بيبٌد سئٌ ًة سبیت بب استفبده از رًشيبی ایجبد اخببر سبیت

ثَ دّ دلیل ثظیبر هِن اگز رّیذاد لبثل اًتؼبری در کظت ّ کبر آًالیي ػوب اتفبق ثیبفتذ ،ثبیذ آى خجز را هٌتؼز ًوبییذ .اّل
اس ُوَ ایي کَ چگًَْ افزاد اس ایي اخجبر ثذّى اطالع رطبًی ػوب چیشی ثذاًٌذ؟ دّهب اخجبر طبیت ثِظئْ ّة طبیت ػوب
کوک سیبدی خْاُذ کزد.
ثَ ًظز هی رطذ ثظیبری اس کظت ّ کبرُبی آًالیي فکز هی کٌٌذ ّ ثز ایي ثبّرًذ کَ فمظ اخجبر ثشرگ هبًٌذ ادغبم ثب یک
ػزکت هؼتجز ّ ػٌبختَ ػذٍ ّ یب راٍ اًذاسی یک ًْع هحصْل جذیذ اطت کَ ارسع اػتزاک گذاری ّ اًتؼبر در طزاطز
دًیبی ّة را دارد.

اهب در ّالغ ُز خجز "جذیذ" ّ لبثل اًتؼبری ثبیذ ثب هخبطجبى ػوب ثَ اػتزاک گذاػتَ ػْد.

آیب ثَ تبسگی الذام ثَ اطتخذام ػخصی جذیذ در ػزکت خْد ًوْدٍ ایذ؟ آیب ػزکت ػوب ثَ هحل جذیذی ًمل هکبى کزدٍ
اطت؟ آیب اطپبًظز جذیذ گزفتَ ایذ ّ یب اتفبق جذیذی در کظت ّ کبر ػوب افتبدٍ اطت؟ اخجبر ّ ُز یک اس ایي ّلبیغ هی
تْاًذ کوک سیبدی ثَ ثِجْد طئْ ّة طبیت ػوب ًوبیذ.
اهب چگًَْ خجز اطتخذام ػضْ جذیذی در تین فزّع ػوب ّ یب حضْر در ًوبیؼگبٍ صٌؼتی هی تْاًذ ثَ طئْ ّة طبیت ػوب
کوک کٌذ! ثبیذ ثذاًیذ کَ یک اطتخذام جذیذ در ػزکت تبى ّ یب یک رّیذاد ثَ خْدی خْد ّ ثَ صْرت هظتمین ثَ طئْ
طبیت ػوب کوکی ًخْاُذ کزد .اهب ایجبد یک خجز هطجْػبتی کَ دارای هْضْع هزثْطَ ثب کلوبت کلیذی ُذفوٌذ اطت ،هی
تْاًذ ایي کبر را اًجبم دُذ.

در ایٌجب ثَ چٌذ ًکتَ در هْرد چگًْگی کوک اخجبر طبیت در ثِجْد ّضؼیت طئْ ّة طبیت اػبرٍ هی کٌین:

 -1ایجبد لینک برای خبر ىب
تٌِب راٍ ثذطت آّردى تْجَ هخبطجیي ّ اػضبی طبیت ّ ُوچٌیي هْتْرُبی جظتجْ ثَ هطبلت ّ اخجبر،ثجت ّ ارائَ رّیذادُب
ثَ ّة طبیت ُبی پخغ خجز هی ثبػذٌُ .گبهی کَ اخجبر ّ رّیذادُب هٌتؼز ػذ ،لیٌک آى تْطظ ّة طبیت ُبی third
( partyػخص ثبلث) هٌتؼز ّ هؼتجز خْاُذ ػذ.

