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  :  کتاب من و دوستم گوگل درباره مولفین

فروشگاه . توسط تیم طراحی فروشگاه ساز رایگان هشت تهیه شده است  من و دوستم گوگلکتاب 
هم نموده تا تمامی این امکان را فرااست که  فروشگاه دهی رایگانیک سیستم  ، ساز هشت

خود یک فروشگاه آنالین حرفه ایی را به صورت بتوانند براي  فروشگاه اینترنتیعالقمندان به داشتن 
در فروشگاه ساز هشت امکان فروش همه  . رایگان ایجاد کرده و به کسب درآمد اینترنتی بپردازند

نوع کاال از جمله کاالهاي فیزیکی و حتی فایل و مقاله نیز وجود دارد و شما می توانید به سادگی 
ونه دانش در زمینه برنامه نویسی به بدون داشتن هر گ چند کلیک ساده ومحصوالت خود را فقط با 

  .فروش اینترنتی برسانید 

  

  :برخی از امکانات فروشگاه ساز رایگان هشت 

 ساخت رایگان فروشگاه اینترنتی  
  قالب هاي فروشگاهی متنوع و حرفه ایی  
  امکان فروش آنالین کاالهاي فیزیکی  
  فیلم و ,عکس  ,مقاله  ,فایل ( امکان فروش آنالین کاالهاي دانلودي(...  
 امکان معرفی بی نهایت محصول بدون هرگونه محدودیت  
 امکان پارك دامنه اختصاصی توسط کاربران  
  سادگی و روانی پنل کاربري  
 امکان دسته بندي محصوالت بدون هرگونه محدودیت 

  و امکانات متنوع حرفه ایی دیگر....  
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  مقدمه
ولی در  ، یعنی گرفتاري ، یعنی اعصاب خردي ، یعنی شلوغی ؟ ترافیک ترافیک که می دانید چیست

ترافیک  ، یعنی بازدید کننده یعنی خوشحال شدن مدیر وبگاه ، دنیاي مجازي و براي مدیر یک وبگاه
  . بد نیست هم پس ترافیک همیشه ، یعنی موفقیت و کسب درآمد میلیونی

  

می  کلیديخود یک مساله مهم و  ، اد کنیماما در فضاي مجازي چگونه براي وبگاه خود ترافیک ایج
  :براي جذب ترافیک دو راه وجود دارد  ، باشد

 براي خود بلیغ در سایت هاي پر بازدید یا باید به صورت مصنوعی و صرف هزینه زیاد و خرید ت
  .ترافیک ایجاد کنیم

 یا باید در صفحه اول نتایج جستجوي گوگل قرار بگیریم. 

 

تالش نموده است  "من و دوستم گوگل  "غیر از این دو راه ندارید و کتاب شما براي موفقیت راهی 
  . تا شما را به سمت موفقیت سوق دهد

 

o  ترافیک هم  ، و به محض تمام شدن مدت تبلیغ سرمایه داشته باشیدبراي روش اول باید
 .قطع خواهد شد و نیاز است دوباره هزینه شود که از لحاظ اقتصادي اصال به صرفه نیست

  

o  براي روش دوم شما باید هنر داشته باشید و بیاموزید که چگونه به صفحه اول و حتی نتایج
اول موتور جستجوي گوگل صعود کنید و یک ترافیک و بازدید کننده همیشگی و دایمی 

 .داشته باشید
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براي کمک به ارتقاي  ) w.8n8.irww ( فروشگاه ساز رایگان هشتاین کتاب توسط تیم طراحی 
تیم  حاصل تالش ها و تجربه هاي عملیو  فارسی تهیه شده است وبگاه هايسطح کمی و کیفی 

  .است سئودر زمینه  فروشگاه ساز هشت حرفه ایی
 

تمامی مطالب این کتاب برگرفته از تجاربی است که اجرا و تست شده و جواب داده است و بر 
شکل گرفته و  که همگی بر اساس یک سري تئوري وجود در سطح اینترنتخالف سایر کتاب هاي م

  . نمی باشد ، نوشته شده اند و ترجمه ایی از مقاالت خارجی است
 

است و تالش نموده است شما را با این مقوله آشنا  لینک بیلدینگ حرفه اییتمرکز این کتاب بر 
بر اصول ساخت و نوشتن "  وستم گوگلکتاب من و د " فرض بر این است که خوانندگان ، نماید

  . باشندمطلب در وبالگ و سایت مسلط می 
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  آشنایی با مفاهیم: فصل اول 
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ور یک وبالگ یا فروشگاه یا به ط اله مدیرهمانطور که در مقدمه کتاب مطرح گردید مهم ترین مس
  . داشتن ترافیک است ، کلی وبگاه موفق

بازدید کننده و کسی که وارد وبگاه شما شده و از صفحات مختلف آن بازدید می کند و ترافیک یعنی 
  . یا محصولی را از شما خریداري می کند

  : براي جذب ترافیک مناسب دو راه اصلی وجود دارد

 خرید تبلیغ با صرف هزینه از سایت هاي پربازدید  
 درکلمات کلیدي مورد نظر شما( قرار گرفتن در نتایج صفحه اول گوگل در کلمات مورد نظر( 

 

موزیم که چگونه از طریق وش دوم بحث می کنیم و به شما می آما در این کتاب در خصوص ر
  . گوگل ترافیک جذب کنید

  

فاکتور هاي گوناگونی دخیل هستند که  ، همانطور که می دانید براي قرار گرفتن در نتایج اولیه گوگل
ولی آنچه مسلم و مبرهن  ، می باشند نیز مخفی ، وه بر متنوع بودنبعضا برخی از این فاکتور ها عال

  .می باشند  مهم ترین فاکتور بک لینک هاهست 

   سپس به تعریف بک لینک می پردازیمبراي روشن شدن موضوع ابتدا لینک را تعریف می کنیم و 

را به وجود می یک لینک <a> تگ  ، در واقع لینک به معنی اتصال و ارتباط است:  تعریف لینک
  :کد زیر را مالحظه کنید  . که با استفاده از آن می توان از یک صفحه به صفحه دیگري رفت. آورد

