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 مقدمه

اند این بوده که چگونه لینک سازی انجام دهیم و چطور سایت در آموزش های سئو، همواره سوالی که مخاطبان از ما پرسیده 

 هایی برای برای درج بک لینک رایگان پیدا کنیم.

 

نه تنها این یک سوال است، بلکه مخاطبان از لینک بیلدینگ را در سئو غولی فرض می کنند که عبور از آن دشوار است؛ در 

الکترونیکی بصورت مختصر و مفید شما را با فرایند لینک سازی و نحوه یافتن صورتی که اصال اینگونه نیست و در این کتاب 

سایت های کاربردی برای درج بک لینک آشنا خواهیم کرد و این تضمین را به شما می دهیم که پس از مطالعه این کتاب، با 

 به سرعت مشاهده کنید.آرامش کامل به سراغ اجرای کمپین حرفه ای لینک سازی خود بروید و نتیجه آن را نیز 
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 صفر تا صد لینک سازی در سئو

هر کدام از این پارامتر ها نقشی کوچک و یا پر رنگ در  .فاکتور برای رتبه بندی سایت ها در نظر می گیرد 200گوگل بیش از 

 .تعیین جایگاه لینک سایتتان در صفحه نتایج گوگل دارند

الگوریتم های  .از گذشته تا به امروز به شدت می درخشد )Link Building (لینک سازیاما در بین تمامی این آیتم ها، 

 .های سایت را نادیده بگیرند بک لینکهر کدام با معیار های مختلف رتبه بندی آمدند، اما تاکنون نشده هیچکدامشان  گوگل

هرچه توسط افراد بیشتری تایید و معرفی شوید،  در دنیای واقعیبیاید لینک سازی را به مثالی در دنیای واقعی تشبیه کنیم. 

هرچه سایت های بیشتری به سایتتان لینک دهند، در چشم  .اعتبار کاری بیشتری خواهید داشت، در گوگل نیز همین است

 .اما اینکه چه سایت های به شما لینک می دهند، بسیار شرط است .گوگل، یعنی سایت معتبری هستید

ی لینک دهد که ارزشش از سایت خودتان پایین تر است و یا سایت خیلی کم اعتباری است، لینکش هیچ بعنوان مثال اگر سایت

 .تاثیری نخواهد داشت

 .می شود پنالتی شدن سایت در گوگلحتی در مواردی دریافت لینک از سایت های کم ارزش و اسپم، باعث 

 

 لینک سازی چیست؟

آشنا شدیم و میدانیم که همچنان در چشم گوگل لینک ها مهم  اهمیت لینکسازیبا  ، بصورت مختصرکتابدر مقدمه این 

 اما منظور از لینک سازی در سئو چیست؟ .خواهند بود

 .گفته می شود که با اراده خودمان بصورت طبیعی برای سایت بک لینک ایجاد می کنیم سئولینک سازی به فرایندی در 

http://www.mihanlearn.net/
http://www.mihanlearn.net/
https://www.mihanlearn.net/tag/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/
https://www.mihanlearn.net/tag/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/
https://www.mihanlearn.net/tag/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/
https://www.mihanlearn.net/
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 .می آید (Follow) دیگر که به سایت ما )سایت هدف در سئو( بصورت فالو ، لینکی است از سایتمنظور از بک لینک

 انواع لینک ها

 :به دو صورت زیر یک سایت می تواند به سایتی دیگر لینک بدهد

 لینک فالو (Follow): 

وقتی در این حالت به سایتی دیگر لینک می دهیم، در واقع ضمن درج لینک می گوییم که سایت مقصد مورد تایید 

 لینک هایی که به این صورت درج شوند، بک لینک محسوب می شوند. .سایت ما می باشد

 لینک نو فالو (NoFollow): 

اگر بک لینک هایی که جذب می کنیم به این صورت باشد، هیچ تاثیری در سئو سایت نخواهد داشت. اگر ما نیز به 

 .گوییم که سایت مقصد مورد تایید ما نیست سایتی دیگر به شکل نو فالو لینک بدهیم، در واقع به گوگل می

 .باشند تا اعتبار دامنه سایت در چشم گوگل باال رود follow پس آموختید که حتما باید لینک هایی که جذب می کنیم

 لینک بدهیم، چه تفاوتی دارد؟ ”no follow“ یا ”follow“ اما اینکه ما به سایت های دیگر بصورت

زیاده روی کنید، به سئو سایت خود لطمه وارد کرده و باعث کاهش اعتبار سایت در درون سایت اگر در درج لینک بصورت فالو 

 .به همین دلیل توصیه می کنیم که همواره لینک های خروجی سایت خود را به صورت نو فالو درج کنید .گوگل می شوید

وجود دارد، وقتی ما به سایت های با ارزش تر از سایت خود لینک می دهیم حتی  البته دقت داشته باشید، نکته مهمی در اینجا

 .بصورت فالو باشد، نه تنها لطمه ای به سئو سایت وارد نمی کند، بلکه به عقیده برخی ارزشمند نیز می باشد

ه بصورت فالو درج می شوند، اغلب چراکه ما یک سایت باارزش و معتبر را به کاربران خود معرفی کرده ایم. اما اگر لینک هایی ک

 .به سمت سایت هایی کم اعتبارتر از دامنه ما باشد، این باعث کاهش اعتبار و رنک سایت ما در گوگل می شود

 چگونه می توانیم تشخیص دهیم که لینکمان بصورت فالو و یا نو فالو درج شده است؟

 خود مرورگر در  ج شده، کافی است سایت مربوطه را باز کرده وبرای اینکه متوجه شوید، لینک سایتتان به چه شیوه ای در

ctrl+u  سپس سورس کد صفحه وب به شما نشان داده می شود، اکنون با .را بزنید ctrl+f آدرس لینک خود را جستجو کنید. 

