چگونه با ساخت بک لینک انقالبی بزرگ در ارتقاء سایتمان به وجود بیاوریم؟

ارتقاء سایت و بهبود رتبه ی سایت در نتایج جستجوی گوگل ،این روزها دهان به دهان و از یک سایت به سایت
دیگر در حال چرخش است .هر سایتی ترفندهای خاصی را به کار می برد تا شاید بتواند بیشترین کاربر را به سمت
سایت خود روانه کند.
تمام کسب و کارهای حاضر در حوزه ی اینترنت به دنبال حضور در صفحه ی اول جستجوی گوگل هستند اما هر
سایتی به این رتبه نخواهد رسید و صد البته گوگل هم به این راحتی ها به هر سایتی رتبه نخواهد داد .اما سوال
اینجاست:

چطور می شود که برخی سایت ها در بهترین مکان جستجوی گوگل قرار دارند؟
جواب این سوال را فقط می توان در ایجاد بک لینک های طبیعی در بین سایت ها دانست .تمام کسب و کارها از
این موضوع آگاه هستند که قدرتی که بک لینک به سایتشان می دهد چنان زیاد است که در بین رقبا به یک
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سایت و برند معروف و مشهور تبدیل می شوند .هر چه این بک لینک ها از نظر گوگل بیشتر و طبیعی تر جلوه
دهد به طور حتم از نظر گوگل سایت تان به یک سایت محبوب و یک برند معروف و ارزشمند تبدیل خواهد شد.
اما اجازه دهید یک تعریف کوتاه در مورد بک لینک داشته باشیم:
بک لینک در اصطالح همان لینک هایی هستند که شما از دیگر سایت ها مانند انجمن ها و فروم های
فارسی دریافت می کنید و به اصطالح به بک لینک یا لینک ورودی معروفند.
بک لینک گرفتن از دیگر سایت ها دارای شرایطی است که با رعایت کردن این موارد می توانید یک بک لینک
طبیعی بدست بیاورید:
 شرط اول :از هر سایتی بیشتر از یک لینک دریافت نکنید
 شرط دوم :سعی کنید از سایت های مختلف و از مکان های مختلفش لینک بگیرید .به طور
مثال اگر در سایتی با قرار دادن مطالب لینک گرفتید در سایت بعدی با گذاشتن کامنت لینک
بگیرید
 شرط سوم :به دامین اوتوریتی و پیج اوتوریتی سایت ها دقت کنید
 شرط چهارم :اسپم نبودن سایت ها از نظر دریافت بک لینک های زیاد بررسی کنید
 شرط پنجم :بررسی رتبه ی سایت بک لینک دهنده .هر چه رتبه ی سایت لینک دهنده باالتر
باشد به طبع بک لینکی که دریافت می کنید کیفیت بهتری دارد
 شرط ششم :با کلمات کلیدی مختلف بک لینک دریافت کنید
 شرط هفتم :موضوعات مختلفی را برای دریافت بک لینک مد نظر داشته باشید
 شرط هشتم :به صفحات داخلی بیش از اندازه لینک ندهید .به طور مثال به صفحه ی اصلی،
قسمت تماس با ما ،درباره ی ما و  ...هم لینک بدهید
 شرط نهم :بک لینکی که امروز در یک سایت با کیفیت می سازید ارزشش بیشتر از بک لینکی
است که مدت ها پیش روی یک سایت بی کیفیت دریافت کرده اید
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 شرط دهم :نکته ای که خیلی از سئوکارها متأسفانه به آن توجه نمی کنند این است که اگر دو
سایت متفاوت را یک برنامه نویس طراحی کرده باشد و روی یک هاست باال آورده باشد و از هر
دو سایت به یکدیگر لینک داده باشد ،این موضوع را گوگل با توجه به نوع  IPهر دو سایت
متوجه می شود و هر دو سایت را جریمه خواهد کرد.
 شرط یازدهم :به صورت پشت سر هم بک لینک نسازید .اگر امروز  3تا بک لینک ساختید سعی
نکنید فردا  10تا لینک بسازید .چند روز صبر کنید و سپس چند لینک دیگر بسازید .این مورد
از نظر گوگل طبیعی جلوه دادن بک لینک است
 و ...
موتورهای جستجو با استفاده از بک لینک ها راحت تر می توانند شما را در میان انبوهی از دیگر سایت ها پیدا
کنند و این مورد روی سئو و بهینه سازی سایت شما تأثیر فراوانی دارد و در این مقاله تیم "کافه نیاز" مایل است
انواع بک لینک ها و تأثیر آنها را به صورت کامل برای شما شرح دهد.
با ما همراه باشید ....

 .1لینک های خروجی از سایت شما به دیگر سایت ها
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اجازه دهید در همین ابتدای کار مقداری رُک صحبت کنیم .ما به شما پیشنهاد می کنیم تا جایی که ممکن است
از سایت های با کیفیت و با رتبه ی باال لینک دریافت کنید .اما اگر مجبور شدید که به سایتی لینک بدهید حتی
المقدور سعی کنید سایت هایی را مد نظر داشته باشید که رتبه ی باالیی داشته باشند.
ثانیاً اگر قرار بر لینک دادن به دیگر سایت ها باشد برای اینکه این بک لینک ها از نظر گوگل طبیعی و با کیفیت
جلو دهند تالش کنید در موضوع های مختلف لینک بدهید نه همیشه با یک موضوع و یک کلمه ی کلیدی
یکسان.
لینک های خروجی تأثیر مثبتی روی سئو سایت شما دارند اما مهمترین نکته ای که باید مد نظر داشته باشید
این است که زیاده روی در این مورد ممکن است سایت شما را به حالت اسپم از نظر دریافت بیش از اندازه لینک
خروجی در بیاورد و این مورد تأثیر فوق العاده منفی روی سئو و رتبه بندی سایت تان در جستجوی گوگل دارد.
پس سعی کنید تا جای ممکن از دادن لینک خروجی بیش از اندازه ،به شدت اجتناب کنید.

