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ــردی در بیشــتر دیــده شــدن ســایت  ــا می دانیــد انکرتکســت چیســت و چــه کارب آی
ــه انکرتکســت  ــم داد ک ــوزش خواهی ــه شــما آم ــب ب ــن مطل ــه ای شــما دارد؟ در ادام
دقیقــا چیســت و شــما بایــد چگونــه اســتراتژی انکرتکســت وبســایت خــود را بهینــه 

نماییــد تــا بیشــتر مــورد توجــه گــوگل قــرار بگیریــد.

ــک مشــاهده می شــود  ــک  هایپرلین ــه در ی ــل کلیکــی اســت ک ــن قاب انکرتکســت مت
ــد  ــت ها مانن ــر تکس ــم، انک ــرض کنی ــراه ف ــک بزرگ ــوان ی ــه عن ــت را ب ــر اینترن . اگ
ــه  ــا را ب ــن خروجی ه ــا ای ــتند. آنه ــش رو هس ــای پی ــرای خروجی ه ــانه هایی ب نش

ــد.  ــان می  دهن ــایت نش ــران وبس ــتجو و کارب ــای جس موتوره

در ابتــدا دنیــای ســئو کامــا بهــم ریختــه و بــرای کاربــر آزار دهنــده بــود. متخصصــان 
ــای وب  ــا صفحه ه ــد ت ــام می  دادن ــوری را انج ــل تص ــر کار قاب ــیاه، ه ــئوی کاه س س
خــود را بــه نتایــج اول گــوگل برســانند ، از جملــه ایــن کارهــا می تــوان بــه وارد کــردن 
کلمــات کلیــدی بــی ربــط و ایجــاد تعــداد زیــادی بــک لینــک نامرتبــط اشــاره کــرد. 
ــی  ــای قدیم ــن ترفنده ــروزه ای ــا ام ــود، ام ــاز ب ــا کارس ــا کام ــا مدت ه ــن روش ت ای
ــرای ســئوکاران داشــته باشــند.  ــد نفعــی ب ــا نمی توانن ــد و قطع ــردی ندارن ــر کارب  دیگ
ــوگل  ــی عیــب گ ــده و و ظاهــرا ب ــا الگوریتم هــای بســیار پیچی ــا ب در حــال حاضــر م
ماننــد مــرغ مگس خــوار و پانــدا رو بــه رو هســتیم. ایــن الگوریتم هــا کــه ظاهــرا بــی 
عیــب و اشــکال بــه نظــر می رســند، می تواننــد مشــکات زیــادی بــرای بهینــه ســازی 

وبســایت شــما بوجــود آورنــد.
ــا نــام پنگوئــن شــناخته می شــود، بــرای  یکــی از ایــن الگوریتم هــا بــروز شــده کــه ب
مدتــی طوالنــی دنیــای ســئو را تحــت تاثیــر قــرار داد. ایــن الگوریتــم بــه طــور کلــی در 
رابطــه بــا چگونگــی اســتفاده از بک لینک هــا بــرای ارزیابــی رتبــه صفحــات اینترنتــی 
بــه کار مــی رود. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن الگوریتــم بخشــی از الگوریتــم اصلــی گــوگل 
ــی  ــای داخل ــا و پیونده ــده در بک لینک ه ــتفاده ش ــت های اس ــذا انکرتکس ــت، ل اس
ــد  ــا قص ــن راهنم ــن رو، در ای ــند. از ای ــی می باش ــت فراوان ــایت ها دارای اهمی وبس
ــه  ــه انکرتکســت لینک هــای خــود را بهین ــم کــه چگون ــه شــما آمــوزش دهی ــم ب داری
کنیــد تــا بــر روی موتور هــای جســتجو تاثیــرات مثبتــی بگــذارد و موجــب بهبــود رتبــه 
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صفحــات وب ســایت شــما در نتایــج ایــن موتورهــا شــود. قبــل از پرداختــن بــه ایــن 
موضــوع شــما بایــد بدانیــد کــه انکرتکســت چیســت، چگونــه عمــل می کنــد و چــرا 

