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گْگل هثال ثَ لیٌک ُبی داخل هقبالت ارسع ثیشتزی دادٍ  گْگل طیظتن ارسع گذاری ثز رّی لیٌک ُب را تغییز دادٍ ثَ صْرتی کَ

 .ّ ثَ لیٌک ُبی خزیداری شدٍ ارسع کوتزی هی دُد

 :در سیز لیظتی اس لیٌک ُبیی کَ گْگل ثَ آًِب ػالقَ ای ًدارد در سیز آهدٍ

 گْگل لیٌک ُای پْلی را دّست ًذارد .1

دُد. طؼی ًوبیید اس طبیت ُبی دیگز لیٌک خزیداری ًٌوبیید ّ  گْگل خزید ّ فزّع لیٌک را دّطت ًدارد ّ ثَ آى ارسشی ًوی

ُوچٌیي ثب دریبفت ُشیٌَ اس طبیت ُبی دیگز لیٌک آًِب را در طبیت خْد قزار ًدُید تٌِب سهبًی لیٌک طبیت خْد را قزار دُید کَ 

 .ًیبس ثَ هزجغ ثبشد

یید لیٌک خزید ّ فزّع ًٌوبییدثٌبثزایي در صْرتی کَ ًوی خْاُید ثز رّی رًکیٌگ طبیت خْد ریظک ًوب . 

 گْگل تبادل لیٌک را ًیس دّست ًذارد .2

تجبدل لیٌک ثب طبیت ُبی هزتجط در یک سهیٌَ هٌبطت اطت ثَ ػٌْاى هثبل طبیت ُبیی کَ در سهیٌَ طئْ ّ یب طزاحی طبیت 

بطت اطتخدهبت ارائَ هی ًوبیٌد هی تْاًٌد ثب یکدیگز تجبدل لیٌک ًوبیٌد. ایي ًْع تجبدل لیٌک هٌ . 

ثب طبیتِبیی کَ در سهیٌَ کبری شوب ًیظتٌد ُزگش تجبدل لیٌک ًٌوبیید. سیزا هوکي اطت گْگل گوبى ًوبید طبیت شوب لیٌک ُبی 

 .غیز طجیؼی دارید ّ ثَ ایي صْرت شوب را هجبسات ًوبید

اًجبم دُید. در صْرتی کَ تجبدل در صْرتی کَ تجبدل لیٌک شوب ثب طبیت ُبی دیگز ثَ طْر طجیؼی اًجبم شدٍ ثبشد ایي کبر را 

لیٌک شوب ثب کبرثزی کَ طبیت طزف هقبثل را رػبیت هی ًوبید احظبص خْثی دُد ّ ثز رّی لیٌک ثَ اًداسٍ کبفی کلیک ًوبید 

 .تجبدل لیٌک ایزادی ًدارد

 گْگل بَ تبلیغ از طریق ارسال هقالَ در حجن زیاد عالقَ ای ًذارد .3

َ صْرت اطپوی ثَ طبیت ُبی دیگز ارطبل ًٌوبیید هشکلی ّجْد ًدارد در غیز ایي صْرت گْگل در صْرتی کَ هقبالت خْد را ث

 .شوب را هجبساى هی ًوبید

 .فقط هقبالت ّ پظت ُبیی را در طبیت ُبی دیگز ارطبل ًوبیید کَ قصد دارید آى هقبلَ را ارائَ ًوبیید

گر عالقَ ای ًذاردگْگل بَ برًاهَ ُای ایجاد لیٌک سایت شوا در سایت ُای دی .4  

احتوبال تجلیغبتی را ثزای ایجبد لیٌک ُبی طبیت شوب در طبیت ُبی دیگز دیدٍ اید. ثَ ُیچ ّجَ ایي کبر را اًجبم ًدُید سیزا لیٌک 

 .ُبی قزار دادٍ شدٍ تْطط ایي ثزًبهَ ُب اس ًظز گْگل غیز طجیؼی اطت ّ گْگل شوب را هجبساى هی ًوبید

ُبی ایجبد لیٌک جدا خْدداری ًوبیید سیزا در صْرتی کَ شوب آًِب را هی تْاًید ثیبثید حتوب گْگل ًیش آى  اس اطتفبدٍ اس ایي ثزًبهَ

