیت لینک ها در صفحه

های شاپصور کنید در سیاتل زندگی می کنید و وبالگ شما در خصوص قهوه است. شما لینک سایت یکی از کافیت

خواهید با خوانندگان خود در به اشتراک بگذارید. لینک را کجا قرار کند را میمحلی که بهترین قهوه ها را سرو می

 دهید؟می

خواهید خواننده لینک سایت را ببیند، باید جایی قرار بگیرد که برای بازدید کننده واضک و روشن باشد. اگر واقعا می

احتماال در صنفحه اصنلی، نزدیک باالی صنفحه و در متنی که در درباره خصوصیات جذاب این کافی شاپ توضیک 

 .ایدداده

ه کنند و حتی اگر بسنت اسنت؟ بیشتر کاربران به فوتر صفحه مراجعه نمیدهید، درشنما لینک را در فوتر قرار نمی

 .فوتر بروند انتظار دیدن لینک مفیدی را ندارند

گوگل می تواند محل لینک را در صفحه تشخی  دهد و به هر یک ارزش متفاوتی دهد. اگر لینک در پایین صفحه 

 .ند لینک مفیدی برای کاربر نیستباشد، گوگل ارزش لینک را پایین می آورد زیرا فر  می ک

لینک  %50گوگل همونین می تواند محل لینک ها را در صنننفحه به طور کلی مشنننخ  کند. به عنوان مثال، اگر 

هایی که به وب سنایت شما رجوع داده می شوند پایین صفحه باشند، این مسئله نشان دهنده کیفیت پایین لینک 

 .اهی دقیق تر به آن بیندازدبیلدینگ است و گوگل تصمیم می گیرد نگ



 

لینک هایی که به وب سننایت شننما داده می شننود لینک ها سننایدبار اسننت این  %50مثال دیگر: اگر گوگل بفهمد 

اید چرا که بیشتر سایت های ارائه دهنده بک های دیگر بک لینک خریداری کردهموضوع نشان می دهد که از سایت

 .دهندر میلینک، معموال لینک را در سایدبار قرا

ا گیرید، لینک شما را درون محتوهایی که از آن ها لینک میبه خاطر این قابلیت، شما باید مطمئن باشید که سایت

شنود سیگنال هایی که در سنایدبار قرار می گیرد هیچ ایرادی ندارند، اما زیاد بودن آن ها باع  میقرار دهند. لینک

 .شما به گوگل فرستاده نشودمطلوبی در خصوص پروفایل بک لینک های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 بیلدینگ لینک های استراتژی ششم: فصل

 کال  و یا چیزی بین این دو که) ستتیا  کال  و ستتفید کال  حتما تا به حال شنننیده اید که سننئوکاران در مورد

 لینک های اسجراتژی ها معموال زمانی مطرح می شود کهکنند. این بح شود.( صحبت مینامیده می خاکسجری

کند و مزایا و معایب هر کدام از رویکردها مطرح گردد. این مقاله تفاوت های موجود را برجسنننته می بیلتدینتگ

 .دهد. پس همراه ما باشیدپوشش می   را

 استراتژی های کاله سفید

ای گوگل و هستراتژی های کاله سفید آن هایی هستند که خطر کمتری برای سایت دارند و در محدوده راهنماییا

و   به این معناست که شما زیاد دچار دردسر نخواهید شد سفید کال  های تکنیک گیرند. استفاده ازبینگ قرار می

 :کنیمدهید. در ادامه برخی از تاکتیک های سئوی کاله سفید را با هم مرور میترافیک خود را از دست نمی

 تولید محتوای منحصر به فرد، با کیفیت و غنی 

 جامعه تعاملی و هوشمند برای تعامل با سایت ها و سایر افراد ایجاد 

 های یامپ نوشتن طریق از معموال اینکار. مرتبط افراد به هوشمند و شخصی شیوه  تروی  و تبلیغ سنایت به 

 .اصل می شودح شده سازی شخصی

ا اسپم دستی یا خودکار مزیت اسنتفاده از اسنتراتژی کاله سنفید این اسنت که دیگر در مورد جریمه های مرتبط ب

نگران نخواهید بود. استراتژی های کاله سفید برای کاربران واقعی عالی است و می تواند دارایی های طوالنی مدتی 

ایجاد کند که بسیار قدرتمند هستند و احتمال یک شبه از دست دادنشان بسیار اندک است. البته این نوع استراتژی 

 تمرکز مدت طوالنی اهداف روی بر باید که اسننت این سننفید کاله اسننتراتژی معایب  نیز معایب خاص خود را دارد.