 .2دریافت لینک از دیگر سایت ها
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در اصطالح به این نوع لینک ها ،بک لینک گفته می شود که از دیگر سایت ها یک لینک به سایت خودتان می
دهید و تأثیر این بک لینک ها نسبت به لینک های خروجی بیشتر است و هر چه تعداد این بک لینک ها بیشتر
باشد سایت تان از نظر گوگل یک سایت محبوب جلوه داده خواهد شد و صد البته روی نتایج جستجوی گوگل و
همچنین سئو سایت هم تأثیر زیادی دارد.
ارزش هر سایت به بک لینک هایی است که دیگر سایت ها به سایت تان می دهند و هر چه این سایت ها با کیفیت
تر و در بهترین رتبه های گوگل قرار داشته باشند ،به طبع بک لینکی که دریافت می کنید کیفیتی بهتر نسبت
به دیگر سایت ها خواهد داشت.
اما همان طور که در باال ذکر کردیم باید به گونه ای این لینک ها را بسازید که طبیعی جلوه دهند چون قطعاً
گوگل با ربات های هوشمندی که دارد فرق بین یک لینک طبیعی و غیر طبیعی را به راحتی متوجه خواهد شد.
به شما پیشنهاد می کنیم برای درک این مطلب شرایط دریافت بک لینک را دوباره مطالعه نمایید.

اما بک لینک گرفتن در شبکه های اجتماعی به چه شکل است؟
به جرأت می توان گفت راحت ترین روش برای دریافت بک لینک استفاده از شبکه های اجتماعی است .فعالیت
شما هر چه در شبکه های اجتماعی بیشتر باشد به نسبت ،هم بازدید کننده بیشتری به سمت سایت شما روانه
خواهد شد و هم لینک گرفتن از این شبکه ها به خاطر اینکه رتبه ی بسیار باالیی از نظر گوگل دارند کیفیت
بهتری خواهد داشت.
اما استفاده از شبکه های اجتماعی برای لینک گرفتن بستگی به شرایطی دارد که در زیر ارائه خواهیم داد:
 هر چه فعالیت شما در شبکه های اجتماعی بیشتر باشد ارزش لینکی که ساخته اید بیشتر
خواهد شد
 سعی کنید تعداد فالوورهای خودتان را هر روز بیشتر کنید
 بیشتر سعی کنید از صفحات و محتواهای داخلی سایت تان به شبکه های اجتماعی لینک
بدهید
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 هر چه تعداد الیک ها و اشخاصی که مطالب شما را به اشتراک می گذارند بیشتر باشد به طبع
بک لینکی که ساخته اید ارزشش بیشتر می شود
 بک لینک گرفتن از همه ی شبکه های اجتماعی خیلی خوب است اما اگر بتوانید روی شبکه
هایی که بیشترین فالوور و بیشترین الیک کننده را دریافت می کنید ،تمرکز کنید برای سئو
سایت شما مناسب تر خواهد بود
 تا جای ممکن متن محتواهایی که تولید می کنید را در شبکه های اجتماعی کپی نکنید و به
اشتراک بگذارید .سعی کنید چند جمله کوتاه از آن را خالصه نویسی و با ذکر لینک ،آن را به
اشتراک بگذارید

 .3لینک هایی که نوفالو هستند و در گوگل ایندکس نمی شوند

تا مدت ها پیش این رویه مرسوم بود که سایت ها لینک های زیادی به دیگران می دادند و یا از دیگر سایت ها
لینک های زیادی دریافت می کردند .اما کم کم با ظهور سئو و بحث لینک سازی یک بحث تازه که در موتورهای
جستجو به خصوص گوگل به وجود آمد بحث اسپم شدن سایت ها از نظر لینک دادن بیش از اندازه بود.
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بعد از اینکه سایت ها توسط گوگل جریمه و اسپم شدند تصمیم گرفتند لینک هایی که دریافت می کنند را قابل
کلیک کردن درست نکنند .یعنی به این صورت که فقط لینک نمایش داده شود اما قابل لینک دادن به سایت
مقصد نباشد که در اصطالح به این لینک ها ،بک لینک های نوفالو می گویند.
گوگل بعد از ظهور بک لینک های نوفالو و جهش فوق العاده ای که بین تمام سئوکارها به وجود آورد و همه از
آنها استفاده می کردند تصمیم به این گرفت که این بک لینک ها را نیز روی سئو بی تأثیر جلوه ندهد .اگر در
سایتی لینک های نوفالو هم دریافت کردید مطمئن باشید از نظر گوگل تأثیر خودش را روی سئو خواهد گذاشت.

سخن آخر
دریافت بک لینک های زیاد از دیگر سایت ها یعنی محبوبیت بیشتر نزد گوگل .اگر می خواهید بهترین سایت در
نزد گوگل باشد سعی کنید با رعایت شرایطی که ارائه شد ،بک لینک هایتان را به دقت بسازید .سعی کنید در
کمال آرامش و بدون استرس از اینکه رقبایتان تمام بازار را قبضه کرده اند ،اقدام به ساخت بک لینک کنید.
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