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یکــی از اصــول کلیــدی در ســئو ســایت، طــول لینــک یــا URL آن اســت، بــه طــوری 

کــه هرچــه طــول ســایت کوتــاه تــر باشــد بهتــر بــوده و تبلیغــات آن ســاده تــر و کــم 

هزینه  تــر اســت. در صورتــی کــه آدرس اینترنتــی ســایت شــما طوالنــی اســت، مــی 

توانیــد از ســرویس  های کوتــاه کننــده لینــک بــه صــورت رایــگان بــرای کوتــاه کــردن 

آدرس اینترنتــی اســتفاده کنیــد.

ــای  ــد طول ه ــی توان ــه م ــت ک ــایت ها اس ــی س ــان آدرس اینترنت ــا URL هم ــک ی لین

متفاوتــی داشــته باشــد. اســتفاده از لینــک بــرای هــر ســایت نیازمنــد پیــروی از قوانین 

خاصــی اســت، بــرای مثــال طــول لینــک و کاراکترهــای آن نبایــد از یــک مقــدار تعیین 

شــده کــم تــر یــا بیشــتر شــود . لینــک هــای طوالنــی ســایت مــی توانــد تاثیــر منفــی 

بــر ســئو بگــذارد. کوتــاه کننــده لینــک سرویســی اســت کــه بــه شــما ایــن امــکان را 

می دهــد کــه در مــوارد خاصــی طــول لینــک خــود را کوتــاه کــرده و کاربــران بــا کلیــک 

بــر یــک لینــک کوتــاه تــر نیــز بــه ســایت شــما هدایــت شــوند.
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چرا استفاده از کوتاه کننده لینک مهم است؟

اگــر ضــرب المثــل هرچــه بیشــتر بهتــر را دربــاره لینــک ســایت خــود بــه کار ببریــد، 

نــه تنهــا بــه ســایت و ســئو آن کمکــی نکــرده ایــد بلکــه بــرای آن مضــر نیــز خواهیــد 

بــود! از نظــر ســئو هرچــه طــول لینــک و URL ســایت کوتــاه تــر باشــد، بهتــر اســت. 

ایــن مســاله دالیــل مختلفــی دارد. اشــتراک گــذاری لینک  هــای کوتــاه در مقایســه بــا 

لینک  هــای بلنــد بســیار ســاده تــر اســت. در صورتــی کــه شــما قصــد تبلیغــات ســایت 

ــد،  ــتراک بگذاری ــه اش ــر ب ــات دیگ ــد URL آن را در صفح ــد و می خواهی ــود را داری خ

هرچــه طــول آن کــم تــر باشــد، بــرای شــما بهتــر اســت.

ــر  ــر ســر ســاعت  ها، بلکــه ب ــه ب دنیــای دیجیتــال، دنیــای ســرعت اســت و رقابــت ن

ســر دقایــق و ثانیه  هــا اســت. هــر چــه لینــک شــما کوتــاه تــر باشــد و شــما از یکــی 

از ســرویس  های کوتــاه کننــده لینــک اســتفاده کنیــد، هــم شــما و هــم کاربــران بــرای 

نوشــتن آدرس آن و یــا ارســال آن در پیامــک یــا ایمیــل، زمــان و انــرژی کــم تــری نیــاز 

خواهنــد داشــت. مطمئــن باشــید همیــن مســاله نــه چنــدان بــا اهمیــت می  توانــد 

تاثیــر بســیار زیــادی بــر ســئوی ســایت شــما و میــزان بازدیــد از آن داشــته باشــد.
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بســیاری از ســایت هــا دارای محدودیــت در تعــداد کاراکتــر هســتند بــرای مثــال 	 

ــک را از دســت  ــراه لین ــه هم ــر ب ــوا در توییت ــه انتشــار محت ــد ک ــر نمــی خواهی اگ

ــاه  ــا از کوت ــد ی ــدود کنی ــا را مح ــداد کاراکتره ــا و تع ــول لینک ه ــد ط ــد بای بدهی

کننــده لینــک اســتفاده کنیــد البتــه برخــی از ایــن ســرویس هــا خودشــان کوتــاه 

کننــده لینــک دارنــد و لینــک شــما را کوتــاه می کننــد امــا مزیــت اســتفاده از کوتــاه 

کننــده لینک هــا ایــن اســت کــه می توانیــد آمــار تعــداد کلیــک بــر روی لینــک هــا 

را هــم بدســت آوریــد.