زمان  هب باشد داشننته ترافیک یا درآمد روی بر بزرگی تاثیر اینکه برای موارد از برخی در سنفید کاله سنئوی. شنود

 .زیادی نیاز دارد

 استراتژی های کاله سیاه

شنود. اسنتراتژی های کاله سیاه برای توصیف رایانه اسنتفاده میبارت کاله سنیاه در واقع برای توصنیف هکرهای ع

ر کنند نیز مورد استفاده قراتکنیک هایی که به طور مستقیم قوانین و راهنمایی های موتورهای جستجو را نقض می

ند رهای موتورهای جستجو هستند و دوست داهای الگوریتممی گیرد. این تکنیک ها به دنبال سو  استفاده از ضعف



 

از این روش برای رتبه بندی باالتر سایت ها استفاده کنند. چند نمونه از تاکتیک های کاله سیاه در برگیرنده موارد 

 :زیر است

  کالکینگ: در این شیوه محتوایی که به موتورهای جستجو نشان داده می شود با چیزی که در اختیار کاربر

 .گیرد متفاوت استقرار می

 هایی که دچار مشکالت امنیتی هستندهان در سایتهای پنتزریق لینک. 

 توانند آن را متن پنهان در صننفحه که تنها برای موتورهای جسننتجو قابل مشنناهده اسننت و کاربران نمی

 .از کلمات کلیدی است که می خواهید رتبه ای برای آن داشته باشید پر معموال متن  مشاهده نمایند. این

ت کارسناز و موثر نخواهند بود، زیرا موتورهای جسنتجو همیشه به دنبال روشی برای این تاکتیک ها در طوالنی مد

متوقف کردن چنین جریاناتی هسنتند. این موضوع بدین معنی است که ترافیک و رتبه بندی ممکن است یک شبه 

 .افت کند

 

ر اچرا استراتژی های لینک بیلدینگ کاله سفید مستمر و پایدار از اهمیت باالیی برخورد

 است؟

کنید. دوست دارید سال ها در دنیای آنالین با سایر افراد به رقابت ما کسب و کار خود را به صورت آنالین بنا میشن

بپردازید. اگر واقعا چنین هدفی در ذهن دارید باید تاکتیک هایی را انتخاب کنید که خطر کمتری داشته باشند. در 

ن( برخی تاکتیک ها خطراتی در پی دارند. به عنوان مثال کسب و همه کسنب وکارها )حتی کسنب و کارهای آفالی



 

یر تواند تاثکار آفالین ممکن است از یک روش خاص روابط عمومی برای افزایش آگاهی از برند استفاده کند که می

 .منفی بر روی برند بگذارد و مشتریان احتمالی را از آن دور سازد

یا و خطرات هر کدام از فعالیت های بازاریابی را بسنننجید. به همین خاطر به عنوان یک کسننب و کار، شننما باید مزا

سزایی برخوردارند. اینگونه روش ها خطر بسیار کمی برای کسب و اسنت که استراتژی های کاله سفید از اهمیت به

راتژی های کار شنما دارند و احتمال جریمه شدن از طرف گوگل بسیار اندک است. مهم تر از همه این است که است

د. اگر تان تمرکز دارنکاله سفید بر روی افزودن ارزش به اینترنت، صنعتی که در آن فعال هستید و تجربه مشتریان

می خواهید مشنتریان وفاداری ایجاد کنید که نه تنها از شنما خرید کنند، بلکه شننما را به دوستان و آشنایان خود 

