
 

 

 

 

سئو مهم    ی ها برا   نکی چرا ل 

 ؟ هستند 
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 سئو مهم هستند؟ يها برا نکیچرا ل
 .چرا لینک ها براي سئو مهم هستند. سوالی بسیار اساسی در سئو

 .بوده اند و هنوز هم اهمیت بسیاري دارندلینک ها از دیرباز در سئو داراي اهمیت فراوانی  

و تاثیر آنها را بر  (Internal & External Links) در این مقاله اهمیت لینک هاي داخلی و داخلی
 .روي سئو سایت را بررسی می کنیم 

 .در سال هاي ابتداي شروع به کار سئو، کسب رتبه در صفحه نتایج جستجو بسیار ساده بود

اساس ساختاري شخص کلمات کلیدي را در ساختار و محتواي سایت خود استفاده می تنها کافی بود بر  
 .کردید

قبل از پیدایش الگوریتم هاي پیشرفته موتورهاي جستجو، استفاده از کلمات کلیدي ساده ترین راه براي  
 .کسب رتبه بندي صفحات بود

 .منطق این استراتژي سئو ساده بود

یک صفحه وب بیشتر استفاده می شد، احتماال این عبارت، موضوع  هرچه یک عبارت کلمه کلیدي در  
 .اصلی آن صفحه بود

متاسفانه، متخصصان سئو در آن زمان از این استراتژي استفاده می کردند و تا حد امکان کلمات کلیدي 
 .مورد نظر در صفحات وب سایت قرار می دادند

ه بیش از حد کلمات کلیدي) شناخته (استفاد Keyword Spamming این روش امروزه به عنوان
 .شده است و باعث پنالتی شدن سایت می شود
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امروزه براي ارزیابی و رتبه بندي سایت ها روش هاي جدیدتري مورد نیاز است. بنابراین براي سئو کردن  
 .سایت ها باید کاري فراتر از تحلیل محتواي صرف انجام داد

 PageRank ظهورگوگل و

 
 

از طریق همکاري بین بنیانگذاران آن یعنی لري پیج و سرگئی برین شروع به کار   1996گوگل در سال  
 .کرد
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ساخته شده بود که لري پیج  PageRank الگوریتم رتبه بندي اولیه موتور جستجو براساس الگوریتم
 .خود یعنی پیج بنا نهاده بودهنگام تحصیل در مورد بازیابی اطالعات در دانشگاه استنفورد، ایجاد و به نام  

 .ایده اصلی آن، استفاده از لینک یا لینک هاي بین صفحات وب به عنوان یک عامل رتبه بندي بود

” PageRank  از با شمارش تعداد و کیفیت لینک هاي یک صفحه کار می کند تا تخمین تقریبی 
است که وب سایت هاي مهمت  این  اساسی  هاي اهمیت وب سایت کسب کند. فرض  لینک  احتماال  ر 

 ”.بیشتري را از وب سایت هاي دیگر دریافت می کنند

نگران نباشید. این یک الگوریتم ثبت شده است  PageRank الگوریتم درمورد کسب اطالعات با موضوع
 .العات مربوط به آن را به راحتی می توانید در اینترنت پیدا و مطالعه کنیدو اط

باید بدانید که مستندات این الگوریتم بسیار فنی است و براي درك کامل آن نیاز به دانش برنامه نویسی 
 .پیشرفته و دانش ریاضی دارید

ارزیابی لینک ها توسط گوگل،   به جاي خواندن تمام جزئیات نهفته در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل و
 .شاید بهتر باشد که بدانیم حتی چرا این الگوریتم در وهله اول به لینک ها توجه می کند 

 

 

 

 

 

 

https://www.searchenginejournal.com/google-pagerank-explained/350630/
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 انواع لینک: لینک هاي داخلی ، لینک هاي خارجی و لینک هاي ورودي 

 

صفحه به صفحه لینک یا هایپرلینک یک شیء قابل کلیک در یک صفحه وب است که کاربر را از یک  
 .دیگر هدایت می کند 