 :وقتی لینک را پیدا کردید، اگر بصورت زیر بود یعنی فالو است

<a href=”https://www.mihanlearn.net” rel=”follow“> سایت آموزشی میهن لرن</a> 

 .نوشته شده بود، یعنی نو فالو است nofollow عبارت rel و اگر داخل خصوصیت

  

http://www.mihanlearn.net/
http://www.mihanlearn.net/
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 انواع روش های لینک سازی

 خود را در زمینه لینک سازی قوی کنید، باید هم زمان به هر دو روش لینک سازی سئوی سایتهنگامی که تصمیم میگیرید 

 .اهمیت دهید

 .انجام می شود که در ادامه به معرفی هر یک می پردازیم لینک سازی بصورت داخلی و خارجی

 لینک سازی داخلی چیست: 

 .لینک سازی داخلی به ارتباطات داخلی یک سایت از طریق لینکها گفته می شود

 .هنگامی که از یک صفحه سایتتان به صفحه ای دیگر از سایت لینک می شود، یعنی یک لینکِ داخلی وجود دارد

 .لینک سازی خارجی اهمیت دارد، مهم است که لینک سازی داخلی یک سایت نیز قوی باشدهمانقدر که 

 لینک سازی خارجی چیست: 

 .وقتی لینکی از یک سایت مبدا به یک سایت مقصد درج می شود، یعنی یک لینکِ خارجی وجود دارد

 .های دیگر بک لینک دریافت کنیم در سئو نیز، به منظور اجرای کمپین لینک سازی خارجی، باید سعی کنیم از سایت

  

http://www.mihanlearn.net/
http://www.mihanlearn.net/
https://www.mihanlearn.net/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.mihanlearn.net/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
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 قوانین لینک سازی در سئو چیست؟

برای ایجاد لینک ها و بک لینک های قوی  .لینک سازی صرفا ایجاد لینک های مختلف و پراکنده در سایت های گوناگون نیست

 .الزم است به قوانین لینک سازی در سئو مسلط باشید

گفتیم، یکی از کارهای این الگوریتم مقابله با لینک در سایت میهن لرن  الگوریتم پنگوئنمعرفی  مطلبهمانطور که قبال در 

 .سازی مصنوعی می باشد

 :لینک سازی قوی باید شرایط زیر را داشته باشد

  موقتی نباشند )درج دائمی لینک(لینک ها: 

وقتی در یک سایت با هدف ایجاد بک لینک تبلیغات متنی با لینک فالو درج می کنید، احتماال خوشحالید که یک 

اما اگر همواره شیوه لینک سازی شما به این شکل است، مطمئن باشید این خوشحالی دوامی نخواهد  .لینک فالو دارید

 !داشت

ایگاه تبلیغات متنی را برای دو ماه اجاره کرده اید، ربات گوگل از این طریق وارد سایت شما می فرض کنیم که یک ج

 .مجددا دوباره و دوباره از همین طریق به سایت شما می رسد، چون کار ربات ها بررسی مداوم سایت هاست .شود

ت، در این حالت گوگل متوجه تبلیغاتی اما بعد ربات گوگل بعد از دو ماه که می آید، دیگر خبری از این لینک نیس

اکنون نه تنها این لینک اعتباری برای شما ایجاد نکرده، بلکه مطمئن باشید پول خود را دور  .بودن لینک می شود

 .همواره سعی کنید، لینک هایی که ایجاد می کنید، دائمی باشند تا همواره تاثیرشان بر سئو باقی باشد .ریخته اید

  زیاده روی نکنیددر لینک سازی: 

بسیاری از افراد وقتی متوجه می شوند، لینک سازی چه تاثیر شگفت انگیزی در سئو دارد، شروع کرده و هر روز صدها 

 .بک لینک برای سایت خود ایجاد می کنند

 .در این حالت نه تنها لطفی به سئو سایت خود نکرده اند، بلکه باعث پنالتی شدن سایت در گوگل می شوند

 .وقتی یک سایت وارد لیست سیاه گوگل شود، تا مجدد به حالت نرمال برگردد باید راهی زیادی را طی کند

 .همواره فرایند لینک سازی باید طبیعی و اصولی باشد تا گوگل به مصنوعی بودنِ این فرایند شک نکند