تمرکز داشنته باشید که تجربه کاربری خوبی در اختیار آن ها قرار می پیشننهاد نمایند، باید بر روی تاکتیک هایی 

 .دهد

های کاله فراهم آوردن محتوای مفید و ارزشمند یک روش برای رسیدن به چنین هدفی است. در رابطه با استراتژی

 های قبلیسنیاه، روشی که امروزه سودمند است ممکن است فردا کارساز نباشد. بیشتر روش های کاله سیاه روش 

کنند و این چرخه دوباره آغاز می شنننود. مشنننکل این اسنننت که چنین خود را با تکنیک های دیگر جایگزین می

موضنوعی برای کسنب و کار شما اصال خوب نیست. بیشتر کسب و کارها نمی توانند چنین خطراتی را برای سایت 

تجو باشننند و در نهایت نیز به دام بیفتند. اگر خود بپذیرد یا به طور مداوم به دنبال فرار از دسننت موتورهای جسنن

سئوی کاله سیاه را با تکنیک های کاله سفید مقایسه کنید متوجه خواهید شد که شما به یک رابطه طوالنی مدت 

 .نیاز دارید که نتای  بهتری به دنبال داشته باشد

 



 

 نکاتی در مورد خرید بک لینک

به خصوص اگر در روزهای اولیه قرار داشته باشید و سعی کنید شهرت  ینک بیلدینگ می تواند کمی دشنوار باشد،ل

و اعتباری را برای خود ایجاد نمایید. این موضنوع قابل درک اسنت که سئوکاران به دنبال میانبرهایی هستند که به 

 .است لینک بک خرید راحت شدن این فرایند کمک کند. یکی از این میانبرها

 :نقض یکی از مواردی است که در راهنمای وبمستران گوگل بیان شده استخرید لینک به طور مستقیم 

این موضوع دربرگیرنده تبادل پول برای لینک ها یا  :صفحه و سایت رتبه بردن باال برای لینک فروش یا خرید

تنی م ها و ارسال محصوالت رایگان در عو  نوشتنپست های در برگیرنده لینک؛ تبادل کاال با خدمات برای لینک

 .شودحاوی لینک نیز می

تواند نحوه نشنان دادن نتای  جستجو به کاربران را کند، زیرا خرید لینک میگوگل بسنیار به این موضنوع توجه می

ای  جستجو نت در دهندمی انجام که مثبتی کارهای خاطر به هاشرکت دارند دوست جستجو موتورهای  تغییر دهد.

 .اینکه بودجه باالیی دارند و می توانند لینک بخرند حضور داشته باشند نه به خاطر

د. اینجا کنهایی که صرفا برای باال بردن رتبه به دست می آیند، را بررسی میگوگل صنریحا اعالم کرده است لینک

 شود. خرید تبلیغاتی که در آندقیقا همان جایی اسنت که تفاوت بین خرید لینک و خرید تبلیغ واضک و روشن می

ینک وجود دارد بسننیار خوب اسننت و می تواند تمرین عالی برای افزایش آگاهی از کسننب و کار شننما باشنند. با ها ل

کند اگر قصند دارید چنین کاری را انجام دهید مطمئن شننوید که تبلیغات شما باع  کسب اینحال گوگل بیان می

 :ردرتبه از طریق دریافت لینک نشود. روش هایی برای انجام اینکار وجود دا

 اضافه کردن صفت nofollow به لینک 

 درست کردن لینک به صورت جاوا اسکرپیت تا گوگل نتواند آن را دنبال کند. 

 استفاده از صفحه ریدایرکتی که در فایل robots.txt مسدود شده است. 

