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 سخن نویسنده
 

 

صفحات وب را برای این می سازند تا مردم بازید کننند و بازید کنندگان 

سایت را باال می برد بیشتر ارزش و اعتبار وب  
 

 

 گوگل و الکسا رتبه بندی هایی دارند

اگر سرچ در گوگل شود  صفحه های با رتبه های خوب   اول می ایند  و رتبه های بد   یا  

 نمی یایند یا در صفحه های اخر می یایند

وزه دغدغه اصلی وبالگ نویسان و وب مستر های ایرانی همین استامر  

 

 ثبت در گوگل مجانی است ولی ثبت در الکسا پولی شده است
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به این شکل است که :رتبه بندی وب سایت ها   

 وبسایت جدید و کم بازید  رتبه چند میلیون ام

ام 0وبسایت با سابقه و پر بازید    رتبه   

 از چن میلیون می توانید به چند هزار   یا چند صد  برسید

رسیدن به رتبه های تک رقمی یا دو رقمی و سه رقمی تقریبن غیر ممکنه 

یبن خیلی هزینه برای تبلیغات می تقر  311تا مثال 0چون االن سایت های 

 کنند و کلی کارمند و وبالگ نویس استخدام کرده اند 

 ولی یه رتبه قابل قبول برای وبسایتتان کافی است

 

 افزایش بازید و بهبود رتبه مجانی در این کتاب تدریس می شود

 

باشیداز همه روش ها استفاده کنید تا سریع تر بهبود رتبه و افزایش بازدید داشته   

 

 تقدیم به تمام هموطنان عزیزم

 جهت پیشرفت این مرز و بوم

 

 

 

 وبالگ بنده

fb33.rozblog.com 
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 شروع کار

 

 

 می توانید با یک وبالگ ساده یا یک سایت شروع کنید.

 به دوتاشون هم وبسایت می گویند که فرق کمی باهم دارند

آمارگیر قرار دهیدیک   

 وبسایت را در داخل گوگل و الکسا ثبت کنید.

 مزایای وبالگ:

 رایگان بودن و امکانات خوب

در    می زاره گ وقتی به روز میشه و پست جدید یک وبال

 لیست بروز شده می ره و بازدید هاتون باال می ره
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 مزایای سایت:

 آدرس وبسایت  بدون پسوند است مانند:

Love.ir                    love.com 

 ولی وبالگ  ادرس اش طوالنی تر هست مثال:

Love.mihanblog.com         love.blogfa.com 

 

 

 شما محتوایی خاص را دنبال کنید

 مثال سایت دانلود مطالبی برای دانلود می گذارد

 سایت ورزشی  مطالب ورزشی

 سایت سرگرمی   مطالب سرگرمی

وب سایت تان را در موضوع مربوطه محتوای شما هم 

 گسترش دهید و مطالب مفید بگزارید.

 برای مطالب تان برچسب گزاری کنید 
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 تبادل لینک
 

 بک لینک

مستقیم شما را لینک کند بک لینک است با رتبه خوب اگر یک سایت  

د رتبه شما بهبود می یاببا رتبه خوب شمما رو لینک کنند  اگر سایت ها ی پربازید و   

و از نظر گوگل و الکسا  اگر سایت های دیگر شما را لینک کنند اعتبار سایتتان باال 

 می رود و در رتبه شما تاثیر دارد

 توجه:

عداد زیادی لینک در ان وجود دارد    گوگل تصفحاتی که بک لینک می فروشند و 

 شناسایی می کند  و ممکنه جریمه شوید

(ای لیست ببرد  یا مدتی وبسایتتان را محروم کند را به اخر ه)ممکن است از رتبه شما   

بک لینک به شمار نمی رودصفحه های کم بازید و بد رتبه         

 

 

 

 اما چگونه بک لینک رایگان بگیریم؟

ید که شما ان ها را لینک کنید و دارند پیشنهاد بد به وبسایت هایی که بازدید خوب 

 شما هم در عوض آن ها را لینک کنید

 