  

<ahref="http://8n8.ir">فروشگاه ساز هشت</a> 
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همانطور که از اسمش پیداست نوعی لینک است اما چه لینکی ؟ هر لینکی از :  اما تعریف بک لینک
که گوگل  ، بک لینک است، به سایت شما که گوگل آن را یافت کنند  صفحات یا سایت هاي دیگر

رتبه وبگاه ، در و موتور هاي جست و جو اهمیت بسیار زیادي به این لینک ها میدهند و تاثیر آن در 
 .گوگل بسیار زیاد است نتایج جستجوي

باال تاثیر خیلی  رتبهبا مثال بک لینک از سایت  ، هر بک لینکی ارزش برابري با بک لینک دیگري ندارد
بک لینک  10چون قائدتا داشتن ،  عداد بک لینک ها هم بسیار مهم استبیشتري دارد ، همچنین ت

  .بک لینک است 5بهتر از 

کمتر در وب فارسی به معناي  ،مفاهیم و مبانی سئوبه وجود آمدن زمان از  با همه ي این تفاسیر و
یکی از این . ایم آنها را با چیزهاي دیگر اشتباه گرفته و بعضی اوقات شده استدقیق آنها توجه 

ها و شاید برخی  لینک است که در حال حاضر تعریف آن در بین مدیران سایت بک ، مفاهیم
 .مشاورین سئو کمی با آنچه که در واقعیت هست تفاوت دارد

نگاهی  What is a backlink وجوي بد نیست نگاهی به نتیجه گوگل در مورد جست ،در ابتدا
  :بیاندازیم

  
ویرایشگران . دهد است وجوي خود نشان می منبع تعاریفی که گوگل در نتایج جست ،پدیا ویکی
 :گویند که  پدیا می ویکی
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لینک بیشتري به سایت شما  هرچه بک. لینک یک لینک خروجی از یک صفحه به صفحه دیگر است بک 
  .تر خواهد بود سایتتان محبوب ،روانه شود

  ؟ ما می دانید لینک بیلدینگ چیستآیا ش

وقتی شما یک وبالگ و یا یک فروشگاه اینترنتی را راه اندازي می کنید : بگذارید از اینجا شروع کنم 
آیا فکر می کنید وبالگ ها خصوصا فروشگاه  ، شما در دنیاي نت یک تازه کار محسوب خواهید شد

چرا که شما یک تازه کار هستید و اگر کسی  ، عا جواب منفی استط؟ قها به شما لینک خواهند داد 
ولی وبگاه هاي قدیمی قطعا شما را لینک  ، هم شما را لینک کند قطعا او هم یک تازه کار است

اینجاست که باید شما براي موفقیت وبگاه تان برنامه ریزي کنید و پروژه لینک ،  نخواهند کرد
  . بیلدینگ را آغاز کنید

در موتورهاي جستجو در مورد کلید ، ت که رتبه صفحه اي از وب سایت را لینک بیلدینگ روشی اس
عموما رتبه صفحه در موتورهاي جستجو هنگامی بهبود . واژه یا کلید واژه هاي خاص بهبود می دهد

به طوري که متن لینک  ، می یابد که تعداد لینک هاي بازگشتی به صفحه مورد نظر افزایش یابد
  . واژه هاي مورد نظر در صفحه مقصد باشد بازگشتی ، حاوي کلید

  "لینک بیلدینگ یعنی ساخت و ایجاد لینک براي وبگاه تان است  "

  

 ؟؟ چرایی لینک بیلدینگ

پس شما چرا باید امروز براي خود لینک بسازید؟ این دقیقا به همان دلیلی است که تمامی  ، خب
در ي موفقیت یک وبگاه غیر از این وجود ندارد و راهی برا ، وبگاه هاي موفق اینکار را انجام می دهند

   بوده استگوگل موتور جستجویش را ایجاد کرد این بهترین راه براي موفقیت که سال هایی ي همه 
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عوامل تاثیر گذار در رتبه  بهترین لینک بیلدینگ یکی از به این خاطر که ، شما باید لینک سازي کنید
و به احتمال زیاد قابل پیش بینی است که در آینده  شوند هاي الگوریتم گوگل محسوب میبندي 

  .نیز اهمیتش را از دست نخواهد داد

در غیر اینصورت  ، شما ناچار هستید پروژه لینک بیلدینگ را آغاز کنید تا به موفقیت دست پیدا کنید
 وبگاه شما هیچگاه موفق نخواهد شد و بازدیدکننده ایی نخواهد داشت

 

 د فقط به حرف هاي من اتکا کنیدشما مجبور نیستی . 

   که اخیرا برگزار  ی؛ که در کنفرانس گوش کنید) یکی از مدیران ارشد گوگل(به مت کاتس
 : شد، از اهمیت لینک بیلدینگ سخن گفت

ک بیلدینگ مرده است؟ شما همچنان دارید یک موضوع جدید را می گویید؛ نآیا لی: دنی سالیوان
، یا باید دیگر دنبال آن نرفت، آیا این دقیقا به این معنا نیست که  استاینکه لینک بیلدینگ مرده 

 شما از مردم می خواهید دیگر به لینک بیلدینگ اهمیت ندهند؟

و درصد کمی از لینک ها در  بیلدینگ نمرده است ، لینک نه:  )یکی از مدیران ارشد گوگل(  کاتس
  . ینک ها هستند که همگی سالم اندمقدار زیادي از ل.  اینترنت را نباید دنبال کرد

 

 چیست؟) SEO(سئو 

 SEO مخفف عبارتSearch Engine Optimization  به معنی بهینه سازي موتورهاي جستجو
که عبارت است از تغییر یک سري عوامل داخلی و خارجی مربوط به وب سایت به نحوي که  ، است

  . ص در موتورهاي جستجو گرددباعث بهبود رتبه وب سایت در مورد کلید واژه هاي خا

  

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

  
WWW.8N8.IR                      ساز رایگان ھشتفروشگاه  
               

10 

 