روی نحوه  برکند، تاثیر نگذارد و کند تا تبلیغات بر روی پی  رنکی که سنننایت دریافت میها کمک میاین تکنینک

ود و شنناثر اسننت. به طور کلی، خرید لینک یک کار پرخطر محسننوب مینمایش سننایت در نتای  طبیعی گوگل بی

ها دوسنت ندارند چنین ریسنکی کنند. دستاوردهای کوتاه مدت اغلب در برابر دستاوردهای طوالنی بیشنتر شنرکت



 

شنند ایجاد کنید و از نتای  طبیعی گوگل برای به خواهید کسننب و کاری رو به رمدت بسننیار ناچیز هسننتند. اگر می

 .دست آوردن مشتری استفاده کنید، خرید بک لینک شما را دچار دردسر بزرگی خواهد کرد

 

 جریمه ها و سئوی کاله سیاه

گر راهنما و دستورالعمل وبمستر را نقض کنید، احتمال دارد توسط موتورهای جستجو جریمه شوید. بسته به اینکه ا

قوانین را نقض کرده اید، جریمه یا پنالتی اعمال شنده بر روی سایت می تواند از چند هفته تا چند ماه طول  چقدر

بکشند یا اینکه تا زمان حل شندن مشنکل ادامه داشته باشد. نمونه های عمومی در مورد شرکت های خیلی بزرگ 

 .وجود دارد که به خاطر نقض قوانین گوکل جریمه شده اند

JC Penney  به خاطر خرید حجم وسننیعی از  2011یکی از خرده فروشننان بزرگ ایالت متحده آمریکا در سننال

داد جریمه شنند. چند ماه طول کشننید تا اوضنناع به حالت عادی لینک هایی که کلیدواژه خاصننی را هدف قرار می

 .دهنگفتی صرف نماین های خریداری شده هزینهبازگشت و آن ها مجبور شدند برای از بین بردن تاثیر منفی لینک

ها به خاطر تخفیفی که برای تبادل لینک به دانشنننگاه Overstock نمونه دیگر چند هفته بعد رپ داد. زمانی که

 داده بود جریمه شد. آن ها نیز مجبور شدند چندین ماه منتظر بمانند. نمونه مشهوری که در انگلستان جریمه شد

florist Interflora ا تنها چند روز طول کشننید. تمامی این نمونه ها به سننرتیتر اخبار تبدیل هبود که جریمه آن

کند، همه رفتارها را تحت نظر داشته های بزرگ و مشنهوری بودند. در واقعیت گوگل تالش میشندند، زیرا شنرکت

 :دهیمرار میباشد. گوگل چند مورد از جریمه ها را بیان کرده است که در ادامه به طور مختصر آنها را مورد بح  ق



 

 جریمه های دسجی

در این شنرایط عضنوی از تیم مراقبت از اسنپم در وب، بعد از اینکه نقض قوانینی را مشاهده کرد، به صورت دستی 

کند. این نقض راهنما و دسننتورالعمل ممکن اسننت هر چیزی هموون خرید جریمه ای را بر علیه سننایت اعمال می

د نظر را برای گوگل ارسال کنید و موارد زیر تجدی درخواست باید پنالتی، ینا حذف  لینک یا کالکینگ باشند. برای

 :را در آن بگنجانید

 کارهایی که برای حل مشکل انجام داده اید. 

 برنامه هایی که برای تعامل نداشتن در این فعالیت های غیر قانونی دارید. 

 شواهد واضک و روشن در هر دو مورد. 

 اشننم با اسننت ممکن هاآن  کند.حذف کردن یا نکردن پنالتی تصننمیم گیری می گوگل به صننورت دسننتی در مورد

 ستا زمانی جریمه نوع این از روشنی نمونه. اید نداده انجام مشنکل حل برای کافی کارهای بگویند و بگیرند تماس

 حذف کافی هانداز به را کیفیت کم های لینک حاضننر حال در و باشننید داده انجام کیفیتی کم بیلدینگ لینک که

 .باشید نکرده

را  تولز وبمستر گوگل در دستی های جریمه بخش اگر می خواهید ببینید جریمه دستی شده اید یا خیر می توانید

 .بررسی کنید

 جریمه های الگوریجمی

. نمایدکند و به خاطر آن سایت را جریمه میدر این شنرایط، گوگل به صنورت خودکار مشکلی را در سایت پیدا می

معموال چنین مشنکالتی مربوط به خود سایت است و باید قبل از برداشته شدن جریمه به طور کامل برطرف گردد. 

