
 

 

 

 تیسب اخببر جبدیا یرًشيب از استفبده بب تیسب ًة سئٌ بيبٌد

 

 اّل. ذییًوب هٌتؼز را خجز آى ذیثب بفتذ،یث اتفبق ػوب يیآًال کبر ّ کظت در یاًتؼبر لبثل ذادیرّ اگز هِن بریثظ لیدل دّ ثَ

 ػوب تیطب ّة ثِظئْ تیطب اخجبر دّهب   ثذاًٌذ؟ یشیچ ػوب یرطبً اطالع ثذّى اخجبر يیا اس افزاد چگًَْ کَ يیا ُوَ اس

 .کزد خْاُذ یبدیس کوک

 کی ثب ادغبم هبًٌذ ثشرگ اخجبر فمظ کَ ثبّرًذ يیا ثز ّ کٌٌذ یه فکز يیآًال یکبرُب ّ کظت اس یبریثظ رطذ یه ًظز ثَ

 طزاطز در اًتؼبر ّ یگذار اػتزاک ارسع کَ اطت ذیجذ هحصْل ًْع کی یاًذاس راٍ بی ّ ػذٍ ػٌبختَ ّ هؼتجز ػزکت

 . دارد را ّة یبیدً

 

 .ػْد گذاػتَ اػتزاک ثَ ػوب هخبطجبى ثب ذیثب یاًتؼبر لبثل ّ" ذیجذ" خجز ُز ّالغ در اهب

 

 کزدٍ هکبى ًمل یذیجذ هحل ثَ ػوب ػزکت بیآ ذ؟یا ًوْدٍ خْد ػزکت در ذیجذ یػخص اطتخذام ثَ الذام یتبسگ ثَ بیآ

 یه غیّلب يیا اس کی ُز ّ اخجبر اطت؟ افتبدٍ ػوب کبر ّ کظت در یذیجذ اتفبق بی ّ ذیا گزفتَ ذیجذ اطپبًظز بیآ اطت؟

 .ذیًوب ػوب تیطب ّة طئْ ثِجْد ثَ یبدیس کوک تْاًذ

 ػوب تیطب ّة طئْ ثَ تْاًذ یه یصٌؼت ؼگبٍیًوب در حضْر بی ّ ػوب فزّع نیت در یذیجذ ػضْ اطتخذام خجز چگًَْ اهب

 طئْ ثَ نیهظتم صْرت ثَ ّ خْد یخْد ثَ ذادیرّ کی بی ّ تبى ػزکت در ذیجذ اطتخذام کی کَ ذیثذاً ذیثب! کٌذ کوک

 یه اطت، ُذفوٌذ یذیکل کلوبت ثب هزثْطَ هْضْع یدارا کَ یهطجْػبت خجز کی جبدیا اهب. کزد ًخْاُذ یکوک ػوب تیطب

 .دُذ اًجبم را کبر يیا تْاًذ

 

 

 

 



 

 

 

 :نیکٌ یه اػبرٍ تیطب ّة طئْ تیّضؼ ثِجْد در تیطب اخجبر کوک یچگًْگ هْرد در ًکتَ چٌذ ثَ ٌجبیا در

 

 ىب خبر یبرا نکیل جبدیا -1

 ذادُبیرّ ارائَ ّ اخجبر،ثجت ّ هطبلت ثَ جظتجْ یهْتْرُب يیُوچٌ ّ تیطب یاػضب ّ يیهخبطج تْجَ آّردى ثذطت راٍ تٌِب

 third یُب تیطب ّة تْطظ آى ٌکیل ػذ، هٌتؼز ذادُبیرّ ّ اخجبر کَ یٌُگبه. ثبػذ یه خجز پخغ یُب تیطب ّة ثَ

party (ثبلث ػخص )ػذ خْاُذ هؼتجز ّ هٌتؼز. 