هشت رایگان تیم طراحی فروشگاه ساز: تالیف                                                                                                 من و دوستم گوگل   10  

  نحوه انجام لینک بیلدینگ

به طوري که در  ، وبگاه نیسته فزایش تعداد لینک هاي بازگشتی بمنظور از لینک بیلدینگ صرفا ا
تعریف لینک بیلدینگ تاکید شده است که تعداد لینک هاي بازگشتی به وب سایت به نحوي 

در موتورهاي جستجو  کلید واژه هاي خاصبر اساس افزایش یابد که باعث بهبود رتبه وب سایت 
بنابراین باید از افزایش تعداد لینک هاي بازگشتی که حالت اسپم دارند به وب سایت خودداري  ، شود
  .در ادامه چندین روش انجام لینک بیلدینگ مورد بررسی قرار می گیرد. نمود

ا یک وبالگ در زمینه فال حافظ راه شم: من می خواهم با یک مثال ساده شما را راهنمایی کنم 
  .اندازي می کنید به نظر شما آیا این وبالگ بازدید کننده خواهد داشت ؟ مسلما جواب منفی است

در خط اول گوگل باشید  "فال حافظ  "آیا می دانید اگر با کلمه : حاال یک راز را به شما خواهم گفت 
هزار بازدید  50تا  20د داشت؟بله عدد واقعی است هزار بازدید کننده خواهی 50تا  20روزانه بین 

  .این یعنی یک ترافیک باال و کسب درآمد میلیونی براي شما با جذب تبلیغات در وبگاه تان ، کننده

نیز چنین وضعیتی دارند  خرید آنالینیا حتی  رمان عاشقانهیا  دانلود آهنگ جدیدیا کلماتی مانند 
ج اولیه موتور جستجوي گوگل روزانه ترافیک باالیی را جذب خواهید یعنی با قرار گرفتن شما در نتای

  .کرد

در صدر نتایج جستجو قرار گرفت ؟ تنها راه  فال حافظ:  مثال ما یعنی اما چگونه می توان در کلمه
داشتن یک پروژه لینک بیلدینگ حرفه ایی است ما می خواهیم در این کتاب به شما بیاموزیم 

  .گوگل قرار بگیرید چگونه در صدر نتایج

سعی کنید .دقت کنید کافی است ابتدا هدف خود را از ایجاد یک وبالگ یا وب سایت تعیین کنید
زیرا  ، براي رسیدن به موفقیت ابتدا هدف گذاري کرده و تخصصی در وبگاه تان مطلب بنویسید

بالگ ایجاد کنید مثال یک و . همیشه موفقیت به سراغ کسانی می رود که وبگاه هاي تخصصی دارند
 "رمان عاشقانه  "رمان هاي عاشقانه و سپس به صورت تخصصی فقط در خصوص : در خصوص 
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شما را به موفقیت نزدیک خواهد کرد تا اینکه بدون هدف مطلب بنویسید اینگونه کار کردن بسیار 
رفته تا مشخصی یک وبالگ داشته باشید و همه چیز در این وبالگ یافت شود از مطالب عاشقانه گ

  ...اخبار و حوادث و عکس و فروش اینترنتی و 

ساخت یک وبالگ و یا وب سایت تخصصی است مثال اگر در زمینه فروش اینترنتی ، بهترین حالت 
فعالیت دارید بهترین حالت این است که در براي هر دسته از محصوالت تان یک وبالگ تخصصی 

به فروش  تی وي شاپو هم محصوالت  ینک آفتابیعو هم  ساعت مچیاگر هم : داشته باشید مثال 
می رسانید بهتر است که یک وبالگ فقط در زمینه فروش ساعت مچی ایجاد کنید و براي عینک و 

  .سایر محصوالت نیز وبالگ هاي مجزا داشته باشید

  

  .پس اگر عالقمند هستید همین حاال پروژه لینک بیلدینگ خود را با ما شروع کنید
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  تکنیک هاي لینک بیلدینگ : فصل دوم
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  :لینک بیلدینگ به دو روش کلی انجام می شود 

  لینک بیلدینگ طبیعی -

  لینک بیلدینگ دستی-

ه اینکه وبگاه شما برایشان جالب و بدر روش اول سایت هاي دیگر به صورت خود جوش و با توجه 
در  ، بک لینک دریافت می کنید طبیعیصورت  می کنند و به اقدام به لینک کردن شما ، مفید بوده

این روش شما فقط تالش می کنید تا مطالب جالب و مفید و بکري را در وبگاه خود منتشر نمایید و 
که مفید  وبگاهرا به عنوان یک  وبگاه تاندیگر مدیران سایت ها مطالب شما را مطالعه می کنند و 

  .لینک می کنند  است

، چون اما قطعا با وجود مفید و جالب بودن کسی شما را لینک نخواهد کرد  ، خیلی روش جالبی است
به تازگی یک وبالگ یا فروشگاه را راه اندازي نموده اید و وبالگ یا  و شما یک تازه کار هستید

در ایران به دلیل اینکه صاحبان  طبیعیفروشگاه مهمی ندارید یا حتی اگر هم دارید لینک بیلدینگ 
روشگاه هاي بزرگ اینترنتی تنها بر اساس پول و یا منافع شان به وبگاه هاي دیگر سایت ها و ف
 . نداردمعنا و مفهومی  ، لینک می دهند

این یک روش ساده . لینک نمایید بک اقدام به خرید ، پس حتما ذهن شما به این سمت می رود که
 بک نجا کمی در خصوص خریددر ای ، و خوب به نظر می رسد چرا که زحمت شما را کم خواهد کرد

  :لینک بحث می کنیم 

 چرا گوگل با خرید بک لینک مخالف است؟

پس منطقی است که وبسایت هایی که ) محتوا پادشاه است ( گوگل بارها و بارها تاکید کرده که 
تولید محتواي با ارزش میکنند را دوست داشته باشد ولی چطور میتواند این وبسایت ها را شناسایی 
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احتمال  ، ؟ یک رابطه منطقی ساده به ما میگوید که هرچقدر محبوبیت محتوایی بیشتر باشدکند
  در نتیجه تعداد لینک هاي بیشتري دریافت میکند پس  ، منتشر شدن یا اشاره به آن بیشتر میشود

