باك لينك على موقع
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كلمات

باك لينك على موقع book crossing
موقع  book crossingعبارة عن شبكة ذكية للتواصل االجتماعي والثقافي معاً ،فهو عبارة
عن مكتبة عالمية يتم من خالله تبادل الكتب بين مستخدميه ،وتمريرها من قارئ إلى
آخر ،يهدف إلى عملية ارتباط بين الناس بواسطة هذه الكتب ،واصطالحا تعد عبارة book
( crossingالتدريب على ترك الكتب في مكان عام بغية قراءته من قبل اآلخرين) وقد
تأسس الموقع بغية تشجيع هذه الفكرة ،تأسس الموقع عام 1002م بواسطة األخوين
بروس وهيذر بيدرسون ،وبحلول عام  1002انضم إلى الموقع حوالي  222ألف مشترك،
ومع مطلع عام  1020تضمن موقع  book crossingأكثر من ستة ماليين كتاب ،ليتضاعف
عدد الكتب في عام 1022م وأكثر من مليون ونصف مشترك فيه ،من هنا جاءت أهمية
الموقع بين المواقع األخرى لدى محركات البحث ،وكما هو معروف بأن محركات البحث
دائماً تحاول أن تصعد في ترتيب المواقع األفضل ثم األفضل ،بغية إيصالها للشهرة كونها
مطلب لعدد كبير من الناس ،ولذلك يعتبر موقع  book crossingمن المواقع التي يمكن
االعتماد عليها في إنشاء الروابط الخارجية الراجعة (الباك لينكس) لموقعك.
الفوائد التي ستحصل عليها من خالل إنشائك باك لينك على موقع book
crossing
إن موقع  book crossingمن المواقع التي تسمح لك بإنشاء حساب بشكل مباشر
ومجاني مثل أي موقع تواصل آخر ،وفي لغة أصحاب المواقع والمدونين ومن ورائهم
العاملين في مجال التسويق االلكتروني ،فرصة جيدة لعمل باك لينك فعال وموثوق ،حيث

يتميز الباك لينك على موقع  book crossingبعدة مزايا فأن يكون رابط موقعك في جميع
المواقع القوية هو أمر ضروري حتى ولو كان عمر موقعك يو ًما واح ًدا ألن هذه الروابط عالية
البيج رانك وآمنة من حيث تحديثات جوجل لخوارزمياته ،ومن أهم هذه المزايا:
أوال ً-إن الباك لينك على موقع  book crossingهو من النوع دو فولو أي يمكن تتبعه من
محركات البحث ،ولذلك أهمية في:
-

زيادة سرعة األرشفة من قبل محركات البحث.

-

خلق توازن مع المواقع التي من النوع النوفولو ،ألن انفراد الموقع بنوعية محددة
من الروابط يضر بها ،ولن تكون لها ترتيب جيد في محركات البحث.

-

يزيد من مصداقية الموقع عند محركات البحث.

-

إن الوسوم من نوع دو فولو يعمل على زيادة البيج رانك لموقعك.

ثانياً-البيج رانك لموقع  book crossingذو قيمة عالية:
إن البيج رانك لموقع  book crossingهو  PG=7وهي قيمة عالية جداً تمكن الموقع من
تحقيقها ،ولذلك أهمية وفائدة في:
-

إن وجود باك لينك لك على موقع  book crossingأهم وأفضل من آالف الباك لينك
على مواقع منخفضة البيج رانك.

-

تزيد وتحسن من ترتيب البيج رانك الخاص بموقعك ،خاصة وأن الروابط على موقع
 book crossingمن نوع دو فولو التي تدخل في حساب البيج رانك لموقعك.

لكن يجب أن تدرك بأنه في حال عزمت على زيادة البيج رانك لموقعك باالعتماد على
عدة مواقع ذات بيج رانك عالي مثل موقع  book crossingبأنك ستحتاج إلى المزيد من
الجهد عند كل مستوى ،حيث تتضاعف صعوبة الوصول إلى مستوى جديد ،وهذا بالطبع
لن يعتمد على مدى قوة المواقع التي تقوم بعمل الباك لينك منها فحسب ،بل بما يحتويه

