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بک لینک چیست؟ چگونه بک لینک بگیریم که جریمه
نشویم؟
همــه مــا زیــاد شــنیدهایم کــه بــک لینــک یــک قســمت مهــم از ســئوی یک وبســایت
اســت و میتوانــد رتبــه آن را افزایــش دهــد ،امــا آیــا میدانیــد کــه بــک لینــک
ســازی چگونــه بایــد انجــام شــود و تاثیــر آن تــا چــه حــد اســت؟ ایــن نوشــته را
بخوانیــد تــا بیشــتر در اینبــاره بدانیــد.
«کارتــان را شــروع کنیــد؛ مــردم خودشــان متوجــه کیفیــت کار شــما میشــوند و بــه
ســمتتان خواهنــد آمــد».
چنیــن تصــوری شــاید در گذشــته محلــی از اِعــراب داشــت ،امــا در بــازار مملــو از رقیب
عصــر حاضــر و بهخصــوص در دنیــای بازاریابــی دیجیتــال نمیتوانــد جایگاهــی
داشــته باشــد.
در جهانــی کــه رقابــت در هــر عرصـهای کــه فکــرش را بکنیــد در آن مــوج میزنــد ،بایــد
فعــال باشــید و نــه منفعــل؛ و در جهــان آنالیــن ایــن یعنــی کــه بایــد اســتاد و قهرمــان
ســئو باشید.
تولیــد و انتشــار محتــوای جــذاب و کاربــردی میتوانــد بهتریــن قــدم بــرای شــروع
باشــد ،امــا کافــی نیســت؛ مــردم بــرای اســتفاده از آن محتــوای جــذاب و کاربــردی در
وهلــه اول بایــد بتواننــد وبســایت شــما را پیــدا کننــد؛ بنابرایــن بایــد مســیر را بــرای
آنهــا همــوار کنیــد و عالئــم مناســبی را در مسیرشــان قــرار بدهیــد.
ایــن بهاصطــاح راهســازی و هدایــت در فضــای مجــازی بــه «لینــک» ،لینــک و بازهــم
لینــک تعبیــر میشــود .بههرحــال ،لینــک عمــاً همــان چیــزی اســت کــه مــردم
را از موتورهــای جســتجو ،ســایتها و شــبکههای اجتماعــی مختلــف بــه ســمت
وبســایت شــما هدایــت میکنــد و دقیقـ ً
ـا بــه همیــن دلیــل اســت کــه هــر گوشــه از
اینترنــت ،از وبالگهــا گرفتــه تــا پســتهای شــبکههای اجتماعــی ،مملــو از لینــک
اســت .وجــود ایــن لینکهــا مزایــا و منافــع گوناگونــی را بــرای وبســایت شــما بــه
ارمغــان مـیآورد ،لــذا در ایــن مطلــب تــاش میکنیــم تــا شــما را بــا مفهــوم چیــزی
بــه نــام «بــک لینــک» و بــک لینــک ســازی آشــنا کنیــم.
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بخش اول :آشنایی با بک لینک

بــه زبــان ســاده ،هنگامیکــه یــک وبســایت بــه یــک وبســایت دیگــر لینــک
میدهــد ،یــک «بــک لینــک» ســاخته شــده اســت .بــه بــک لینــکinbound link ،
یــا لینــک «ورودی» هــم گفتــه میشــود ،زیــرا باعــث میشــود کــه مــردم «وارد»
ســایت شــما شــوند External link .یــا لینــک خارجــی هــم یکــی دیگــر از عناویــن
بــک لینــک اســت و وجــه تســمیه آن هدایــت کاربــران بــه «خــارج» از وبســایتی
اســت کــه در آن حضــور دارنــد .بــک لینــک یکــی از عناصــر مهــم در ســئو محســوب
میشــود.
مثـاً بــه لینکــی کــه در آخریــن جملــه پاراگــراف بــاال بــه کلمــه «ســئو» اضافــه کــرده
ایــم توجــه کنیــد .ایــن یــک لینــک داخلــی اســت ،امــا اگــر همیــن لینــک را بــه یــک
وبســایت معتبــر دیگــر میدادیــم ،در اینصــورت گــوگل ایــن لینــک را بــه عنــوان رأی
اعتمــاد مدیــروب بــه ســایت مزبــور در نظــر میگرفــت و هرچــه تعــداد چنیــن لینــک
هایــی بــرای یــک ســایت بیشــتر باشــد ،ارزش و اعتبــار آن در نــزد گــوگل بیشــتر
میشــود .بایــد توجــه داشــته باشــید کــه «کیفیــت» در اینجــا حــرف اول را میزنــد
و لــذا همــه لینکهــا ارزش یکســانی ندارنــد .درواقــع ،دریافــت چنــد بــک لینــک
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باکیفیــت از منابــع مناســب از هــزاران بــک لینــک از ســمت وبســایتهای اســپم
بهتــر اســت.
اکنون به دو سؤال مهم پاسخ میدهیم:

چه چیزی کیفیت بک لینک را تعیین میکند؟

بهطورکلی ،یک بک لینک باکیفیت دارای مشخصههای زیر است:
•لینک فالو ( )dofollowباشد و نه nofollow؛
•در میان محتوای سایت منبع قرار داده شده باشد؛
•انکر تکست ( )anchor textیا متن لینک کامالً طبیعی به نظر برسد.

چه سایتی برای گرفتن بک لینک مناسب است؟

وبسایتی که:
•با محتوای لینک مرتبط باشد؛
•اعتبار باالیی داشته باشد.
•حال تک تک این موارد را به طور خالصه توضیح میدهیم:

 .1تناسب و ارتباط بک لینک

منبعــی کــه از آن بــک لینــک میگیریــد بــه انــدازه خــود یــک لینــک اهمیــت دارد.
درواقــع ،گــوگل زرنگتــر شــده و روزگار بــک لینــک گرفتــن از وبســایتهای بیربــط
و نشســتن بــه ایــن امیــد کــه جایــگاه بهتــری در نتایــج جســتجو کســب کنیــد بــه
ســرآمده اســت.
بــه عنــوان نمونــه ،اگــر در زمینــه طراحــی وب فعالیــت میکنیــد ،لینــک مرتبــط
لینکــی اســت کــه از وبســایتی دریافــت کردهایــد کــه مضمــون آن بــا طراحــی وب و
زیرســاختهای آن همخوانــی دارد (مثـاً مباحــث بازاریابــی و فــروش یــا ســئو) و نــه
وبســایتی کــه موضــوع آن چیــزی مثــل باغبانــی اســت.
ارتبــاط لینــک توســط متــن لینــک ،محتــوای متــن اطــراف لینــک و ســایر لینکهــای
خارجــی موجــود در آن صفحــه تعییــن میشــود.
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بــا اســتفاده از لینکهــای مرتبــط ،نهتنهــا گــوگل را خشــنود میکنیــد ،بلکــه بــه
دلیــل تناســب محتــوای دو وبســایت لینــک دهنــده و گیرنــده لینــک ،مشــتریان
بالقــوه بهتــر و مناســبتری را نیــز بــه دســت خواهیــد آورد.