 بک لینک بیشتر= محتواي بهتر 

خرید و فروش اگر  ، ل آسان میکندعبارت باال در تئوري بسیار زیبا و شیرین است و کار را براي گوگ
براي سایت خود دست و پا میکنید و  ید بک لینک اعتباريدر واقع شما با خر. در کار نباشد بک لینک

میکنید و به همین دلیل گوگل مخالف سرسخت  را براي گوگل دشوار دیگرکار شناسایی سایت هاي 
اما ذکر این نکته  ، ت طبیعی انجام شودو مایل است تا عملیات لینک بیلدینگ به صور اینکار است

پول  ، ضروري است که به دلیل اینکه قرار گرفتن در صدر نتایج گوگل آنقدر براي مدیران سایت ها
تمامی سایت هایی که قصد دارند در ، ساز و پر درآمد است و باعث درآمد هاي میلیونی می گردد 

   دام به خرید بک لینک به صورت منطقی می کنندکلمات پر رقابت به صدر نتایج گوگل صعود کنند اق
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 خرید بک لینک بد است؟آیا 

“ Should i buy back links ? ”   اگر این عبارت را در گوگل جستجو کنید چیزي پیدا نمیکنید
 اما واقعا خرید بک لینک بد است؟ ، در رابطه با مضرات خرید بک لینک ها مقاله 10بجز 

را که خالف ، چ ارجی سئو معتقدند خرید بک لینک ایده ي خوبی نیستبسیاري از متخصصین خ
چون  ، قوانین گوگل است و ساخت بک لینک هاي طبیعی با تکیه بر محتوا را بر آن ترجیج میدهند

و مانع از دزدي محتواي  که از قضا بسیار هم خوب و زیباست ، در آنجا چیزي به نام کپی رایت داریم
س اگر وبسایتی بخواهد از مطالب سایت شما استفاده کند باید لینک مطلب پ ، سایت شما میشود

 .را به عنوان منبع قید کند
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 لینک سازي طبیعی در وب ایران ممکن است؟آیا 

آیا واقعا میتوان امید داشت که  ایران عملی است؟در وب  اتوماتیک طبیعی و اما آیا لینک سازي
به عنوان محتواي با کیفیت گوگل آنها را ، قدر پخش شوند که مطالب باکیفیت و جذاب شما آن

  و شما را به صدر نتایج گوکل رهنمون سازد ؟ بشناسد

 

  "بسیار پائین است طبیعینک دهی متاسفانه در وب ایران میزان لی" 

  

یا از اطالعات موجود در مطالب  ، بسیاري از وبسایت ها وقتی مطلبی را از سایت شما کپی میکنند 
شما در وبسایت خود استفاده میکنند ، لینک هاي موجود در آن را حذف میکنند و نیازي به قید منبع 

) بروز این پدیده درصورت نبود قوانین قاطع درخصوص کپی رایت اجتناب ناپذیر است ( نمیبینند 
 دست پیدا پس با این وضعیت امیدي به اینکه فقط با تکیه بر محتواي قوي بتوانید به رتبه هاي باال

کنید نیست مگر اینکه رقیبان شما هم جوانمردانه رقابت کنند و همه در یک سطح باشید که 
  . معموال اینطور نیست

  

  را داشته  باید هنر قرار گرفتن در نتایج اولیه گوگلیا  هستید خرید بک لینکپس ناچار به
  .باشید
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  خرید بک لینک به روش لینک بیلدینگچند نکته مهم در 

 .مرتبط با موضوع و محتواي صفحه شما باشد .1

پس کامال طبیعی است  ، هدف موتورهاي جستجو نمایش سایت هاي مرتبط با جستجوي کاربر است
که در هنگام ارزشیابی بک لینک ها به مرتبط بودن آن توجه کنند چون یکی از مهم ترین فاکتور ها در 

ي جستجو ارتباط کلی بک لینک با محتواي شما براي موتورها. محسوب میشودرتبه بندي سایت ها 
یعنی در هنگام بررسی بک لینک عالوه بر اینکه به مرتبط بودن صفحه مورد نظر توجه ، اهمیت دارد 

 .دارند ، میزان ارتباط کل سایت لینک دهنده با دریافت کننده را هم بررسی میکنند

  

 .کنید از وبسایت هاي معتبر لینک دریافت .2

درنتیجه به افزایش ، ک از وبسایت هاي معتبر نشان دهنده اعتماد آنها به شماست دریافت لین
مرتکب  سیاري از مدیران وبگاه هااشتباهی که ب. میکندمیزان اعتبار سایت شما کمک قابل توجهی 

 و Domain Authority فاکتور  2میشوند این است که در انتخاب وبسایت هاي معتبر فقط به 

Page Authority  وبسایت . فاکتور به راحتی قابل دستکاري هستند 2توجه میکنند درحالی که این
که عالوه بر داشتن لینک پروفایل مناسب ، محتواي غیراسپم داشته باشد یا  ، معتبر وبسایتی است

چه بسیار سایت هایی در سطح  ، و تعداد زیادي لینک خروجی نداشته باشند تولید کننده محتوا باشد
فروش می رسانند ، اینگونه  باال به لینک به 20وجود دارند که تعداد زیادي بک لینک در حد  اینترنت

اصال گزینه مناسبی نیستند و تاثیر  چون ، اي خرید بک لینک انتخاب نکنیدسایت ها را هیچ گاه بر
  .بسیار ناچیزي بر رتبه وبگاه شما خواهند داشت
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 .باشند Nofollowو  Follow لینکها باید ترکیبی از  .3

لینک  مقدار زیادي ساختنینک سازي میتوانید مرتکب شوید ، یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در ل
شما را طبیعی جلوه میدهد و  هاي نوفالو بک لینک Nofollow لینک هاي. استfollow فالو هاي 