در برخی از موارد برطرف کردن مشننکل به تنهایی می تواند جریمه را بردارد .در برخی از موارد  در این نوع جریمه،

 .نیز باید درخواست تجدید نظر را برای گوگل بفرستید

https://support.google.com/webmasters/answer/2604824?hl=en
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=en


 

 

 چرا تبادل لینک استراتژی خوبی نیست؟

نه با عنوان ها روش خوبی برای به دسنننت اوردن لینک بود. این گزیال های قبل تبادل لینک با سنننایر سنننایتسننن

های دوطرفه نیز شنناخته شده است. با اینحال این گزینه نیز همانند سایر تاکتیک های لینک بیلدینگ دچار لینک

سو  استفاده شد. بیشتر سئوکاران به جای اینکه با سایت های مرتبط و با کیفیت تبادل لینک کنند با هر کسی که 

 نهمی. کردند استفاده تجارت عنوان به آن از ها سنایت از برخی  خاطرتوانسنتند ارتباط برقرار کردند. به همین می

 هنا، صنننفحناتی را برای تبادل لینک ایجاد نمایند. این صنننفحات آدرس مشنننابهی باموجنب شننند سننناینت امر

www.example.com/links.html  داشنتند. چنین صفحاتی فهرست عظیمی از لینک به سایت ها را در خود

کیفیت بود. به همین خاطر گوگل به دنبال خود سننایت ربطی نداشننت و بیشننتر اوقات بی داشننتند که معموال به

ارزش کردن چنین لینک هایی رفت. در چنین شرایطی اگر گوگل متوجه شود سایت بیش از حد به تبادل لینک بی

 :در راهنمای وبمستر خود دارند که چنین مضمونی دارد بخشی کند. آن هاپرداخته است آن را جریمه می

 .بپرهیزید کنم(می لینکت هم من کن، لینک )منو حد از بیش لینک تبادل از

ا ر هایی که شما به دست آورده ایدزمانی که صنحبت از لینک بیلدینگ به میان می آید، گوگل دوسنت دارد لینک

ه خواهند افراد بببیند. آن ها دوست دارند بدانند این لینک ها چگونه کسب شده اند و چه کیفیتی دارند. آن ها می

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=66356
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=66356


 

به هم  هایی که به طور قانونیخاطر محتوای با کیفیت به شما لینک بدهند نه به خاطر تبادل لینک. گوگل با سایت

دهد. ممکن است رپ می CNN و BBC هموون هایی سایت رد بیشتر موضوع این  دهند مشکلی ندارد.لینک می

اشناره کند و چند روز بعد این ماجرا برعکس شود. اینکار به طور فنی لینک  CNN به مطلبی در BBC خبری در

کنید گوگل سننایت ها را به خاطر آن جریمه می کند؟ نه، چون دالیل خوبی شننود، اما فکر میمتقابل محسننوب می

این سایت ها به هم وجود دارد. اینگونه لینک دهی برای کاربران نیز خوب است. اینکار را با صفحه برای لینک دادن 

های نامرتبطی اشنناره دارند. این گونه لینک ها به سننایتای مقایسننه کنید که هزاران لینک در خود دارد و همه آن

 .دهی مورد پسند گوگل نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 سازی لینک بک پیشرفته ترفندهای و نکات

ارائنه خواهیم داد که در طول سنننال ها تجربه و  ستتازی لینک بک در این بخش ترفنندهنا و نکناتی را در مورد

های لینک بیلدینگ های قبلی آموزشایم. برخی از این نکات قبال به طور مختصنر در فصلبه دسنت آورده  آموزش

 سایتما مفید خواهند بود. این نکات ورای آنکه موضوع وبتوضیک داده شده اند اما همه آنها خاص هستند و برای ش