 .ممکن است لینک ها به صورت متن، تصویر و یا دکمه ظاهر شوند

ما می توانیم لینک ها را بر اساس مقصد لینک طبقه بندي کنیم، چه اینکه این لینک کاربران را به سمت 
 .صفحه دیگري در همان سایت یا وب سایت دیگري سوق دهد 

لینک هایی هستند که صفحات موجود در یک وب  : Links) (Internal داخلی   هاي  لینک. 1

 .سایت را به یکدیگر متصل می کنند 
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موتورهاي جستجو با نگاه کردن به نام دامنه سایت این موضوع را تعیین می کنند. اگر لینک هاي یک  
داخلی در نظر گرفته صفحه به صفحات دیگر در همان دامنه پیوند پیدا کنند، آن لینک ها لینک هاي  

 .می شوند

اگر بنا به دالیلی وب سایت شما بیش از یک دامنه داشته باشد، موتورهاي جستجو این نوع اتصال یا  
 .در نظر می گیرند  (External Link) پیوند را به عنوان لینک خارجی

با لینک هایی هستند که از وب سایت هاي   : Links) (Inbound ورودي  هاي  لینک. 2 دیگر 

 .دامین هاي متفاوت به سایت شما لینک داده اند



 
 

 

 ۸ 

لینک هایی در وب سایت شما هستند که به وب  Links): (Outbound خروجی  هاي  لینک. 3

 .سایت هایی با نام دامنه متفاوت پیوند یا لینک دارند
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باال براي تمرکز لینک هاي ورودي: دریافت طبیعی لینک (لینک سازي) از صفحات با کیفیت  

 دریافت مزایاي بیشتر سئو 

بیشترین  (Inbound Links) از میان سه نوع لینکی که در باال به آن اشاره کردیم، لینک هاي ورودي
 .مزیت را براي سئو سایت دارند

 .اما به دست آوردن این نوع از لینک ها نیز بسیار سخت است

 شما   که  هستند  خاص  موضوع  یک  در  اعتماد  قابل  و  معتبر  دوستانی  مانند  باال  کیفیت  با  صفحات 

 .هستند معتبر و اعتماد قابل صفحات  این کنید. می مراجعه آنها به مشاوره براي

هر زمان که هر صفحه وب به یک صفحه وب دیگر لینک داده می شود، تولیدکننده محتوا که از این 
 .لینک استفاده کرده به دلیل خاصی این کار را انجام داده است



 
 

 

 ۱۰ 

غالبا آنها صفحه اي را که به آن لینک می شوند دوست دارند زیرا داراي اطالعاتی است که از آنها در 
 .زمینه هاي خاصی پشتیبانی می کند 

از طرف دیگر، برخی از نویسندگان به دلیل مخالفت به صفحات دیگر لینک می دهند زیرا ممکن است  
 .کنند یا با آن موافق نیستند لینک می دهندآنها به صفحه اي که می خواهند از آن انتقاد  

 .با این حال، هر دو نوع این لینک ها براي صفحه اي لینک را دریافت کرده خوب هستند

 .خواه محتوا مورد پسند واقع شود یا از آن انتقاد شده باشد

واکنش   در هر دو صورت، نشان دهنده این است که محتواي شما یک محتواي با کیفیت است باعث ایجاد
 .شده است

اگر محتواي یک صفحه باعث می شود کسی در مورد آن صحبت کند، نشان از اقتدار، اعتبار یا قابل اتکا 
 .بودن آن صفحه دارد

 .بنابراین، لینک هاي موجود در صفحات مانند رأي اعتماد، اعتبار و قدرت هستند

دریافت کند در واقع آراي بیشتري را به دست بنابراین هر چه یک صفحه لینک هاي ورودي بیشتري را 
 .آورده که باعث افزایش رتبه آن در صفحه نتایج جستجو خواهد بود