 البته گوگل این روش را فهمیده

 سایت اول سایت دوم رو لینک کنه و سایت دوم اول رو گوگل می فهمه
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  یک سایت معتبر سیستمی طراحی کرده که

لینک هست که اگر کلیک روی آن  چند  این وب سایت به شما کدی می دهد در آن

  .شود لینک و توضیحات شما هم توسط دیگران نمایش داده می شود

ر این کد آمار نمایش و کلیک وجود داردزی  

  این کد را در قسمت  ویرایش قالب قرار دهید

  برای دریافت کد به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.toolsir.com/linker/ 

 

 
 

اپ  پاپ های معرفی سایت  

افزایش بازدید هستپاپ اپ یکی از بهترین روش های   

 پاپ اپ چگونه است؟

اگر در وبسایتی کلیک شود   به صورت خودکار مرور گر  سایتی که 

  مشخص شده را در پنجره ای دیگر  باز می کند

 

شما می توانید کد پاپ اپ را در قالب وبسایتتان قرار دهید و با باز شدن پاپ 

 اپ امتیاز بگیرید

کنید تا امتیاز بیشتری بگیدید شما می توانید چند پنجره ایجاد    

 

 شما می توانید امتیاز ها را تبدیل به پول کنید  تا به حساب بانکی واریز شود

 یا تبدیل کنید به پاپ اپ   تا سایت های دیپر به شما پاپ اپ بدهند
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 این هم سایت های پاپ اپ هست در آن ها عضو شوید

آمد هست    بعضی ها هم بعضی ها برای تبادل پاپ اپ  و بعضی برای در 

 هر دو حالت را دارا می باشند.

 آدرس سایت ها

 

http://goo.gl/X6TI2p 

 

http://goo.gl/Izb9vj 

 

http://goo.gl/8jnYu 

 

 

و معتبر بنر و پاپ اپ معرفی سایت بزرگ  

زرگ ترین وبسایت افزایش بازدید یکی از ب  

 خیلی معتبر و قدرتمند 

 کامال ایرانی با کاربران ایرانی 

 بهبود رتبه سریع در گوگل و الکسا

 

 این سایت چه می کند؟ 

نمایش بنر  -1  

کد نمایش بنر را روی وبالگ یا وبسایت خود می گزارید و با کلیک خودتان و بازدید 
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ساعت   42از هر فرد در  کنندگان وبالگ یا وبسایت تان امتیازی کسب می کنید 

کلیک قبول می شود       با امتیاز ها بنری می توانید  بنر تان را بگزارید تا دیگران 1

ایتتان شوند   و بازدید شما افزاش یابدبا کلیک روی بنر تان  وارد س  

 

  پاپ اپ -4

شما با قرار دادن کد پاپ اپ در وبالگ یا وبسایت خود امتیازی کسب می کنید که می 

توانید آن امتیاز را برای پاپ اپ سایت یا وبالگ خود در سایت های دیگر استفاده 

  .کنید

 

یل به پول کنید تا به شماره حساب شما البته می توانید امتیاز های بنر یا پاپ اپ را تبد

  .واریز شود.این سایت کامال معتبر و با تجربه است

 

روش سوم بابت بازدید پنجره ای است که هر کاربر وبسایت یا وبالگ طرف مقابل را 

بار ها می بیند .این روش منسوخ و قدیمی شده و با این کار رتبه شما افت می کند پس 

این روش را هم  گوگل فهمیده   فاده نکنیداز این روش اصال است .  

 

 برای عضویت در این سایت بزرگ بنر و پاپ اپ 

 روی لینک زیر کلیک کنید و با پر کردن فرم عضویت و تایید ایمیل وارد چنل خود 

http://goo.gl/gvvzVt 

 

 

 معرفی سایت تبادل کلیک بنر
 . بنر هایی وجود دارد که با کلیک روی آن ها وارد سای شان شده و امتیاز به دست می آورید در این سایت

 این روش بازدید کننده واقعی هست و شما و دیگران وبسایت های یک دیگر را می بینند

  این سایت معتبر و بزرگ است

ول کنید تا به حساب یا تبدل به پ  امتیاز رو می توانید صرف تبلیغ وبسایت و وبالگ خود کنید
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 بانکی تان واریز شود