کنند. پس با ما همراه آیند و برای بک لینک سنازی بهتر به شما کمک زیادی میشنما چیسنت، به کمک شنما می

 .باشید

 ها، فرآیند بک لینک سازی را سرعت ببخشیدبا استفاده از لیست

خواهیم وبالگی در مورد باغ پیدا کنیم و از آن ها بخواهیم و می ر  کنید ما در صنعت باغبانی مشغول کار هستیمف

 شننویم و عبارتدهیم این اسننت که وارد موتور جسننتجو میبه محتوای ما لینک بدهند. اولین کاری که انجام می

ار ا قریا عبارت مشنابهی را جستجو می کنیم. اینکار قطعا نتای  خوبی در اختیار شم ‘باغبانی با مرتبط های وبالگ‘

خواهد داد اما باید نتای  بسنننیار زیادی که در موتورهای جسنننتجو وجود دارد را کاوش کنید تا بتوانید وبالگ های 

 فهرسننت ‘مرتبط را بیابید. برای اینکه بتوانید به این فرایند سننرعت ببخشننید، بهتر اسننت دنبال عبارتی هموون

هایی از وبالگ هایی که در این حوزه نتای  جسنننتجو لیسنننت بگردید. با این کار در ‘باغبانی با مرتبط هنایوبالگ

فعالیت دارند را به دسننت خواهید آورد. اینکار نه تنها به شننما کمک می کند وبالگ ها را سننریع تر از آنوه که فکر 

 .های با کیفیتی را در اختیار شما قرار می دهدکنید بیابید، بلکه وبالگمی

 کننداستفاده می FOLLOWERWONK از ابزار نویسانی را پیدا کنید کهوبالگ

یک ابزار عالی اسنننت که به شنننما اجازه می دهد تجزیه و تحلیل های زیادی را بر روی Followerwonk  بزارا

 .های توییتری انجام دهید  اکانت

https://moz.com/followerwonk
https://moz.com/followerwonk


 

 

 Followerwonk ار افراد قرار دارد. یکی از قابلیت های ابزارتوسعه یافته و در اختی MOZ این ابزار توسط سایت

وانید تکند وبالگ نویسنان تاثیر گذار را به سنرعت و به آسنانی پیدا کنید. شما میاین اسنت که به شنما کمک می

 .کلیدواژه های مختلفی را امتحان کنید. قابلیت جستجوی بیوگرافی در آن وجود دارد

 



 

کند افرادی که در توییتر در حوزه خاصنننی فعالیت دارند را بیابید. به عنوان مثال اگر به اینکار به شنننما کمک می 

دنبال عبارت وبالگ نویسان حوزه مد و فشن باشید افرادی که در بیوگرافی خود این حوزه ها را انتخاب کرده اند، را 

 .پیدا خواهید کرد

اکسپورت کنید. این گزینه به شما می گوید کدام  CSV در نهایت می توانید نتای  به دسنت آمده را به شکل فایل

یک از این افراد سایت دارند. اگر آنها سایتی داشته باشند می توانید سری به سایتشان بزنید و نحوه تعامل با آن ها 

 .را پیدا کنید

 

 بک لینک سازی از طریق اینفوگرافیک هایتان

ها نیز در طول سننال های اخیر محبوبیت زیادی اینفوگرافیک مانند وبالگ نویسننی مهمان، ایجاد لینک به کمکه

ازی ها شبیه فرایند بک لینک سکسب کرده است. به طور کلی، فرآیند به دست آوردن لینک از طریق اینفوگرافیک

 امبتنی بر محتواسننت، که قبال به آن اشنناره کرده ایم. اما در این فرایند چند مرحله دیگر نیز وجود دارد که به شننم

 .های بیشتری به دست آوریدکند لینککمک می

ا در های شما ررود بر اسناس این حقیقت اسنت که برخی از افراد اینفوگرافیکتکنیکی که در این مرحله به کار می

دهند. این موضوع تقریبا در میان افراد رای  است. به همین سنایت خود تعبیه خواهند کرد، اما لینکی به سایت نمی

