لینک بیلدینگ (  ٕٝ٘ٛ٘ 8اص تٟتشیٗ ٔىاٖ ٞا تشای ایجاد ِیٙه ٞای یه عشفٔ ٚ ٝؼتثش)
صاحثاٖ ٚب سایت  ٚتاصاسیاتاٖ ایٙتش٘تی تشای د ٚچیض اص  ٕٝٞتیطتش ٚلت خٛد سا صشف ٔی وٙٙذ :س٘ىی ٚ ًٙتشافیه ٚب سایت.
ٔؼٕٛالً ایٗ دٞ ٚذف تا  ٓٞدس استثاط ٞستٙذٞ ،ش چ ٝس٘ىی ًٙضٕا دس ٔٛتٛسٞای جستج ٛتیطتش تاضذٔ ،یضاٖ تشافیه ٚب سایت
ضٕا ٘یض تیطتش خٛاٞذ تٛد .دس ػیٗ حاَ ٕٞا٘غٛس و ٝاحتٕاالً ٔی دا٘یذ ،دسیافت ستث ٝتٙذی  ٚتشافیه ٚب سایت تاال دس ٔٛتٛس
جستجٔ ٛی تٛا٘ذ تا حذٚدی ٔطىُ تاضذ

.

یىی اص تٟتشیٗ ساٞ ٜا تشای سسیذٖ تٞ ٝش دٚی ایٗ اٞذاف ،ایجاد ِیٙه ٞای یه عشف ٝاص سایت ٞای ٔؼتثش ٔٛجٛد دس ٚب ٔی
تاضذ .اجاص ٜدٞیذ دس ایٗ ٔٛسد تا  ٓٞصادق تاضیٓ ،صیشا و ٝتایذ تذا٘یذ ایجاد ِیٙه ٞای یه عشف٘ ٝیاص ت ٝصشف صٔاٖ  ٚتالش داسد.
تا ایٗ حاَ اٌش تذا٘یذ و ٝدلیماً وجا تایذ ت ٝد٘ثاَ ٚب سایت ٞای ٔؼتثش  ٚیا ٔىاٖ ٞایی تاضیذ و ٝت ٝضٕا اجاصٜء ایجاد ِیٙه تٝ
ٚب سایت تاٖ سا ٔی دٙٞذ ،دس ایٗ صٛست ٔی تٛا٘یذ سشیؼتش ِیٙه تیّذی ًٙا٘جاْ دٞیذ.
دس ایٗ ٔماِ ٝت ٝتشخی اص ٔىاٖ ٞای خٛب دس ٚب ٙٔ ٚاتغ ٔٙاسة ِیٙه ٞای یه عشف ٝتشای ِیٙه تیّذی ًٙاضاسٔ ٜی وٙیٓ:
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وب سایت های خبری (هطبوعات)

ا٘تطاس دس ایٗ ٔغثٛػات ٔا٘ٙذ تاصاسیاتی ٔماِ ٝاست ...تٟتشیٗ سٚش ٌشفتٗ ِیٙه ٞای یه عشف ٝتشای ٚب سایت تاٖ ٔی تاضذٔ .ی
تٛا٘یذ اص ٞش دٛ٘ ٚع سایٍاٖ  ٚپِٛی ٞ press releaseا تشای اسساَ پیاْ خٛد دس ٚب استفادٕ٘ ٜاییذ .تسیاسی اص تاصاسیاتاٖ تا
PRwebتٛٔ ٝفمیت سسیذ ٜا٘ذ .اِثتٕٔ ٝىٗ است تا حذٚدی پش ٞضی ٝٙتاضذ أا ت ٝضذت ٔؼتثش  ٚتا اسصش است .
ٍٙٞأی و ٝاخثاس ت ٝخٛتی ٘ٛضت ٝضذ ٜتاضذ ،دس ٚب سایت ٞای ٔتؼذدی تا اٞذاف ٔشتثظ تٕ٘ ٝایص دس ٔی آیذ ٛٔ ٚجة افضایص
تشافیه ٚب سایت  ٚس٘ىی ًٙخٛاٞذ ضذ .
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سایت هایی شبیه ویکیپدیا

