افسایش ترافیک وب سایت تا ثثت در دایرکتىری ها
ثثت ٔب در دایزکتٕری ْا يشایای تظیار سیادی جٓت تٓیُّ طاسی ٔب طایت در يٕتٕر جظتجٕ ٔ افشایغ تزافیک ٔب
طایت دارد .در اتتذا ارطال ٔ ثثت ٔب طایت در دایزکتٕری ْا ایجاد یک نیُک یک طزفّ تّ ٔب طایت ػًا خٕاْذ کزد.
ػالِٔ تزایٍ اگز دایزکتٕری يٕرد َظز دارای تزافیک تاالیی تاػذ ،تاػث افشایغ تزافیک طایت ػًا َیش خٕاْذػذْ .ز چُذ
کّ تظیاری اس افزاد تز رٔی ایٍ َٕع اس تزافیک ٔب ْیچ دظاتی ًَی کُُذ.

ارسع ٔیژِء دایزکتٕری ْای تخــی تّ ٔب طایت ػًا َیش يزتثط يی ػٕد ٔ دنیم آٌ ایٍ اطت کّ یک نیُک یک طزفّ
يزتثط تّ ٔب طایت ػًا تّ ػًا پیَٕذ يی ػٕد .یکی دیگز اس يشایای تشرگ آٌ ایٍ اطت کّ اس آَجایی کّ جشء نیظت
دایزکتٕری ْای يؼتثز ياَُذ  DMOZيی ػٕیذ.
اػتثار ػًا تیؼتز ػذِ ٔ تثادل نیُک آطاَتز خٕاْذ ػذ .سیزا افزاد تًایم تیؼتزی تّ گزفتٍ نیُک اس ٔب طایت ْایی دارَذ
کّ اتـاالت ٔ پیَٕذ ْای يؼتثز ٔ يُاطثی دارَذ.
در يتٍ سیز َ ۶کتّ تزای کًک تّ ارطال ٔ ثثت ٔب طایت ٔ گزفتٍ نیُک اس دایزکتٕری ْا يی تاػذ :
نگهذاری تمامی گسارشات ثثت محتىا ته تمامی دایرکتىری ها
یک ؿفذّ در  Excelتزای َٕػتٍ َاو تًايی دایزکتٕری ْایی کّ ٔب طایت خٕد را تّ آَٓا ارطال کزدِ ایذ ،ایجاد کُیذ.
تُاتزایٍ تّ ؿٕرت اتفاقی ٔقت خٕد را جٓت ارطال يجذد تّ دایزکتٕری ْای تکزاری تهف َخٕاْیذ کزد .تؼالِٔ ػًا نیظتی
طٕالَی اس َاو دایزکتٕری ْا خٕاْیذ داػت کّ در آیُذِ يی تٕاَیذ ٔب طایت ْای دیگزتاٌ را َیش در آَٓا ثثت ًَاییذ.

ْزچُذ تّ طٕر کهی تٕؿیّ يی ػٕد کّ تزای ثثت ٔ ارطال ٔب ٔ يطانة در دایزکتٕری ْا ْشیُّ پزداخت َکُیذ ايا َگٓذاری
طٕاتق تّ ػًا کًک يی کُذ تا تذاَیذ تزای ایٍ کار چقذر ْشیُّ کزدِ ایذ تا َظثت تّ ارسع آٌ تٓتزیٍ تـًیى را تگیزیذ.
تالیف لیستی از دایرکتىری ها قثل از شروع
ْشاراٌ ْشار دایزکتٕری در ایُتزَت ٔجٕد دارد .خٕػثختاَّ تظیاری اس افزاد در دال داضز اقذاو تّ گزدآٔری نیظت دایزکتٕری
ْا کزدِ اَذ ٔ تًاو کاری کّ تایذ اَجاو دْیذ ایٍ اطت کّ اقذاو تّ جظتجٕ ٔ يزتة طاسی نیظت تّ تزتیة رتثّ تُذی ْای
تاال ٔ يیشاٌ ارتثاط آٌ تا طایت خٕد ًَاییذ.
دقیقاً تا ًْیٍ کار ػزٔع کُیذ ٔ اگز تؼذ اس آٌ تاس ْى فزؿت داػتیذ ،يی تٕاَیذ نیظت تاٌ را گظتزع دْیذ .تا ْشاراٌ
دایزکتٕری (تا ادتظاب دذاقم اػتثار) تایذ تا دایزکتٕری ْایی ػزٔع کُیذ کّ ادتًال يٕفقیت ػًا را افشایغ يی دُْذ.

