انکرتکست و هر آنچه برای استفاده از آن باید بدانید

آیــا میدانیــد انکرتکســت چیســت و چــه کاربــردی در بیشــتر دیــده شــدن ســایت
شــما دارد؟ در ادامــه ایــن مطلــب بــه شــما آمــوزش خواهیــم داد کــه انکرتکســت
دقیقــا چیســت و شــما بایــد چگونــه اســتراتژی انکرتکســت وبســایت خــود را بهینــه
نماییــد تــا بیشــتر مــورد توجــه گــوگل قــرار بگیریــد.
انکرتکســت متــن قابــل کلیکــی اســت کــه در یــک هایپرلینــک مشــاهده میشــود
 .اگــر اینترنــت را بــه عنــوان یــک بزرگــراه فــرض کنیــم ،انکــر تکســتها ماننــد
نشــانههایی بــرای خروجیهــای پیــش رو هســتند .آنهــا ایــن خروجیهــا را بــه
موتورهــای جســتجو و کاربــران وبســایت نشــان میدهنــد.
در ابتــدا دنیــای ســئو کامــا بهــم ریختــه و بــرای کاربــر آزار دهنــده بــود .متخصصــان
ســئوی کاله ســیاه ،هــر کار قابــل تصــوری را انجــام میدادنــد تــا صفحههــای وب
خــود را بــه نتایــج اول گــوگل برســانند  ،از جملــه ایــن کارهــا میتــوان بــه وارد کــردن
کلمــات کلیــدی بــی ربــط و ایجــاد تعــداد زیــادی بــک لینــک نامرتبــط اشــاره کــرد.
ایــن روش تــا مدتهــا کامــا کارســاز بــود ،امــا امــروزه ایــن ترفندهــای قدیمــی
دیگــر کاربــردی ندارنــد و قطعــا نمیتواننــد نفعــی بــرای ســئوکاران داشــته باشــند.
در حــال حاضــر مــا بــا الگوریتمهــای بســیار پیچیــده و و ظاهــرا بــی عیــب گــوگل
ماننــد مــرغ مگسخــوار و پانــدا رو بــه رو هســتیم .ایــن الگوریتمهــا کــه ظاهــرا بــی
عیــب و اشــکال بــه نظــر میرســند ،میتواننــد مشــکالت زیــادی بــرای بهینــه ســازی
وبســایت شــما بوجــود آورنــد.
یکــی از ایــن الگوریتمهــا بــروز شــده کــه بــا نــام پنگوئــن شــناخته میشــود ،بــرای
مدتــی طوالنــی دنیــای ســئو را تحــت تاثیــر قــرار داد .ایــن الگوریتــم بــه طــور کلــی در
رابطــه بــا چگونگــی اســتفاده از بکلینکهــا بــرای ارزیابــی رتبــه صفحــات اینترنتــی
بــه کار مـیرود .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن الگوریتــم بخشــی از الگوریتــم اصلــی گــوگل
اســت ،لــذا انکرتکســتهای اســتفاده شــده در بکلینکهــا و پیوندهــای داخلــی
وبســایتها دارای اهمیــت فراوانــی میباشــند .از ایــن رو ،در ایــن راهنمــا قصــد
داریــم بــه شــما آمــوزش دهیــم کــه چگونــه انکرتکســت لینکهــای خــود را بهینــه
کنیــد تــا بــر روی موتورهــای جســتجو تاثیــرات مثبتــی بگــذارد و موجــب بهبــود رتبــه
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صفحــات وبســایت شــما در نتایــج ایــن موتورهــا شــود .قبــل از پرداختــن بــه ایــن
موضــوع شــما بایــد بدانیــد کــه انکرتکســت چیســت ،چگونــه عمــل میکنــد و چــرا
بایــد بــه آن بپردازیــم؟
اگــر بــه کدهــای ســایت خــود نــگاه کنیــد  ،عبارتهایــی را شــبیه بــه ایــن خواهیــد
دیــد:

ایــن همــان بخــش از ســایت شماســت کــه گــوگل آن را میبینــد و همیــن عبــارت
اســت کــه بــه مرورگرهــای وب و موتورهــای جســتجو لینکهــا را نشــان میدهــد.
هنگامیکــه یــک کاربــر بــر روی لینکــی کلیــک کنــد ،بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت
میشــود.
یک دلیل بسیار مهم برای تمرکز برندها بر این عنصر ساده وجود دارد .
در ســال  2012گــوگل تصمیــم گرفــت کــه الگوریتــم پنگوئــن را وارد جهــان ســئو کنــد.
پــس از ایــن تغییــر ،انکرتکســتها بــه ســرعت بــه ســادهترین راه بــرای تعییــن
میــزان اعتبــار وبســایتها تبدیــل شــدند .گــوگل همچنیــن بــرای تشــخیص آنکــه آیــا
یــک وبســایت بیــش از حــد بهینهســازی شــده اســت نیــز از بــک لینکهــا و انکــر
تکس ـتهای آنهــا اســتفاده میکنــد .بــا توجــه بــه آنکــه گــوگل بــرای بهینــه ســازی
بیــش از حــد جریمههایــی تعییــن کــرده اســت ،لــذا بیشــتر میتــوان بــه اهمیــت
ایــن عناصــر در ســئو پــی بــرد.
از ســال  2012تــا کنــون ،گــوگل چندیــن مرتبــه و در هــر مرتبــه بــه طــرز چشــمگیری
الگوریتــم پنگوئــن را بــروز کــرده اســت کــه ایــن موضــوع باعــث شــده اســت هــر بــار
برندهــای تجــاری بســیاری ،افتهــای ترافیکــی بزرگــی را تجربــه کننــد.
در بیشــتر مــوارد ،افتهــای ترافیکــی اینچنینــی ،کاهــش درآمــد و ســوددهی را بــه
همــراه خواهنــد داشــت و میتواننــد ضررهــای زیــادی را بــه شــرکتها وارد کــرده و
نــام تجــاری آنهــا را بــه خطــر بیاندازنــد.
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ایــن تغییــرات بــه  3.1درصــد از وبســایتهایی کــه انکــر تکس ـتهای خــود را بیــش
از حــد بهینــه ســازی کــرده بودنــد ،آســیب رســاند و فقــط وبســایتهای قدرتمنــد
توانســتند بــا هــر بروزرســانی در عرصـهی رقابــت باقــی بماننــد .دســت کــم مــی تــوان
دریافــت کــه انکرتکس ـتهای مــورد اســتفاده در بکلینکهــا ،در آینــده قابــل پیــش
بینــی اینترنــت و ســئو ،میتواننــد عناصــر مهمــی باشــند.
بــا بروزرســانی اخیــر پنگوئــن  4.0در ســال  ،2016بــازی یــک بــار دیگــر تغییــر کــرد.
گــوگل اکنــون بــه جــای تمامـی یــک ســایت ،فقــط صفحاتــی کــه از قوانینــش تخطــی
کردهانــد را مجــازات میکنــد ،امــا بــه هــر حــال ،ایــن موضــوع نیــز میتوانــد
ترافیــک و درآمــد یــک وبســایت را در بلنــد مــدت تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
اکنــون کــه میدانیــد انکرتکســتها چقــدر بــرای ترافیــک وبســایتها مهــم
هســتند ،اجــازه دهیــد تــا راههــای مختلفــی را کــه از طریــق آنهــا میتوانیــد
انکرتکســت بســازید را بــه شــما آمــوزش دهیــم.
بیشــتر بدانیــد :ســئوی محلــی چیســت و چگونــه باعــث افزایــش درآمــد شــما مــی
شــود؟

انواع مختلف انکرتکست

روش هــای متنوعــی وجــود دارد کــه میتوانیــد از طریــق آنهــا انکــر تکســتهای
مختلفــی را ایجــاد کنیــد کــه ایــن انکرتکســتها میتواننــد مفیــد و یــا بیفایــده
باشــند.