 .با این حال، تعداد لینک هایی که یک صفحه به دست می آورد، خیلی مهم نیست

 .گوگل کیفیت لینک ها را نیز ارزیابی می کند

 هیچ کس دوستان جعلی را دوست ندارد 



 
 

 

 ۱۱ 

 .ت شما آدم هاي جعلی را فورا شناسایی می کنید. سایر اوقات، این کار چندان هم آسان نیستگاهی اوقا

 .همین مسئله در مورد گوگل در ارتباط با صفحات وب نیز صادق است

 :لینک ها که به مانند راي اعتماد به محتوا هستند به راحتی و از شیوه هاي زیر می توانند جعل شوند

 فروم هاي آنالین .۱

 نت هاي وبالگ ها کام .۲

 مطالب مهمان  .۳

 ویکی ها  .٤

 پروفایل هاي شبکه هاي اجتماعی  .٥

 دایرکتوري مقاالت  .٦

 سایت هاي پرسش و پاسخ  .۷

 (Social Bookmarking) نشانه هاي اجتماعی  .۸

 .به این ها در سئو، لینک هاي مصنوعی گفته می شود



 
 

 

 ۱۲ 

 .هستند اما نه همیشه گاهی اوقات، گوگل بالفاصله تشخیص می دهد که این لینک ها جعلی 

 .شناسایی لینک هاي مصنوعی از طرف گوگل ممکن است مدت زمانی طول بکشد

ایجاد لینک هاي مصنوعی عواقب منفی را براي سایت ها در پی دارند. به زبان ساده تر ممکن است باعث 
 .پنالتی شدن سایت شود

ی که کیفیت لینک ها را بررسی می رتبه صفحاتی که لینک هاي مصنوعی کرده اند با فاکتورهاي مختلف
 .کنند دچار آسیب می شود (سایت پنالتی شده و رتبه خود را از دست می دهد) 

 .گوگل Manual Action فاکتورهایی مانند به روز رسانی الگوریتم ها و یا حتی

باشد.    براي این که سایت لینک هاي با کیفیت و طبیعی داشته باشد، باید محتواي باکیفیت تولید کرده
 .محتوایی قابل اعتماد، معتبر و البته مفید و کاربردي

 .هستند مهم هم هنوز گوگل  پنگوئن الگوریتم  روزرسانی به از پس حتی ورودي هاي لینک

 .در سال هاي اخیر، گوگل مجموعه اي از به روزرسانی هاي مهم براي الگوریتم خود انجام داده است



 
 

 

 ۱۳ 

 .مهم، الگوریتم پنگوئن بودیکی از این به روزرسانی هاي  

الگوریتم مرکزي گوگل تبدیل شده   الگوریتم پنگوئن اکنون به یکی از بخش هاي اصلی  به روزرسانی 
 .است

ارزیابی کیفیت لینک ها می پردازد. در آپدیت هاي  گوگل با استفاده از الگوریتم پنگوئن به بررسی و 
 .جدید این بررسی و ارزیابی دقیق تر انجام می شود

بعد از این آپدیت، تعدادي از متخصصان سئو بر این باور بودند که لینک ها دیگر اهمیتی ندارد. در حالیکه 
 .این تصور کامال غلطی بود

 .لینک ها در رتبه بندي مهم هستند و هنوز هم به اهمیت گذشته هستند 

ده محتواي با کیفیت لینک ها تا زمانی که به صورت طبیعی و ارگانیک ایجاد شده باشند، نشان دهن
 .هستند

 .آپدیت جدید الگوریتم پنگوئن گوگل را قادر ساخته تا لینک هاي مصنوعی را راحت تر تشخیص دهد 

 .لینک ها همیشه جزو عوامل مهم در رتبه بندي سایت ها بوده اند

 .استبا این حال، روش هاي به دست آوردن لینک به ویژه بعد از به روزرسانی پنگوئن تکامل یافته  