ــاه کننــده لینــک 	  نکتــه مهــم و قابــل توجــه آن کــه اســتفاده از ســرویس  های کوت

ــی آدرس  ــه اضاف ــچ هزین ــت هی ــدون پرداخ ــد ب ــما می  توانی ــت. ش ــگان اس رای
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ــه  ــر ب ــرده و آن را در ســایت  های دیگ ــه ک ــاه و بهین ــی ســایت خــود را کوت اینترنت

ــد. اشــتراک بگذاری

عــدم نمایــش لینــک بلنــد و واقعــی بــه کاربــران از دیگــر مزایــا و دالیــل اهمیــت 	 

اســتفاده از کوتــاه کننــده آدرس اینترنتــی اســت. خودتــان تنهــا بــرای چنــد لحظــه 

تصــور کنیــد کــه بــاالی مرورگــر شــما یــک آدرس طوالنــی بــا کاراکترهــای بســیار 

وجــود دارد. ایــن حالــت را بــا یــک URLکوتــاه مقایســه کنیــد. واکنش و احســاس 

ــود. ــر خواهــد ب ــر بهت ــای ســاده تر و کوتاه  ت ــه لینک ه ــدون شــک نســبت ب شــما ب

 

مزایای استفاده از سرویس  های کوتاه کننده لینک

در بخــش بــاال شــما بــا دالیــل اهمیــت اســتفاده از ســرویس  های کوتــاه کننــده آدرس 

اینترنتــی آشــنا شــدید، امــا عــاوه بــر ایــن مــوارد، اســتفاده از یــک لینــک کوتــاه چــه 

مزایــای دیگــری بــرای شــما بــه دنبــال خواهــد داشــت؟ اگــر تبلیغــات موثــر و ارتقــای 

ســئوی ســایت بــرای شــما مهــم اســت، اســتفاده از لینک  هــای کوتــاه تــر می  توانــد 

بــه شــما بــه شــکل قابــل توجهــی کمــک کنــد. بخشــی از مزایــای اســتفاده از لینــک 

هــای کوتــاه شــامل مــوارد زیــر می  باشــد.
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استفاده راحت تر در صفحات اجتماعی

ــوگل و موتورهــای جســت و جــو  ــه گ ــا ب بســیاری از ســایت  ها فعالیــت خــود را تنه

ــتاگرام  ــا اینس ــوب ی ــد یوتی ــرم افزارهــای مجــازی مانن ــر ن ــرده و در دیگ محــدود نک

ــما  ــد ش ــش بازدی ــئو و افزای ــای س ــرای ارتق ــتند. ب ــه هس ــا صفح ــج ی ــز دارای پی نی

ــال  ــرای مث ــد. ب ــرار دهی ــا ق ــود را در آن ه ــات خ ــدام از صفح ــک هرک ــد لین می  توانی

شــما می  توانیــد آدرس یــا URL ســایت خــود را در بخــش بیــو صفحــه اینســتاگرامی 

ســایت خــود قــرار داده تــا کاربــران اینســتاگرامی شــما بتواننــد تنهــا بــا یــک کلیــک 

ــوگل شــوند. ــک وارد صفحــه شــما در گ روی لین

ــرار دادن یــک آدرس  ــی باشــد، ق ــی کــه آدرس و لینــک ســایت شــما طوالن در صورت

طوالنــی در بیــو هــم فضــای زیــادی از آن را اشــغال کــرده و هــم زیبایــی صفحــه شــما 

را تحــت تاثیــر منفــی قــرار می  دهــد. شــما می  توانیــد بــا اســتفاده از یــک ســرویس 

ــاه  ــرده و آدرس کوت ــاه ک ــود را کوت ــی خ ــه اینترنت ــک، آدرس صفح ــده لین ــاه کنن کوت

شــده آن را در صفحــات مجــازی خــود قــرار دهیــد.