نس به دسنت آوردن لینک کاهش پیدا می کند. در چنین شرایطی باید با سایت تماس بگیرید و از آن ها خاطر شنا

 .بخواهید لینکی به سایت شما بدهند



 

برای اینکه بدانید فایل شما در چه سایت هایی به کار رفته است باید نام فایل را مشخ  نمایید. توجه داشته باشید 

خواهیم. می توان برای انجام اینکار روی اینفوگرافیک راسنننت کلیک کرد و ا میر PNG یا JPG که ما نام فایل

 :را انتخاب نمود Copy Image URL عبارت

 

 :حاال باید به بخش تصاویر گوگل برویم و به دنبال این عالمت بگردیم

 

 :نمایید Paste بر روی آن کلیک کنید و آدرسی که در مرحله باال کپی کردیم را در اینجا



 

 

 :بر روی گزینه جستجو کلیک کنید. نتایجی شبیه شکل زیر خواهید داشت

 

حاال باید به آدرس های موجود بروید و اطمینان حاصنل کنید که به سایت شما لینک داده اند. اگر لینکی به سایت 

ه رافیک اضافشنما وجود نداشنت ایمیلی برای صناحب سنایت ارسال کنید و از او بخواهید لینک سایت را به اینفوگ

 .کند



 

 در مورد بک لینک سازی پیشرفته موارد بیشتری بدانید

ین آموزش بک لینک سازی که در اختیار شما قرار دادیم، می تواند اصول بنیادی این فرآیند را در اختیار شما قرار ا

آن  متعددی دردهد. اما بک لینک سنازی و لینک بیلدینگ حوزه پیشنرفته و بزرگی است که تمرینات و افکارهای 

 :توانید منایع زیر را مطالعه کنیدوجود دارد. برای به دست آوردن مطالب آموزشی بیشتر، می

 Buzzstream Blog 

 Growing Popularity and Links 

 Ultimate Guide to Link Building 

 The Link Building Book 

 Link Building Strategies 

 Link Building 

 

 :نتیجه گیری

وب آموزش اصول بک لینک سازی برای افراد مبتدی تمام شد. امیدواریم از این راهنما لذت برده باشید. همانطور خ

راهنما بیان کردیم، این حوزه به طور مرتب در حال تغییر است و باید خود را به روز نگه دارید. به که در ابتدای این 

کند و آن هم تمرکز بر روی کیفیت اسنننت. سنننعی خاطر داشنننته باشنننید که یک موضنننوع هیچ وقت تغییر نمی

 .تا سایت موفقی داشته باشید کنید حفظ همیشه را خود محجوای و هالینک کیفیت کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buzzstream.com/blog
https://moz.com/beginners-guide-to-seo/growing-popularity-and-links
http://www.amazon.com/Ultimate-Guide-Link-Building-Credibility/dp/1599184427
http://www.linkbuildingbook.com/
http://pointblankseo.com/link-building-strategies
https://moz.com/blog/category/link-building


 

 

 

 ..این کجاب اینوا کلیک کنید.دربار   برای ثبت دیدگا  و امجیاز خود

  

https://g-ads.org/blog/link-building-book/


 

  های مرتبط منتشر شده در جی ادز:کتاب

 

 

 رای دانلود کجاب مورد نظر روی عنوان آن کلیک کنید:ب

 های اجتماعیبازاریابی شبکه آموزشکتاب  دانلود 

 دانلود کتاب آموزش بازاریابی محتوا 

  کتاب آموزش سئو برای همهدانلود 

 

 های اجتماعی دنبال کنید:ادز ما را در شبکهبرای اطالع از آخرین مطالب جی

   

 

https://g-ads.org/blog/social-marketing-book/
https://g-ads.org/blog/content-marketing-book/
https://g-ads.org/blog/learn-seo-book/
https://g-ads.org/blog/learn-seo-book/
https://www.aparat.com/g_ads
https://t.me/g_ads
https://www.instagram.com/g_ads_/