[براي   Anchor Textفکر نمی کنند، بیش از حد از  اي  حرفه  کار  سئو همه افراد مانند یک

 .بهبود سئو] استفاده نکنید

 ها   آن  تعاریف   بهمراه  سئو  تخصصی اصطالح  200  برند:  نامه  واژه: بخوانید  بیشتر

 Anchor Text یکی از جنبه هاي مهم لینک هاي ورودي که موتورهاي جستجو به آن توجه می کنند 

 .تلینک اس

 .(متن جایگزین) یک عکس است که لینک شده است ALT انکر تکست، متنی قابل کلیک لینک یا 

https://majidrajabi.com/
https://majidrajabi.com/%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a6%d9%88/


 
 

 

 ۱٤ 

انکر تکست کمک می کند موتورهاي جستجو ایده اي در مورد موضوع صفحه مورد نظر (صفحه اي که 
 .به آن لینک داده شده است) داشته باشند

 .استفاده می شدBombing Link  روشدر گذشته از این قابلیت سوء استفاده می شد و از 

 Anchor در این روش در سایت هاي زیادي بدون در نظر گرفتن ارتباط و کیفیت آن ها لینک هایی با

Text   می شد هاي مشابه کلمه کلیدي براي سایت مورد نظر لینک هاي ورودي ایجاد. 

 .بعد از شناسایی این مورد از جانب گوگل الگوریتم پنگوئن آپدیت شد

هاي (کلمه کلیدي محور) به صورت لینک سازي  Anchor Text در این آپدیت استفاده بیش از حد از
 .مصنوعی شناسایی شده و باعث پنالتی شدن سایت می شود

انکر تکست هاي طبیعی در لینک هاي ورودي از زمان به روزرسانی پنگوئن، تمرکز شدیدي روي داشتن  
 .وجود دارد

 :در اینجا دو موردي که در زمان لینک سازي باید به آن ها توجه داشته باشید ذکر کردم

به طور طبیعی، وقتی افراد به سایت شما لینک می دهند، اغلب انکر تکست آن ها حاوي  .۱
اگر تعداد انکر تکست هاي حاوي نام تجاري (برند) یا شرکت شما خواهد بود. بنابراین،  

ایجاد  باعث  است  ممکن  امر  این  باشد،  برند  اسم  تکست  انکر  از  بیشتر  کلیدي  کلمه 
 (Branded Anchor Text) مشکالتی شود. بهتر است که انکر تکست نام برند

 .خود بیشتري داشته باشید

دقیقا از یک انکر  همه افراد یکسان فکر نمی کنند و خیلی بعید است که افراد زیادي   .۲
تکست یکسان استفاده کنند. اگر در زمان لینک سازي و بهینه سازي لینک ها تالش 

هاي یکسان و دربرگیرنده کلمه کلیدي  anchor text کنید و تعداد زیادي لینک با
از استفاده  و  انتخاب  در  است.  طبیعی  غیر  کامال  کار  این  کنید،  ایجاد  خود   اصلی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Google_bomb


 
 

 

 ۱٥ 

anchor text   تنوع داشت و از انکرهاي متنوع استفاده است. حتی استفاده  ها باید
نیز جایز  و غیره  بازدیدکن  اینجا  از  را کلیک کن،  اینجا  مانند  از کلمات عمومی  زیاد 

 .نیست. سعی کنید کامال طبیعی رفتار کنید

 در سایت است Page Rank تمرکز لینک هاي داخلی بر روي توزیع صحیح

رو از سایت هاي دیگري  Page Rank ایده را براي سئو سایت دارد زیرالینک هاي ورودي بیشترین ف
 .به سایت مقصد منتقل می کنند

 .بیشتري را به دست می آورد  Page Rankهر چه سایتی لینک هاي ورودي بیشتري داشته باشد،  

 .شودضعیف و ضعیف تر می   Page Rank به عنوان زنجیره لینک از یک صفحه به صفحه دیگر، جریان