استفاده از لینک های کوتاه شده اختصاصی با سلیقه شما

ــده لینــک آن اســت کــه شــما  ــاه کنن ــای اســتفاده از ســرویس                    های کوت از دیگــر مزای

می  توانیــد آدرس کوتــاه شــده و URL را بــا ســلیقه خــود انتخــاب کنیــد. ایــن آدرس 
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می  توانــد بــا آدرس واقعــی ســایت شــما نیــز تفــاوت داشــته باشــد. شــما می  توانیــد 

از یــک آدرس زیبــا و متناســب بــا صفحــه اینترنتــی خود اســتفاده کنیــد، البتــه همانند 

لینــک هــر ســایت، آدرس کوتــاه شــده نیــز بایــد یونیــک و غیــر تکــراری باشــد.

 

اســتفاده راحــت تــر از لینک  هــای کوتــاه در ایمیــل مارکتینــگ و پیامک  هــای 
تی تبلیغا

ــن  ــن و جدیدتری ــی از بهتری ــی یک ــای تبلیغات ــال پیامک  ه ــگ و ارس ــل مارکتین ایمی

ــد.  ــر کن ــن براب ــما را چندی ــان ش ــد مخاطب ــه می  توان ــت ک ــی اس ــای بازاریاب روش  ه

ــرای ــما را ب ــات ش ــب، تبلیغ ــی مناس ــت هزینه  های ــا دریاف ــی ب ــرویس  های مختلف س

 گروه  هــای هــدف و مــورد نظــر شــما ایمیــل کــرده یــا از طریــق پیامــک می  فرســتد، 
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بــه ایــن ترتیــب تبلیغــات شــما در معــرض دیــد افــراد زیــادی قــرار خواهــد گرفــت.

ــول و  ــر دارای اص ــی دیگ ــر روش بازاریاب ــد ه ــات همانن ــن روش تبلیغ ــتفاده از ای اس

ــزان بازدهــی خواهــد  ــا باعــث کاهــش می ــه آن ه ــه عــدم توجــه ب قواعــدی اســت ک

بــود. یکــی از ایــن اصــول مهــم اســتفاده از لینک  هــای کوتــاه اســت. در صورتــی کــه 

آدرس اینترنتــی ســایت شــما طوالنــی اســت، قبــل از ایمیــل مارکتینــگ یــا تبلیــغ بــه 

وســیله پیامــک، بــا اســتفاده از ســرویس  های کوتــاه کننــده لینــک، آن را بهینــه کنیــد.

همانطــور کــه می  دانیــد در هــر پیامــک، شــما می  توانیــد حداکثــر 70کاراکتــر فارســی 

ــی  ــر از طرف ــتر کاراکت ــداد بیش ــرار دادن تع ــد. ق ــرار دهی ــی ق ــر انگلیس ــا 160 کاراکت ی

ــی از  ــن برخ ــن رفت ــال از بی ــر احتم ــرف دیگ ــرده و از ط ــاال ب ــما را ب ــای ش هزینه  ه

ــد. ــش می  ده ــات را افزای اطاع

تاثیر بیشتر برای بازاریابی آفالین

یکــی از اصــول مهــم بــرای انتخــاب نــام هــر برنــد، کوتــاه بــودن و ســاده بــودن آن 

ــن  ــه ذهــن بســپارند. همی ــی آن را ب ــه راحت ــد ب ــراد بتوانن ــه اف ــه طــوری ک اســت ب

ــه آدرس  ــت. هرچ ــتفاده اس ــل اس ــز قاب ــایت  ها نی ــک س ــاره URL و لین ــاله درب مس

ســایت شــما کوتــاه تــر باشــد، بــه خاطــر ســپردن آن نیــز ســاده تــر شــده و بازاریابــی 

آفایــن آن نیــز بــا ســرعت و کیفیــت بهتــری انجــام خواهــد گرفــت.