 .شیدقبل از اجرای کمپین لینک سازی سایت خود، حتما برنامه ریزی دقیقی داشته با

 .بعنوان مثال سعی کنید در روز یک لینک ارزشمند برای سایت خود بسازید

 .هرچقدر سایت بزرگتر شود، می توانید لینک های بیشتری روزانه یا ماهانه ایجاد کنید

 .رهرو آن نیست که گَه تند و گَهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

که توسط گروه آموزشی میهن لرن تهیه و  کتاب سئوبیشتر آشنا شوید، پیشنهاد می کنیم  برای اینکه با قوانین لینک سازی

 .تالیف شده است را حتما مطالعه کنید

  

http://www.mihanlearn.net/
http://www.mihanlearn.net/
https://www.mihanlearn.net/2018/09/introduction-google-penguin-algorithm/
https://www.mihanlearn.net/2018/09/introduction-google-penguin-algorithm/
https://www.mihanlearn.net/computer-library/doctorate-in-seo-book/
https://www.mihanlearn.net/computer-library/doctorate-in-seo-book/
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 سایت لینک دهنده معتبر باشد: 

 .بزرگِ برخی افراد این است که برای دریافت لینک های زیاد، پکیج های بک لینک میخرندیکی از اشتباهات 

در تضاد  سئوی کاله سفیدپکیج های بیهوده و مضری که سئو کاران کاله سیاه ارائه می دهند و کامال با تکنیک های 

 .است

بک لینک در یک روز به  100بعنوان مثال، مانند تصویر زیر حتما در انجمن های مختلف دیده اید که می گویند درج 

  .هزار تومان 50مبلغ 

ت اگر از این پکیج ها استفاده کنید، شک نداشته باشید که با دست خود به سمت سیاه چاله گوگل در حال حرک

 .هستید

 .لینک سازی مصنوعی است %100لینک در روز برای سایت تازه تاسیس و یا متوسط یعنی  100اوال، درج 

 .سایت هایی که مزرعه لینک هستند و فقط لینک در آنها درج می شود، سایت های بی ارزشی می باشند %100دوما، 

د وارد می کنید و سایت شما نیز اسپمر شناخته زمانی که در این سایت ها لینک می دهید، آسیب جدی به سایت خو

 .می شود

 .لینک، صد هزار تومان دریافت می کند 1سوما، مطمئن باشید اگر سایتی معتبر و ارزشمند باشد، حداقل برای درج 

 هزار تومان، یعنی هم پولتان را دور ریخته اید و هم سئو کار کاله سیاه سود کرده و هم سایتتان در 50لینک  100

 .طوالنی مدت عمال هیچ ارزشی نخواهد داشت

تعداد لینک ها هرچند کم، منتها از منابع با ارزش، باعث افزایش اعتبار دامنه سایتتان و تاثیر مستقیم در سئو می 

 .شود

 

 سایتی که از آن لینک می گیرید، مرتبط باشد: 

 .می کنند در هر سایتی لینک دهند، خوب است یکی از اشتباهات رایج در فرایند لینک سازی این است که افراد فکر

اگر موضوع سایتتان در رابطه با کامپیوتر باشد و در سایتی با موضوع گیاهان داروئی لینک دهید، نه تنها تاثیری 

 .نخواهد، بلکه باعث می شود تا گوگل متوجه مصنوعی بودن فرایند لینک سازی شود

است، هیچ وقت با فعاالن فیزیک هسته ای ارتباطی ندارم که بتوانم آنها را  بعنوان مثال، بنده که رشته ام نرم افزار

 .معرفی کنم

در مورد سایت ها نیز این مورد صدق می کند، چه لزومی دارد سایت فروش زعفران و ادویه، آموزش اندروید توصیه 

 کند!؟

http://www.mihanlearn.net/
http://www.mihanlearn.net/
https://www.mihanlearn.net/2018/08/what-is-the-white-hat-and-black-hat-seo/
https://www.mihanlearn.net/2018/08/what-is-the-white-hat-and-black-hat-seo/
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 استفاده از کلمات کلیدی متفاوت: 

ی خاص تمرکز میکنید و مدام آن را تکرار می کنید، گوگل متوجه می وقتی که در لینک سازی روی یک کلمه کلید

شود که سعی دارید در آن کلمه کلیدی به صفحه اول گوگل برسید، از این رو الزم است که زرنگ تر از گوگل عمل 

 .کرده و از کلمات کلیدی مترادف و متفاوت در پروسه لینک سازی استفاده کنید

 نیدلینک سازی را زود شروع نک: 

ماه از شروع به کار آنها نگذشته، هیجان زده عمل کرده و شروع به لینک سازی در سایت  1بعضی از سایت ها هنوز 

 .های معتبر می کنند

این کار نیز اشتباه است! آیا منطقی است وقتی یک سایت نه محتوا کافی دارد و نه عمر دامنه طوالنی، از صد سایت 

 بک لینک داشته باشد؟

 .ی باکیفیت بپردازیدتولید محتوایتی تازه تاسیس دارید، سعی کنید در اولین قدم ها به اگر سا

 .سایت میهن لرن را مطالعه کنید بازاریابی محتوابرای یادگیری اینکار، توصیه میکنم مقاالت 