بایــد بــه آن بپردازیــم؟
اگــر بــه کدهــای ســایت خــود نــگاه کنیــد ، عبارت هایــی را شــبیه بــه ایــن خواهیــد 

دیــد:

 

ــارت  ــد و همیــن عب ایــن همــان بخــش از ســایت شماســت کــه گــوگل آن را می بین
ــه مرورگرهــای وب و موتورهــای جســتجو لینک هــا را نشــان می دهــد.  ــه ب اســت ک
هنگامی کــه یــک کاربــر بــر روی لینکــی کلیــک کنــد، بــه صفحــه مــورد نظــر هدایــت 

می شــود.
 یک دلیل بسیار مهم برای تمرکز برندها بر این عنصر ساده وجود دارد .

در ســال 2012 گــوگل تصمیــم گرفــت کــه الگوریتــم پنگوئــن را وارد جهــان ســئو کنــد. 
ــن  ــرای تعیی ــاده ترین راه ب ــه س ــرعت ب ــه س ــت ها ب ــر، انکرتکس ــن تغیی ــس از ای پ
میــزان اعتبــار وبســایت ها تبدیــل شــدند. گــوگل همچنیــن بــرای تشــخیص آنکــه آیــا 
ــز از بــک لینک هــا و انکــر  یــک وبســایت بیــش از حــد بهینه ســازی شــده اســت نی
تکســت های آنهــا اســتفاده می کنــد. بــا توجــه بــه آنکــه گــوگل بــرای بهینــه ســازی 
ــه اهمیــت  ــوان ب ــذا بیشــتر می ت بیــش از حــد جریمه هایــی تعییــن کــرده اســت، ل

ایــن عناصــر در ســئو پــی بــرد.
از ســال 2012 تــا 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، افت هــای ترافیکــی بزرگــی را تجربــه کننــد.
در بیشــتر مــوارد، افت هــای ترافیکــی اینچنینــی، کاهــش درآمــد و ســوددهی را بــه 
همــراه خواهنــد داشــت و می تواننــد ضررهــای زیــادی را بــه شــرکت ها وارد کــرده و 

نــام تجــاری آنهــا را بــه خطــر بیاندازنــد. 
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ایــن تغییــرات بــه 3.1 درصــد از وبســایت هایی کــه انکــر تکســت های خــود را بیــش 
ــد  ــط وبســایت های قدرتمن ــد، آســیب رســاند و فق ــرده بودن ــه ســازی ک از حــد بهین
توانســتند بــا هــر بروزرســانی در عرصــه ی رقابــت باقــی بماننــد. دســت کــم مــی تــوان 
دریافــت کــه انکرتکســت های مــورد اســتفاده در بک لینک هــا، در آینــده قابــل پیــش 

بینــی اینترنــت و ســئو، می تواننــد عناصــر مهمــی باشــند.
ــار دیگــر تغییــر کــرد.  ــازی یــک ب ــن 4.0 در ســال 2016، ب ــر پنگوئ ــا بروزرســانی اخی ب
گــوگل اکنــون بــه جــای تمامــی  یــک ســایت، فقــط صفحاتــی کــه از قوانینــش تخطــی 
ــد  ــز می توان ــوع نی ــن موض ــال، ای ــر ح ــه ه ــا ب ــد، ام ــازات می کن ــد را مج کرده ان

ترافیــک و درآمــد یــک وبســایت را در بلنــد مــدت تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
 اکنــون کــه می دانیــد انکر تکســت ها چقــدر بــرای ترافیــک وبســایت ها مهــم 
هســتند، اجــازه دهیــد تــا راه        هــای مختلفــی را کــه از طریــق آنهــا می توانیــد 

ــم. ــوزش دهی ــما آم ــه ش ــازید را ب ــت بس انکر تکس

بیشــتر بدانیــد: ســئوی محلــی چیســت و چگونــه باعــث افزایــش درآمــد شــما مــی 
شــود؟

انواعمختلفانکرتکست
ــر تکســت های  ــا انک ــق آن ه ــد از طری ــه می توانی ــی وجــود دارد ک روش هــای متنوع
ــده  ــا بی فای ــد و ی ــد مفی ــت ها می توانن ــن انکرتکس ــه ای ــد ک ــاد کنی ــی را ایج مختلف

باشــند.