7

https://modireweb.com


 کوتاه کننده لینک چیست؟ بهترین سرویس های کوتاه کننده 

لینک کدامند؟

www.modireweb.com

استفاده دائمی از سرویس  ها

معمــوال بــرای اســتفاده از هــر ســرویس چــه در دنیــای مجــازی و چــه در دنیــای واقعی 

شــما نیــاز داریــد کــه بعــد از هــر دوره زمانــی، ســرویس خــود را شــارژ کنیــد. انجــام 

ایــن شــارژ معمــوال همــراه بــا هزینــه خواهــد بــود. همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره 

شــد، اســتفاده از ســرویس  های کوتــاه کننــده لینــک بــدون هزینــه و رایــگان اســت. 

نکتــه مثبــت دیگــر آن کــه اســتفاده از ایــن ســرویس  ها دائمــی بــوده و شــما نیــازی 

بــه تمدیــد و یــا شــارژ مجــدد آن نداریــد.

کسب درآمد جداگانه

ــا  ــه تنه ــک ن ــده لین ــاه کنن ــرویس  های کوت ــتفاده از س ــه اس ــد ک ــت بدانی ــب اس جال

ــد از  ــرای شــما ایجــاد خواهــد کــرد کــه می  توانی ــگان اســت، بلکــه شــرایطی را ب رای

طریــق آن هــا درآمدزایــی کنیــد. بــرای انجــام ایــن کار بعــد از ورود بــه ســایت کوتــاه 

کننــده آدرس و عضویــت در آن هــا، لینــک کوتــاه شــده ســایت خــود را در شــبکه  های 

اجتماعــی و ســایت  های دیگــر قــرار می  دهیــد. بــه ازای هــر کلیــک روی آدرس کوتــاه 

ــی کــه ایــن  ــز خواهــد شــد. بعــد از مدت ــری شــما واری ــل کارب ــه پن شــده، مبلغــی ب

مبلــغ بــه مقــدار مشــخصی برســد، می توانیــد آن را از حســاب خــود برداشــت کنیــد.
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ــرار  ــما ق ــار ش ــی را در اختی ــه اطالعات ــده URL چ ــاه کنن ــرویس  های کوت س

ــد داد؟ خواهن

ــیار  ــات بس ــد اطاع ــایت می  توان ــده آدرس س ــاه کنن ــرویس  های کوت ــتفاده از س اس

ــا  ــرای ارتق ــا ب ــد از آن ه ــا بتوانی ــرار داده ت ــار شــما ق ــه مهمــی را در اختی ــب و البت جال

ــداد  ــد تع ــی مانن ــرویس  ها اطاعات ــن س ــد. ای ــتفاده کنی ــود اس ــایت خ ــئوی س س

ــا،  ــر آن ه ــل و مرورگ ــتم عام ــوع سیس ــد، ن ــده ان ــما ش ــایت ش ــه وارد س ــرادی ک اف

ــه شــما  ــازه زمانــی مشــخص را ب محــدوده جغرافیایــی و تعــداد کلیک هــا در یــک ب

ــد داد.  ــش خواهن نمای

در نهایــت ایــن ســرویس هابــه شــما نشــان می  دهنــد کــه هــر فایــل تبلیغاتــی چــه 

تعــداد کاربــر را بــه ســایت شــما هدایــت کــرده تــا بتوانیــد ضعیــف تریــن و بهتریــن 

تبلیغــات خــود را بررســی کنیــد.

بررســی ایــن فاکتورهــا و اطاعــات بــه شــما ایــن امــکان را می  دهــد کــه بتوانیــد بــا 

نقــاط ضعــف و قــوت ســایت خــود آشــنا شــده و اقدامــات الزم را جهــت ارتقــا ســئوی 

ســایت انجــام دهیــد.
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بهترین سرویس  های کوتاه کننده لینک کدامند؟

بعــد از آن کــه بــا دالیــل اهمیــت و مزایــای اســتفاده از ســرویس  های کوتــاه کننــده 

ــه  ــا را ب ــن ســرویس  ها و ویژگی  هــای آن ه ــن بخــش بهتری ــک آشــنا شــدید، در ای لین

شــما معرفــی خواهیــم کــرد.