  

http://www.mihanlearn.net/
http://www.mihanlearn.net/
https://www.mihanlearn.net/2018/10/what-is-content-marketing/
https://www.mihanlearn.net/2018/10/what-is-content-marketing/
https://www.mihanlearn.net/category/digital-marketing-training/content-marketing/
https://www.mihanlearn.net/category/digital-marketing-training/content-marketing/
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 نکته مهم در لینک سازی سایت

مسلط شده اید، الزم است تا به مهمترین نکته ای که در  قوانین لینک سازیو پس از اینکه بر  کتاب الکترونیکیدر پایان این 

 .کلیه کمپین های لینک سازی خود باید رعایت کنید، اشاره کنیم

بر اساس کلمات یا عبارات  .ی برای آنها تحقیق کرده اید، لینک سازی را انجام دهیدحتما روی کلید واژه های کانونی که به خوب

از این جهت مهم است تا کلمات کلیدی را  .کلیدی که انتخاب می کنید، در صفحه نتایج گوگل سایتتان نمایش داده می شود

 .انتخاب کنید که پر جستجو هستند

بعنوان مثال حتما بار ها دیده اید  .که هیچ معنا و مفهوم و حتی جستجویی ندارد بعضی از افراد کلماتی را لینک دار می کنند

میلیون تومان  1و بنده سایت هایی را دیده ام با صرف  لینک دار است، این از نظر سئو بهینه نیست« اینجا کلیک کنید»که 

و در نتیجه از هزینه ای که پرداخته اند به نحو  برای درج رپورتاژ آگهی در سایت زومیت اصال انکر تکست بهینه ای نداشته اند

 .احسن استفاده ای نخواهند برد

  

http://www.mihanlearn.net/
http://www.mihanlearn.net/
https://www.mihanlearn.net/2018/10/what-is-link-building-in-seo/
https://www.mihanlearn.net/2018/10/what-is-link-building-in-seo/
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 انکر تکست چیست؟

 

داخل متن، قابل کلیک کردن است و پس از کلیک روی آن، سایتی  MihanLearn کنید که کلمهدر تصویر باال مشاهده می

 .یک انکرتکست است MihanLearn شود. در اینجادیگر باز می

باشد که از درون یک متن طوالنی می html ای دیگر تصویر زیر را مشاهده کنید، این قطعه کد کوچکی ازعنوان نمونه بهیا 

شود بوده که با رنگی متمایز در متن نمایش داده می« سایت آموزشی میهن لرن»در این متن، انکرتکست  .استخراج شده است

 .هدایت خواهد شد www.MihanLearn.net و با کلیک روی آن کاربر به سایت

 

  اما انکرتکست چه تاثیری در سئو دارد؟

طه واسکنند، بهزمانی که اسپایدرها یک صفحه را بررسی می .کند، نقش بسیار کلیدی در سئو ایفا میانکرتکستدر حقیقت 

ای که به آن گوید، صفحههر انکرتکست به اسپایدر یا ربات موتور جستجو می .رسندهمین انکرتکست ها به دیگر صفحات می

 .روی مفهومش در رابطه با این کلمه کلیدی )انکر تکست( استمی

ایت آموزشی میهن س»برود، یعنی به  www.MihanLearn.net شود وقتی که به آدرسدر مثال باال، اسپایدر متوجه می

 .رفته است« لرن

 :به متن زیر توجه کنید

http://www.mihanlearn.net/
http://www.mihanlearn.net/
https://www.mihanlearn.net/2018/10/anchor-text-in-seo/
https://www.mihanlearn.net/2018/10/anchor-text-in-seo/
https://www.mihanlearn.net/
https://www.mihanlearn.net/
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شود. در های فارسی در زمینه تخصصی کامپیوتر شناخته میترین مرجع آموزشعنوان بزرگ، بهسایت آموزشی میهن لرن

 .کنید دانلود رایگان صورتبه را …، امنیت، شبکه ودیجیتال مارکتینگهای طراحی وب، توانید آموزشاین سایت می

یاز ما وجود دارد که بر اساس ن« دیجیتال مارکتینگ»و « سایت آموزشی میهن لرن»در متن باال دو لینک یا دو انکر تکست 

 .انددرون متن قرار گرفته« دیجیتال مارکتینگ»و « سایت آموزشی میهن لرن»برای تقویت دو کلمه کلیدی 

صورت هدفمند در متن قرار گرفته است، به لینک که به « دیجیتال مارکتینگ»زمانی که ربات گوگل از طریق انکر تکست 

https://www.mihanlearn.net/category/digital-marketing-training  رودمی. 