 .2اعتبار سایت

بــا داغتــر شــدن بــازار رقابــت ،فقــط داشــتن لینکهــای مرتبــط کفایــت نمیکنــد،
بلکــه بــه داشــتن بــک لینــک از وبســایتهای بســیار معتبــر یــا وبســایتهایی
نیــاز داریــد کــه گــوگل بــه خاطــر ارزش محتــوا و لینکهایشــان بــه آنهــا اعتمــاد
دارد.
بهعنوانمثــال ،شــاید ســایتهای خبــری مطــرح زیــاد بــه کســب و کار شــما ربطــی
پیــدا نکننــد ،امــا اگــر از آنهــا بــک لینــک بگیریــد اعتبــار باالیشــان میتوانــد بــه
وبســایت شــما هــم ســرایت کنــد.
بــرای ارزیابــی ارزش بــک لینــک هــر وبســایت میتوانیــد  Domain Authorityآن را
در وبســایت  Mozبررســی کنیــد Domain Authority .شــاخصی اســت کــه توســط
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وبســایت مطــرح  Mozابــداع شــده و بســته بــه تعــداد و کیفیــت لینکهــای هــر
وبســایت بــرای آن یــک امتیــاز (از  1تــا  )100در نظــر میگیــرد.

 .3لینکهای فالو و نوفالو

بــک لینکهــا بــه طــور پیشفــرض «فالــو» هســتند ،بــه ایــن معنــی کــه از دیــد
گــوگل ارزشــمندند و میتواننــد بــر رتبــه وبســایت اثــر بگذارنــد .از طــرف دیگــر،
لینکهــای «نوفالــو» ( )nofollowرا داریــم کــه گــوگل بــرای آنهــا هیــچ ارزشــی
قائــل نیســت.
بکلینکهــای شــبکههای اجتماعــی ،نظــرات وبالگهــا و بکلینکهــای
ویکیپدیــا همگــی نوفالــو هســتند .بهعــاوه ،گــوگل صاحبــان وبســایتها را ملــزم
میکنــد تــا بــا افــزودن تــگ نوفالــو (” )rel=”nofollowبــه لینکهــای اسپانســر
شــده یــا پولــی ،همــکاری تجــاری خــود را افشــا کننــد.
طبیعتـ ً
ـا ازآنجاییکــه فقــط لینکهــای فالــو ارزش وبســایت منبــع را بــه وبســایت
لینــک شــده انتقــال میدهنــد ،لــذا بــرای بهبــود ســئوی وبســایتهای خــود بایــد
بــه دنبــال گرفتــن بکلینکهــای فالــو باشــید .درعینحــال ،اینکــه فقــط لینکهــای
فالــو داشــته باشــید میتوانــد از دیــد موتورهــای جســتجو غیرطبیعــی بــه نظــر برســد.
درواقــع ،لینکهــای نوفالــو هــم میتواننــد بــه طــور غیرمســتقیم بــر رتبــه شــما
تأثیــر بگذارنــد.
بهعنوانمثــال ،یــک بــک لینــک نوفالــو از یــک وبســایت پرمخاطــب میتوانــد
روش خوبــی بــرای معرفــی وبســایتتان باشــد .درواقــع ،بکلینکهــای نوفالــوی
مناســب میتواننــد منبــع ارزشــمندی بــرای تولیــد ترافیــک ارجاعــی (Referral
 )Trafficباشــند.

 .4محل قرارگیری لینک

لینکهــای  Contextualیــا بافتــی لینکهایــی هســتند کــه در یــک مقالــه جاســازی
میشــوند .ارزش ســئوی ایــن لینکهــا نســبت بــه لینکهــای فوتــر یــا نــوار جانبــی
وبســایت بهمراتــب بیشــتر اســت ،زیــرا خواننــده عالقهمنــدی کــه تمایــل بــه کســب
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اطالعــات بیشــتری دارد میتوانــد بهراحتــی بــر روی آنهــا کلیــک کــرده و از محتــوای
مشــابه اســتفاده کنــد .ایــن بهنوبــه خــود باعــث کاهــش بانــس ریــت (bounce
 )rateیــا نــرخ پــرش میشــود و از دیــد گــوگل بــه معنــای تناســب وبســایت شــما
بــا محتواســت.

 .5انکرتکست

انکرتکســت همــان کلمــه یــا عبــارت قابــل کلیکــی اســت کــه بــرای لینــک دادن از یــک
صفحــه بــه صفحــه دیگــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و میتوانــد حــاوی یکــی
از ایــن مــوارد باشــد:
•عین کلمه کلیدی؛
•کلمه کلیدی به همراه متن دیگر؛
•نام وبسایت (متن حاوی نام برند)؛
•آدرس وبسایت؛
•عبارات کلی مثل «اینجا کلیک کنید».
ازآنجاییکــه کلمــات کلیــدی انکرتکســت نشــاندهنده موضــوع صفحــه لینــک شــده
هســتند ،لــذا ایــن پتانســیل را دارنــد کــه تأثیــر قابــل توجهــی بــر رتبهبنــدی شــما
داشــته باشــند .البتــه نکتــه مهمــی کــه بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــید ایــن اســت
کــه زیــادهروی و اســتفاده همیشــگی از عیــن کلمــه کلیــدی بــرای همــه انکرتکســت
هــا درســت نیســت؛ بلکــه بایــد کاری کنیــد کــه گــوگل هیچوقــت بــا بررســی
بکلینکهــای شــما احســاس نکنــد کــه بــه دنبــال سوءاســتفاده هســتید.
ً
دقیقا چقدر زیادهروی محسوب میشود؟
اما
اگرچــه هیــچ قانــون اســتانداردی در ایــن رابطــه وجــود نــدارد ،امــا نمــودار زیــر کــه
میانگیــن اســتفاده از انــواع انکرتکســت را نشــان میدهــد میتوانــد معیــار خوبــی
بــرای رعایــت تعــادل در ایــن زمینــه باشــد:
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بخش دوم :آمادهسازی وبسایت برای بک لینک سازی