 -انکرتکستهای دقیقا مشابه

انکرتکسـتهای دقیقــا مشــابه ،زمانــی بوجــود میآینــد کــه شــما در جایــگاه کلمــات
کلیــدی هــدف لینکهــا ،از عبــارات دقیقــا مشــابه اســتفاده کنیــد.
در روزهــای اولیــه ســئو ،اســتفاده از انکرتکسـتهای دقیقــا مشــابه در یــک صفحــه و
بــه تعــداد کافــی ،تقریبــا تضمیــن میکــرد کــه پســت شــما خــوب عمــل خواهــد کــرد
و در موتورهــای جســتجو بازخــورد خوبــی خواهــد داشــت .ایــن موضــوع باعــث شــد
کــه گــوگل بــا وضــع قوانینــی ،وبســایت هایــی کــه از ایــن شــیوه اســتفاده میکردنــد
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را مجــازات کنــد .بــا ایــن وجــود ،میتــوان گفــت ایــن ایــده هنــوز هــم ایــده خوبــی
اســت و برخــی اوقــات میتــوان از آن اســتفاده کــرد ،امــا بــه طــور کلــی توصیــه
میشــود کــه از ســایر انــواع انکرتکســتها اســتفاده کنیــد.

 -انکرتکستهای دارای تشابه جزئی

وقتــی بــه عبــارت لینــک خود کلمــات دیگــری نیــز اضافــه میکنیــد ،انکرتکسـتهایی
بــا مطابقــت جزئــی بــه وجــود میآینــد .عبــارات جدیــد بایــد تقریبــا مشــابه کلمــات
کلیــدی اصلــی باشــند .ایــن یــک روش مفیــد بــرای ســاخت انکرتکســت اســت ،زیــرا
میتــوان کلمــات کلیــدی را بــدون وجــود خطــر جریمــه شــدن ،بــه طــور موثــری بــه
کار بــرد .از ایــن رو ،گــوگل نــگاه بهتــری بــه محتوایــی کــه در صفحــ ه شــما اســت
خواهــد داشــت و نمیتوانــد بــرای دســتکاری در الگوریتــم و ارتــکاب خطــا ،بــه شــما
مظنــون شــود .ایــن یــک روش بســیار توصیــه شــده بــرای افزایــش قــدرت صفحــه
شــما اســت.

 -انکرتکست برند

فقــط حــاوی عنــوان وبســایت موردنظــر اســت و یــک راه امــن و موثــر دیگــر بــرای
ی اســت .ایــن انکــر تکســت بــه گــوگل نشــان میدهــد
ســاخت یــک انکرتکســت قــو 
کــه شــما در حــال اشــاره بــه ســایر ابزارهــا و ســرویسهای بــا کیفیــت هســتید .شــما
همیشــه بایــد ســعی کنیــد برندهــای دیگــری را کــه در ایــن زمینــه بــه شــما کمــک
میکننــد پیــدا کنیــد .از لینــک دادن بــه یــک نــام تجــاری دیگــر ،بــه خصــوص بــا
یــک کلمــه کلیــدی مرتبــط بــا آن ،دریــغ نکنیــد .تــا زمانــی کــه شــما بیــش از حــد بــه
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آن نــام تجــاری لینــک ندادهایــد ،گــوگل اینــکار را بــه عنــوان عملــی ســالم و قانونــی
در نظــر میگیــرد.