است )درصورتی که  در حقیقت متوجه می شود که این لینک اوال مربوط به موضوع دیجیتال مارکتینگ است و دوما ارزشمند

 .(، چرا که در این صفحه معرفی و به آن لینک شده استلینک فالو باشد

آدرس مد نظر صورت گیرد، با گذشت زمان، صفحه های مختلف برای کلمه کلیدی و اگر لینک سازی به شکل صحیح در سایت

های نخست در ای معتبر شناخته شده و به جایگاهعنوان صفحه اید، بهمد نظر شما، در کلمه کلیدی که برای آن تعیین کرده

 .رسدنتایج جستجو می

باشند.  هدفمنداستفاده کنید، ها خواهید در انکر تکست از آندر نتیجه این نکته بسیار مهم است که کلمات کلیدی که می

 .پردازیمجالب است بدانید انکر تکست انواع مختلفی دارد که در ادامه به معرفی هر کدام می

 آشنایی با انواع انکر تکست ها

ها و قواعد خاص خود است بندیرسد، دارای دستهای به نظر میجالب است بدانید که انکر تکست در عین حال که مبحث ساده

 .خود را در کلمات مد نظر قوی کنید سئو سایتتوانید از آن سود برده و هرچه بیشتر ها آشنا شوید، میگر با آنکه ا

  مطابقانکر تکست کامال (Exact-match)  

فرض یا اصلی آن است. در این حالت، دقیقا کلمه کلیدی مد نظر را به آدرس مرتبط این نوع از انکرتکست، حالتِ پیش

ای با همین محتوا لینک است و دقیقا به صفحه «آموزش سئو» عنوان مثال، فرض کنید انکر تکستکنیم. بهلینک می

 .بیشترین کارایی را در سئو دارد و بهترین نوع لینک دهی از کلمه کلیدی استشود. این نوع انکر تکست می

 .داشته باشدرا به دنبال  جریمه گوگلتواند امتیاز منفی و حتی روی در استفاده از آن میاما زیاده

 انکر تکست تطبیق جزئی (Partial-match)  

ای به صفحه« های لینک سازیاستراتژی»عنوان مثال انکر تکست این انکر تکست تقریبا مشابه کلمه کلیدی است. به

 .نامندنیز می انکر تکست مترادفاین نوع را  .شودلینک می« لینک سازی»در رابطه با 

 انکر تکست نام برند (Branded)   

http://www.mihanlearn.net/
http://www.mihanlearn.net/
https://www.mihanlearn.net/
https://www.mihanlearn.net/category/digital-marketing-training/
https://www.mihanlearn.net/category/digital-marketing-training/
https://www.mihanlearn.net/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.mihanlearn.net/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://www.mihanlearn.net/2018/09/how-to-exit-from-google-penguin-penalty/
https://www.mihanlearn.net/2018/09/how-to-exit-from-google-penguin-penalty/
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عنوان مثال کلمه شود. بهای از سایت لینک میمتن این نوع انکر تکست، نام برند است و به آدرس سایت و یا به مقاله

لینک   https://www.MihanLearn.netکه نام برند ما است، به آدرس سایتمان یعنی  «میهن لرن» کلیدی

 .شود

 انکر تکست برهنه یا عریان (Naked link)  

بوده و  «google.com» عنوان مثال انکر تکستشود. بهعنوان انکر تکست استفاده میبه url در این حالت دقیقا از

 .شودبه همین آدرس نیز لینک می

<a href=”http://www.google.com>www.google.com</a> 

 انکر تکست های عمومی (Generic)  

عنوان مثال انکرتکست های به .اید از این نوع هستندترنت مشاهده کردهترین انکر تکست هایی که تاکنون در اینرایج

گیرند. ترجیحا از این نوع انکر تکست ها استفاده بندی قرار میدر این دسته« ادامه مطلب»یا « اینجا کلیک کنید»

 .نکنید

 انکر تکست عکس (Images)  

 .شودعنوان انکر تکست در نظر گرفته میصویر بهت alt کنید، متن داخل تگهر گاه یک تصویر را لینک دار می

 انکر تکست نام برند به همراه کلمه کلیدی (Brand+keyword)  

های طراحی وب گوید من آموزش، کاربر با این کلمه کلیدی می«آموزش طراحی وب میهن لرن»عنوان مثالبه

 .خواهمسایت میهن لرن را می

  

http://www.mihanlearn.net/
http://www.mihanlearn.net/
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 کنیم؟ چگونه بهترین انکر تکست را انتخاب

 :های زیر را داردطور عمومی یک انکر تکستِ سئو دوستانه، ویژگیبه

 مختصر و مفید است. 

 از نوع عمومی یا generic نیست. 

 دقیقا از صفحه مرتبط به صفحه مرتبط دیگری لینک شده است. 

 .ا متذکر شویمکنید، باید نکته مهمی را به شماگر یک انکر تکست را خیلی دوست دارید! و زیاد استفاده می

، چنانچه تعداد زیادی انکر تکست ایجاد کنید که دقیقا یک متن و یک لینک داشته باشند، این الگوریتم پنگوئنپس از آپدیت 

 .شما مشکوک شود شد تا گوگل به فعالیتباعث می

ای ریز، در فرایند عنوان نکتهدر این خصوص در مطلب مربوط به الگوریتم پنگوئن توضیحات جامع و کاملی ارائه شده است. اما به

 .لینک سازی سعی کنید از انکر تکست های متنوع و مترادف با انکر تکست اصلی استفاده کنید

 نحوه استفاده بهینه از انواع انکر تکست ها

در انتخاب بهترین انکرتکست، پارامتر مهم دیگری که باید مد نظرتان باشد، استفاده از انواع انکر تکست ها و توزیع مناسب 

