تاثیر بک لینک در بازاریابی آنالین
احتًبالً َیبسی َیظت کّ آخزیٍ يغهت يزثٕط ثّ ثبساریبثی آَالیٍ را اس يؼبٔراٌ ثبساریبثی آَالیٍ جٓت درک ایذِء
اؿهی ایجبد ثک نیُک ،دریبفت ًَبییذ .ثذٌٔ ایٍ ثک نیُک ْبٔ ،ة طبیت ػًب لذرت ٔ تٕاَبیی تٕطعّ را َخٕاْذ
داػت؛ ٔ ثذٌٔ ایٍ لذرت ،تٕاَبیی حزکت ثّ طًت ثبال در يٕتٕرْبی جظتجٕ را َخٕاْیذ داػت.
حتی سرَگ تزیٍ ٔ داَب تزیٍ يؼبٔراٌ ثبساریبثی آَالیٍ ْى يججٕر ثّ اعتزاف ػذَذ؛ کّ اَجبو ایٍ کبر(ایجبد ثک
نیُک) آَغٕر کّ يی گٕیُذ طبدِ ًَی ثبػذ.
●حجى سیبد ثک نیُک ،خیهی ْى خٕة َیظت
ثذطت آٔردٌ حجى سیبدی اس نیُک ْب ثزای ٔة طبیت ػًب نشٔيًب ثّ يٕفمیت ٔة طبیت ػًب کًک َخٕاْذ کزد.
ًْچُیٍ ٔة طبیت ػًب ثزای ثذطت آٔردٌ رتجّ ثبال در يٕتٕرْبی جظتجٕ َیبس ثّ ثک نیُک ْبیی ثب کیفیت ثبال
دارد.ايب گبْی دػٕار اطت کّ ثذاَیذ چّ چیشی ثبعث ثٓتز ػذٌ کیفیت در ایجبد ثک نیُک يی ػٕد .ایٍ ػزایظ
ًْبٌ جبیی اطت کّ ثبیذ تؼخیؾ دْیذ کّ َیبس ثّ تٕؿیّ ْبی يؼبٔراٌ ثبساریبثی ایُتزَتی داریذ ٔ ،یب فمظ در
حبل تهف کزدٌ ٔلت خٕد ْظتیذ.
●ضزٔرت ٔجٕد يتٍ ْبی ْ Anchorذفًُذ
ُْگبيی کّ ثّ دَجبل ایجبد ثک نیُک ثزای ٔة طبیت خٕد ْظتیذ ،در اثتذا َیبس ثّ يتُٓبی ْ anchorذفًُذ داریذ.
ْز چُذ تًبیهی ثّ اطتفبدِ اس يتُٓبی يؼبثّ در جبْبی دیگز َذاریذ ،ثب ایٍ حبل گٕگم ایٍ يٕضٕع را ثّ رٔع
ثذی ثّ ػًب گٕػشد خٕاْذ کزد .ػًب يی خٕاْیذ  2تب  3عجبرت يختهف ًْزاِ ثب َبو يُبطجی اس ٔة طبیت خٕد
در ثک نیُک ْب اطتفبدِ ًَبییذ .اگز ْیچ چیش دیگزی ثّ جش نیُک تـٕیزی ثذطت َیبٔردیذ ،اعًیُبٌ حبؿم فزيبییذ
کّ ؿبحت ٔة طبیت يتٌٕ  ٔ anchorیب َبو ٔة طبیت ػًب را در تگ دگز طبس )(alt tagتـٕیز خٕد اطتفبدِ يی
کُذ.
●تٕجّ ثّ نیُکٓبی ٔرٔدی ٔ خزٔجی
گٕگم ثّ ٔة طبیت ْبیی کّ نیُک ػًب در آَٓب ٔجٕد دارد تٕجّ کزدِ ٔ پض اس ثزرطی ،تـًیى يی گیزد کّ چّ
يمذار يُفعت ثّ ٔة طبیت ػًب ثزطبَذ .یک طبیت ثب تعذاد سیبدی نیُک ٔرٔدی لذرت ثیؼتزی ثّ ٔة طبیت
ال
ػًب خٕاْذ دادًْ .چُیٍ نیُک ػذٌ ثب ٔة طبیتی کّ پز اس نیُک ْبی خزٔجی ثی کیفیت يی ثبػذ ،احتًب ً
ًَی تٕاَُذ کًک يٕثزی ثزای ٔة طبیت ػًب ثبػُذ.