-انکرتکستهایدقیقامشابه
انکرتکســت های دقیقــا مشــابه، زمانــی بوجــود می آینــد کــه شــما در جایــگاه کلمــات 

کلیــدی هــدف لینک هــا، از عبــارات دقیقــا مشــابه اســتفاده کنیــد. 
در روزهــای اولیــه ســئو، اســتفاده از انکرتکســت های دقیقــا مشــابه در یــک صفحــه و 
بــه تعــداد کافــی، تقریبــا تضمیــن می کــرد 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 می کردنــد 
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را مجــازات کنــد. بــا ایــن وجــود، می تــوان گفــت ایــن ایــده هنــوز هــم ایــده خوبــی 
ــه  ــی توصی ــور کل ــه ط ــا ب ــرد، ام ــتفاده ک ــوان از آن اس ــات می ت ــی اوق ــت و برخ اس

ــد. ــتفاده کنی ــت ها اس ــواع انکر تکس ــایر ان ــه از س ــود ک می ش

 

-انکرتکستهایدارایتشابهجزئی
 وقتــی بــه عبــارت لینــک خود کلمــات دیگــری نیــز اضافــه می کنیــد، انکرتکســت هایی 
بــا مطابقــت جزئــی بــه وجــود می آینــد. عبــارات جدیــد بایــد تقریبــا مشــابه کلمــات  
کلیــدی اصلــی باشــند. ایــن یــک روش مفیــد بــرای ســاخت انکرتکســت اســت، زیــرا 
می تــوان کلمــات کلیــدی را بــدون وجــود خطــر جریمــه شــدن، بــه طــور موثــری بــه 
ــه در صفحــه  شــما اســت  ــی ک ــه محتوای ــری ب ــگاه بهت ــوگل ن ــن رو، گ ــرد. از ای کار ب
خواهــد داشــت و نمی توانــد بــرای دســتکاری در الگوریتــم و ارتــکاب خطــا، بــه شــما 
مظنــون شــود. ایــن یــک روش بســیار توصیــه شــده بــرای افزایــش قــدرت صفحــه 

شــما اســت.

-انکرتکستبرند
فقــط حــاوی عنــوان وبســایت موردنظــر اســت و یــک راه امــن و موثــر دیگــر بــرای 
ســاخت یــک انکر تکســت قــوی  اســت. ایــن انکــر تکســت بــه گــوگل نشــان می دهــد 
کــه شــما در حــال اشــاره بــه ســایر ابزار هــا و ســرویس های بــا کیفیــت هســتید. شــما 
همیشــه بایــد ســعی کنیــد برند هــای دیگــری را کــه در ایــن زمینــه بــه شــما کمــک 
ــا  ــه خصــوص ب ــام تجــاری دیگــر، ب ــه یــک ن ــک دادن ب ــد. از لین ــدا کنی ــد پی می کنن
یــک کلمــه کلیــدی مرتبــط بــا آن، دریــغ نکنیــد. تــا زمانــی کــه شــما بیــش از حــد بــه 
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آن نــام تجــاری لینــک نداده ایــد، گــوگل اینــکار را بــه عنــوان عملــی ســالم و قانونــی 
ــرد. ــر می گی در نظ