 .هاستآن

 .تواند کامال متفاوت باشدسایت مینمودار زیر، نموداری پیشنهادی است که بر اساس استراتژی هر وب

 

http://www.mihanlearn.net/
http://www.mihanlearn.net/
https://www.mihanlearn.net/2018/09/introduction-google-penguin-algorithm/
https://www.mihanlearn.net/2018/09/introduction-google-penguin-algorithm/
https://www.mihanlearn.net/
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نکر تکست یکسان به صفحه یکسان استفاده کنید، گوگل به اینکه فعالیت لینک سازی طور که اشاره شد، چنانچه دائما از اهمان

ها شود صرفا برای افزایش اعتبار سایتتان در کلمات کلیدی مد نظر این لینکشما غیر طبیعی است مشکوک شده و متوجه می

 .ایدرا ایجاد کرده

های بیشتری ورودی دریافت کنید؛ و عالوه بر آن، روی کلیدواژه حال برای اینکه فرایند لینک سازی هر چه بیشتر طبیعی باشد

هایی رشد کنید، نحوه توزیع انکرتکست ها را برای سایت خود باید با توجه به استراتژی خود در سئو و اینکه مایلید روی چه واژه

 .مشخص کنید

سیل برگشت مناسب را ندارد، چرا که وقتی سایتتان اصال پتان« میهن لرن»عنوان مثال، تمرکز فقط روی انکرتکست نام تجاری به

 .هنوز ناشناخته است و کسی اسم آن را نمی داند، کمتر کسی از طریق گوگل نام سایت را جستجو می کند

در  (title) سایت وجود دارد، بدون لینک سازی نیز نام سایت title دوما از آنجا که برند تجاری ما فقط متعلق به خود ماست و

را به این نوع انکرتکست اختصاص داده است،  %40شود، با این حال بر خالف نمودار که های اول نتایج جستجو ظاهر میکلین

 .باشدمی %10تا  %5پیشنهاد ما 

انکرتکست های خود را نباید به انکرتکست اختصاصی، اختصاص دهید، بنا به دالیل اشاره شده مانند  %100از طرف دیگر 

 .تواند مورد جستجوی کاربران باشدگل و یا عدم جذب بازدید از انکرتکست های مترادف دیگر که میمشکوک شدن گو

 «PHP آموزش»عنوان مثال اگر پستی در مورد طور ویژه روی انکرتکست های هم معنی تمرکز کنید، بهفراموش نکنید که به

چراکه شاید  .سازی انجام دهیدنیز بهینه« نویسی وببرنامهآموزش »دهید، حتما روی کلمه کلیدی در سایت خود قرار می

 .چیست PHP نویسی وب آشنا باشد اما نداندمخاطب با مفهوم برنامه

نویسی وب باشد و سایت شما روی این کلمه کلیدی بهینه شده باشد، کاربر با در این حالت، چنانچه به دنبال یادگیری برنامه

 .نویسی وب آشنا خواهد شدنیز خواهد رسید و با این زبان برنامه PHP خودآگاه به آموزشورود به سایت شما، نا 

چرا که برای طبیعی بودن هر چه  !را نیز نباید کامال تعطیل کنید (Generic) همچنین استفاده از انکرتکست های عمومی

 .خود ضروری است بیشتر فرایند لینک سازی، استفاده از انواع انکرتکست ها، هر کدام به سهم

چه در لینک سازی داخلی و چه در لینک سازی خارجی، سعی کنید از عبارات کلیدی که قصد دارید، آن ها را به صفحه اول 

 .گوگل برسانید، استفاده کنید

سازی را  اما همانگونه که گفتیم با ترکیبی از انواع انکرتکست ها، عبارات کلیدی مترادف و غیره، تا می توانید پروسه لینک

 .طبیعی جلوه دهید

 

 

 

  

http://www.mihanlearn.net/
http://www.mihanlearn.net/
https://www.mihanlearn.net/2018/10/google-pigeon-algorithm/
https://www.mihanlearn.net/2018/10/google-pigeon-algorithm/
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 ؟کنم جادیا تیفیبا ک نکیچگونه بک ل

احساس می کنم اکنون به قسمت جذاب و پر مخاطب این کتاب رسیدیم، سوالی که تعداد زیادی از مخاطبان مان همواره 

 پرسیده اند و دغدغه بزرگی برای سئوکاران می باشد.

 .برای اینکه بتوانید لینک های باکیفیت ایجاد کنید که برای سایتتان اعتبار و ارزش بیاورند، گذراندن چهار مرحله الزم است

 گام برای اجرای قوی ترین کمپین لینک سازی سئو 5

از گذشته تاکنون همواره محل تجمع افرادِ مختلف  (Forumsانجمن ها ) لینک سازی و برندینگ در انجمن ها: -1

 از متخصص تا مبتدی، بوده اند.