بــرای موفقیــت در بــک لینــک ســازی بایــد از وبســایت خودتــان شــروع کنیــد .اگــر
وبســایت شــما کنــد باشــد ،جابجایــی در آن آســان نباشــد یــا ایــراد فنــی داشــته
باشــد ،تجربــه مثبتــی بــرای بازدیدکننــده رقــم نخواهد خــورد و بــا توجه به حساســیت
گــوگل بــه تجربــه کاربــران ،رتبــه مناســبی را در نتایــج جســتجو کســب نخواهیــد
کــرد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بهتریــن تاکتیکهــای بــک لینــک ســازی هــم
نمیتوانــد محتــوا و ســاختار ضعیــف وبســایت شــما را پوشــش بدهــد .بــا توجــه
بــه اســتراتژ یهای زیــر میتوانیــد بهتریــن نتیجــه را از کمپیــن بــک لینــک ســازی
خــود دریافــت کنیــد:

 .1ســرعت وبســایتتان را افزایــش بدهیــد و ایرادهــای فنــی آن را برطــرف
کنیــد
به این منظور:
•ازآنجاییکــه دامنــه توجــه کاربــران اینترنــت معمــوال ً بــه انــدازه ماهــی قرمــز و
مقــدار تحمــل و صبرشــان بــرای بازشــدن یــک صفحــه کمتــر از  5ثانیــه اســت ،بــه
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کمــک ابزارهایــی ماننــد ابــزار  PageSpeed Insightsگــوگل ،بهینهســاز یهای
الزم را انجــام بدهیــد.
•بــرای اطــاع از مشــکالت و ایــرادات فنــی نیــز میتوانیــد از گــوگل وبمســتر تولــز
یــا کنســول جســتجوی گــوگل (قســمت  )Crawl Errorsکمــک بگیریــد.

 .2ساختار سایت خود را تقویت کنید

هرچــه ســازماندهی ســاختار یــا معمــاری وبســایت شــما بهتــر باشــد ،ارزش بــک
لینکهــا در بخشهــای مختلــف آن بهتــر توزیــع خواهــد شــد .بــه ایــن منظــور
بایــد بــه جــای ســاختار ســنتی از ســاختار ســیلو ( )Silo Structureاســتفاده کنیــد.

اساسـ ً
ـا ســیلو یکــی از تکنیکهــای ســئو و بــه معنــای گروهبنــدی محتــوای مرتبــط
بــه صــورت ســازماندهی شــده و منظــم اســت .البتــه تنظیــم و پیادهســازی طرحــی
کــه در آن همــه مطالــب بــه صــورت سیســتماتیک گروهبنــدی و بــه هــم لینــک شــده
باشــند کار آســانی نیســت ،امــا مزایــای چشــمگیری بــرای ســئوی وبســایت شــما
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خواهــد داشــت .در اینجــا بــرای درک بهتــر ایــن ســاختار ،یــک نمونــه ســاده از ســیلو
را ذکــر میکنیــم:
( www.yourwebsite.comصفحه اصلی وبسایت)
( www.yourwebsite.com/topic1موضوع اصلی اول یا به اصطالح «سیلو»)
( subtopic1/www.yourwebsite.com/topic1یکــی از زیرعنــوان هــای ســیلوی
اول)
( subtopic2/www.yourwebsite.com/topic1یکــی دیگــر از زیــر عنــوان هــای
ســیلوی اول)
( www.yourwebsite.com/topic2موضوع اصلی یا سیلوی دوم)
( subtopic1/www.yourwebsite.com/topic2یکــی از زیرعنــوان هــای ســیلوی
دوم)
و این روند به همین ترتیب ادامه پیدا میکند.
ســاختار ســیلو روشــی بــرای شــکافتن و تقســیمبندی ایــده اصلــی یــا کلمــه کلیــدی
بــه بخشهــای مختلــف اســت .چنیــن ســاختاری بــه شــما ایــن امــکان را میدهــد
تــا عمــق هــر موضــوع را بشــکافید و بــه همــه کوئــری هــای (عباراتــی کــه کاربــر
جســتجو میکنــد) مرتبــط بــا آن پاســخ بدهیــد.
برخــاف ســاختار ســنتی وبالگهــا کــه همــه مطالبشــان بــر اســاس تاریــخ انتشــار
مرتــب میشــود ،ســیلو ســاختار منطقیتــری دارد و ایندکــس کــردن ســایت را بــرای
گــوگل آســانتر و بــرای شــما کارآمدتــر میکنــد .تصویــر زیــر مقایســه ســاختار ســنتی
و ســاختار ســیلو را نشــان میدهــد:
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مثـاً اگــر وبســایت محصــوالت بهداشــتی داریــد میتوانیــد ایــن ایــده اصلــی را بــه
بخشهــای لــوازم شــوینده و پوشــیدنیهای بهداشــتی و ایــن گروههــا را نیــز بــه
زیرگروههایــی ماننــد نقــد و بررســیها و صفحــات آموزشــی تقســیم کنیــد .توجــه
داشــته باشــید کــه در زمــان شــروع بــک لینــک ســازی روش «ســیلوی معکــوس»
عملکــرد بهتــری دارد .در ایــن حالــت یــک مقالــه جامــع مینویســید کــه کامـاً جنبــه
اطالعرســانی داشــته و پتانســیل باالیــی بــرای گرفتــن لینــک دارد .ایــن مقالــه همــه
بــک لینکهــا را دریافــت میکنــد و ســپس ارزش بــک لینــک را از طریــق لینکهــای
داخلــی در سراســر وبســایت توزیــع میکنــد.

 .3روی آیتمهای لینک پذیر سرمایهگذاری کنید

منظــور از آیتمهــای لینــک پذیــر صفحــه یــا مجموعــه صفحاتــی اســت کــه
وبســایتهای دیگــر بــه نحــوی نســبت بــه لینــک دادن بــه آنهــا رغبــت پیــدا
میکننــد .بــرای تولیــد ایــن دســته از ســرمایههای کاربــردی میتوانیــد از مقــاالت
جامــع و یــا حتــی ابزارهایــی اســتفاده کنیــد کــه بــرای کاربــران هدفتــان ســودمند
بــه نظــر خواهنــد رســید ،مثـاً یــک دیکشــنری تخصصــی یــا ابــزاری بــرای دریافــت
آنالیــز وبســایت.
بهمنظــور ایــده گرفتــن بــرای تولیــد آیتمهــای لینــک پذیــر میتوانیــد از روشــی
موســوم بــه روش آســمانخراش اســتفاده کنیــد .در ایــن روش ،ابتــدا وبســایتهایی
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کــه بــرای کلمــه کلیــدی هــدف شــما بهتریــن رتبههــا را در صفحــه نتایــج جســتجو
دارنــد پیــدا میکنیــد و محتــوای آنهــا را بــه زیــر ذرهبیــن میبریــد ،ســپس بــا
تولیــد محتــوای بهتــر ،جامعتــر و خاصتــر تــاش میکنیــد تــا از آنهــا ســبقت
بگیریــد.