 .را دارد (Inbound Link) تقریبا در هر وب سایتی، صفحه اصلی بیشترین لینک هاي ورودي 

بنابراین اگر صفحه اي در سایت شما خیلی از صفحه اصلی فاصله دارد، رنک پیج قبل از رسیدن به این 
 .صفحه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد

 .صفحه اصلی دور هستند اعتبار کمتري داشته باشنداین امر باعث می شود صفحاتی که خیلی از 

 :از آنجایی که تمام صفحات لینک ورودي دریافت نمی کنند، لینک هاي داخلی دو هدف دارند

به صفحات  .۱ و  کنند  در سایت حرکت  راحتی  به  بتوانند  تا  کند  کاربران کمک می  به 
 مختلف دسترسی داشته باشند

 Crawl ل سایت را با تعداد کمتري جابجاییبه موتورهاي جستجو کمک می کند تا ک .۲

 (می شود Crawl Budget این امر باعث صرفه جویی در) .کنند

 
 



 
 

 

 ۱٦ 

 کرد  استفاده Links) (Internal داخلی هاي لینک از  توان می که سایت در هایی مکان

لینک هایی که معموال در منوي : سایت)  اصلی  هاي  (منوي  سایت  ناوبري  قسمت •

منوي کناري و منوي فوتر قرار دارند. این منوها در همه صفحات سایت باالي سایت،  
بنا به معماري و ساختار سایت چیده می شوند. نحوه   وجود دارند. این منوها معموال 

 .طبقه بندي آن ها براساس موضوعات اصلی و موضوعات فرعی سایت است 

حات مشابه بخشی از صفحه که اشاره به صف Pages): (Related مرتبط  صفحات  •

با موضوع صفحه فعلی دارد. صفحات مرتبط براي کاربران نیز مفید است زیرا صفحاتی 
 .را به کاربر پیشنهاد می دهد که وي به دنبال آنها است

نقشه سایت در واقع یک صفحه است که  Sitemap): (User کاربر  سایت  نقشه •

 مطالعات قابلیت استفاده از سایتلینک تمام صفحات دیگر در آن قرار دارد. بر اساس  

(Usability Studies) سه نوع رفتار وجود دارد که افراد براساس آن ها در سایت ،
پیمایش می کنند. یک دسته از افراد به صورت عادي در سایت پیمایش می کنند. دسته 
دوم بالفاصله از بخش جستجوي سایت استفاده کرده و به دنبال موضوع مورد عالقه 

می گردند. دسته سوم نیز بعد از ورود به سایت مستقیما به صفحه نقشه سایت می   خود
روند. پیاده سازي صفحه سایت مپ براي سایت هاي بزرگ بسیار دشوار است زیرا این 
سایت ها صفحات بسیار زیادي دارند و نمی توان لینک همه صفحات را در آن قرار داد.  

ها دربرگیرنده صفحات و دسته بندي هاي مهم صفحه نقشه سایت، سایت هاي بزرگ تن
 .سایت است و دیگر صفحات در آن درج نمی شوند

در محتواي یک صفحه، لینک  Links): Content-(In محتوا  درون  هاي  لینک •

ها می توانند در یک پاراگراف به یک کلمه اضافه شوند. این مورد توسط بسیاري از وب 
سایت ها مورد استفاده قرار نمی گیرد اما در موارد دیگر نیز ممکن است بیش از حد 
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ن بهینه سازي شوند که این امر می تواند اثرات منفی بر سئو داشته باشد. در زمان ساخت
لینک هاي داخلی و در هر فعالیت سئویی دیگري تنها کاربر را در ذهن داشته باشید. 

 .سایت ها و محتوا را براي کاربر بهینه سازي کنید

تاکید می کنیم، همیشه مطمئن  Page Rank حتی اگر ما بر استفاده از لینک هاي داخلی در توزیع
همیشه در طراحی سایت ها و ایجاد لینک ها در اولویت   شوید که کاربران در باالترین اولویت شما هستند. 