می توانید برای محصوالت و خدمات ، اول اینکه با فعالیت در انجمن ها، به دو دلیل فعالیت در انجمن ها مفید است

ها و پاسخگویی به سواالت کاربران، کنید. چراکه پس از مدتی فعالیت در انجمن  بازاریابیخود بصورت غیر مستقیم 

باعث می شود تا آنها به شما اعتماد پیدا کنند و سپس می توانید با قرار دادن آدرس سایت خود در امضاء و یا با 

معرفی سایت خود در انجمن، تعدادی از کاربران را به سایت خود جذب کنید. همچنین اکثر انجمن ها که در ادامه 

در  رو از این به شما لینک فالو می دهند که برای درج آدرس سایت ، در پروفایلتانمی کنیمعرفی نیز لینک آنها را م

 برایتان کاربردی خواهد بود.نیز  لینک سازی

 
جادویی، ویدیو به قدرت تینگ تال مارککتاب صقر تا صد دیجی رد فعالیت در شبکه های اجتماعی و ویدیویی: -2

، به کمک رسانه های برند سازیعالوه بر اما  اشاره کردیم.در برندینگ شبکه های اجتماعی  ینگ و بازاریابیمارکت

اد ود ایجینک فالو برای سایت خمی توانید لارات و نماشا، یی مانند یوتیوب، آپ، خصوصا شبکه های ویدیوتماعیاج

شبکه که مجموع ورودی های  شده است بارها ید.نی را نیز به سمت سایتتان هدایت کرد و بازدید کنندگان بسیاکنی

نیز در باال ذکر  هکهمانگونه  است!هی درج کرده ایم بیشتر شده از سایتی که در آن آگعی و ویدیویی ما های اجتما

در سئو می  جدید موثرکی از فاکتور های ینگ می شود، برندینگ نیز یحضور در شبکه های اجتماعی باعث برندشد، 

 باشد.
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نتان می ل سایت رقیبای برای لینک سازی بررسی و تحلییو یافتن سایت ها لینک سازی شیوه بهترین حلیل رقبا:ت -3

 زیادی را برای لینک ه سایت هایناین است که چگو یلدینگاجرای کمپین لینک بکل اصلی افراد در و مشوال سباشد. 

ا را مورد بررسی بت رقچگونه می توان سایما ا رقبا است. بررسی سایتبرای اینکار، شیوه بهترین  سازی بیابیم.

ها نآیا بک لینک آفت کرده اند و ه سایت هایی بک لینک دریادیگر سایت ها از چ ای اینکه متوجه شوید،بر قرار داد؟

و یا  ahrefs.comیا  ranksignals.comت های یخیر، می توانید به یکی از سا فالو است یا

smallseotools.com .مراجعه کنید 
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و از آنها  ه وجود دارند، فعالیت کنیدیستم های مختلف وبالگدهی کس رصورت رایگان می توانید دب نویسی:الگ وب -4

، در صورت دنراد یدامین اتوریتی باالیالگدهی معروف بو یاه متآنجایی که سیساز  بگیرید. ک لینک های بسیار قویب

ایجاد وبالگ نیز اما را برای سایتتان ایجاد کنید.  یینک های مناسبل کب دیناواز آن دامنه می تیک وبالگ داشتن 

، مطالبی اختصاصی را برای وبالگتان تهیه عی کنیدسگل متوجه مصنوعی بودن کار نشود، شرطی دارد، برای اینکه گو

هرچند که کوتاه باشند؛ اما به هیچ عنوان به کپی مطالب نپردازید، چراکه لینک گرفتن از وبالگ های کم ارزش و 

 د بلکه باعث کاهش اعتبار سایت شما نیز می شود.اسپمر، نه تنها سودی ندار

و با پیروی  حد الزم یافتید و لینک سازی را بهسایت هایی را  به کمک روش های قبل پس از اینکه رپورتاژ آگهی: -5

لحظه باید،  ایندر ت های مشابه رقابت کنید. یبا سابصورت جدی تری انجام دادید، الزم است تا  از قوانین ارائه شده

در صورتی که از سایت  هزینه دارد، منتهادر سایت های قوی و پر بازدید اقدام به درج رپورتاژ آگهی کنید. رپورتاژ 

 صفحه نتایج جستجو خواهد شد. در تانسایتباعث جهش سریع  های بزرگ بک لینک بگیرید

اید به آدرس بررسی اعتبار یک سایت ببرای  ایت برای درج رپورتاژ عالی است؟اما چگونه متوجه شویم یک س

explorer-https://moz.com/link/ می توانید  همیا د. یمراجعه کنauthority checker گوگل در  را

ه سایت وجود داشت که توسط گوگل ارائ مالکی برای بررسی اعتباریتی چیست؟ در گذشته اتورجستجو کنید. اما 

این . کسب ها می دادگوگل به سایت  10تا  0از  رنک امتیازی بود کهج ک نام داشت. پیپارامتر پیج رنمیشد و آن 

و دیگر سایت ها  اشتندرا د 5پیج رنک حداکثر  ن مثال بزرگترین سایت های ایراناوبه به شدت سخت بود، بعنتر

 رایتکتاب دکبه دالیلی که در  ااز مدتی بنپس  را می توانستند کسب کنند. 4یا  3شاهکار که می کردند پیج رنک 

ار و ارزش یک بررسی میزان اعتب د برایدر نتیجه افرا نکرد وبروزرسانی  اگوگل دیگر پیج رنک ر، سئو توضیح دادیم