فالو اهمیت  لینک هاي نوفالو نسبت به لینک هاي. به افزایش قدرت دامنه کمک بسیاري میکند
گوگل زمانی که متوجه شد محتواي اسپم براي تولید لینک . کمتري دارند ولی بی اهمیت نیستند

این تگ را معرفی کرد و از کم بودن اهمیت آن سخن گفت تا شاید روند  ، درحال افزایش است
بنابراین ساخت تعداد زیادي لینک فالو ، بک لینک هاي شما را غیر .افزایش اسپم را متوقف کند

 .طبیعی جلوه خواهد داد و ممکن است از نظر گوگل شما اسپمر تشخیص داده شوید 

 
  

  

 .بهترین نوع لینک ها هستند ( Contextual ) لینک هاي بین محتوا  .4

. در بین متن قرار گرفته باشند به لینک هایی میگویند کهContextual لینک هاي بین محتوایی یا 
لینک ( باعث افزایش اعتبار دو طرف  ، این نوع لینک دهی درصورتی که بصورت اصولی انجام شود
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به موتورهاي جستجو در شناسایی محتواي وبسایت  ، لینک دهی به منابع. میشود) دهنده و گیرنده 
سایت دیگر داخل متن اشاره میکنید  در واقع وقتی شما به لینکی از. شما کمک قابل توجهی میکند

به موتورهاي جستجو اعالم میکنید که محتواي موجود در این صفحه با صفحه لینک شده مرتبط 
با  ، اعتبار و ارزش سایت شما را در نزد کاربر نیز بیشتر میکند زیراContextual لینک هاي . است

 .مقاله اي که میخواند اعتماد کند مشاهده منابع معتبر به این نتیجه میرسد که میتواند به

  

  
 

 به میزان رقابت کیورد ها توجه کنید .5

چقدر میزان رقابت یک کیورد  هر.  رقابت عامل تعیین کننده میزان نیاز شما به بک لینک است
کسب رتبه هاي باالتر براي آن کیورد سخت تر میشود و نیاز به لینک هاي بیشتر و  ، بیشتر باشد

سایتی را که در کیورد مد نظر  10براي تشخیص میزان رقابت کافی است . یدا میکنیدباکیفیت تري پ
 .هستند را آنالیز کنید 10تا  1شما در رتبه هاي 
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 تعداد لینک هاي خروجی بسیار مهم است .6

اهمیت بسیار  ( External Links ) در تعیین میزان ارزش یک لینک ، تعداد لینک هاي خروجی
، بین تمام لینک هاي موجود در صفحه تقسیم میشود  ( Weight ) زان وزن و ارزشمی. باالیی دارد

همان نکته ایی این .جی کمتر باشد ، بک لینک ارزش بیشتري داردوچقدر تعداد لینک هاي خر پس هر
ته شد ، سایت هایی که تعداد زیادي لینک خروجی دارند براي شما مفید نخواهند است که قبال نیز گف

  .بود

  

  " خرید بک لینک معایب و مزایایی دارد که در زیر یک جمع بندي کلی در این خصوص وجود دارد"  

  

 کاهش زمان با صرف هزینه  

انه چندین میلیون بسیاري از وبگاه هاي بزرگ ماهی ، یعنی اینکه شما باید هزینه کنید و لینک بخرید
ه ضروري است که در برخی از کلمات پر ذکر این نکت ، ت خرید بک لینک می پردازندبتومان هزینه با

رقابت شما چاره ایی جز خرید بک لینک اصولی نخواهید داشت و اگر زمان براي شما مهم است و 
  . مایل هستید در زمان کمتري به صدر نتایج گوگل صعود کنید چاره ایی جز خرید بک لینک ندارید

  همیشگی نیست  

سایت هاي دیگر لینک شما را حذف خواهند کرد  ، ینک هایعنی اینکه به محض نپرداختن هزینه بک ل
آن داشته باشید  و تداوم پس اگر شروع به خرید بک لینک می کنید باید سرمایه الزم را جهت تمدید

البته توجه کنید با قرار گرفتن در صدر نتایج گوگل شما به درآمد خواهید رسید و می توانید هزینه 
  .هاي بک لینک را تامین کنید
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  :سخنی با خوانندگان کتاب من و دوستم گوگل 

ت خرید ببا،  با هزینه هاي بسیار کمچگونه  دبه شما بیاموز تالش می کند کتاب من و دوستم گوگل
دست به کار ، لینک بیلدینگ دستی را دنبال کنید  . لینک اقدام به بهینه سازي وبگاه خود نماییدبک 

البته اگر توان  . دهید تا رشد کنید و به موفقیت دست پیدا کنیدشوید و خودتان به خودتان لینک 
( مالی داشته باشید و در کنار لینک بیلدینگ دستی اقدام به خرید بک لینک از سایت هاي معتبر 

قطعا لینک بیلدینگ شما با  ، به صورت اصولی و منطقی نمایید) تاکید می کنم سایت هاي معتبر 
هد بود و اگر توان مالی ندارید اصال نگران نباشید و با ما در ادامه همراه موفقیت بیشتري همراه خوا

  .باشید 
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  آشنایی با انواع لینک: فصل سوم 
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  :را باید توضیح داد  کلیدي قبل از شروع پروژه لینک بیلدینگ دستی ابتدا چند اصطالح

  

 

  

 (  Follow  –   Nofollow  )   نوفالو و فالو لینک هاي

  : مانند زیر است  html لینک فالو در ساختار

<a href=”http://example.com” rel=”follow” >عنوان لینک</a> 
  

  :مانند زیر است  htmlو لینک نو فالو در ساختار 
  

<a href=”http://example.com” rel=”nofollow” >عنوان لینک</a> 
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را در لینک ها دیده می شود که   ”rel=”nofollow یا  ”rel=” follow اگر دقت کرده باشید وجود
اما این هر یک از این لینک هاي فالو و نوفالو چه اثرگذاري .  بیانگر لینک فالو و یا نوفالو می باشند