Bitly سرویس

یکــی از بهتریــن ســرویس  های کوتــاه کننــده لینــک کــه امکانــات ویــژه  ای در اختیــار 

ــاه  ــای کوت ــد لینک  ه ــما می  توانی ــت. ش ــی اس ــرویس بیتل ــد، س ــرار می  ده ــما ق ش

شــده را سفارشــی ســازی کــرده و از اطاعــات بســیار دقیقــی کــه ســرویس در اختیــار 

ــد. ــرار می  دهــد اســتفاده کنی شــما ق
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ــه  ــت ک ــترده تری اس ــتر و گس ــات بیش ــرویس دارای امکان ــن س ــوم ای ــخه پریمی نس

ــا  ــرای اســتفاده از آن هــا بایــد حــق عضویــت ســاالنه 29 دالری را پرداخــت کنیــد. ب ب

ــارک و  ــدون م ــده ب ــاه ش ــک کوت ــزار لین ــد ده ه ــن ســرویس می  توانی ــتفاده از ای اس

ــد از  ــوم می  توانی ــخه پرمی ــد. در نس ــاد کنی ــارک دار را ایج ــده م ــاه ش ــک کوت 500 لین

ــارک دار،  ــیر های م ــت مس ــی، ریدایرک ــی SSL سفارش ــد گواه ــری مانن ــات دیگ امکان

ــد. ــره اســتفاده کنی وارد کــردن کلمــات کلیــدی در انتهــای لینــک و غی

Tinyurl سرویس

ــه  ــک، ســرویس Tinyurl اســت ک ــده لین ــاه کنن ــوب کوت از دیگــر ســرویس  های محب

می  توانیــد بــه صــورت رایــگان و بــدون ثبــت نــام لینک  هــا را کوتــاه کــرده و یــا آن

هــا را سفارشــی ســازی کنیــد. لینک  هــای کوتــاه شــده توســط ایــن ســرویس تاریــخ 

انفضــا نداشــته و همیشــگی هســتند. البتــه از معایــب ایــن ســرویس نیــز بایــد بــه 

عــدم امــکان بازدیــد آمــار کلیک  هــا اشــار ه کــرد.

Ouo.io سرویس

ــه  ــک، ســرویس Ouo.io اســت ک ــده لین ــاه کنن ــوب کوت ــر ســرویس  های محب از دیگ

ــل توجهــی را  ــاه کننده  هــای دیگــر، امــکان درآمــد زایــی قاب ــات کوت ــر امکان عــاوه ب

نیــز بــرای شــما فراهــم خواهــد کــرد. کســب درآمــد از ایــن طریــق بــه ایــن صــورت 
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اســت کــه هنــگام کلیــک روی لینک  هــای کوتــاه شــده، یــک فیلــم کوتــاه تبلیغاتــی 

ــم  ــاهده فیل ــر مش ــک و ه ــر کلی ــه ازای ه ــود. ب ــش داده می  ش ــران نمای ــرای کارب ب

مبلغــی بــه حســاب شــما واریــز خواهــد شــد.

Ow.ly سرویس

ــک،  ــده لین ــاه کنن ــرویس  های کوت ــن س ــه محبوب تری ــن و البت ــی تری ــی از قدیم یک

ســرویس Ow.ly اســت کــه دارای مزایــا و امکانــات قابــل توجهــی ماننــد آنالیــز دقیــق 

ــرویس  ــن س ــت. ای ــی اس ــازی و اجتماع ــات مج ــده در صفح ــاه ش ــای کوت لینک  ه

چنــد ســال بعــد از طراحــی بــا ســایت بــزرگ Hootsuite ادغــام شــد. ایــن همــکاری 

امکانــات بیشــتری بــه ایــن ســرویس اضافــه کــرد. بــرای مثــال بــا اســتفاده از ایــن 

ــبکه  های  ــود در ش ــت  های خ ــتقیم پس ــورت مس ــه ص ــد ب ــما می  توانی ــرویس ش س

اجتماعــی و مجــازی دیگــر را نیــز بررســی و آنالیــز کنیــد.