 -انکرتکست خالی

اساســا فقــط حــاوی آدرس وبســایت اســت و اکثــرا غیــر مفیــد در نظــر گرفتــه
میشــود .هنــگام خوانــدن محتــوا ،ایــن نــوع انکرتکســت بســیار ناخوشــایند اســت.
ایــن انکرتکســتها میتواننــد کاربــران را از وبســایت شــما فــراری داده و باعــث
پیشــرفت وبســایتهای رقیــب شــوند .همچنیــن ممکــن اســت بازدیــد کنن ـدگان را
بــه ایــن بــاور برســاند کــه شــما از لحــاظ فنــی آن طــوری کــه بایــد حرفــه ای نیســتید.
بنابرایــن تــا حــد ممکــن ،از درج ایــن نــوع انکرتکســتها خــودداری کنیــد.

 -انکر تکست عمومی

شــما احتمــاال بســیاری از ایــن انکرتکســتها را دیدهایــد .آنهــا بــرای اســتفاده در
جریــان محتــوای شــما بســیار مناســب هســتند و خیلــی ســریع بــه نتیجــه میرســند.
ی هســتند.
ایــن انکرتکســتها همانطــور کــه از نامشــان پیداســت ،ســاده و عمومــ 
وقتــی میخواهیــد نظــر مخاطبــان خــود را بــه یــک منبــع معتبــر یــا ابــزار مفیــد
جلــب کنیــد ،از ایــن انکرتکســتها اســتفاده کنیــد ،امــا حتمــا بــه انــدازه باشــد.
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 -کلید واژههای نامتقارن فهرست معنایی یا LSI

ایــن مــورد ممکــن اســت کمــی پیچیــده بــه نظــر بیایــد ،امــا در واقــع یــک زیــر
سیســتم در موتورهــای موتورهــای جســتجو اســت کــه آنهــا را قــادر میســازد تــا درک
بهتــری از موضوعــات صفحــات داشــته باشــند و بتواننــد آنچــه را کــه کاربــران در نــوار
جســتجو تایــپ میکننــد پیشبینــی نماینــد.
مثــا وقتــی یــک عبــارت مثــل «انکرتکســت چیســت» را در گــوگل تایــپ میکنیــم،
مجموع ـهای از ســایر گزینههــای جســتجوی محبــوب بــرای مــا تمایــان میشــود .مــا
میتوانیــم بــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی  LSIبــه عنــوان انکرتکســت بــه موتورهــای
جســتجو کمــک کنیــم تــا بتواننــد موضــوع صفحـهی موردنظــر مــا را بهتــر درک کننــد
کــه ایــن میتوانــد باعــث بهبــود رتبـ ه آن صفحــه در نتایــج جســتجو شــود.

 -انکرتکست تصویری

میتوانیــد از یــک انکــر تصویــری بــرای کمــک بــه کاربــران وبســایت خــود اســتفاده
کنیــد .بــه طــور معمــول ،اســتفاده از ایــن روش بــه واســطه یــک دکمــه قابــل کلیــک
انجــام میشــود و بســیار شــبیه بــه یــک آگهــی اســت .در ایــن مــوارد ،گــوگل ،ابــزار
تــگ تصویــر شــما را ،بــه عنــوان انکرتکســت خواهــد خوانــد و اگــر شــما یــک ابــزار
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تــگ ایجــاد نکــرده باشــید ،گــوگل آن را بــدون انکرتکســت در نظــر میگیــرد ،کــه
البتــه بایــد از ایــن کار اجتنــاب کنیــد .ایــن یــک روش عالــی بــرای متنــوع کــردن
انکرتکســتها و اســتفاده از یــک رویکــرد متفــاوت در ایــن زمینــه میباشــد.

نکات مهم که درباره انکرتکستها باید بدانید

اکنــون کــه در مــورد انــواع مختلــف انکرتکســت بیشــتر آموختهایــد ،وقــت آن اســت
کــه بــه یکســری نــکات ســاده و پایــهای بپردازیــم کــه میتواننــد در ایجــاد یــک
اســتراتژی پویــا بــه شــما کمــک کننــد.