بخش سوم :استراتژ یهای بک لینک سازی

ســاختن بــک لینــک زمانبــر اســت و مشــاهده نتایــج آن بــه زمــان بســیار بیشــتری
نیــاز دارد؛ بنابرایــن الزم اســت کــه بهجــای اتــاف وقــت بــر روی اقداماتــی کــه
بهنــدرت بــر رتبــه ســایت تأثیــر میگذارنــد بــه ســراغ تاکتیکهایــی برویــد کــه
زودتــر بــه ثمــر مینشــینند.
 Mozبررســیهایی را در مــورد مؤثرتریــن اســتراتژ یهای بــک لینــک ســازی انجــام
داده کــه اگرچــه  100درصــد قابــل اســتناد نیســت ،امــا اطــاع از نتایــج آن خالــی از
لطــف نخواهــد بــود:
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بــه خاطــر داشــته باشــید کــه تنــوع یکــی از کلیدهــای موفقیــت در بــک لینــک ســازی
اســت؛ بنابرایــن همــه تخممر غهایتــان را در یــک ســبد نگذاریــد .اگــر منبــع همــه
بکلینکهــای شــما یکســان باشــد ،گــوگل مشــکوک خواهــد شــد.
در ایــن قســمت بــه بهتریــن و مؤثرتریــن تاکتیکهــای بــک لینــک ســازی اشــاره
میکنیــم:

 -ارسال پست مهمان در وبالگهای دیگر

نوشــتن مطلــب بــه عنــوان نویســنده مهمــان در ســایر وبالگهــا هنــوز هــم یــک
تاکتیــک بســیار مؤثــر اســت .البتــه در ســال  2014میــادی از گــوگل خبــر رســید کــه
ایــام شــکوه و جــال وبــاگ نویســی مهمــان بــه ســرآمده ،امــا ایــن فقــط در مــورد
پســتهای بیکیفیــت مصــداق دارد؛ یعنــی همــان مطالبــی کــه نویســندههای
بینــام و نشــان بــا پرداخــت مبلغــی بــه صاحــب وبــاگ و تنهــا بــا هــدف درج بــک
لینــک خودشــان منتشــر میکننــد یــا هدفشــان فقــط بهبــود ســئو اســت و بــس.
انتشــار چنیــن پسـتهایی نقــض آشــکار قوانیــن کیفــی گــوگل مبنــی بــر ممنوعیــت
خریــد و فــروش بــک لینــک اســت.
یکــی از بهتریــن امتیــازات وبــاگ نویســی بــه صورت مهمــان ،امــکان به ثمر نشســتن
ســریع آن بهمحــض انتشــار بــک لینــک اســت .بهعــاوه ،برخــاف تبلیغــات کــه عمـاً
فشــار بــر مــردم بــرای خریــد محصــوالت و خدمــات مختلــف محســوب میشــود،
وبــاگ نویســی بــه عنــوان مهمــان یکــی از اســتراتژ یهای بازاریابــی درونگــرا
( )Inboundاســت کــه از محتوایــی کــه بــه مــذاق مخاطــب هــدف خــوش میآیــد
در راســتای اهــداف بازاریابــی و فــروش اســتفاده میکنــد؛ بنابرایــن هنگامیکــه
محتــوا اثــر خــود را میگــذارد و مخاطــب بــر روی بــک لینــک شــما کلیــک میکنــد،
احتمــال خریــد محصــول یــا حداقــل ،اشــتراک وی در فهرســت ایمیــل مارکتینــگ شــما
بهمراتــب بیشــتر خواهــد بــود.
امــا بــرای شــروع وبــاگ نویســی بــه عنــوان مهمــان و کســب نتایــج مطلــوب چــه
بایــد کــرد؟ بــه ایــن منظــور بــه نــکات زیــر توجــه کنیــد:
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•وبالگهــای حــوزه فعالیــت خودتــان کــه نویســنده مهمــان میپذیرنــد را بــا
جســتجو در گــوگل پیــدا کنیــد.
ً
ترجیحــا بــه دنبــال وبســایتهایی باشــید کــه  Domain Authorityآنهــا
•
بیشــتر از  30باشــد و اجــازه درج لینکهــای فالــو بــا انکرتکســت در متــن محتــوا
را میدهنــد.
•بــه تعــداد دفعــات بــه اشــترا کگذاری در شــبکههای اجتماعــی و تعــداد کامنــت
هــای کاربــران وبســایت موردنظــر توجــه کنیــد.
•چنانچــه ســایتی وجــود دارد کــه خواننــدگان فعــال و دنبــال کننــدگان زیــادی در
شــبکههای اجتماعــی دارد ،امــا لینکهایــش نوفالــو اســت ،از نوشــتن مطلــب
بــرای آن چشمپوشــی نکنیــد؛ چــرا کــه حتــی اگــر بکلینکهــای آن ازنظــر ســئو
ارزشــی نداشــته باشــد ،امــا حداقــل خــود و وبســایتتان را معروفتــر خواهیــد
کــرد.
•بــا ارائــه نمونــه کار ،ســاختار محتــوا و اثبــات توانایــی و جدیــت خــود در قالــب
یــک متــن مختصــر و مفیــد ،صاحــب وبســایت را متقاعــد کنیــد.
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 -استفاده از روابط عمومی ( )PRدیجیتال