موقعك من معلومات قيمة تساهم في جذب الزوار باإلضافة إلى المحتوى الجيد التي
تجعل منه موثوقاً لدى محركات البحث كموقع .book crossing
مالحظة :قد تنخفض قيمة البيج رانك لموقعك في حال تم إزالة روابط لموقعك من مواقع
موثوقة ،أو في حال وجود روابط تشير لموقعك من مواقع منخفضة البيج رانك ،أو غير
موثوقة لدى جوجل (البيج رانك مرتبط بخوارزمية جوجل) لكن ذلك لن يحصل بالتأكيد مع
موقع  book crossingالذي يتمتع بمصداقية عالية عند كافة محركات البحث.
ثالثاً-قيمة دومين وبيج أثورتي عالية:
إن قيمة الدومين أثورتي لدى موقع  book crossingهي  ،200 /67والبيج أثورتي هي
 200 /77وهي قيمة عالية من منظور محركات البحث ،ولذلك أهمية كبيرة لدى موقعك،
حيث تضمن أنك تصنع لنفسك باك لينك في موقع يتمتع بمصداقية لدى محركات البحث،
باإلضافة إلى وجود الكثير من الزوار للموقع إلى جانب مكوثهم لمدة طويلة فيه ،من ناحية
أخرى يعد من المواقع التي تمتلك أثورتي أعلى من  %60وبالتالي هو من المواقع
الذهبية التي تمنح باك لينك يعادل الكثير من الباك لينك على مواقع ذات قيم أثورتي
منخفضة.
كيف يمكن إنشاء باك لينك على موقع  book crossing؟
من أجل إنشاء باك لينك على موقع  book crossingيتحتم علينا بداية أن نقوم بالتسجيل
في الموقع من خالل الدخول إلى رابط الموقع:
http://www.bookcrossing.com
يمكن التسجيل في موقع  book crossingعبر البريد اإللكتروني الخاص بك ،أو بعملية
ربط بإحدى حساباتك على الفيس بوك أو تويتر أو موقع ( goodreadsوهو موقع آخر خاص
بالكتب ،يعتبر من المواقع الموثوقة ،ويمكن أن يكون مفيداً في وضع روابط لموقعك عليه)

نقوم بملء بياناتنا على الموقع وهي بيانات بسيطة تشمل (اسم المستخدم ،وكلمة
المرور ،والبريد اإللكتروني ،وكود التحقق من المستخدم البشري)
بعد التسجيل في الموقع نقوم بعملية تأكيد الحساب ،وهو أمر ضروري يجب عدم إهماله
على اإلطالق ،حتى لو سمح لك الموقع في المتابعة دون تأكيد ،وذلك لضمان عدم حذف
الباك لينك الخاص بك على الموقع بعد مدة (يمكنك أن تجد رابط التأكيد في البريد الوارد)

ما يتطلبه موقع  book crossingإلنشاء الباك لينك عليه ،هو أن تقوم بعملية تعديل
للحساب  edit profileوتضع في القسم الخاص بالـ  Homepage Urlرابط موقعك ،مع

وضع شيء من محتوى موقعك بحيث ال يتجاوز الخمسين كلمة في Extended Profile
ثم تضغط على .save

ً
فعاال ،وبهذه
عند االنتهاء من العملية تعود إلى حسابك للتأكد من أن الرابط قد أصبح
البساطة تكون قد قمت ببناء باك لينك لك على موقع  book crossingالرائع ،وهذا الباك
لينك له قيمة كبيرة ج ًدا في السيو أوف بيج لموقعك.
مالحظات هامة:

-

يجب أن تقوم بإنشاء حساب جديد عند كل مرة تريد أن تقوم بعمل باك لينك فيها
على موقع  ،book crossingومن أجل تبسيط هذا األمر يمكنك االعتماد على
المنصات التي تعطينا بريد إلكتروني سريع ومؤقت ،ومن أشهر هذه المواقع موقع
 MailDropالذي يمنحك بسهولة شديدة حساب بريدي مؤقت وبدون أي تسجيل،
فقط قم بكتابة اسم البريد ،وستحصل عليه مباشرة ،ولكن ال تنشى أن تقوم
بتأكيد حسابك على  book crossingقبل أن تغلق هذا البريد المؤقت ،ألنك عندها
لن تتمكن من الولوج مرة ثانية لحسابك البريدي عليه.

-

بعد كل باك لينك تقوم به على موقع  book crossingيجب عليك أن تقوم بحذف
الكوكيز المرتبطة مع الموقع من متصفحك ،وذلك حتى ال يتم تصنيفك كسبام من
قبل الموقع ،خاصة إذا ازداد عدد الحسابات عن الثالثة في أقل من  12ساعة.

هذا كل شيء يمكن تقديمه عن الباك لينك من موقع  book crossingالرائع ،والذي يعتبر قيمة
كبيرة لموقعك.

