التمييز بين باك لينك
تنفيذ  :كلمات

التمييز بين باك لينك
كيفية التمييز بين الباك لينك ذي القيمة العالية،
والباك لينك ذي القيمة المنخفضة ،في البداية
نعرف بالـ(باك لينك) ،وهو رابط يُشير إلى
موقعك تقوم بنشره في مواقع أخرى.
وأهم العوامل التي تتحكم في قيمة الباك لينك
هي:
)1عدد الروابط الخارجة من الصفحة التي
تحتوي الباك لينك :يعني مثالً كلما كان الموقع
الذي تضع فيه الباك لينك يحتوي على روابط
كثيرة ،كلما قلت قيمة الباك لينك.
 )2البيج رانك للدومين للصفحة التي تحتوي
على الباك لينك :فكلما زاد البيج رانك للصفحة
التي تضع فيها الباك لينك ،كلما ازدادت قيمة
الباك لينك.
 )3البيج رانك للصفحة نفسها التي نضع بها
الباك لينك ،فكلما ازداد البيج رانك للصفحة،
كلما ازدادت قيمة الباك لينك أيضاً.

 )4هل الرابط من نوع الـ(دوفوللو) أم ال؟
يُفضل أن يكون الرابط من نوع الـ(دوفوللو)،
ويمكن معرفة إذا كان الرابط دوفوللو أم ال من
خالل إضافة يتم تثبيتها على متصفح
(فايرفوكس) ُتسمى (نو دوفوللو).
 )5هل الصفحة التي تحتوي الباك لينك لها
عالقة بالصفحة التي ُتشير إليها :فكما كانت
الصفحة مرتبطة من حيث المواضيع بالصفحة
التي ُتشير إليها ،كلما كان الباك لينك ذو قيمة
أعلى.
 )6هل الدومين الذي يحتوي الرابط الخلفي
دومين تعليمي أو حكومي؟
فهذه الدومينات ُتعتبر أفضل من حيث قيمة
الباك لينك.
)7هل األنكورتيكست و(هو الجزء الظاهر من
الباك لينك مثل (اضغط هنا) له عالقة بعنوان
الصفحة؟
فإذا كان مرتبط بعنوان الصفحة فإن ذلك يعطي
للباك لينك فعالية أكبر.

 )8هل الرابط موضوع في سياق تحريري(أي
من وضع محرر الموضوع)؟
فذلك يُعتبر أفضل من روابط أخرى مثل
روابط التعليقات مثالً.
 )9هل الصفحة الخارج منها الرابط يوجد
روابط أخرى ُتشير إليها ،هذا أيضا ً يزيد من
قيمة الباك لينك
 )10هل من يدخل الصفحة يضغط على الرابط
ويذهب إلى موقعك؟
ذلك يعطي انطباع لمحركات البحث أن موقعك
متسق مع الموضوع؛ لذلك قام الزوار بالضغط
على الرابط والدخول إلى موقعك\.
 )11هل الصفحة التي بها الرابط تحتوي على
كلمات خارجة أو إباحية؟
ذلك طبعا ً يضر بالباك لينك.

 )12هل الرابط نفسه في أعلى الصفحة أو في
جزء له عالقة بالمحتوى ،أم أنه في القائمة
الجانبية أو الجزء السفلي؟
فكلما كان في محتوى الصفحة وأعالها كلما
كان أفضل.
 )13هل الصفحة متاحة ألي شخص أن
يشاهدها أم أنها فقط متاحة لألعضاء؟
فهناك بعض المنتديات ال يُمكنك رؤية البروفايل
إال إذا كنت عضو بالمنتدى ،فيكون الباك لينك
دون قيمة.
 )14هل الصفحة موجودة في أرشيف جوجل أم
انها من الصفحات التي يتجاهلها جوجل
 )15عدد زوار الصفحة
 )16هل الكلمة المستهدفة في (األنكورتيكست)
موجودة في الـ()URL
للصفحة الموجود بها الباك لينك؟
 )17هل الكلمة المستهدفة موجودة في محتوى
الصفحة؟

إذا كانت موجودة ،فذلك يعطي قيمة أكبر للباك
لينك.
 )18هل سيتم إزالة الرابط أم أنه رابط دائم؟
طبعا ً الرابط الدائم أفضل للباك لينك.
 )19هل الباك لينكات موجودة بكثرة في نفس
الدومين ()wide domain؟
هذه الروابط ُتعتبر (سبام) من قبل جوجل.
 )20هل هناك تنوع في عناوين الـ IPالتي يأتي
منها الروابط؟
يُفضل أن تكون الروابط من  class cمختلف
 )21ما هو ترتيب اليكسا للصفحة التي بها
الرابط؟
 )22هل هي صفحة مصادر ومراجع ام صفحة
محتوى عادية؟
طبعا ً ذلك يختلف على حسب جودة الصفحة.
 )23ما هو نوع االسكريبت للصفحة التي بها
الرابط؟

اسكريبت ادارة المحتوى يختلف عن سكريبت
سجل الزوار.
 )24ما هي المؤشرات االجتماعية التي حصل
عليها الرابط؟
مثالً :كم إعجاب فيس بوك حصلت عليه
الصفحة...وهكذا.
 )25هل الصفحة التي بها الرابط غنية
بالمحتوى(الصور والفيديو)؟
طبعا ً كلما كانت غنية بالمحتوى فذلك أفضل
للباك لينك.