 ثزًبهَ ُب را خْاُد یبفت

 از هتي تبلیغی برای ایجاد بک لیٌک بَ سایت خْد استفادٍ ًٌواییذ .5

کد لیٌک در طبیتی کَ تجلیغ دادٍ اید اطتفبدٍ ًوبیید در  rel=nofollowدر صْرتی کَ در طبیت دیگزی تجلیغ دادٍ اید حتوب اس دطتْر

 .سیزا هوکي اطت گْگل ایي لیٌک را یک لیٌک غیز طجیؼی ثَ حظبة ثیبّرد ّ شوب را هجبسات ًوبید
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 گْگل عالقَ ای بَ لیٌک ُای هقاالت کَ خریذاری شذٍ اًذ ًذارد .6

اطتفبدٍ ًوبیید سیزا هوکي اطت ایي لیٌک در هقبلَ غیز طجیؼی  rel=nofollow در صْرتی کَ در هقبلَ ای تجلیغ دادٍ اید اس لیٌک

 .فزض شْد

 گْگل عالقَ ای بَ لیٌک ُای بِیٌَ سازی شذٍ در هقاالت ّ بخش ُا ًذارد .7

در صْرتی کَ اس ایي رّع ثزای لیٌک دادى ثَ طبیت خْد اطتفبدٍ هی ًوبیید هجبسات خْاُید شد پض اس لیٌک ُبیی ثب ػٌبّیي 

ی رًک گزفتي در هْتْر جظتجْ اطتفبدٍ ًٌوبییددقیق ثزا . 

 گْگل لیٌک از سایت ُای کن ارزش را دّست ًذارد .8

در صْرتی کَ طبیت خْد را ثَ ُشاراى طبیت دایزکتْری ارطبل ًوْدٍ اید ّ ُیچ کبرثزی اس ایي طبیت ُب ثَ طبیت شوب ارطبل 

شی ثزای گْگل ًداردًشدٍ ًگزاى ًجبشید سیزا ایي لیٌک در ایي طبیت ُب ُیچ ارس . 

 .در صْرتی کَ یک دایزکتْری ثَ طبیت شوب کبرثز ارطبل هی ًوبید آى لیٌک لیٌک هٌبطجی هی ثبشد

 گْگل عالقَ ای بَ لیٌک ُای هْجْد در فْتر ّ سایت ُای هتٌْع ًذارد .9

ثزخی ّة طبیت ُب فْتز خْد را در طبیت ُبی دیگز قزار هی دٌُد. لیٌک خْد را ثَ ایي رّع ُزگش در طبیت ُبی دیگز قزار 

 .ًدُید

 .حتی الوکبى لیٌک ُبی خْد را ثب ػٌبّیي ثِیٌَ طبسی شدٍ لیٌک ًدُید ّ اس ػٌبّیي هؼوْلی اطتفبدٍ ًوبیید

ل ُا در سایت ُای دیگر ایجاد هی شًْذ ًذاردگْگل عالقَ ای بَ لیٌک ُای کَ تْسط هاژّ .10  

ثزخی اس هبژّل ُبی ًْشتَ شدٍ تْطط ثزًبهَ ًْیظبى شبهل لیٌکی ُظتٌد کَ ثَ طبیت آًِب لیٌک دادٍ شدٍ ایي لیٌک ُب اس 

 .ًظز گْگل ارسشی ًدارًد

لیٌک خْد اضبفَ ًوبییدرا در  rel=nofollow در صْرتی کَ قصد دارید اس ایي لیٌک ُب اطتفبدٍ ًوبیید طؼی ًوبیید . 

 گْگل بَ ارسالی ُا ّ ًظرات فرّم ُا کَ بَ سایت شوا با عٌْاى بِیٌَ سازی شذٍ لیٌک دادٍ شذٍ عالقَ ای ًذارد .11

 ثزخی اثشارُب ثَ صْرت خْدکبر ثَ فزّم ُب ارطبل هی ًوبیٌد اس ایي اثشارُب ُزگش اطتفبدٍ ًٌوبیید

د گْگل ػالقَ ای ثَ لیٌک ُبی ایجبد شدٍ تْطط ًزم افشارُبی ارطبل ثَ فزّم ًدارداس ایي رّع ثَ ُیچ ّجَ اطتفبدٍ ًٌوبیی . 

ثظیبر طبدٍ اطت گْگل ػالقَ ای ثَ ایجبد لیٌک ثَ صْرت اطپوی ًدارد لیٌک ُبی خْد را ثَ صْرت طجیؼی ایجبد ًوبیید تب گْگل 

 .شوب را جزیوَ ًٌوبید
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