 با کلیک روی بنر ها امتیاز می گیرید  روی بنر های  زیادی کلیک کنید تا امتیازتان بیشتر شود

 لینک عضویت:

http://goo.gl/Fl4ejU 

 

بازدید پاپ اپ تبادل معرفی سایت افزایش بازدید به روش  

اپ را در این روش پاپ اپ در وبالگ تان باز نمی شو  و فقط  شما در داخل سایت دیگرپاپ 

بینید    می  

 شما بعد از عضویت در سیستم پنجره بازدید مستقیم را میزنید

 انتخاب می کنید چند بپنجره باز شود

 بعد اتوماتیک صفحه ها باز می شود و امتیاز می گیرید

 مزیت ها:

ثانیه چند سایت واقعن باز می شود51بازدید کننده واقعی می فرستد. هر این سایت   

ثانیه ان را می بینند51یعنی کاربران    

 

 نکته:

برای پر سرعت شدن و صرفه جویی در این روش ها که سایت های دیگر را می بینید 

 یعنی عکس ها لود درمصرف حجم اینترنت   بارگیری عکس ها را در مرور گر لغو کنید

 نمی شوند 

 در تنضیمات مرور گر این امکان وجود دارد

در مثال بزنید    اگر بلد نیستید در گوگل سرچ کنید که چگونه بارگیری عکس ها را لغو کنید

 داخل گوگل      آموزش لغو بارگیری عکس های درمرورگر فایروفاکس
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ی مختلف و واقعی لذت همین االن فرم عضویت را پرکنید و از باال رفتن آمار با ای پی ها

 ببرید

 اتوماتیک سایت ها باز و بسته میشن   و نیازی نیست شما کاری کنید

چند هزار تا امتیاز در این روش    چند هزار تا بازدید به وبسایتتان اضافه می کنه چون 

 آمارتون باال رفته  بقیه روش ها هم   مثل بنر و لینک و پاپ اپ  هم بیشتر جواب می ده

http://goo.gl/KZSjAH 

 

 کامنت در وبالگ ها ی بروز
ظر خود را به وبالگ های بروز  بفرستید.ن این سایتشما می توانید با  

 اگر در قسمت سایت   ادرس سایتتان را درج کنید لینک می شوید

 نظر شما را ادیمن وبالگ و بازدید کننده ها می بینند

متن شما رو به وبالگ های به روز می فرسته و فقط الزمه کد تشخیص سایت  این

 روبات از انسان رو بزنید

وبالگ های به روز وبالگ هایی اند که در تازگی پست فرستادن و ممکنه به تازگی 

 ادمین شون نظر تون رو تایید کنه

 چی بنویسیم؟

   

 چه وبالگ قشنگی دارید به وبالگ من هم سر بزنید

چیزایی که به ذهنتون می رسها ی  

 همچنین این سایت  بخش های دیگر نظیر  تبادل لینک و تبادل بازدید و...دارد.

http://goo.gl/TMVdXR 
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 سایر سایت ها

 
تبادل بازدید حرفه ای +بخش های دیگر سایت   

http://goo.gl/VsrbYM 

 

 تبادل بازدید  پاپ اپ

https://goo.gl/oTmsC4 

http://goo.gl/V1Jwnk 

http://goo.gl/wKEKtN 

 

 روش هایی برای درآمد با وبسایت

در فروش: همکاری  

شما رایگان فروشگاه اینترنتی با این سایت می سازید و اگر هر 

محصول را دیگران بخرند   درصدی از سود آن محصول به شما 

 داده می شود.

 آدرس سایت:
 

http://goo.gl/rk916B 
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 حرف اخر

 

استفاده واقع شده باشد امیدواریم آموزش های ما مورد  

 

دقت کنید که اول با تبادل بازدید پاپ اپ  آمارتان را باال 

 ببرید و همزمان در سایت  کد های بنر و پاپ اپ بگزارید.

 

 امید واریم موفق و پیروز باشید

 

 وبالگ نویسنده

fb33.rozblog.com 

0395 
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