نکته  :1از عبارات مرتبط با موضوع صفحه استفاده کنید

متاســفانه تصــورات غلــط زیــادی دربــاره اینکــه «چــه انکرتکســتی خــوب اســت»
وجــود دارد .بایــد بدانیــم کــه ،مرتبــط بــودن مهمتریــن چیــزی اســت کــه گــوگل از
شــما میخواهــد .ایــن بدیــن معناســت کــه انکرتکســت شــما بایــد از کلمــات و
عباراتــی تشــکیل شــده باشــد کــه بــه موضــوع صفحـهای کــه بــه آن لینــک میدهیــد
نزدیــک باشــند.
مثــا فــرض کنیــد شــما شــرکتی را اداره میکنیــد کــه خدمــات بازاریابــی محتــوا
بــرای کســب و کارهــای کوچــک را ارائــه میدهــد .اگــر میخواهیــد بازدیدکننــدگان
ســایت خــود را بــه یــک پســت وبــاگ کــه در مــورد اهمیــت محتــوا ایجــاد کردهایــد
هدایــت کنیــد ،نیــاز داریــد کــه یــک لینــک بســازید و در ایــن لینــک ،شــما بایــد یــک
کلمــه یــا عبــارت را کــه مرتبــط بــا موضــوع و محتــوای پســت موردنظــر اســت ،بــه
عنــوان انکرتکســت خــود قــرار دهیــد .در غیــر ایــن صــورت ،گــوگل ایــن لینــک را
بــه عنــوان دســتکاری و محتــوای بــی ربــط تشــخیص داده و احتمــاال ســایت شــما را
جریمــه خواهــد کــرد.
تصــور کنیــد چــه اتفاقــی میافتــد اگــر بــه جــای یــک پســت وبــاگ  ،لینــک شــما
بــه یــک صفحــه کــه ســعی در فــروش عینــک آفتابــی دارد مرتبــط باشــد .
اگــر میخواهیــد بازدیدکننــدگان وبســایت بــه شــما اعتمــاد کننــد ،بایــد بــه آنهــا
ی اســتفاده میکنیــد کــه بــه
اطمینــان دهیــد کــه از شــیوههای لینکدهــی و منابعــ 
نفــع آنهاســت.
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در یــک مطالعــه نشــان داده شــده اســت کــه داشــتن حداقــل یــک کلیــدواژه
مرتبــط بــا موضــوع در انکرتکســت ،شــانس کســب رتبـ ه باالتــر در نتایــج جســتجو را
افزایــش میدهــد .ایــن بــدان معناســت کــه گــوگل بــرای یــک انکرتکســت دارای
کلمــات کلیــدی مرتبــط بــا موضــوع محتــوای صفحــه موردنظــر ،ارزش زیــادی قائــل
میشــود .زیــرا مادامــی کــه شــما ســعی میکنیــد حداقــل برخــی از کلمــات کلیــدی
انکرتکســتهایتان مرتبــط بــا موضــوع باشــند ،گــوگل میتوانــد ســریعتر و آســانتر
مطالــب شــما را رتبهبنــدی کنــد.
مقاله مرتبط :انتخاب کلمه کلیدی و  10نکتهای که در این زمینه باید بدانید