روابــط عمومــی دیجیتــال و وبــاگ نویســی مهمــان از جهــات متعــددی بــا یکدیگــر
همپوشــانی دارنــد ،امــا در شــرایطی کــه وبــاگ نویســی بیشــتر روی دریافــت بــک
لینــک تمرکــز میکنــد ،روابــط عمومــی دیجیتــال از دو جهــت متفــاوت اســت:
•روابــط عمومــی بــه دنبــال رابطــه ســازی و شــکل گرفتــن پیوندهــای عمیــق و
بلندمــدت اســت؛ یعنــی بایــد تــاش کنیــد تــا بــا طــرف مقابــل ارتبــاط نزدیکتــری
برقــرار کنیــد .مث ـاً میتوانیــد در شــبکههای اجتماعــی مختلــف بــا وی و مطالبــی
کــه منتشــر میکنــد تعامــل داشــته باشــید و برایــش نظــر بگذاریــد.
•روابــط عمومــی بــه دنبــال افزایــش آگاهــی نســبت بــه برنــد و ســپس بــک لینــک
ســازی اســت؛ هــدف روابــط عمومــی دیجیتــال قــرار گرفتــن پیــام شــما در برابــر
تعــداد بیشــتری از مــردم اســت و فــارغ از فالــو یــا نوفالــو بــودن لینکهــا ،مزایــای
بلندمــدت آن لینــک اســت کــه اهمیــت بیشــتری دارد .مثــاً شــاید لینکهــای
وبســایت بســیار پرطرفــدار و معتبــر  Forbesنوفالــو باشــد ،امــا محبوبیــت و
اعتبــاری کــه از طریــق ارســال مطلــب در آن میتوانیــد پیــدا کنیــد میتوانــد
ســرانجام بــه بــک لینــک ســازی طبیعــی بیانجامــد.
بــرای اســتفاده از روابــط عمومــی دیجیتــال در مســیر ســاختن بــک لینــک ،مراحــل
زیــر را دنبــال کنیــد:
1.1هــدف خــود را دقیقـ ً
ـا مشــخص کنیــد؛ مثــاً افزایــش آگاهــی نســبت بــه یــک
محصــول جدیــد یــا بیشــتر شــدن مشــترکان ایمیــل.
2.2زاویـهای از هدفتــان پیــدا کنیــد کــه ارزش خبری داشــته باشــد؛ شــرکت یــا محصول
شــما چــه چیــزی در چنتــه دارد کــه بتوانــد بــه ژورنالیس ـتها انگیــزه بدهــد تــا
روی داســتان شــما تمرکــز کننــد؟ فقــط بــه توضیــح هــدف خــود بســنده نکنیــد،
بلکــه یــک داســتان جــذاب بســازید؛ دربــاره شــکلگیری ایــده خــود ،یــک یــا چنــد
ویدیــو ،اینفوگرافیــک یــا مطلــب تهیــه کنیــد.
3.3قبل از معرفی ،با ژورنالیستها رابطه نزدیکتری ایجاد کنید.
4.4یــک معرفــی جــذاب تهیــه کنیــد؛ اطمینــان پیــدا کنیــد کــه معرفــی شــما بــا حــوزه
فعالیــت طــرف مقابــل هماهنــگ اســت.
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اگــر درخواســتتان رد شــد ،فیدبــک بگیریــد و بــه دنبــال بهبــود روشهــای خــود
باشــید .درهرصــورت از پــرورش رابطههــا دســت برنداریــد ،چــرا کــه هــر رابطــهای
میتوانــد بــه روابــط بیشــتری بیانجامــد کــه میتوانــد مســیر اقدامــات متعاقــب
شــما را هموارتــر کنــد.

 -لینک گذاری در صفحات مرجع

صفحــه مرجــع یــا منبــع ( ،)Resource Pageصفحــهای آرشــیو ماننــد اســت کــه
حــاوی اطالعــات ،مطالــب و لینکهــای کاربــردی مرتبــط بــا زمینــه فعالیــت وبســایت
اســت .چنیــن برگههایــی بــه ســه دلیــل میتواننــد منبــع فوقالعــادهای بــرای بــک
لینــک باشــند:
•ایــن صفحــات موضوعــی هســتند و لــذا مخاطبــان متناســب و مرتبطــی را راهــی
وبســایت شــما میکننــد.
•برخــی از صفحــات مرجــع صریحـ ً
ـا از بازدیدکننــدگان میخواهنــد کــه لینکهــای
پیشــنهادی خــود را ارســال کننــد؛ بنابرایــن لزومــی نــدارد کــه بــرای گرفتــن بــک
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لینــک بــه دنبــال روشهــای پیچیــده یــا ش ـکبرانگیز باشــید .ایــن صفحــات بــه
لینــک نیــاز دارنــد و تمــام کاری کــه بایــد انجــام بدهیــد اثبــات ارزش وبســایتتان
بــرای درج در آنهاســت.
•بک لینکها در میان محتوا قرار داده میشوند.
بــرای موفقیــت در اســتفاده از ایــن روش بایــد بدانیــد کــه کــدام صفحــات مرجــع
میتواننــد ارزش وقــت و توجــه شــما را داشــته باشــند؛ لــذا در اینجــا هــم ترجیحـ ً
ـا
بــه دنبــال امتیــاز  Page Authorityبیشــتر باشــید و بــا یــک پیــام مختصــر و مفیــد
و بــا ایجــاد رابطــه و اثبــات خــود ،درخواســتتان را مطــرح کنیــد.

 اســتفاده از عنــوان برنــد خــود در وبســایتهایی کــه بــه شــما لینــکندادهانــد

ایــن اســتراتژی بیشــتر بــرای وبســایتهایی کاربــرد دارد کــه ســابقه و جایگاهــی
دارنــد و نــام آنهــا در حــوزه فعالیتشــان تــا حــدی شــناخته شــده اســت .در ایــن
حالــت بــه ســراغ وبســایتهایی میرویــد کــه نــام وبســایت یــا برنــد شــما را
در مقــاالت خــود ذکــر کردهانــد ،امــا بــه شــما لینــک ندادهانــد .لــذا از صفــر شــروع
نمیکنیــد و فقــط لینکــی کــه بــه خودتــان تعلــق دارد را احیــا میکنیــد.
برای پیدا کردن چنین مواردی میتوانید از کوئری زیر استفاده کنید:
«برنــد مــورد نظــر» -آدرس وبســایت یــا وبســایتهای خودتــان -آدرس شــبکههای
اجتماعــی یــا آدرس دیگــر وبســایتهای مدنظــر
بــا جســتجوی عبــارت بــاال در گــوگل و بــا اســتفاده از عالمــت منهــا ،آدرس وبســایت
یــا وبســایتهای خودتــان و شــبکههای اجتماعــی را ،از نــام برنــد یــا نــام مــورد
نظــر مســتثنا میکنیــد .بهعــاوه میتوانیــد بــا مراجعــه بــه وبســایت Google
 Alertsاطالعرســانی از طریــق ایمیــل را بــرای ایــن کوئــری فعــال کنیــد تــا بــه صورت
روزانــه یــا هفتگــی از ذکــر عنــوان برندتــان در ســایتهای دیگــر اطــاع پیــدا کنیــد.
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فقــط بــه دنبــال وبســایتهای معتبــری باشــید کــه خالــی از محتــوای اســپم بــوده،
 Domain Authorityبــاال دارنــد و میــزان تعامــل کاربرانشــان زیــاد اســت.