ٔىاٖ ٞایی ٕٞچٚ ٖٛیىیپذیا ٙٔ Knol ٌٌُٛ ٚاتغ تسیاس ٔٙاسثی تشای ِیٙه ٞای یه عشفٔ ٝی تاضٙذٕٞ .چٙیٗ ایٗ ٔٙاتغ ٔی
تٛا٘ٙذ تٕأی ِیٙه ٞای ٔ ٚ ٟٓتا ٔحتٛا ٘ ٚیض ِیٙه ٞای ٔٛجٛد دس تخص ٔٙاتغ ٔماالت سا تٚ ٝب سایت ضٕا اسائ ٝدٙٞذ ٕٝٞ .چیض
دس آ٘جا ٔتٕشوض خٛاٞذ تٛد .تٙاتشایٗ ایٗ ِیٙه ٞای ضٕا تا س٘ىی ًٙتاال دس ٌ ٌُٛخٛاٞذ تٛد.
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لینک های قدرتوند با داهنه های  .eduو.gov

ػٕذتاً ت ٝدِیُ ایٙى ٝت ٝػٛٙاٖ ٚب سایت ٞای غیش تجاسی  ٚتثّیغاتی  ٚتا ٘فٛر  ٚلذستٕٙذ ٔحسٛب ٔیط٘ٛذِ ،یٙه ٞای ٚ .edu
.govاص ٔٛثشتشیٗ  ٚلذستٕٙذ تشیٗ ِیٙه ٞای یه عشف ٝای ٞستٙذ ؤ ٝی تٛا٘یذ دسیافت ٕ٘اییذ .سؼی وٙیذ اص ٔحذٚدٞ ٜای
وّیط ٝای خٛد تیش ٖٚصد ٚ ٜاص ایٗ ٘ٛع ِیٙه ٞا تشای ٚب سایت خٛد استفادٕ٘ ٜاییذ.

ت ٝعٛس ٔثاَ اٌش دا٘طٍا ٚ ٜیا واِج سفت ٝایذ ،سؼی وٙیذ اص صفحات فاسؽ اِتحصیالٖ ِیٙه تٍیشیذ .اٌش ٚب سایت دا٘طٍا ٜضٕا
تخص ػضٛیت دس خثش ٘أ ٝداسد ،اص آ٘جا ٘یض ِیٙه دسیافت ٕ٘اییذ.
ٔ ٕٝٞا ٔی دا٘یٓ ت ٝسٚصسسا٘ی ٞای پا٘ذای ٌ ٚ ٌُٛپیٍیشی تؼذاد تیطٕاسی اص تغییشات اٍِٛسیتٓ ،ت ٝایٗ ٘ٛع ٚب سایت ٞا ٔی
تٛا٘ذ ضشتٞ ٝای ّٟٔىی ٚاسد ٕ٘ایذ .أا آٟ٘ایی وٛٙٞ ٝص ویفیت خٛد سا حفظ وشد ٜا٘ذٔ ،حُ ٞای ٔٙاسثی تشای دسیافت ِیٙه ٞای
یه عشفٔ ٝی تاضٙذ .اغّة اٌش سإٙٞایی تشای چٍٍ٘ٛی استفاد ٜاص ایٗ ٚب سایت ٞا دس ساستای اٞذافتاٖ تخٛاٞیذ ،فٛساً یه ِیست
دس ٌٔ ٌُٛطاٞذ ٜخٛاٞیذ وشد .تشای ضشٚع ٔی تٛا٘یذ اص سایت ٞایی ٔثُ  ٚ eHowیا  Squidooاستفادٕ٘ ٜاییذ.
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سایت های  Do-Followو پروفایل ها

اٌش تٛج ٝوشد ٜتاضیذٚ ،ب ت ٝسٕت اجتٕاػی ضذٖ تٕایُ تیطتشی داسد .تشخی اص تٟتشیٗ ٔىاٖ ٞا تشای ایجاد ِیٙه ٞای ٔؼتثش
یه عشف ٝدس ایٗ ضثىٞ ٝای اجتٕاػی ،سایت ٞای  ٚ Bookmarkingپشٚفایُ ٞا است؛ ت ٝخصٛظ اٌش اص عشیك صفحات تاٖ
الذاْ ت ٝایجاد عشفذاس ٔ ٚطتشویٗ تشای خٛد ٕ٘اییذ .فیس تٛن ،تٛیتش ٕٝٞ ...ٚMySpace ،+ٌٌُٛ ،ایٟٙا فشصت ٞایی تشای
ساخت ِیٙه ٞای یه عشف ٝت ٝضٕا خٛاٙٞذ داد.
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عضویت و نظرات