 

 ُب تیطب ّة آى یهحتْا ّ تیفیک چَ ُز. کٌٌذ یه ػول اهز يیا در َیثم اس ثِتز ُب تیطب ّة اس یثزخ کَ اطت یِیثذ

. داػت خْاُذ ػوب تیطب ّة طئْ یرّ ثز یؼتزیث ّ ثِتز زیتبث ثبػذ، تز هزتجظ ّ ثبالتز کٌٌذ یه هٌتؼز را اخجبر کَ یی

 ثَ ًظجت یبریثظ ارسع ّ ثْدٍ جظتجْ یهْتْرُب تْجَ هْرد ػذت ثَ ثبال تیفیک ثب ییُب ٌکیل ذیداً یه کَ ُوبًطْر)

 (دارد ُب تیطب ّة گزید

 فزاُن ػوب یثزا شیً را یاجتوبػ یُب ػجکَ یُب ٌکیل جبدیا یُب فزصت يیُوچٌ يیآًال صْرت ثَ تیطب اخجبر اًتؼبر

 در ػوب طزفذاراى ثبػذ، شیً یاجتوبػ یُب ػجکَ در افزاد كیػال ثب هزتجظ ػذٍ هٌتؼز اخجبر ّ هطبلت اگز. کزد خْاُذ

 طْر ثَ" یاجتوبػ یُب گٌبلیط" يیا. کزد خْاٌُذ تییتْ بی ّ یگذار اػتزاک را هطبلت احتوبال   یاجتوبػ یُب ػجکَ

 .کٌٌذ یه یثبس جظتجْ یهْتْرُب ٌگیرًک در هِن بریثظ ًمغ یا ٌذٍیفشا

 

 Anchor Text جبدیا -2

 یهْتْرُب یُب رثبت ثَ ُب هتي ًْع يیا زایس ُظتٌذ هِن بریثظ Anchor text ًبم ثَ یلْ یذیکل کلوبت ثب ییُب ٌکیل

 صفحبت ثَ هتصل یُب ٌکیل در کَ ییهحتْا کَ ذیگْ یه کٌٌذ، یه یثزرط ٌکیل ثَ ٌکیل را ُب تیطب ّة کَ جظتجْ

 طزاص ّ ػذٍ هٌتؼز هطبلت ّ هحتْا یتوبه بىیه در Anchor Text یُب ٌکیل يیا شیتوب. ُظتٌذ یهْرد چَ در دارد ّجْد

 .ثبػذ یه یضزّر ّ هِن بریثظ ّة

 

 ثَ کَ اطت يیا آى لبػذٍء ّ زدیپذ یه را Anchor text یُب ٌکیل ،یپْل صْرت ثَ اخجبر اًتؼبر یُب ضیطزّ یکل طْر ثَ

 .ٌذیًوب یه بفتیدر ٌَیُش آى کلوَء 0 ثبثت اخجبر اس کلوَ 011 ُز یاسا

 

 تیسب یمحتٌا ویتي ً سبخت -3

 آى کبهل لیپتبًظ اس اهب. ُظتٌذ" ذادُبیرّ" بی" تیطب اخجبر" ًبم ثَ ژٍیّ صفحَء کی یدارا یتجبر تیطب ّة اس یبریثظ



 

 

 . کٌٌذ یه جبدیا ػذٍ هٌتؼز اخجبر یتوبه ثَ ثبلث ػخص یُب تیطب ّة در ییُب ٌکیل فمظ ّ کٌٌذ یًو اطتفبدٍ

 

 

 ُز اس فزد ثَ هٌحصز ًظخَ کی چزا ت،یطب اخجبر اًتؼبر اس طئْ در ؼتزیث زاتیتبث بفتیدر ّ ثبال لیپتبًظ بفتیدر هٌظْر ثَ

 ذ؟یکٌ یًو اطتفبدٍ تبى تیطب ّة در صفحَ کی ػٌْاى ثَ ذادُبیرّ ّ اخجبر اس کی

 

 یه یذیکل کلوبت يیا ّ. ػذ خْاُذ جبدیا ػوب یثزا صفحبت آى در ُذفوٌذ یذیکل کلوبت اس اطتفبدٍ فزصت تیتزت يیا ثَ

 .ثبػذ هتفبّت گزفتَ لزار ُذف هْرد یاصل ًظخَ در کَ یکلوبت اس تْاًذ

 

 تیطب اخجبر  صفحَء يیثٌبثزا. گزفت خْاُذ صْرت ت،یطب ّة کل ًَ الجتَ ّ جظتجْ هْتْر در تیطب ّة صفحبت ٌگیرًک

 ثِجْد ّ جظتجْ هْتْر در" جظتجْ" ارتمبء ُذف ثب تز یطْالً یذیکل کلوبت دادى لزار ُذف هْرد یثزا یهٌبطج بریثظ هحل

 .ثبػذ یه تیطب ّة در طئْ

 

 

 