 -استفاده از اینفوگرافیک

اینفوگرافیــک هــا ایــن پتانســیل را دارنــد کــه کســالت بارتریــن اطالعــات را بــه یــک
محتــوای چش ـمنواز و جــذاب تبدیــل کننــد .بههرحــال ایــن واقعیــت کــه  90درصــد
از اطالعــات در قالــب تصویــر وارد مغــز مــا میشــود بهخوبــی نشــان میدهــد کــه
مــا ذاتـ ً
ـا تصاویــر گرافیکــی را بــه متــن ترجیــح میدهیــم .بهعــاوه ،احتمــال الیــک
گرفتــن و بــه اشــترا کگذاری اینفوگرافیــک هــا ســه برابــر بیشــتر از ســایر انــواع
محتــوا اســت.
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 -بک لینک سازی با اصالح لینکهای شکسته

بــا رشــد اینترنــت و تغییــر و تحــوالت وبســایتها ،تعــداد لینکهــای شکســته هــم
بیشــتر میشــود .وجــود لینــک شکســته ابـ ً
ـدا بــرای ســئو خــوب نیســت و تجربــه
کاربــری را نیــز تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بــک لینــک ســازی از طریــق کمــک بــه
اصــاح لینکهــای شکســته ،بــه تمایــل و نیــاز مدیــران وب بــه تصحیــح عملکــرد
همــه لینکهــای وبسایتشــان وابســته اســت و حداقــل ســه مرحلــه دارد:
1.1بررســی و پیــدا کــردن لینکهــای شکســته؛ اســتفاده از یکــی از افزونههــای گــوگل
کــروم بــه نــام  Check My Linksمیتوانــد در ایــن زمینــه کارگشــا باشــد .ایــن
افزونــه همــه لینکهــای صفحــه مــورد نظــر را بررســی میکنــد و لینکهــای
شکســته را بــا رنــگ قرمــز مشــخص میکنــد.
2.2پیــدا کــردن یــا تولیــد محتوایــی کــه پتانســیل پــر کــردن خــأ لینــک شکســته
پیداشــده را داشــته باشــد.
3.3تماس و متقاعد ساختن طرف مقابل.
از ایــن طریــق یــک موقعیــت برد-بــرد پدیــد میآیــد ،چــرا کــه هــم بــه تصحیــح
لینکهــای شکســته دیگــران کمــک میکنیــد و هــم خودتــان بــدون هیــچ هزین ـهای
بــک لینــک بــه دســت میآوریــد.

 -درج بک لینک در دایرکتور یهای محلی و تخصصی

بــک لینــک در دایرکتور یهــای آنالیــن تخصصــی و محلــی میتوانــد کســب و کار
شــما را در معــرض دیــد مشــتریان بیشــتری قــرار بدهــد؛ امــا قبــل از ثبتنــام و
اضافــه کــردن آدرس وبســایتتان بــه فهرســت ایــن دایرکتور یهــا ،بایــد دقــت عمــل
بــه خــرج بدهیــد .بنابرایــن ،ابتــدا بــا اســتفاده از الکســا مقــدار ترافیــک ماهانــه و
مبــدأ بازدیدکننــدگان دایرکتــوری مــورد نظــر را مشــخص کنیــد.
در هنــگام جســتجو بــرای بهتریــن دایرکتور یهــا همیشــه بــه خاطــر داشــته باشــید
کــه کیفیــت بــر کمّ یــت مقــدم اســت ،لــذا بــه ســراغ دایرکتور یهایــی برویــد کــه:
•صفحهای برای کسب و کار شما در آنها وجود دارد ،اما خالی است؛
•رقبای شما در آنها حضور دارند؛
•در جستجوی موبایل رتبههای باالتری دارند؛
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•برای کلمات کلیدی اصلی مورد نظر شما رتبههای باالتری دارند.

 -سایر استراتژ یهای بک لینک سازی

تاکتیکهــای بــک لینــک ســازی کــه در ایــن بخــش مــورد بررســی قــرار میگیرنــد
در مقایســه بــا اســتراتژ یهای بــاال یــا ریســک بیشــتر و یــا تأثیــر کمتــری دارنــد.
بااینحــال ،تــا وقتیکــه در اجــرای ایــن اســتراتژ یها بــه بیراهــه نرویــد و از
روشهــای درســت اســتفاده کنیــد میتوانیــد بــرای تنــوع بخشــیدن بــه منابــع
بکلینکهــای خــود از آنهــا بهــره بگیریــد .بههرتقدیــر ،همانطــور کــه قبــاً هــم
ذکــر شــد ،همیشــه بــک لینــک از منابــع مختلــف طبیعیتــر بــه نظــر میرســد و
احتمــال جریمــه شــدن توســط گــوگل را کمتــر میکنــد.

 .1خرید لینکهای پولی

وبالگهایــی کــه در ازای یــک مبلــغ مشــخص حاضرنــد کــه بــک لینــک شــما را در
نــوار جانبیشــان قــرار بدهنــد کــم نیســتند ،امــا بــا اینکــه گرفتــن بــک لینــک از ایــن
طریــق آســان اســت ،امــا بــه ســه دلیــل بهتــر اســت کــه بــه ســراغ ایــن روش نرویــد:

19

www.modireweb.com
www.takbook.com

بک لینک چیست؟ چگونه بک لینک بگیریم که جریمه
نشویم؟
•ریســک بــاال :بــک لینکهــا بــر اســاس نــوع دریافتشــان بــه ســه دســته تقســیم
میشــوند :کاله ســفید (روش صحیــح و بــدون احتمــال جریمــه)؛ کاله خاکســتری
(اندکــی ریســک دارد)؛ و کاله ســیاه (ریســک باالیــی دارد و نقض آشــکار رهنمودهای
گــوگل اســت) .لینکهــای پولــی نمونــه تمــام نمــای آنچــه کــه گــوگل بــه عنــوان
 manipulative link schemeتعریــف میکنــد محســوب میشــوند و لــذا در
جایــی بیــن روشهــای کاله ســیاه و کاله خاکســتری قــرار میگیرنــد.
•هزینــه زیــاد بــدون تضمیــن تأثیــر :قیمــت درج بــک لینــک در وبالگهــای پربازدید
بســیار باالســت و علیرغــم هزین ـهای کــه صــرف میکنیــد ،ضمانتــی بــرای کســب
نتیجــه وجــود نــدارد.
•ناهماهنگــی و غیرطبیعــی بــودن بــک لینکهــا :طبیعتـ ً
ـا کســی کــه بــا دریافــت
پــول از شــما بــک لینــک تــان را در وبــاگ خــود درج میکنــد همیــن کار را بــرای
بقیــه هــم خواهــد کــرد .در نتیجــه ،چهبســا ســایت شــما در میــان لینکهــای
مشــکوکی قــرار بگیــرد کــه گــوگل نظــر مثبتــی نســبت بــه آنهــا نــدارد .لــذا اگرچــه
وبســایت شــما موجــه اســت ،امــا بــه خاطــر وبســایتهای مجاورتــان امــکان
جریمــه شــدن شــما کــم نخواهــد بــود.