ضٕا تایذ ٕٞیطٍٙٞ ٝاْ ِیٙه تیّذی ًٙفؼاَ تاضیذ ،پس یه ٌاْ جّٛتش اص سٚش ٞای ٔؼٕ َٛتشداسیذ  ٚاص ٞش ػضٛیتی ؤٕ ٝىٗ
است ت ٝضٕا ٔشتثظ تاضذِ ،یٙه دسیافت ٕ٘اییذ .
ٕٞچٙیٗ اسائ Testimonials (ٝتٛصیفات) تشای سایت ٞا  ٚیا ٔحصٛالت ٔٛسد ػالل ٝتاٖ ٔی تٛا٘ذ ساٙٔ ٜاسة دیٍشی تشای
دسیافت ِیٙه ٞای ٔؼتثشی تاضذ ؤ ٝؼٕٛالً دس صفحٝء اصّی تا فٟشست آٖ سایت تٕ٘ ٝایص دس ٔی آیذ.
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استفاده از فیلن ها ،اسالید و نرم افسارها

تسیاسی اص صاحثاٖ ٚب سایت ٔٛفمیت ٞایی تا استفاد ٜاص تؼثیٝء فیّٕٟا٘ ،شْ افضاسٞا  ٚجٛایض  ٚاسالیذٞا ...دس ٚب سایت ضاٖ تشای
دسیافت ِیٙه ٞای یه عشف ٝتذست آٚسد ٜا٘ذ .ت ٝعٛس ٔثاَ وافی است تٚ ٝب سایت ٍ٘ slideshare.netا ٜوٙیذ  ٚتثیٙیذ وٝ
چٍ ٝ٘ٛته ِیٙه ایجاد وشد ٜاستٔ .ی تٛا٘یذ واسی ضثی ٝآٖ ا٘جاْ دٞیذ  ٚیا اص آٖ تش٘أ ٝتشای اضتشان ٌزاسی ٔغاِة ٔ ٚحتٛای
خٛد استفاد ٜوشد ٚ ٜپی٘ٛذ ِیٙه ایجاد ٕ٘اییذ.
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ارسال نظرات به وب سایت ها و وبالگ ها

دس حاِی و ٝتسیاسی اص سایت ٞا ٛٙٞص  Cracking Downتٛد ٚ ٜیا تٕاْ ِیٙه ٞای آٟ٘ا  Nofollowاست ...أا اظٟاس ٘ظش یا
Commentingدس ٚتالي  ٚسایت ٞا ٛٙٞص ساٛٔ ٜثشی تشای سسیذٖ ت ٝته ِیٙه ٞا ٔی تاضذ .تسیاسی اص تاصاسیاتاٖ ایٙتش٘تی
تشای خٛد ٌ Alerts ٌُٛتا وّٕات وّیذی ٞذفٕٙذ ایجاد ٔی وٙٙذ ٍٙٞ ٚأی وٞ ٝش ِیٙه ٔشتثغی دس ٌ ٌُٛایٙذوس ٔی ضٛد،
ایٕیُ آٖ تشای آٟ٘ا اسساَ ٔی ٌشدد .سپس وأالً ِیٙه ٔٛسد ٘ظش سا تشسسی وشد ٚ ٜدس صٛست اسصضٕٙذ تٛدٖ آٖ "دیذٌا "ٜخٛد سا
تشای آٖ ٞا اسساَ ٔی ٕ٘ایٙذ.

خٛب ،حاال ٔی تٛا٘یذ اص تشخی اص ایٗ ٔىاٖ ٞا تشای ایجاد ِیٙه تیّذی ًٙتا ِیٙه ٞای یه عشفٔ ٚ ٝؼتثش استفادٕ٘ ٜاییذ .تسیاسی
اص تاصاسیاتاٖ ایٙتش٘تی ت ٝساحتی چٙذ دلیم ٝاص ٚلت سٚصا٘ ٝخٛد سا تشای ساخت ایٗ ٘ٛع ته ِیٙه ٞا صشف ٔی وٙٙذ .تا ٌزضت
صٔاٖ ایٗ ِیٙه ٞا افضایص یافت ٚ ٝضٕا تشافیه ٚب سایت تیطتشی دسیافت وشد ٚ ٜس٘ىی ًٙتاالتشی اص ٘تیجٔ ٝستمیٓ ایٗ ِیٙه
ٞای یه عشفٝء لذستٕٙذ خٛاٞیذ داضت.