●رتجّ  ًّْ ،چیش َیظت
طعی کُیذ جشء آٌ دطتّ اس ؿبحجبٌ ٔة طبیت َجبػیذ کّ غیز اس رتجّ ثُذی ٔة طبیت خٕد چیش دیگزی ًَی
ثیُُذ .طبیت ْبیی ثب رتجّ ثُذی ْبی ثبال ْى ْظتُذ کّ نیُک آَٓب دارای ارسع چُذاَی ًَی ثبػذ .ثّ خـٕؽ
ال ؿذق يی کُذ .اطتفبدِ اس
ٔة طبیت ْبیی کّ الذاو ثّ فزٔع نیُک يی کُُذ ،ایٍ يٕرد درثبرِ آَٓب کبي ً

ال ٔاضح ٔ رٔػٍ خٕاْذ ػذ.در
عجبراتی يبَُذ"پزداخت تٕطظ" " حًبیت يبنی تٕطظ" در ثزخی ٔة طبیت ْب کبي ً
ایٍ ؿٕرت گٕگم ثّ چُیٍ ٔة طبیت ْبیی اجبسِ داػتٍ رتجّ ْبی ثبال را َخٕاْذ داد .پض ػزٔع کُیذ  .يؼبٔراٌ
ٔلت ػًب را تهف َخٕاْذ کزد.
●تًزکش ثز رٔی ارتجبط يغبنت ثب ثک نیُک ْب
فزف کُیذ يغبنت ٔة طبیت ػًب در يٕرد يٕاد ػیًیبیی لزيش رَگ اطت ٔ ػًب یک ثک نیُک در طبیتی ثب
يغبنجی در يٕرد يٕاد ػیًیبیی ثب رَگ ثُفغ ایجبد کزدِ ایذ .ایٍ نیُک ثب ارسع اطت ايب َّ ثّ اَذاسِء یک طبیت
ثب يغبنجی در يٕرد يٕاد ػیًیبیی لزيش  .پض اعًیُبٌ حبؿم فزيبییذ ثک نیُک ْبی ایجبد ػذِ در يکبٌ يُبطت
ٔ يزتجظ لزار يی گیزد ٔ تٕجّ داػتّ ثبػیذ کّ آٌ يحم ثّ چّ ؿٕرت ثٓیُّ طبسی ػذِ اطت.
اگز يبنک یک ٔة طبیت ثّ ػًب حك اَتخبة در داػتٍ نیُک در یکی اس ؿفحبت ثب عُٕاٌ ْبی "درثبرِ يب" ٔ یب "
درثبرِ يٕاد ػیًیبیی لزيش" ػًب کذاو یک اس ایٍ ؿفحبت را اَتخبة يی کُیذ؟ يغًئُبً داػتٍ نیُک در ؿفحّء
ثٓیُّ طبسی ػذِء " درثبرِء يبدِ ػیًیبیی لزيش" ارسػًُذ تز يی ثبػذ.
●ثزرطی يظبئهی غیز يؼخؾ تٕطظ يؼبٔراٌ ثبساریبثی آَالیٍ
تٕجّ داػتّ ثبػیذ يظبئم َب يؼخؾ را ثّ ؿٕرت َبْحـٕؽ تٕطظ يؼبٔراٌ ثزرطی ًَبییذ .ثّ عُٕاٌ يثبل در
ْز يٕتٕر جظتجٕ ثتٕاَیذ در  cacheتبیپ ًَبییذ .اس عزیك آدرص ایُتزَتی ثّ دَجبل ٔة طبیت ْبیی ثبػیذ کّ ثّ
تبسگی ایُذکض ػذِ ،ايب يعُی ایٍ سيبٌ ( تبریخ ایُذکض ػذٌ) چیظت ٔ چّ کبری اَجبو يی دْذ؟
احتًبل داػتٍ ػبَض ثٓتز ثب ٔة طبیت ْبیی کّ ظزف  45-33رٔس گذػتّ ثزرطی َؼذِ ثبػذ ،ثیؼتز اطت.