نکته  :2تنوع را در نظر بگیرید

اگــر همیشــه بخواهیــد انکرتکســتهای دقیقــا مشــابه داشــته باشــید ،فیلتــر
هرزنامــه گــوگل وارد عمــل شــده و ممکــن اســت شــما را جریمــه کنــد .همچنیــن اگــر
بخواهیــد فقــط بــه نــام هــای تجــاری نیــز پیونــد داشــته باشــید ،احتمــاال اتفــاق
ت کــه
مشــابهی برایتــان خواهــد افتــاد .لــذا بــرای ایجــاد یــک اســتراتژی انکرتکس ـ 
بــه بهینهســازی وبســایتتان کمــککنــد ،بایــد بدانیــد کــه اســتفاده از یــک رویکــرد
منحصــر بــه فــرد و متنــوع بهتریــن روش بــرای انجــام ایــن کار اســت.
راهنماهــای زیــادی وجــود دارنــد کــه بــه شــما میگوینــد انــواع انکرتکســتها را
بایــد در چــه نســبتهایی اســتفاده کنیــد .مشــکلی کــه ایــن نــوع توصیههــا دارنــد
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه تعــداد فــراوان توصیهکننــدگان ،انــواع مختلفــی از ایــن
راهنماهــا بوجــود آمدهانــد کــه گاهــا حتــی بــا هــم در تناقضانــد .ایــن موضــوع
شــما را گیــج خواهــد کــرد و ســبب میشــود کــه نتوانیــد تصمیــم درســتی بگیریــد.
فــرض کنیــد بیــن چندیــن توصیــه متفــاوت از افــراد مختلــف کــه ســعی دارنــد شــما
را در بهینهســازی وبســایتتان یــاری کننــد گیــر افتادهایــد.
حرف کدام یک از آنها درست است؟
آیا اصال هیچ یک از آنها درست میگویند؟
پاســخ ایــن ســوال بــه نتیجــه مدنظــر شــما بســتگی دارد ،در هــر موقعیتــی ،شــما
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بایــد تــاش کنیــد تــا بهتریــن روش ایجــاد اســتراتژی انکرتکســت را پیــدا کــرده و از
آن اســتفاده کنیــد.
یــک مطالعــه در مــورد اثــرات پنگوئــن  4.0بــر روی برندهــای مختلــف در اندازههــای
متفــاوت انجــام گرفتــه اســت کــه برخــی از نتایــج آن بــه شــرح زیــر اســت:
پــس از بروزرســانی پنگوئــن  ، 4برنــد اول ،انکرتکســتهایی را کــه کلمــات کلیــدی
دقیقــا مشــابه داشــتند را کاهــش داده و  LSIرا افزایــش داده اســت ،ایــن برنــد پــس
از اعمــال تغییــرات ،بــه جایــگاه قبلــی خــود در رتبــه بنــدی گــوگل برگشــت و توانســت
بــه رنکینــگ خــود قبــل از ارائــه پنگوئــن  4.0برســد.
اکنون گراف باال را با گراف زیر مقایسه کنید.

همانطــور کــه مشــاهده میکنیــد ،ایــن دو گــراف تفاوتهــای زیــادی بــا هــم دارنــد
و در برخــورد بــا الگوریتــم پنگوئــن  ،4شــیوههای متفاوتــی را اتخــاذ کردهانــد ،امــا
بــا ایــن وجــود ،هــر دو توانســتند جایگاههــای خــود را در نتایــج جســتجوی گــوگل
دوبــاره بدســت بیاورنــد.
این چه معنایی برای انواع طر حهای بهینه سازی انکرتکست دارد؟
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پاســخ ایــن اســت کــه اگــر یــک اســتراتژی بــرای یــک برنــد خــوب کار کنــد ،هیــچ
تضمینــی وجــود نــدارد کــه بــرای برندهــای دیگــر نیــز بــه همــان مقــدار کارآمد باشــد.
بــه عــاوه ،ایــن واقعــا کســل کننــده اســت کــه ســعی کنیــد دقیقــا بــا اســتراتژی برنــد
دیگــری پیــش برویــد .بــا تمرکــز بــر روی آزمــون و خطــا ،احتمــال بیشــتری بــرای
رســیدن بــه نتایــج بهتــر در طوالنــی مــدت وجــود دارد.