البته در  ،یشد آنرا دور زد، چراکه براحتی ماندازه پیج رنک دقیق نبود می کردند، اما الکسا به سایت از الکسا استفاده

واقعی است  نید متوجه شوید که رتبه آناصفحه الکسا یک سایت می تو هبا نگاهی سریع ب صورتی که متخصص باشید

هایت پیج کند، در نا بررسی زان اعتبار یک سایت رمرجعی بود تا بصورت دقیق تر میهر حال، نیاز به به تقلبی. یا 

اعتبار سایت ها می عی مطمئن برای بررسی شکل گرفت که امروز مرج mozتوسط سایت  اتوریتیاتوریتی و دامین 

ن ، به شدت سخت است. بعنواشرفت در آن همانند پیج رنکمی باشد و میزان پی 100تا  0 رتبه ای بینوریتی اتباشد. 

و  قوی می باشند به باال، بسیار 60و  50 دارند. سایت های 40نزدیک به رو به باال رتبه ای  سایت های متوسط مثال

هزینه بدانید ، این بود که سایتی پیج اتوریتیتوصیح  هدف ازرا دارند.  80یا  70ح کشور اغلب رتبه رسایت های مط

در باید یه میشود و طبعا به باال توص 50هایی با رتبه  رپورتاژ در سایت درجرای چه سایت هایی بپردازید، رپورتاژ را ب

 40به سایت شما اگر رتان بعنو شد.اشته بادر درج کنید تا تاثی یشتر از سایت خود رپورتاژرتبه اتوریتی بسایت هایی با 

تر بر اساس رتبه اتوریتی یک سایت بیش افزایشین همچن موثر نخواهد بود. 20در سایتی با رتبه باشد، درج رپورتاژ  می

د در گوگل درج رپورتاژ را یدرج سریع رپورتاژ می توانبرای سبه می شود. ه و تعداد بک لینک های آن محاعمر دامن

گر ا ن انجام خواهند داد.عنوان واسط این کار را برایتاشما نمایش داده خواهند شد که ب و سایت هایی به سرچ کنید

رپورتاژ به باال  60ی و با اتوریتمطرح یه می شود در سایت های ندارید، حتما توص خوبیو رتبه  ینک های قویبک ل

 ید.درج کن
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 ک سازینبرای لی هایی معرفی سایت

پیدا ای مختلف را برای ایجاد بک لینک هخیلی راحت سایت می توانید ضیحات باال رسیده باشید، تو زبه درک خوبی اچنانچه 

 !ه خواهید شدزی خستید و آنقدر سایت می یابید که از لینک ساکن

را معرفی کنیم و با لینک بسازید  ی که در آنها می توانیدیتعدادی از سایت های کامل، وظیفه داریم تا به منظور راهنمایاما 

 د گرفت.در شما شکل خواه در خصوص مطالب اشاره شده، خوبی تذهنییشتر، آشنایی ب

 شبکه های ویدیویی برای لینکسازی:

(follow) www.mp4.ir 

(follow) www.inet.ir 

(follow) www.vidofa.com 

(follow) www.dalfak.com 

(follow) www.jabeh.com 

(follow) www.didestan.com 

(nofollow) www.namayesh.com 

(nofollow) www.mihanvideo.com 

(nofollow) www.tamasha.com 

(nofollow) www.namasha.com 

(nofollow) www.aparat.com 

https://www.shabakema.com 

 

 انجمن ها:

http://forum.persiantools.com 

http://forum.shopkeeper.ir 

www.webhostingtalk.ir 

http://forum.persiannetworks.com 

http://forum.persianscript.ir 

ownload.comd30http://forum.p/ 
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http://www.mp4.ir/
http://www.inet.ir/
http://www.vidofa.com/
http://www.dalfak.com/
http://www.jabeh.com/
http://www.didestan.com/
http://www.namayesh.com/
http://www.mihanvideo.com/
http://www.tamasha.com/
http://www.namasha.com/
http://www.aparat.com/
https://www.shabakema.com/
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http://forum.shopkeeper.ir/
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co.ir-http://forum.unc (follow) 

http://www.forums.mihandownload.com (follow) 

download.com30http://forum.p )follow( 

eng.ir-www.iran (llowfo) 

 

 بالگدهی:سیستم های و

Wordpress.com 

Blogfa.com 

Blogger.com 

 ای وبالگلینک هکلیه همچنین . بیابید اسیستم وبالگدهی رتا ده ها  گوگل جستجو کنید را در «ایجاد وبالگ»است کافی 

  معموال فالو می باشند.
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می باشد. چنانچه عالقه مند هستید تا بصورت  «دکترای سئو»دوستان گرامی، محتوای این کتاب الکترونیکی برگرفته از کتاب 

 پیشرفته و تخصصی مباحث سئو را فرا بگیرید، می توانید این کتاب را از لینک زیر تهیه کنید:

okbo-seo-in-https://www.mihanlearn.net/product/doctorate/ 

 

برای خوانندگان این کتاب الکترونیکی ایجاد شده است و در هنگام خرید با ورود آن می توانید به  t500milionکد تخفیف 

 بگیرید.تخفیف  %15میزان 
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