در سئو سایت و روند بهینه سازي سایت شما خواهد داشت و بهتر می باشد که کدام یک از لینک 
 . نماییم هاي فالو و نوفالو را استفاده

 تفاوت این دو لینک در سئو چیست؟ 

این دسته از لینک ها بسیار مفید میباشند و همین لینک هاي منجر به ایجاد :  Follow لینک هاي-1
مورد . درس را دنبال کندآبه اسپایدر دستور داده میشود که در این نوع لینک ها . بک لینک میشوند

  .باشد و یا تبادل لینکی فجات داخلی در خود وب سایت ماستفاده ي این نوع لینک ها اشاره به ص

 

اگر سایتی با سایت دیگري تبادل لینک کند به طور معمول باید بدین گونه باشد که لینک هاي درج 
  .انون نمیباشد بلکه یک قرار داد نانوشته در تبادل لینک میباشدقباشد این  Follow شده

 

بدست . ته از لینک ها قرار دارنداین دس Follow ک هايدر مقابل لین Nofollow : لینک هاي-2
نوع لینک ها غیرممکن میباشد زیرا دستور صادر شده از طرف این نوع لینک  وردن بک لینک از این آ

درس آدرس ذکر شده را دنبال کرد و این آجستجو به صورت زیر میباشد که نباید  ها به موتورهاي
  .چنینی میباشدبراي ذکر منبع و موارد این  فقط 

  

درصد لینک هایی که به خودتان می دهید  30تا  20دقت کنید در پروژه لینک بیلدینگ شما باید بین 
درصد را به خاطر  30تا  20به صورت نو فالو باشند چرا؟ بعدا توضیح خواهم داد فعال شما این عدد 

  .بسپارید
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متوجه شدید لینک ها به دو دسته فالو  خوب حاال که شما به صورت کلی با انواع لینک آشنا شدید و
توضیح داده شد بک  همانطور که قبال . لینک می پردازیمو نو فالو تقسیم می شوند به توضیح بک 

  .مختلفی دارد ظاهري ما می دهد و شکل هايلینک یعنی همان لینکی که یک سایت به سایت ش

 

 از لحاظ محل قرار گیري در ( که یک سایت به شما می دهد بک لینک ظاهري انواع شکل هاي
  : )داخل سایت ها 

  لینک در پیوندها یا همان لینکدونی-1

  لینک در داخل مطالب-2

  لینک به صورت منبع در پایین مطلب-3

  لینک از یک عکس-4

  Co-Citationلینک به صورت -5

 

تا به موفقیت  ، روش باال براي لینک سازي استفاده کنید 5شما باید در پروژه لینک بیلدینگ خود از 
ه شد شما باید پروژه لینک بیلدینگ خود را بر دو اصل زیر تدر واقع همانطور که گف، پیدا کنید دست 

 :استوار کنید 

  

  درصد لینک ها به صورت نو فالو 30تا  20ساخت -1

  روش لینک دادن باال 5استفاده ترکیبی از -2
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که این تقسیم بندي را گوگل عرضه کرده و  یک تقسیم بندي مهم نیز در خصوص بک لینک وجود دارد
  :در رتبه بندي سایت ها از آن استفاده می کند 

  )طبیعی(بک لینک هاي ارگانیک -1

  )غیر طبیعی(بک لینک هاي غیر ارگانیک -2

 

لینک هایی از دید گوگل ارگانیک و طبیعی هستند که قوانین گوگل را رعایت کرده باشند این قوانین 
  خی مخفی هستندبرخی شفاف و بر

 

  طبیعی داراي شرایط زیر است غیر لینک: 

  باشدبه صورت دو طرفه :  

  یعنی اینکه تو به من لینک بده و من هم به تو لینک می دهم کاري اشتباه و بیهوده است

 غیر طبیعی است  روند گرفتن بک لینک:  

نید که از دید گوگل کامال بازه زمانی کوتاه شما تعداد زیادي بک لینک دریافت ک کیعنی اینکه در ی
  غیر طبیعی است

 عدم تنوع در بک لینک ها :  

یعنی اینکه تمامی لینک هاي شما فالو باشند غیر طبیعی است و یا همه لینک هاي شما از بخش 
  غیر طبیعی است نیز پیوندها یا همان لینکدونی دیگر سایت ها باشد
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 است  گرفتن بک لینک فقط با یک یا دو کلمه خاص:  

لینک کرده باشند که  "فروشگاه اینترنتی "عنی اینکه سایت هاي دیگر شما را مثال فقط با عنوان ی
  . کامال غیر طبیعی است

  

  اما یک لینک هاي طبیعی و ارگانیک داراي شرایط زیر هستند:  

  درصد آنها نو فالو می باشند 30تا  20حداقل  
  اشد طبیعی ب تعدادروند بک لینک گیري از لحاظ زمانی و  
  لینک از پیوندها یا عکس یا متن و یا منبع و ( متنوع باشنداز نظر شکل لینک ها(...  
 کلماتی که به شما لینک شده متنوع باشند و حداقل در پنج کلمه متفاوت لینک شده باشید  
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 آغاز پروژه لینک بیلدینگ:فصل چهارم 
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ذکر یک نکته ضروري است که می در ابتدا  ، گ را آغاز کنیمخوب حاال می خواهیم پروژه لینک بیلدین
  :ه این است که تکامال با شکست مواجه کند و آن نکند پروژه لینک بیلدینگ شما را توا

  

همه ي بنویسید ، سعی کنید از خودتان مطلب  ، استفاده نکنید مطالب کپیهیچگاه در وبگاه خود از 
  . نماییدپ یخودتان جمله بندي کنید و تاسعی کنید ه باشد مطلب باید از ذهن خودتان تراوش کرد

  

اگر در وبالگ و یا فروشگاه تان چیزي از خودتان ننوشته اید و مطالب را از وبالگ ها ، تاکید می کنم  
پروژه لینک بیلدینگ را اصال شروع نکنید زیرا وقت ، و فروشگاه هاي مختلف در اینترنت کپی کرده اید 