-انکرتکستخالی
ــه  ــر گرفت ــد در نظ ــر مفی ــرا غی ــت و اکث ــایت اس ــاوی آدرس وبس ــط ح ــا فق اساس
می شــود. هنــگام خوانــدن محتــوا، ایــن نــوع انکرتکســت بســیار ناخوشــایند اســت. 
ــث  ــراری داده و باع ــما ف ــایت ش ــران را از وبس ــد کارب ــت ها می توانن ــن انکرتکس ای
پیشــرفت وبســایت های رقیــب شــوند. همچنیــن ممکــن اســت بازدیــد کننــد گان را 
بــه ایــن بــاور برســاند کــه شــما از لحــاظ فنــی آن طــوری کــه بایــد حرفــه ای نیســتید. 

ــد. ــود داری کنی ــت ها خ ــوع انکر تکس ــن ن ــن، از درج ای ــد ممک ــا ح ــن ت بنابرای

 -انکرتکستعمومی
ــتفاده در  ــرای اس ــا ب ــد. آنه ــت ها را دیده ای ــن انکرتکس ــیاری از ای ــاال بس ــما احتم ش
جریــان محتــوای شــما بســیار مناســب هســتند و خیلــی ســریع بــه نتیجــه می رســند. 
ــه از نامشــان پیداســت، ســاده و عمومــی  هســتند.  ــن انکر تکســت ها همانطــور ک ای
ــد  ــزار مفی ــا اب ــر ی ــع معتب ــک منب ــه ی ــان خــود را ب ــد نظــر مخاطب ــی می خواهی وقت

ــدازه باشــد.  ــه ان ــا ب ــد، امــا حتم ــن انکر تکســت ها اســتفاده کنی ــد، از ای ــب کنی جل
 

 

5

https://modireweb.com


انکرتکست	و	هر	آنچه	برای	استفاده	از	آن	باید	بدانید	

www.modireweb.com

LSIکلیدواژههاینامتقارنفهرستمعنایییا-
ــر  ــک زی ــع ی ــا در واق ــد، ام ــر بیای ــه نظ ــده ب ــی پیچی ــت کم ــن اس ــورد ممک ــن م ای
سیســتم در موتورهــای موتورهــای جســتجو اســت کــه آنهــا را قــادر می ســازد تــا درک 
بهتــری از موضوعــات صفحــات داشــته باشــند و بتواننــد آنچــه را کــه کاربــران در نــوار 

ــد. ــی نماین ــد پیش بین ــپ می کنن ــتجو تای جس
مثــا وقتــی یــک عبــارت مثــل »انکرتکســت چیســت« را در گــوگل تایــپ می کنیــم، 
مجموعــه ای از ســایر گزینه هــای جســتجوی محبــوب بــرای مــا تمایــان می شــود. مــا 
می توانیــم بــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی LSI بــه عنــوان انکر تکســت بــه موتورهــای 
جســتجو کمــک کنیــم تــا بتواننــد موضــوع صفحــه ی موردنظــر مــا را بهتــر درک کننــد 

کــه ایــن می توانــد باعــث بهبــود رتبــه  آن صفحــه در نتایــج جســتجو شــود. 

 

 

-انکرتکستتصویری
می توانیــد 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 می شــود و بســیار شــبیه بــه یــک آگهــی اســت. در ایــن مــوارد، گــوگل، ابــزار 
تــگ تصویــر شــما را، بــه عنــوان انکر تکســت خواهــد خوانــد و اگــر شــما یــک ابــزار 
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ــه  ــرد، ک ــر می گی ــت در نظ ــدون انکر تکس ــوگل آن را ب ــید، گ ــرده باش ــاد نک ــگ ایج ت
ــردن  ــوع ک ــرای متن ــی ب ــک روش عال ــن ی ــد. ای ــاب کنی ــن کار اجتن ــد از ای ــه بای البت

ــد. ــه می باش ــن زمین ــاوت در ای ــرد متف ــک رویک ــتفاده از ی ــت ها و اس انکر تکس

نکاتمهمکهدربارهانکرتکستهابایدبدانید
اکنــون کــه در مــورد انــواع مختلــف انکرتکســت بیشــتر آموخته ایــد، وقــت آن اســت 
ــک  ــاد ی ــد در ایج ــه می توانن ــم ک ــه ای بپردازی ــاده و پای ــکات س ــری ن ــه یکس ــه ب ک

اســتراتژی پویــا بــه شــما کمــک کننــد.