 .اول کاربران و بعد در اولویت بعدي موتورهاي جستجو را در نظر داشته باشید

 شوند  ایجاد طبیعی طور به باید فقط Links): (Outbound خروجی هاي لینک تمرکز

 .مشخص کرده اندبا گذشت سال ها، متخصصان سئو نحوه استفاده از لینک هاي خروجی را 

را ضعیف می کند و پتانسیل سایت را براي  PageRank برخی معتقدند که لینک هاي خروجی زیاد
 .رتبه بندي کاهش می دهد

 .براي چند سالی، این فرضیه ممکن است صحیح بوده باشد

به وجود  «PageRank channeling» و «PageRank hoarding» اینجاست که عباراتی مانند
 .که به معنی احتکار و انباشت لینک استمی آیند.

هر لینک خروجی در سایت مانند یک نشتی است. اما اگر استفاده از لینک هاي خروجی براي کاربر الزم 
 .کنید nofollow بود می توانید از آن ها استفاده کنید اما حتما لینک هاي خروجی را

 .ندباش nofollow تمام لینک هاي خروجی سایت باید به صورت 

Nofollow به موتورهاي جستجو می گوید که این لینک را دنبال نکنند و اعتبار سایت را منتقل نکنند. 

 2009متاسفانه بسیاري از متخصصان سئو از این شیوه نیز سوء استفاده کردند تا اینکه گوگل در سال  
 .آپدیتی را ارائه کرد
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مانند گذشته کاربرد ندارد. تئوري ها و شیوه هاي دیگر   Page Rank به طور خالصه، احتکار کردن
 :در این باره به وجود آمده است. مانند (best practices) موفقی

مورد : باشید  نداشته  زیادي  خروجی  هاي  لینک • در  ها  استدالل  تمام  تئوري،  در 

تا امروز هم ادامه دارد. با این حال، ممکن است سایت هایی را  PageRank کاهش
صدها لینک خروجی دارند با اینحال هنوز هم در رتبه هاي باالیی قرار دارند.   پیدا کنید

و  باشد  می  منطقی  است  کاري  انجام  رسد  می  نظر  به  اینجا  در  که  چیزي  بنابراین 
 .پاسخگوي نیاز کاربران است

به   rel=nofollowاضافه کردن : نکنیدnofollow  را  خروجی  هاي  لینک  همه •

گوید که اعتباري را به منظور لینک سازي به سایت مقصد موتورهاي جستجوي می  
به صورت  را  سایت خود  هاي خروجی  لینک  همه  اگر  نکند.  در  nofollow منتقل 

بیاورید به حالت بهینه سازي بیش از حد است که هم از نظر سئو پارامتر منفی اي می 
 .است PageRank باشد و از مانند ذخیره سازي و احتکار 

دادن  : بدهند  لینک  دیگر  معتبر  هاي  سایت  به  تا  دارند  تمایل  باکفیت  هاي  سایت •

لینک به اندازه گرفتن لینک بسیار مهم است. سایت هاي باکیفیت سطح کیفی اي را 
که آن ها را به جایگاه فعلی شان رسانه است را حفظ می کنند. بنابراین این سایت ها 

ا به فعالیت هاي خودشان باشند فقط به سایت هاي معتبر و سایت هایی که همراست
لینک می دهند. با توجه به اینکه این یک رفتار متداول در سایت هاي با کیفیت است، 
می توانید این رفتار را براي ارائه سیگنال به موتورهاي جستجو تکرار کنید که شما هم 

 .یک سایت با کیفیت هستید

ک  مورد  در  که  قوانین  این  سه  هر گر  با  است  ممکن  شد  بیان  خروجی  هاي  لین کدی  تناقض  در  ی
 .باشند
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می شود، در حالی که اگر سایتی لینک  PageRank استفاده نکردن از لینک هاي خروجی باعث ذخیره
 .خروجی نداشته باشد به صورت رفتاري غیر طبیعی و پارامتري منفی در نظر گرفته می شود