تاکید می کنم به هیچ نتیجه ایی ، تلف کرده اید و به هیچ نتیجه ایی نخواهید رسید  خود را بیهوده
  . نمی رسید و با شکست مواجه خواهید شد

  

براي شروع پروژه لینک بیلدینگ ابتدا کلماتی که مایل هستید با آنها در صدر نتایج گوگل قرار بگیرید 
  :ایی می کنم من با یک مثال شما را راهنم، را استخراج نمایید 

  :هنگ دارم و کلمات زیر را به عنوان هدف براي خود قرار می دهم نه دانلود آمن یک وبالگ در زمی

o دانلود آهنگ  
o جدید دانلود آهنگ  
o دانلود آهنگ رایگان  
o دانلود آهنگ ایرانی  
o سایت دانلود اهنگ  
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به شما دادم از  دقت کنید با توضیحات قبلی که ، من پنج کلمه را براي خودم هدف قرار می دهم
 30تا  20درصد لینک هایی که قرار است به سایتم بدهم می بایست هر کدام از کلمات باال  100

  .درصد لینک را شامل شود

  لینک داده شده  1000می بایست از  ، لینک داده باشم 1000اگر من بعد از یک ماه به سایتم
به همین  و  گ جدیددانلود آهن: ن آعدد از  200باشد و  دانلود آهنگ :عدد آن کلمه  200

  . ترتیب بقیه کلمات باشند

  باشد از دید گوگل بک لینک هاي من  دانلود آهنگ: لینک با کلمه  1000اگر همه ي این
  .ر نتایج جستجو قرار نخواهم گرفت کامال غیر طبیعی خواهند بود و هیچگاه در صد

  بین  ، لینک 1000پس باید از این . عی است غیر طبی، باشند نیز  فالولینک  1000اگر تمام این
همچنین اگر تمامی این لینک ها از بخش لینکدونی  . باشند نو فالوعدد از آنها  300تا  200

توجه کنید لینک هاي . یا همان بخش پیوند هاي سایت هاي دیگر باشد نیز غیر طبیعی است 
  . باید ترکیبی بوده که قبال توضیح داده شد

  

ه کامال با پروژه لینک بیلدینگ آشنا شدیم می خواهیم کار را شروع کنیم اما سوال این خوب حاال ک
  :است من چگونه براي سایتم لینک سازي کنم

  

  شما باید شروع کنید به ساخت وبالگ در سیستم هاي وبالگدهی رایگان موجود در : پاسخ
  سطح اینترنت
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مه روزانه تهاي این کتاب لیست شده اند را در برناوبالگدهی را که در ان هاي شما باید ابتدا سیستم
و در داخل وبالگهایی که می سازید مطلب بنویسید و سپس  نها وبالگ بسازیدخود قرار دهید و در آ

  . وبالگ یا فروشگاه تان را لینک کنید

  

  :نه اینکار را بکنید ساده به شما آموزش می دهم که چگو من با یک مثال

  ابتدا کلمات هدف را براي خودم  ، عینک آفتابیدارم در زمینه  اینترنتی فروشگاهمثال من یک
  :تعیین می کنم 

o عینک آفتابی  
o خرید عینک آفتابی  
o فروشگاه عینک آفتابی  
o عینک آفتابی مردانه  
o عینک آفتابی زنانه 

  

و یک وبالگ با عنوان فروشگاه عینک می روم  میزبان بالگمن ابتدا به سراغ سیستم وبالگدهی 
ه و پست تفتابی مردانه داخل این وبالگ نوشابی ایجاد می کنم و یک مطلب با عنوان عینک آآفت

  می کنم 

در بخش پیوندهاي این وبالگ در میزبان بالگ  عینک آفتابی: سپس فروشگاه اصلی خودم را با عنوان 
ایجاد  براي فروشگاهم عینک آفتابی: به همین سادگی من یک بک لینک با کلمه . لینک می کنم 

  .کردم
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رفته و همین کار باال را در این سیستم پیاده می کنم  دیبا بالگسپس به سراغ سیستم وبالگدهی 
  .عینک آفتابی دارم: حاال من دو عدد بک لینک با عنوان 

آهستگی و باید به  گپروژه لینک بیلدین ، ال توضیح دادمخوب براي امروز کافی است چرا؟ چون قب
عدد وبالگ ایجاد کنم و  30 وزاگر من امر، د از دید گوگل طبیعی و ارگانیک باشد باشد و بایپیوسته 

پس عجله نکنید و روند طبیعی  ، از دید گوگل غیر طبیعی خواهد بود، فروشگاهم را در انها لینک کنم 
  . را طی کنید

ساخت و  همین برنامه را فردا ادامه خواهم داد و در سیستم هاي وبالگدهی دیگر وبالگ خواهم
دقت کنید روزهاي بعد به آهستگی روند وبالگ سازي را افزایش  ، فروشگاهم را لینک خواهم کرد

  . عدد وبالگ بسازید و روزهاي بعد تعداد را بیشتر کنید 4مثال روز دوم  ، دهید

  

 این  ، اهید کردقطعا به نتایج اولیه گوگل صعود خو ، این پروژه لینک بیلدینگ را ادامه دهید
ذیر است و کسانی که هم اینک در صدر نتایج گوگل قرار دارند نیز پواقعیت انکار نا یک

 . را دنبال کرده اند شک نکنیدهمین پروژه لینک بیلدینگ 

  

را افزایش دهید و بر همین اساس می بایست تالش بیشتري  ساخت وبالگشما باید هر روز روند 
 60احتماال در روز ، دو عدد وبالگ ساختید  طوز اول فقاگر در ر ، را صرف نماییدکنید و وقت بیشتري 

اما قطعا شما را به  ، ن بر استجاد کنید که بسیار وقت گیر و زماعدد وبالگ ای 30ام می بایست 
موفقیت چشمگیري خواهد رساند و ترافیک بسیار باالیی را با قرار گرفتن در صدر نتایج جستجو براي 