ثذیِی اطت کَ ثزخی اس ّة طبیت ُب ثِتز اس ثمیَ در ایي اهز ػول هی کٌٌذُ .ز چَ کیفیت ّ هحتْای آى ّة طبیت ُب
یی کَ اخجبر را هٌتؼز هی کٌٌذ ثبالتز ّ هزتجظ تز ثبػذ ،تبثیز ثِتز ّ ثیؼتزی ثز رّی طئْ ّة طبیت ػوب خْاُذ داػت.
(ُوبًطْر کَ هی داًیذ لیٌک ُبیی ثب کیفیت ثبال ثَ ػذت هْرد تْجَ هْتْرُبی جظتجْ ثْدٍ ّ ارسع ثظیبری ًظجت ثَ
دیگز ّة طبیت ُب دارد)
اًتؼبر اخجبر طبیت ثَ صْرت آًالیي ُوچٌیي فزصت ُبی ایجبد لیٌک ُبی ػجکَ ُبی اجتوبػی را ًیش ثزای ػوب فزاُن
خْاُذ کزد .اگز هطبلت ّ اخجبر هٌتؼز ػذٍ هزتجظ ثب ػالیك افزاد در ػجکَ ُبی اجتوبػی ًیش ثبػذ ،طزفذاراى ػوب در
ػجکَ ُبی اجتوبػی احتوبال هطبلت را اػتزاک گذاری ّ یب تْییت خْاٌُذ کزد .ایي "طیگٌبل ُبی اجتوبػی" ثَ طْر
فشایٌذٍ ای ًمغ ثظیبر هِن در رًکیٌگ هْتْرُبی جظتجْ ثبسی هی کٌٌذ.

 -2ایجبد Anchor Text
لیٌک ُبیی ثب کلوبت کلیذی لْی ثَ ًبم  Anchor textثظیبر هِن ُظتٌذ سیزا ایي ًْع هتي ُب ثَ رثبت ُبی هْتْرُبی
جظتجْ کَ ّة طبیت ُب را لیٌک ثَ لیٌک ثزرطی هی کٌٌذ ،هی گْیذ کَ هحتْایی کَ در لیٌک ُبی هتصل ثَ صفحبت
ّجْد دارد در چَ هْردی ُظتٌذ .توبیش ایي لیٌک ُبی  Anchor Textدر هیبى توبهی هحتْا ّ هطبلت هٌتؼز ػذٍ ّ طزاص
ّة ثظیبر هِن ّ ضزّری هی ثبػذ.

ثَ طْر کلی طزّیض ُبی اًتؼبر اخجبر ثَ صْرت پْلی ،لیٌک ُبی  Anchor textرا هی پذیزد ّ لبػذٍء آى ایي اطت کَ ثَ
اسای ُز  011کلوَ اس اخجبر ثبثت  0کلوَء آى ُشیٌَ دریبفت هی ًوبیٌذ.

 -3سبخت ً تيیو محتٌای سبیت
ثظیبری اس ّة طبیت تجبری دارای یک صفحَء ّیژٍ ثَ ًبم "اخجبر طبیت" یب "رّیذادُب" ُظتٌذ .اهب اس پتبًظیل کبهل آى

اطتفبدٍ ًوی کٌٌذ ّ فمظ لیٌک ُبیی در ّة طبیت ُبی ػخص ثبلث ثَ توبهی اخجبر هٌتؼز ػذٍ ایجبد هی کٌٌذ.

ثَ هٌظْر دریبفت پتبًظیل ثبال ّ دریبفت تبثیزات ثیؼتز در طئْ اس اًتؼبر اخجبر طبیت ،چزا یک ًظخَ هٌحصز ثَ فزد اس ُز
یک اس اخجبر ّ رّیذادُب ثَ ػٌْاى یک صفحَ در ّة طبیت تبى اطتفبدٍ ًوی کٌیذ؟

ثَ ایي تزتیت فزصت اطتفبدٍ اس کلوبت کلیذی ُذفوٌذ در آى صفحبت ثزای ػوب ایجبد خْاُذ ػذ ّ .ایي کلوبت کلیذی هی
تْاًذ اس کلوبتی کَ در ًظخَ اصلی هْرد ُذف لزار گزفتَ هتفبّت ثبػذ.

رًکیٌگ صفحبت ّة طبیت در هْتْر جظتجْ ّ الجتَ ًَ کل ّة طبیت ،صْرت خْاُذ گزفت .ثٌبثزایي صفحَء اخجبر طبیت
هحل ثظیبر هٌبطجی ثزای هْرد ُذف لزار دادى کلوبت کلیذی طْالًی تز ثب ُذف ارتمبء "جظتجْ" در هْتْر جظتجْ ّ ثِجْد
طئْ در ّة طبیت هی ثبػذ.