انجتّ يکبٌ يُبطجی ثزای نیُک ًَی ثبػذ .ايب ثعضی اس دايُّ ْب ارسع ثیؼتزی َظجت ثّ دیگزاٌ در ایٍ نیُک
ْب دارَذ .ثّ عُٕاٌ يثبل داػتٍ ثک نیُک اس دايُّ ْبی  .eduثٓتز اس داػتٍ ثک نیُک اس  .comيی ثبػذ ايب
دايُّ ْبی  .infoارسع کًتزی دارَذ .تًبيی ایٍ فبکتٕرْب در ارسع گذاری تالػٓبی ٔة طبیت ػًب در ایجبد ثک
نیُک يحبطجّ خٕاْذ ػذ.
●آیب ٔجٕد ػجکّ ْبی اجتًبعی در ثبساریبثی ایُتزَتی اًْیت دارد؟
ًّْ يب نیُک ثبر ْبی کٕچک در پبییٍ يغبنت ٔثالگ ْب ٔ یب تبالرْبی گفتگٕ را دیذِ ایى  :فیض ثٕک ،دیگ ،ردیت،
تٕیتز ٔ  ...آیب تًبیم ثّ ایجبد ثک نیُک ثزای ٔة طبیت خٕد ثب ػجکّ ْبی اجتًبعی داریذ! فکز يی کُیذ ثب لزار
گزفتٍ نیُک ػجکّ ْبی اجتًبعی در ٔة طبیت ػًب چّ اتفبلی خٕاْذ افتبد؟
ثهّ درطت حذص سدیذ ،ایٍ نیُک ْب ثّ تُٓبیی ارسع خبؿی َذاػتّ ،ايب گٕگم ثّ عٕر فشایُذِ ای ثّ دَجبل ٔة
طبیت ْبی " فعبل" ثزای تعییٍ تٕاَبیی ْبی ٔة طبیت ْظتُذ .انجتّ ثّ یبد داػتّ ثبػیذ ،لبٌَٕ اؿهی ٔ
اطبطی در ایٍ يٕرد يزتجظ ثٕدٌ يغبنت ثب ثک نیُک ْب يی ثبػذ.
●آیب اس ثک نیُک ْبی ٔاضح اطتفبدِ يیکُیذ؟
ُْگبيی کّ ثزای ٔة طبیت خٕد ثک نیُک ایجبد يی ًَبییذ ،آیب ثّ کذ ْبی ثزَبيّ َٕیظی ؿفحبت آٌ تٕجّ يی
ًَبییذ؟ آیب در ثزَبيّ َٕیظی آٌ طبیت کذ ْبی redirectاطتفبدِ ػذِ اطت؟ آیب يت دیتب ْبی آٌ ٔة طبیت
""nofollowيی ثبػذ؟ اگز ثّ ایٍ ؿٕرت اطت ،ایٍ ثک نیُک ثزای ٔة طبیت ػًب ثی فبیذِ خٕاْذ ثٕد.

ایٍ کذ ْبی ثزَبيّ َٕیظی ثّ يٕتٕرْبی جظتجٕ خٕاُْذ گفت کّ نیُکی ثزای پیَٕذ َذارَذ .ثّ ًْیٍ دنیم
اتـبل ثب چُیٍ ٔة طبیت ْبیی ثزای ٔة طبیت ػًب ارسػی ایجبد َخٕاْذ کزد .پض اس پیَٕذ ثب ثک نیُک ْبی
) cleanکبيالً يؼخؾ) اعًیُبٌ حبؿم فزيبییذ.
در َٓبیت طعی کُیذ خٕد را ًْبُْگ ثب طزعت تغییزات اطتزاتژی ْبی يُبطت ٔ پیؼُٓبدات يٕثز ثبساریبثبٌ
آَالیٍ ًْبُْگ ًَبییذ .سیزا ًْٕارِ ٔة در حبل تغییز ٔ تحٕل يی ثبػذ .ایجبد ثک نیُک ثزای ٔة طبیت َیبس ثّ
تالع ٔ ؿزف سيبٌ داػتّ ٔ ًْچُیٍ لبعذتًب تًبیهی ثّ ْذر دادٌ طزيبیّ خٕد ،ثب عذو تٕجّ ثّ چُیٍ َکبتی
َخٕاْیذ داػت.
پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجبسي
ْى اكٌُٕ ثزاي يؼبٔرِ رايگبٌ تًبص حبؿم فزيبئیذ:
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