ورد و قرار گرفتن در صدر نتایج جستجو یعنی کسب درآمد میلیونی وبگاه شما به ارمغان خواهد آ
  . براي شما به عنوان مدیر یک وبالگ یا فروشگاه
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  نکته قابل ذکر این است که وبالگ سازي براي شما چند خاصیت عمده دارد:  

  . باعث می شود تا وبگاه اصلی شما در نتایج جستجو باال بیاید .1
اراي بازدید خواهند بود و به بازدید وبگاه اصلی شما کمک وبالگهایی که می سازید خود د .2

  . خواهد کرد
پس از مدتی وبالگ سازي شما گنجینه ارزشمندي از تعداد زیادي وبالگ در اختیار خواهد  .3

 . داشت که توسط آنها می توانید به سئو سازي وبگاه هاي جدید بپردازید

فروش بک لینک به دیگران کنید و کسب  با داشتن تعداد زیادي وبالگ می توانید اقدام به .4
 .درآمد نمایید

 

حاال می خواهیم یک جمع بندي کلی از مباحث باال داشته باشیم و خالصه ایی کوتاه و مفید از 
  :عملیات لینک بیلدینگ را عنوان کنیم 

 . درصد بک لینک ها باید نو فالو باشد 30تا  20بین  .1

 . ه انجام شودلینک دادن باید به صورت آهسته و پیوست .2

 . )کلمه 5حداقل (لینک ها باید شامل کلمات مختلف و هدف باشد .3

در سیستم هاي وبالگدهی مختلف وبالگ بسازید و (لینک باید از دامنه هاي مختلف باشد .4
 . )سیستم وبالگدهی 20خودتان را لینک کنید حداقل 

 . درصد بیشتر باشد 20مجموع لینک هاي یک کلمه نباید از  .5

 .باید متنوع باشند لینک ها  .6
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  اینکهاما منظور از اینکه لینک ها باید متنوع باشند یعنی  : 

 لینک از عکس 

 لینک داخل متن 

 لینک به عنوان منبع 

 لینک در پیوندها یا همان لینکدونی 

  لینک به صورتco-citation 

  

  :توضیح انواع لینک 

  

 پیوندها یا  "ي بخشی به نام هر سیستم وبالگدهی دارا:  لینک در پیوندها یا لینکدونی
است کافی است بعد از ساخت  و گذاشتن مطلب داخل وبالگ به این بخش  "لینکدونی 

 مراجعه کرده و وبگاه اصلی خود را با کلمه هدف لینک کنید 

  

 

  بعد از ساخت وبالگ و در هنگام نوشتن مطلب داخل وبالگتان کافی است : لینک از عکس
دهید و پس از انتخاب عکس مورد نظر و کلیک روي آیکون  یک عکس داخل مطالب قرار

  عکس مورد نظر را با کلمه هدف به وبگاه تان لینک کنید ، لینک در ادیتور
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  کلمه هدف را داخل  ، بعد از ساخت وبالگ و هنگام نوشتن متن پست :لینک داخل متن
سپس روي گزینه لینک  مطالب به طور کامال طبیعی جاگذاري کرده و سپس آنرا انتخاب کنید

 داخل ادیتور کلیک کرده و با کلمه هدف وبگاه تان را لینک کنید 

  

 

  بعد از ساخت وبالگ و نوشتن متن پست کافی است در انتهاي  :لینک به عنوان منبع
 شته و و به وبگاه تان لینک کنید مطلب منبع را با کلمه هدف نو

 

  

  لینک به روشco-citation  :د از ساخت وبالگ و نوشتن مطلب مورد در این روش بع
 : نظرتان به شکل زیر عمل می کنید

  :فرض کنید من یک مطلب نوشته ام در مورد عینک آفتابی در پایان و در خط آخر می نویسم 

بیشتر و خرید عینک آفتابی به براي مشاهده عینک هاي آفتابی مشتري گرامی "
yoyrshop.comhttp:// مراجعه کنید"  

عینک هاي آفتابی و خرید : در این نوع لینک دهی گوگل ضمن دنبال کردن لینک وبگاه شما دو کلمه 
  عینک آفتابی را به عنوان کلمات کلیدي تشخیص داده و براي این دو کلمه به شما امتیاز خواهد داد
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هفته ایی یکبار آپدیت کرده و داخل ، کرده اید  سعی کنید وبالگهایی را که ایجاد: نکته بسیار مهم 

  .تا ارزش بک لینک هایی که به وبگاه اصلی تان داده اید افزایش یابد ، آنها مطالب جدیدي قرار دهید

این مورد را حتما رعایت کنید زیرا آپدیت کردن وبالگها بخش اعظمی از برنامه لینک بیلدینگ شما را 
  . تشکیل می دهد

  

آموزش داد که چگونه وبگاه خود را در گوگل بهینه سازي کنید و  به شما دوستم گوگلکتاب من و 
کافی است شروع کنید و پشتکار داشته باشید و با کمی صبر . در صفحه اول نتایج گوگل قرار بگیرید 

 فکر نکنید در هفته هاي اول به نتیجه دلخواه خواهید رسید و باید . و حوصله طعم موفقیت را بچشید
  . حتما صبر و حوصله به خرج دهید

 . پروژه لینک بیلدینگ زمان بر است ولی نتایج خوبی را براي شما به همراه خواهد داشت
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از شما دعوت می کند با ساخت یک فروشگاه  فروشگاه ساز رایگان هشتدر پایان تیم طراحی 
  . الکترونیک وارد شوید اینترنتی رایگان در فروشگاه ساز هشت به دنیاي تجارت

  

 http://8n8.ir                                                                                     :آدرس فروشگاه ساز هشت 
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  :پیوست کتاب 

  : براي پروژه لینک بیلدینگ لیست برخی از سیستم هاي وبالگدهی پیشنهادي
http://mizbanblog.com 

http://avablog.ir 

http://dibablog.com 

http://haniablog.com 

//asemanblog.comhttp: 

http://mihanblog.com 

http://rozblog.com 

http://blogfa.com 
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