می شود اما اگر همه لینک هاي خروجی  PageRank باعث حفظ  nofollow استفاده کردن از تگ
 .باشند رفتاري غیر طبیعی خواهد بود nofollow سایت به صورت

می شوند و این مسئله  PageRank باور عمومی به ما می گوید که لینک هاي خروجی باعث کاهش 
 .هنوز هم صادق است اما پیوند به سایت هایی باکیفیت و خوب توصیه می شود

سد قوانین گوگل در اینجا به صورت سخت گیرانه تنظیم نشده و تا حدي انعطاف پذیر است به نظر می ر
 .اما قاعده اصلی که همه قوانین باال را پوشش می دهد این است که لینک ها طبیعی به نظر برسند

 خالصه

 .لینک ها بخش مهمی از سئو بوده و هستند 

 .آینده نیز همچنان از اهمیت زیادي برخوردار باشند همچنین به نظر می رسد لینک ها در سال هاي  

با این حال، مانند بسیاري از دیگر موارد سئو، چگونگی بهینه سازي سایت در گذشته در مقایسه با نحوه  
 .انجام آن در امروز بسیار متفاوت است

 Outbound) ، لینک هاي خروجی(Inbound Links) لینک ها را تحت عناوین لینک هاي ورودي 

Links) و لینک هاي داخلی (Internal Links) می توان طبقه بندي کرد. 

بیشترین تاثیر را بر روي سئو دارند. این   Links) (Inbound ورودي  هاي  لینک •

لینک ها مانند راي به معتبر بودن، قابل اعتماد بودن است که به رتبه بندي سایت ها 
در صفحه نتایج موتورهاي جستجو کمک می کند. البته باید در نظر داشت که این لینک 
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ب با کیفیت  از سایت هایی  و  باشند  ایجاد شده  به صورت طبیعی  باید  و مرتبط ها  اال 
 .دریافت شده باشند

که از طریق لینک   PageRankبه توزیع Links) (Internal داخلی  هاي  لینک •

هاي ورودي براي سایت ایجاد شده است کمک می کنند. با استفاده از این نوع لینک 
ها می توان اعتبار را در بین بخش و صفحات بیشتري از سایت توزیع کرد تا صفحات 

ز رتبه به دست آورند. البته لینک هاي داخلی تنها براي موتورهاي جستجو دیگر سایت نی
نیست بلکه تمرکز اصلی آن بر روي کاربران سایت است تا به راحتی بتوانند از سایت 

 .استفاده کنند

فقط باید به شکلی استفاده شوند که  links) (Outbound خروجی  هاي  لینک •

نک دادن به سایت هاي معتبر دیگر عالوه بر این  براي کاربران طبیعی به نظر برسد. لی
که نشان می دهد شما به صورت طبیعی در حال تولید محتواي باکیفیت هستید این 
 .امکان را نیز براي شما فراهم می سازد تا با سایت هاي معتبر دیگر نیز در ارتباط باشید 

این نقطه مشترك تمرکز همه آن ها   اگر در تمام این نوع لینک ها یک نقطه مشترك وجود داشته باشد، 
 .بر روي طبیعی بودن لینک ها است

اگر یک لینک براي کاربران بد و نامناسب به نظر برسد، احتماال براي موتورهاي جستجو هم بد به نظر 
 .خواهد رسید
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سایت،   وسئسال تجربه در زمینه    هشتبا بیش از    هستم  مجید رجبی

) گوگل  کلیکی  ادزتبلیغات  کارهاي گوگل  و  کسب  اندازي  راه  )و 

 آنالین. 

عالقبند،   جواهرفروشی  مانند  معروفی  برندهاي  با  همکاري  تجربه 

کلینیک دندانپزشکی آیریس ، مرکز مشاوره و مدیریت کسب و کار  

شرکت معتبر را    20ماهان، بانک سامان، استارتاپ راندنو و بیش از  

 داشتم. 
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