 .2استفاده از رپرتاژ آگهی

شــهرت و ارزش رپرتــاژ آگهــی بهتدریــج در حــال افــول اســت ،امــا دلیلــش ایــن
نیســت کــه رپرتــاژ آگهــی ذاتـ ً
ـا چیــز بــدی اســت ،بلکــه بــه علــت افــراط بازاریابهــا
و اســپم کــردن فضــای مجــازی بــا محتــوا و لینکهــای بیکیفیــت اســت.
بااینوجــود ،ایــن روش هنــوز هــم تــا حــدی میتوانــد بــه رشــد وبســایت شــما
کمــک کنــد .لــذا اگــر بــه دنبــال اســتفاده از رپرتــاژ آگهــی هســتید ،ابتــدا اطمینــان
پیــدا کنیــد کــه چیــز ارزشــمندی بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن داریــد (مثـاً یــک ابــزار
اینترنتــی بینظیــر یــا عرضــه یــک محصــول خــاص) و ســپس بــه ســراغ تولیــد محتوا
برویــد .چنانچــه در زمینــه نوشــتن رپرتــاژ آگهــی تجربــه خاصــی نداریــد بهتــر اســت
کــه ایــن کار را بــه نویســندههایی محـ ّ
ـول کنیــد کــه بــا ســبک و ســیاق مخصــوص
ایــن نــوع از محتــوا آشــنایی دارنــد.
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 .3نشانهگذاری اجتماعی ()Social Bookmarking

کیفیــت و کمیــت ترافیــک ارجاعــی کــه ارســال لینــک در وبســایتهایی ماننــد
 Reddit، Diggو  StumbleUponجــذب میکنــد ،دیگــر ماننــد گذشــته نیســت.
درواقــع ،اگــر صرفـ ً
ـا از ایــن روش اســتفاده کنیــد فقــط بانــس ریــت وبســایتتان
بیشــتر خواهــد شــد .بههرحــال اگــر اســپم نباشــد ،نشــانهگذاری اجتماعــی ضــرری
را متوجــه شــما نخواهــد کــرد ،امــا بــرای کســب نتایــج بهتــر ،فقــط از ســایتهایی
اســتفاده کنیــد کــه بــا مخاطبــان هــدف شــما تناســب دارنــد .بهعنوانمثــال ،ثبــت
لینــک وبــاگ آمــوزش آشــپزی یــا پوشــاک در پلتفرمهــای تصویــر محــور ماننــد
پینترســت بهتــر خواهــد بــود.

 .4لینکگذاری در دایرکتور یهای عمومی

دایرکتور یهــای عمومــی لینــک وبســایتهای مختلــف را جمــعآوری و آنهــا را
دســتهبندی میکننــد .مشــکلی کــه ایــن دایرکتور یهــای عمومــی دارنــد ایــن اســت
کــه بیشــتر آنهــا فقــط بــا هــدف بــک لینــک ســازی ایجــاد شــده و عم ـاً کاربــرد
خاصــی بــرای کاربــران ندارنــد .بهعــاوه ،گــوگل نیــز نســبت بــه ایــن وبســایتها
شــدت عمــل و ســختگیری بیشــتری بــه خــرج میدهــد.

بخش چهارم 5 :باید و نباید درباره بک لینک سازی

بــه همــان ترتیبــی کــه بــرای موفقیــت در هــر فعالیتــی بایــد از برخــی از اقدامــات
خــودداری و نــکات خاصــی را حتمـ ً
ـا پیــاده کنیــد ،در هنــگام برنامهریــزی بــرای بــک
لینــک ســازی هــم الزم اســت کــه بــه بایــد و نبایدهــای خاصــی توجــه داشــته باشــید
کــه در اینجــا بــه پنــج مــورد از مهمتریــن آنهــا اشــاره میکنیــم:
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باید بکلینکهای متنوعی داشته باشید

در یکــی از مطالعاتــی کــه بــا آنالیــز یــکمیلیــون نتیجــه از جســتجوهای گــوگل در
ســال  2016انجــام گرفــت اینطــور نتیجهگیــری شــد کــه فقــط گرفتــن بــک لینــک
از یــک منبــع خــاص نمیتوانــد بهتریــن تأثیــر ممکــن را داشــته باشــد؛ بنابرایــن
بایــد از منابــع و روشهــای متنوعــی اســتفاده کنیــد .البتــه تأکیــد بــر ایــن نکتــه مهــم
نیــز خالــی از لطــف نیســت کــه هــر لینکــی نمیتوانــد باعــث رشــد وبســایت شــما
شــود ،بلکــه بایــد بــه ســراغ منابــع معتبــر و پربازدیــد برویــد و از ســایتهای اســپم
دوری کنیــد.

باید از قانون عملوعکسالعمل استفاده کنید

بــر اســاس قانــون عملوعکسالعمــل اگــر به کســی خوبــی کنید ،او هــم متقابالً پاســخ
لطــف یــا محبــت شــما را خواهــد داد .ایــن قانــون در مســیر گرفتــن بکلینکهــای
باکیفیــت و طبیعــی ارزشــمند بهشــدت بــه کار شــما خواهــد آمــد .بهعنوانمثــال،
مقاالتــی را در نظــر بگیریــد کــه در آنهــا از نقلقولهــا و نظــرات کارشناســان
مختلــف اســتفاده میشــود .چنیــن مطالبــی پتانســیل خوبــی بــرای گرفتــن بــک
لینــک از جانــب همــان کارشناســان را دارنــد ،چــرا کــه نویســنده مطلــب بــا تکیــه بــر
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آن گفتههــا و نظــرات ،بــر اعتبــار آن افــراد صحــه گذاشــته و در نتیجــه ،حــس تمایــل
بــه جبــران را در آنهــا برانگیختــه اســت.