نکته1:ازعباراتمرتبطباموضوعصفحهاستفادهکنید
ــت«  ــوب اس ــتی خ ــه انکر تکس ــه »چ ــاره اینک ــادی درب ــط زی ــورات غل ــفانه تص متاس
وجــود دارد. بایــد بدانیــم کــه، مرتبــط بــودن مهمتریــن چیــزی اســت کــه گــوگل از 
ــات و  ــد از کلم ــما بای ــت ش ــه انکر تکس ــت ک ــن معناس ــن بدی ــد. ای ــما می خواه ش
عباراتــی تشــکیل شــده باشــد کــه بــه موضــوع صفحــه ای کــه بــه آن لینــک می دهیــد 

نزدیــک باشــند.
ــوا  ــی محت ــات بازاریاب ــه خدم ــد ک ــرکتی را اداره می کنی ــما ش ــد ش ــرض کنی ــا ف  مث
ــدگان  ــه می دهــد. اگــر می خواهیــد بازدیدکنن ــرای کســب و کارهــای کوچــک را ارائ ب
ســایت خــود را بــه یــک پســت وبــاگ کــه در مــورد اهمیــت محتــوا ایجــاد کرده ایــد 
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 
ــک را  ــن لین ــوگل ای ــورت، گ ــن ص ــر ای ــد. در غی ــرار دهی ــود ق ــت خ ــوان انکر تکس عن
بــه عنــوان دســتکاری و محتــوای بــی ربــط تشــخیص داده و احتمــاال ســایت شــما را 

جریمــه خواهــد کــرد.
تصــور کنیــد چــه اتفاقــی می افتــد اگــر بــه جــای یــک پســت وبــاگ ، لینــک شــما 

بــه یــک صفحــه کــه ســعی در فــروش عینــک آفتابــی دارد مرتبــط باشــد .
ــا  ــه آنه ــد ب ــد، بای ــاد کنن ــما اعتم ــه ش ــایت ب ــدگان وبس ــد بازدیدکنن ــر می خواهی اگ
ــه  ــه ب ــد ک ــتفاده می کنی ــی  اس ــی و منابع ــیوه های لینکده ــه از ش ــد ک ــان دهی اطمین

نفــع آنهاســت.
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ــدواژه  ــک کلی ــل ی ــتن حداق ــه داش ــت ک ــده اس ــان داده ش ــه نش ــک مطالع در ی
مرتبــط بــا موضــوع در انکرتکســت، شــانس کســب رتبــه  باالتــر در نتایــج جســتجو را 
ــت دارای  ــک انکر تکس ــرای ی ــوگل ب ــه گ ــت ک ــدان معناس ــن ب ــد. ای ــش می ده افزای
کلمــات کلیــدی مرتبــط بــا موضــوع محتــوای صفحــه موردنظــر، ارزش زیــادی قائــل 
می شــود. زیــرا مادامــی کــه شــما ســعی می کنیــد حداقــل برخــی از کلمــات کلیــدی 
ــد ســریعتر و آســانتر  ــوگل می توان ــا موضــوع باشــند، گ ــط ب انکرتکســت هایتان مرتب

