إنشاء باك لينك على موقع
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كلمات

إنشاء باك لينك على موقع Scoop it
موقع Scoop itهو منصة جيدة من أجل اكتشاف المعلومات الجديدة ضمن تبويبات محددة
تجعلك تجد الموضوعات التي تهمك ،كما يتيح لك موقع  Scoop itإنشاء مجلة على
االنترنت حول موضوع محدد ،أو يمكن تخصيصها لتلبية احتياجاتك التسويقية والتجارية،
يمكن للمستخدمين التنقل في المحتوى ،وتخزين المعلومات وتصنيفها وفقا للموضوع
الذي تم اختياره ،ومن ثم البحث عن الكلمات الرئيسية التي تعطيه إمكانية الوصول إلى
المعلومات المتاحة على شبكة اإلنترنت ،إذ يمكنك مشاركة المعلومات حول موقع Scoop
 itبشكل تجميعي على مختلف الشبكات االجتماعية الكبرى ،وقد تم إنشاء موقع Scoop
 itفي عام 0202م من قبل شابين فرنسيين هما مارك روجيه وويليام ديوجس ،وذلك في
مدينة سان فرانسيسكو بمنصة في اللغة اإلنجليزية وكان الهدف من ذلك هو غزو السوق
األميركية ،وحالياً هناك أكثر من ست ماليين زائر للموقع ،كما هناك ثالثة إصدارات منه
وهي نسخة مجانية أساسية ،وإصدار مدفوع  ، Pro versionsوإصدار األعمال باشتراك
شهري يبلغ  02دوالر أمريكي ،وعلى الصعيد العربي يعتبر موقع  Scoop itمن أفضل
المواقع التي تبني عالقات بين المدونين وصانعي المحتوى على اإلنترنت ،ويستفاد منه
بشكل كبير في عمل الروابط الخارجية الراجعة (الباك لينك) للمواقع.
ما هي أهم مميزات الحصول على باك لينك من موقع Scoop it
يجب أن تعلم بأنه من أجل عمل روابط خارجية راجعة (باك لينك) على أي موقع فأنت
بحاجة إلى التعرف على مدى قوة الموقع الذي تريد أن تربط موقعك به ،باإلضافة إلى
مدى مصداقية الموقع والمحتوى المحيط بالرابط ،وهذا يعني أنك بحاجة إلى مواقع ذات
قيمة عالية وذات محتوى جيد ،كذلك لها شهرة واسعة وإقبال من الزوار ،وأن تكون ليست
مواقع حديثة العهد ،وبالتأكيد فإن هذه المميزات مجتمعة يمكنك أن تجدها في موقع
 Scoop itحيث يعتبر موقع  Scoop itمن أفضل وأقوى مواقع السوشيال بوكماركينغ التي
تساعدنا على إنشاء الروابط الخارجية (الباك لينك) على اإلطالق ،و إن الباك لينك على

موقع  Scoop itله قوة مضاعفة وعالية ج ًدا ،بل إنه يغني عن آالف الباك لينك من مواقع
السبام المنتشرة ،فهو موقع موثوق جداً لدى محركات البحث ،وليس به أي اشتباه على
أنه سبام وال يمكن أن يتعرض موقعنا ألي عقاب في حال وجود روابط راجعة من موقع
 Scoop itومن أجل ذلك تكون جودة الباك لينك باإلضافة إلى السوشيال سيجنال عالية
ج ًدا.
ما هي مواصفات الباك لينك على موقع :Scoop it
أوال ً -يسمح لنا موقع  Scoop itببناء باك لينك من نوع (نوفولو /نصي)
روابط النوفولو هي عبارة عن خاصية أو سمة في وسم الرابط في  HTMLتمنع محركات
البحث من تتبع الروابط في هذه الصفحة ،وكأنك تقول لمحركات البحث من خالل
استعمالك موقع  Scoop itبعدم تتبع الروابط في هذه الصفحة ،وبأن هذا الموقع ال توجد
صلة بيني وبينه أو أن مجاله مختلف عن مجالي ،وبهذه الطريقة يحافظ الموقع على قيمة
البيج رانك الخاصة به.
خاصية النوفولو مفيدة ج ًدا في السيو ،وتضمن لك التقدم في محركات البحث ،فصحيح
أنها تخبر عناكب محركات البحث بأن ال تزحف إلى هذا الرابط وأن يهمله ،وبالتالي لن
تحصل على أرشفة سريعة في محركات البحث ،ولكن هذا ال يعني أن هذا الرابط عديم
الفائدة ،فهو من ناحية يعمل على تشكيل حالة من التوازن بينه وبين النوع اآلخر من
الباك لينك (الدوفولو) التي تسمح لعناكب الشبكة من تتبع رابطك ،ومن ناحية أخرى
يمكنك أن تستفيد من هذا الرابط في زيادة عدد الزوار ،حيث إن المستخدمون الذين
يتصفحون مواقع االنترنت ال يعرفون إذا كان هذا الرابط عليه السمة نوفولو أم دوفولو،
وبالتالي ينقرون عليه وبذلك تكسب الزوار لموقعك.
ثانياً -لدى موقع  Scoop itقيمة عالية للبيج أثورتي  ،08 = PAودومين أثورتي ،08 = DA
باإلضافة إلى بيج رانك  PRعالي =  ،8ولهذه القيمة العالية أهمية في النقاط التالية:

-

إتاحة موقع  Scoop itلك إنشاء  Boardsتشارك فيها روابط موقعك للحصول على
روابط خارجية من نوع نو فولو ،فهو يعمل على ربط هذه الـ  Boardsعبر  Tagsومن
خالل الحساب الخاص باألعضاء ،مما يساهم في عملية دعم لألثورتي الخاص
بك ،والمحصلة تكون دعم لروابط موقعك التي ثمن بمشاركتها عليه.

-

إن موقع  Scoop itمن فئة المواقع الكبرى ،فالدومين أثورتي عالي وهذا يدل على
قوة الموقع ،كذلك البيج أثورتي عالي أيضاً وهذا يدل على أن جميع الصفحات
المرتبطة بالموقع عالية (هي خوارزمية أفضل لتقييم الموقع) وهذا ال يعني أن
خوارزمية البيج أثورتي قد أصبحت بديلة عن خوارزمية البيج رانك ،بل مترافقة
معها ،أي أن حصولك على باك لينك على موقع لديه يملك بيج اثورتي = ،82
وبيج رانك =  ،5أفضل من موقع يملك بيج اثورتي =  87وبيج رانك =  ،4وموقع
 Scoop itيملك بيج رانك =  8هذا الرقم يعتبر عالي جداً بين المواقع.

ثالثاً -ترتيب منخفض على أليكسا:
يجب التنويه إلى أن البيج أثورتي ال يمكن أن تعد الفاصل بين قوة المواقع ،فهناك على
سبيل المثال تقييم الموقع حسب أليكسا ،مثال ً يمكن أن يكون أحد المواقع ذو بيج أثورتي
عالي ،لكن ترتيبه في أليكسا مرتفع بسبب اعتبارات أخرى تعتمد على ارتباط الموقع
بالمنصة (بلوجر ،ووردبرس) كذلك تصدر الموقع ضمن النتائج األولى على محركات البحث،
وموقع  Scoop itيمكن أن نقول عنه بأنه أحد المواقع التي تمكنت من االرتقاء في كل
شيء ،السوشيال سيجنال ،خاصية عدم التتبع ،بيج ودومين أثورتي ممتاز ،بيج رانك
مرتفع ،وأخيراً ترتيب منخفض في أليكسا = ( 0222الترتيب غير ثابت)
طريقة عمل باك لينك على موقع Scoop it؟
إن إضافة باك لينك على موقع  Scoop itهي عملية بسيطة للغاية ،كل ما عليك فعله
هو أن تقوم بـ:

-

التسجيل في الموقع عن طريق إضافة البريد اإللكتروني وكلمة المرور ،أو عن
طريق شبك الموقع بحسابك على أحد مواقع التواصل االجتماعي ،وفي حال
اخترت التسجيل عن طريق البريد ،يجب أن تعود إليه وتعمل على تأكيد حسابك،
لكيال يتم إلغاء حسابك الحقاً (في حال عدم رؤيتك لرسالة التفعيل على البريد
الوارد ،يمكن أن تكون موجودة في )junk mail

-

بعد تسجيل البيانات وتفعيل حسابك على موقع  Scoop itستظهر لك الصفحة
الرئيسية ،اضغط على اسم المستخدم الخاص بك أو على األيقونة ،وستظهر
صفحتك الشخصية.

-

من أجل إضافة رابط الموقع الذي تريد إنشاء باك لينك له اضغط على New scoop
 ،سيطلب منك الموقع أن تقوم بإدخال رابط في مربع النص.

-

تضيف مختصر عن موقعك في المكان المخصص ،ثم تضغط على  publishلتحصل
عندها على باك لينك على موقع Scoop it

-

للتأكد من نجاح العملية ،يمكنك العودة إلى حسابك والتأكد من أنه تم إضافة
الباك لينك الخاص بموقعك ،ومن أجل الحصول على رابط الباك لينك ،تقوم بالضغط
على  shareأسفل الـ board

وبهذه الطريقة نكون قد حصلنا على باك لينك ذهبي من موقع  Scoop itيساعد بشكل
كبير في تحسين السيو لموقعنا.