ایــن ســرویس دارای نســخه پریمیــوم نیــز بــوده و شــما می  توانیــد بــا پرداخــت حــق 

 Hootsuite عضویــت ســاالنه 29 دالری از امکانــات بیشــتر و تمامــی امکانــات ســایت

نیــز اســتفاده کنیــد.
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t.co سرویس

تویتــر یــک لینــک کوتــاه کننــده خــودکار داخلــی بــه نــام t.co دارد کــه تمــام لینــک 

ــی چــه تعــداد  ــر خواهــد رســاند. یعن ــه تعــداد 23 کاراکت ــرار داده شــده را ب هــای ق

کاراکترهــای لینــک شــما کــم تــر یــا بیــش تــر از 23 باشــد، ایــن لینــک آن را دقیقــا 

بــه تعــداد 23 کاراکتــر خواهــد رســاند. مهم تریــن مزیــت اســتفاده از ایــن ســرویس 

آن اســت کــه امنیــت حســابتان توســط تویتــر تامیــن خواهــد شــد، امــا بــا اســتفاده 

ــد. ــز کنی ــد ســایت خــود و اطاعــات آن را آنالی از آن نمی  توانی

is.gd سرویس

ــرویس  ــک، س ــده لین ــاه کنن ــوب کوت ــدرت و محب ــر ق ــرویس  های پ ــر از س ــی دیگ یک

is.gd اســت کــه عمــده کاربــران آن چینــی هســتند. یکــی از ویژگی  هــای بســیار پــر 

13

https://modireweb.com
https://t.co/
https://is.gd/
https://is.gd/


 کوتاه کننده لینک چیست؟ بهترین سرویس های کوتاه کننده 

لینک کدامند؟

www.modireweb.com

ــاه  ــک کوت ــه باعــث می  شــود لین ــه QR Code اســت ک ــن ســرویس، ارائ ــدار ای طرف

شــده بــه خوبــی در گوشــی  های هوشــمند نیــز نمایــش داده شــود. از دیگــر مزایــای 

ایــن ســرویس می  تــوان بــه آنالیــز کلیک  هــا و امــکان سفارشــی ســازی اشــاره کــرد.

Bl.Ink سرویس

ــاره  ــرویس Bl.Ink اش ــه س ــوان ب ــک می  ت ــده لین ــاه کنن ــرویس  های کوت ــر س از دیگ

ــداد  ــک و تع ــرخ کلی ــد ن ــی مانن ــم و حیات ــات بســیار مه ــن ســرویس اطاع ــرد. ای ک

دفعــات مراجعــه بــه ســایت را در اختیــار شــما قــرار می  دهــد. ایــن ســرویس دارای 

ــد. ــاالنه 12 دالر می  باش ــت س ــق عضوی ــا ح ــوم ب ــخه پریمی نس

v.ht سرویس

در لیســت بهتریــن ســرویس  های کوتــاه کننــده لینــک، بــه ســرویس v.ht می  رســیم 

کــه امــکان سفارشــی ســازی و آنالیــز دقیــق لینک  هــای کوتــاه شــده را در اختیــار شــما 

ــا در آن عضــو  ــد حتم ــن ســرویس بای ــات ای ــرای اســتفاده از امکان ــرار می  دهــد. ب ق

ــات موجــود اســتفاده  ــری خــود از امکان ــل کارب ــا اســتفاده از پن ــا بتوانیــد ب شــوید ت

کنیــد.
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Shorl.com سرویس

ــد  ــک هــای خــود می  توانی ــردن لین ــاه ک ــه جهــت کوت ــری ک ــوب دیگ ســرویس محب

ــرویس  ــن س ــای ای ــی از ویژگی  ه ــت. یک ــرویس Shorl.com اس ــد، س ــتفاده کنی اس

ایــن اســت کــه شــما بــا اســتفاده از یــک افزونــه  کــه بــرای مرورگرهــای فایرفاکــس 

ــاده تر  ــریع تر و س ــود را س ــای خ ــد لینک ه ــی توانی ــت م ــتفاده اس ــل اس ــروم قاب و ک

کوتــاه کنیــد. از دیگــر ویژگــی هــای ایــن ســایت نیــز مــی تــوان بــه بررســی بازدیــد 

لینــک هــای کوتــاه شــده بــه صــورت خصوصــی اشــاره کــرد.