ــد. ــدی کن ــما را رتبه بن ــب ش مطال

مقاله مرتبط:  انتخاب کلمه کلیدی و 10 نکته ای که در این زمینه باید بدانید

نکته2:تنوعرادرنظربگیرید
اگــر همیشــه بخواهیــد انکرتکســت های دقیقــا مشــابه داشــته باشــید، فیلتــر 
هرزنامــه گــوگل وارد عمــل شــده و ممکــن اســت شــما را جریمــه کنــد. همچنیــن اگــر 
ــاق  ــاال اتف ــد داشــته باشــید، احتم ــز پیون ــام هــای تجــاری نی ــه ن ــد فقــط ب بخواهی
مشــابهی برایتــان خواهــد افتــاد. لــذا بــرای ایجــاد یــک اســتراتژی انکر تکســت  کــه 
بــه بهینه ســازی وبســایتتان کمــک  کنــد، بایــد بدانیــد کــه اســتفاده از یــک رویکــرد 

ــرای انجــام ایــن کار اســت. ــوع بهتریــن روش ب ــه فــرد و متن منحصــر ب
ــت ها را  ــواع انکر تکس ــد ان ــما می گوین ــه ش ــه ب ــد ک ــود دارن ــادی وج ــای زی راهنماه
بایــد در چــه نســبت هایی اســتفاده کنیــد. مشــکلی کــه ایــن نــوع توصیه هــا دارنــد 
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه تعــداد فــراوان توصیه کننــدگان، انــواع مختلفــی از ایــن 
ــوع  ــن موض ــد. ای ــم در تناقض ان ــا ه ــی ب ــا حت ــه گاه ــد ک ــود آمده ان ــا بوج راهنما ه
شــما را گیــج خواهــد کــرد و ســبب می شــود کــه نتوانیــد تصمیــم درســتی بگیریــد.

فــرض کنیــد بیــن چندیــن توصیــه متفــاوت از افــراد مختلــف کــه ســعی دارنــد شــما 
ــد. ــر افتاده ای ــد گی ــاری کنن ــایتتان ی ــازی وبس را در بهینه س

حرف کدام یک از آنها درست است؟
آیا اصا هیچ یک از آنها درست می گویند؟

ــه نتیجــه مدنظــر شــما بســتگی دارد، در هــر موقعیتــی، شــما  پاســخ ایــن ســوال ب
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بایــد تــاش کنیــد تــا بهتریــن روش ایجــاد اســتراتژی انکر تکســت را پیــدا کــرده و از 
آن اســتفاده کنیــد.

یــک مطالعــه در مــورد اثــرات پنگوئــن 4.0 بــر روی برندهــای مختلــف در اندازه هــای 
متفــاوت انجــام گرفتــه اســت کــه برخــی از نتایــج آن بــه شــرح زیــر اســت:

ــدی  ــات کلی ــه کلم ــت هایی را ک ــد اول، انکرتکس ــن 4 ، برن ــانی پنگوئ ــس از بروزرس پ
دقیقــا مشــابه داشــتند را کاهــش داده و LSI را 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 4.0 برســد.
اکنون گراف باال را با گراف زیر مقایسه کنید.

 

همانطــور کــه مشــاهده می کنیــد، ایــن دو گــراف تفاوت هــای زیــادی بــا هــم دارنــد 
ــا  ــد، ام ــاذ کرده ان ــی را اتخ ــیوه های متفاوت ــن 4، ش ــم پنگوئ ــا الگوریت ــورد ب و در برخ
ــا ایــن وجــود، هــر دو توانســتند جایگاه هــای خــود را در نتایــج جســتجوی گــوگل  ب

دوبــاره بدســت بیاورنــد. 
این چه معنایی برای انواع طرح های بهینه سازی انکر تکست 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 
ــرای  ــال بیشــتری ب ــر روی آزمــون و خطــا، احتم ــز ب ــا تمرک ــد. ب دیگــری پیــش بروی

رســیدن بــه نتایــج بهتــر در طوالنــی مــدت وجــود دارد.