نباید با استفاده از  PBNها وبسایتتان را به خطر بیندازید

 PBNهــا (بــه معنــی شــبکههای وبــاگ خصوصــی) درواقــع مجموعـهای از وبالگهــا
هســتند کــه بــا هــدف بــک لینــک دادن بــه یــک وبســایت هــدف ایجــاد میشــوند.
نکتـهای کــه در رابطــه بــا  PBNوجــود دارد ایــن اســت کــه همــه در رابطــه بــا مؤثــر
بــودن آن متفقالقــول نیســتند :ازنظــر عــدهای ایــن روش بســیار کارآمــد اســت و
ازنظــر عــدهای دیگــر ریســک همــراه بــا آن ،ارزش فاجعــهای کــه میتوانــد بــه بــار
بیــاورد را نــدارد.
بههرتقدیــر بایــد توجــه داشــت کــه پیادهســازی ایــن روش کار آســانی نیســت
و اجــرای صحیــح آن بــه زمــان ،پــول و تــاش فراوانــی نیــاز دارد ،چــرا کــه بــرای
راهانــدازی  PBNبــه دامنــه ،میزبــان ،محتــوا ،قالــب و افزونههــای متفاوتــی نیــاز
خواهیــد داشــت تــا بعــد از انجــام همــه اینهــا ،از ایــن ســایتهای بدلــی بــه
ســایت واقعــی هدفتــان بــک لینــک بدهیــد .درواقــع بایــد تــا میتوانیــد تــاش و
هزینــه کنیــد تــا ایــن وبالگهــا بــا هــم تشــابهی نداشــته باشــند مبــادا کــه PBN
شــما توســط گــوگل شناســایی شــود.
بــا همــه ایــن تالشهــا بازهــم ایــن روش در بهتریــن حالت یــک روش کاله خاکســتری
اســت و لــذا بهتــر اســت کــه منابــع محــدود خــود را روی روشهــای کاله ســفید بــک
لینــک ســازی صــرف کنیــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه زیرکــی هــوش مصنوعــی
گــوگل بــه طــور روزافزونــی در حــال رشــد اســت و دیــری نخواهــد گذشــت کــه
پیچیدهتریــن و حرفهایتریــن  PBNهــا هــم بــه دام خواهنــد افتــاد.

بایــد بــک لینکهــا را زیــر نظــر بگیریــد تــا از آفــت ســئوی منفــی در امــان
بمانیــد

 Negative SEOیــا ســئوی منفــی بــه گروهــی از روشهــای ناجوانمردانــه اطــاق
میشــود کــه بــا هــدف پاییــن کشــیدن جایــگاه وبســایت رقبــا از صــدر نتایــج
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بک لینک چیست؟ چگونه بک لینک بگیریم که جریمه
نشویم؟
جســتجوی گــوگل انجــام میگیرنــد .حتــی اگــر شــخصیت واالی شــما مانــع توســل
بــه چنیــن روشهــای نادرســتی شــود ،هیــچ بعیــد نیســت کــه بازهــم رقبــای شــما در
هــر فرصتــی بــرای ضربــه زدن بــه کســبوکارتان از آنهــا اســتفاده کننــد.
معمــوال ً هنگامیکــه متوجــه میشــوید کــه چندیــن وبســایت بیکیفیــت بــه طــور
همزمــان شــروع بــه بــک لینــک دادن بــه وبســایت شــما کردهانــد زمانــی اســت
کــه زیــر آمــاج حمــات رقبــا قــرار گرفتهایــد .ایــن بکلینکهــای غیرطبیعــی غالبـ ً
ـا
بــه مزرعههــای لینــک (مجموعــهای از وبســایتهایی کــه بــه صــورت گروهــی بــه
یکدیگــر لینــک میدهنــد) یــا گروهــی از وبســایتهای مرتبــط بــا هــم کــه حــاوی
محتــوای اســپم گونــه هســتند ،تعلــق دارد.
در ایــن روش از مقــاالت مملــو از کلمههــای کلیــدی یــا انکرتکســت هایــی کــه عینـ ً
ـا
حــاوی کلمــه کلیــدی مــورد نظــر هســتند اســتفاده میشــود تــا گــوگل فریــب خــورده
و بپذیــرد کــه خــود شــما بــه دنبــال دسـتکاری رتبــه خــود هســتید.
عــاوه بــر اســتفاده از وبســایتهای مزرعــه لینــک ،کپــی محتــوا یــا حتــی هــک
وبســایت نیــز از جملــه روشهایــی اســت کــه بــک لینــک ســازهای کاله ســیاه از
انجــام آنهــا ابایــی ندارنــد؛ بنابرایــن بهمنظــور جلوگیــری از نقــش بــرآب شــدن
تالشهایتــان همیشــه بایــد بکلینکهــای وبســایت را زیــر نظــر بگیریــد و بــه
دنبــال پیــدا کــردن بکلینکهــای مشــکوک باشــید.

باید روی بکلینکهای آینده دار سرمایهگذاری و تمرکز کنید

همیشــه بکلینکهایــی کــه بــه صــورت طبیعــی یــا از طریــق روشهــای کاله ســفید
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دریافــت شــدهاند مؤثرتــر هســتند .درواقــع ،اگــر بــه دنبــال فعالیــت بلندمــدت و
یــک کســب و کار آتیــهدار هســتید ،بایــد روی بکلینکهایــی تمرکــز کنیــد کــه
هــوش مصنوعــی رو بــه رشــد گــوگل هــم ،هرگــز نتوانــد هیــچ نکتــه مشــکوکی را در
آنهــا پیــدا کنــد .ضمنـ ً
ـا توجــه داشــته باشــید کــه گــوگل بــه ســمت آینــدهای حرکــت
میکنــد کــه ذکــر بــدون لینــک و نــهفقــط بــک لینــک بــه یکــی از عالمتهــای
اعتبــار و ارزش ســایت تبدیــل خواهــد شــد .البتــه بــک لینکهــا همچنــان جایــگاه
خــود بــه عنــوان یکــی از عوامــل مهــم در رتبهبنــدی ســایتها را حفــظ خواهنــد
کــرد ،امــا اســتفاده از روشهــای ترویــج برنــد بهوســیله ســئوی  off-pageیــا خارجــی
(شــبکههای اجتماعــی ،نقــد و نظــرات آنالیــن ،خدمــات مشــتریان و مــوارد مشــابه)
بــه عنــوان مکمــل بــک لینــک میتوانــد باعــث پیشــرفت هرچــه بیشــتر کســب و کار
شــما شــود.

حرف آخر

بــک لینــک یکــی از شــاخصهای گــوگل بــرای رتبهبنــدی وبســایتها در نتایــج
جســتجو اســت؛ بنابرایــن اگــر بــه دنبــال رشــد و پیشــرفت کســب و کار خــود هســتید
نمیتوانیــد و نبایــد از جــذب بــک لینــک غافــل شــوید .درعینحــال ،نکتــهای کــه
در مبحــث بــک لینــک بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــید ایــن اســت کــه اگرچــه
شــاید توســل بــه برخــی از روشهــای نهچنــدان درســت بتوانــد در کوتاهمــدت
موفقیتآمیــز بــه نظــر برســد ،امــا هیـچگاه مــاه بــرای هــوش مصنوعــی رو بــه رشــد
موتورهــای جســتجو پشــت ابــر نخواهــد مانــد؛ بنابرایــن بــرای موفقیــت در فرآینــد
بــک لینــک ســازی ،بــه مطالــب و نکاتــی کــه در ایــن مقالــه برشــمرده شــد توجــه
کنیــد و بــه خاطــر داشــته باشــید کــه همیشــه کیفیــت بــر کمیــت مقــدم اســت.
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