Sniply سرویس

ــده لینــک، ســرویس Sinply اســت  ــاه کنن یکــی دیگــر از بهتریــن ســرویس  های کوت

کــه عــاوه بــر کوتــاه کــردن آدرس اینترنتــی ســایت، نــرخ تبدیــل آن را نیــز افزایــش 

ــگان اطاعــات  ــه صــورت رای ــد ب ــن مزیــت شــما می  توانی ــر ای خواهــد داد. عــاوه ب

مــورد نظرتــان را در داشــبورد اختصاصــی خــود آنالیــز کنیــد. ایــن ســرویس نیــز دارای 

نســخه پریمیــوم بــوده و بــرای اســتفاده از آن بایــد ســاالنه 29 دالر پرداخــت کنیــد. 

ایــن نســخه همچنیــن امــکان ایجــاد دو حســاب کاربــری را بــه صــورت همزمــان در 

ــرار می  دهــد. ــار شــما ق اختی
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b2n.ir سرویس

یکــی از بهتریــن ســرویس  های کوتــاه کننــده لینــک ایرانــی کــه در مــدت اخیــر تعــداد 

کاربــران زیــادی داشــته اســت، ســرویس b2n.ir اســت. ایــن ســرویس نیــز رایــگان 

ــد.  ــات آن اســتفاده کنی ــد از خدم ــام می  توانی ــت ن ــه ثب ــاز ب ــدون نی ــوده و شــما ب ب

امــکان سفارشــی ســازی و آنالیــز نــرخ کلیک  هــا از ویژگی  هــا و مزایــای ایــن ســرویس 

بــه شــمار مــی  رود.

ADF.ly سرویس

از دیگــر ســرویس  های کوتــاه کننــده آدرس اینترنتــی ســرویس ADF.ly اســت. ایــن 
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ســرویس نیــز در کنــار اســتفاده از امکانــات کوتــاه کننــده آدرس ســایت، بــرای شــما 

ــب  ــرویس کس ــن س ــت ای ــه مثب ــرد. نکت ــد ک ــم خواه ــی را فراه ــد زای ــکان درآم ام

درآمــد از آن اســت کــه درآمــد آن بــه دالر بــوده و شــما بعــد از کســب درآمــد 5 دالر 

ــد. ــت کنی ــد آن را برداش می  توانی

نحوه استفاده از سرویس  های کوتاه کننده لینک

ــه آن اســتفاده از ایــن ســرویس  ها و ســایت  ها بســیار ســاده اســت. بعــد از ورود ب

هــا در صــورت نیــاز ثبــت نــام می  کنیــد. ایــن ثبــت نــام شــامل وارد کــردن اطاعــات 

شــخصی شــما خواهــد بــود. کافــی اســت در کادری کــه جهــت کوتــاه کــردن لینــک 

قــرار داده شــده لینــک مــورد نظــر را قــرار دهیــد و گزینــه shorten را انتخــاب کنیــد.

جمع بندی

ــال  ــه دنب ــرای ســایت شــما ب ــل توجهــی ب ــای قاب ــاه مزای اســتفاده از لینک  هــای کوت

ــه و هــم از نظــر  خواهــد داشــت. ایــن مســاله هــم از نظــر ســئو، هــم از نظــر هزین

تبلیغــات بــرای شــما مفیــد خواهــد بــود. بــرای انجــام ایــن کار بایــد از ســرویس  های 

کوتــاه کننــده لینــک اســتفاده کنیــد کــه در ایــن مقالــه مــا بهتریــن آن هــا را بــه شــما 

ــم. ــی کرده   ای معرف
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