نکته3:انکرتکستهایخودراتستوبررسیکنید
ــرای درک  ــا راه ب ــن تنه ــرا ای ــادی اســت، زی ــت زی بررســی انکر تکســت ها دارای اهمی
ــد بهینه ســازی وبســایتتان  ــه می توانن ــه انکرتکســت ها چگون ــن موضــوع اســت ک ای

را در طــول زمــان تحــت تاثیــر قــرار  دهنــد.
 Anchor  ــزار ــت ها، از اب ــی انکر تکس ــد بررس ــروع فراین ــرای ش ــم ب ــه می کن توصی
ــی  Linkio اســت اســتفاده نماییــد.  ــه محصــول کمپان Text Categorizer Tool ک
ایــن ابــزار از شــما می خواهــد اطاعــات مختلفــی در مــورد محتــوای خــود، از جملــه 
ــد شــما و کلمــات کلیــدی را وارد کنیــد. شــما  ــوان صفحــه، برن نشــانی اینترنتــی، عن
ــا  ــز دقیق ــد را نی ــتفاده می کنی ــوا اس ــه در محت ــت هایی ک ــد انکر تکس ــن بای همچنی

ــا دقــت کار خــود را انجــام دهــد. ــد ب ــزار بتوان ــا نرم اف ــد ت مشــخص کنی
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــد، ب ــتفاده کنی ــزار SEMrush اس ــد از اب ــما می توانی ــن ش همچنی
ــه  ــد ب ــما بای ــوند، ش ــما می ش ــایت ش ــه س ــه ب ــی ک ــاره  لینک های ــات الزم درب اطاع
ــک  ــه Anchors کلی ــر روی گزین ــه و ب ــبورد SEMrush رفت ــک در داش ــک لین ــب ب َت
کنیــد، حــاال شــما می توانیــد ببینیــد کــه کــدام عبــارات توســط برند هــای دیگــر وقتــی 

ــد. ــرار می گیرن ــد مــورد اســتفاده ق ــک دارن ــه ســایت شــما لین ــه ب ک
بــه یــاد داشــته باشــید کــه انکر تکســت ها بــه طــور گســترده ای توســط گــوگل مــورد 
اســتفاده قــرار می گیرنــد، بنابرایــن بــرای ســئو وبســایت شــما یــک موضــوع حیاتــی 

ــد. ــه شــمار می رون ب
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نتیجهگیری
ــا دانســت  ــن معن ــن را بدی ــوان ای ــا نمی ت ــدی نیســت، ام ــوم جدی انکر تکســت  مفه
ــت  ــک  اهمی ــت  و بک لین ــه انکر تکس ــوگل ب ــال 2012، گ ــد. از س ــم نمی باش ــه مه ک
ویــژه ای می دهــد. 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 آن ها آســیب برســاند.
تــا زمانــی کــه انکرتکســت های وبســایت شــما بــا موضــوع صفحــات لینک داده شــده 

مرتبــط باشــند، یــک عامــت مثبــت بــرای خزنده هــای گــوگل بــه شــمار می آینــد.
ــان پیاده ســازی  ــر اســاس یافته هایت ــر اســت کــه اســتراتژی خــود را ب ــن بهت همچنی
ــتفاده از  ــرد، اس ــان ک ــر نش ــد خاط ــود بای ــا می ش ــت از یافته ه ــی صحب ــد. وقت کنی
ابزارهایــی ماننــد Anchor Text Categorizer و  SEMrush، تضمیــن می کنند شــما 

ــد انداخــت. ــم نخواهی ــزی را در بهینه ســازی انکرتکســت های خــود از قل ــچ چی هی
ــه اســتراتژی انکر تکســت خــود  ــد ک ــا شــما می توانی ــن توصیه ه ــری ای ــه کارگی ــا ب ب
را بــه انــدازه کافــی قــوی کنیــد تــا ســئوی وبســایت تــان را بهبــود دهیــدو از خطــرات 

احتمالــی آینــده جلوگیــری کنیــد.
شما چه استراتژی هایی را برای بهبود انکر تکست هایتان استفاده می کنید؟
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