نکته  :3انکرتکستهای خود را تست و بررسی کنید

بررســی انکرتکســتها دارای اهمیــت زیــادی اســت ،زیــرا ایــن تنهــا راه بــرای درک
ایــن موضــوع اســت کــه انکرتکســتها چگونــه میتواننــد بهینهســازی وبســایتتان
را در طــول زمــان تحــت تاثیــر قــراردهنــد.
توصیــه میکنــم بــرای شــروع فراینــد بررســی انکرتکســتها ،از ابــزار Anchor
 Text Categorizer Toolکــه محصــول کمپانــی  Linkioاســت اســتفاده نماییــد.
ایــن ابــزار از شــما میخواهــد اطالعــات مختلفــی در مــورد محتــوای خــود ،از جملــه
نشــانی اینترنتــی ،عنــوان صفحــه ،برنــد شــما و کلمــات کلیــدی را وارد کنیــد .شــما
همچنیــن بایــد انکرتکســتهایی کــه در محتــوا اســتفاده میکنیــد را نیــز دقیقــا
مشــخص کنیــد تــا نرمافــزار بتوانــد بــا دقــت کار خــود را انجــام دهــد.
همچنیــن شــما میتوانیــد از ابــزار  SEMrushاســتفاده کنیــد ،بــرای پیــدا کــردن
اطالعــات الزم دربــاره لینکهایــی کــه بــه ســایت شــما میشــوند ،شــما بایــد بــه
َتــب بــک لینــک در داشــبورد  SEMrushرفتــه و بــر روی گزینــه  Anchorsکلیــک
کنیــد ،حــاال شــما میتوانیــد ببینیــد کــه کــدام عبــارات توســط برندهــای دیگــر وقتــی
کــه بــه ســایت شــما لینــک دارنــد مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
بــه یــاد داشــته باشــید کــه انکرتکس ـتها بــه طــور گســتردهای توســط گــوگل مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد ،بنابرایــن بــرای ســئو وبســایت شــما یــک موضــوع حیاتــی
بــه شــمار میرونــد.
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انکرتکست و هر آنچه برای استفاده از آن باید بدانید

نتیجه گیری

ت مفهــوم جدیــدی نیســت ،امــا نمیتــوان ایــن را بدیــن معنــا دانســت
انکرتکســ 
ک اهمیــت
ت و بکلینــ 
کــه مهــم نمیباشــد .از ســال  ،2012گــوگل بــه انکرتکســ 
ویــژهای میدهــد .بنابرایــن بهتــر اســت اطمینــان حاصــل کنیــد کــه همیشــه در حــال
اســتفاده از بهتریــن رویکــرد در ایــن زمینــه بــرای ســئوی وبســایتتان هســتید.
برندهــای بســیاری در گذشــته ،بــه شــدت تحــت تاثیــر پنگوئــن قــرار گرفتند و همیشــه
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن الگوریتــم دوبــاره بــه آنها آســیب برســاند.
تــا زمانــی کــه انکرتکسـتهای وبســایت شــما بــا موضــوع صفحــات لینک داده شــده
مرتبــط باشــند ،یــک عالمــت مثبــت بــرای خزندههــای گــوگل بــه شــمار میآینــد.
همچنیــن بهتــر اســت کــه اســتراتژی خــود را بــر اســاس یافتههایتــان پیادهســازی
کنیــد .وقتــی صحبــت از یافتههــا میشــود بایــد خاطــر نشــان کــرد ،اســتفاده از
ابزارهایــی ماننــد  Anchor Text Categorizerو  ،SEMrushتضمیــن میکنند شــما
هیــچ چیــزی را در بهینهســازی انکرتکســتهای خــود از قلــم نخواهیــد انداخــت.
بــا بــه کارگیــری ایــن توصیههــا شــما میتوانیــد کــه اســتراتژی انکرتکســت خــود
را بــه انــدازه کافــی قــوی کنیــد تــا ســئوی وبســایت تــان را بهبــود دهیــدو از خطــرات
احتمالــی آینــده جلوگیــری کنیــد.
شما چه استراتژ یهایی را برای بهبود انکرتکستهایتان استفاده میکنید؟
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