انتخاب دسته تنذی مناسة
اَتخاب يُاطة تزیٍ دطتّ تُذی يزتثط ،کهیذ طالیی ٔ پز اًْیت در ارطال ٔ ثثت در دایزکتٕری ْا يی تاػذ .در ْز
دایزکتٕری ،یک يذیز ٔب تزای کًک تّ کظة ٔ کار آَالیٍ ػًا ٔ تـًیى گیزی در يٕرد ٔب طایت ػًا ٔجٕد دارد .اگز ٔب
طایت ػًا ارسع ٔ اػتثار يٕرد َظز اس دایزکتٕری کظة َکزد ،ثثت ٔب طایت ػًا تّ طزػت يٕرد تزرطی قزار گزفتّ ٔ
ياَُذ ستانّ تّ  recycle Binارطال يی ػٕد.
طزیغ تزیٍ راِ تزای رطیذٌ تّ ، recycle Binاَتخاب گزِٔ اػتثاِ در دایزکتٕری ْا يی تاػذ! ػالِٔ تز ایًٍّْ ،ء
دایزکتٕری ْا تّ ػًا اجاسِ ثثت ٔ ارطال تّ دطتّ تُذی ْای ططخ تاال را ًَی دُْذ؛ در ایٍ ؿٕرت کًتزیٍ کهیک َظثت
تّ ؿفذات اؿهی دایزکتٕری را خٕاْیذ داػت .
عناوین را عاقالنه انتخاب نماییذ
تظیاری اس دایزکتٕری ْا تّ ػًا اجاسِ ایجاد ػُٕاٌ تزای ٔب طایت تاٌ را يی دُْذ .ایٍ ػُٕاٌ ْا ْایپز نیُک ػذِ ٔ تّ
ٔب طایت تاٌ تک نیُک يی ػٕد .تُاتزایٍ کهًات کهیذی کّ در ػُأیٍ اطتفادِ يی کُیذ ،کهًات کهیذی اطت کّ گٕگم

آَٓا را يٓى تـٕر خٕاْذ کزد .يثالً يی خٕاْیذ ٔتالگ تاٌ رتثّء خٕتی تا کهًّ کهیذی “کفغ يخـٕؽ رقؾ” کظة ًَایذ ٔ
تؼذ َکتّء ریشی در ػُٕاٌ تُذی ثثت در دایزکتٕری ْا ٔجٕد دارد کّ ػًا ػُٕإَب طایت تاٌ را “ٔتالگ نیهی” يی َايیذ!
ُْگايی کّ ػًا اس کهًات کهیذی يزتثط در ػُأیٍ خٕد اطتفادِ يی کُیذ ٔ طپض آٌ را در دایزکتٕری ثثت يی کُیذ ،ایٍ
رَٔذ تاػث ایجاد  Link buildingتّ ؿٕرت طثیؼی در يٕتٕر جظتجٕ يی ػٕد.
ایجاد کلمه کلیذی مرتثط در تىضیحات
در دانی کّ تٕضیذات اًْیت کًتزی َظثت تّ ػُٕاٌ دارد ،ايا کهًّ کهیذی در آٌ تؼییٍ کُُذِء يیشاٌ ارتثاط نیُک يی
تاػذ ٔ ًْچُیٍ سيیُّ طاس ایجاد فؼانیت ْای يؼتزیاٌ تانقِٕ در دایزکتٕری يی ػٕد .
طؼی کُیذ تٕضیذات ػًا در دذ  ۳جًهّ کٕتاِ ( ۵۱تا  ۵۱کهًّ) ٔ یا  ۳ػزح طٕالَی تز ( ۳۳تا  ۱۳کهًّ) تٕدِ ٔ اس آٌ در
دطتٕر انؼًم ْای يتفأت در دایزکتٕری اطتفادِ کُیذًْ .چُیٍ اس اطتفادِ تیغ اس دذ اس دزٔف تشرگ ٔ ػاليت گذاری ْا
تّ ؿٕرتی کّ کايالً آػکار اطت ،خٕدداری ًَاییذ .سیزا کّ دایزکتٕری ْا چُیٍ ٔب طایت ْایی را رد خٕاُْذ کزد.
تمذیذ ثثت در دایرکتىری ها
ْای  Link buildingيٕتٕرْای جظتجٕ تک نیُک تّ تؼذاد سیاد ٔ غیز ػادی تزای ٔب طایت ْا را ًَی پظُذَذ .تّ طٕر کهی
.تّ ؿٕرت طثیؼی دارَذ  Link buildingيٕتٕرْای جظتجٕ تًایم تّ .يـُٕػی را پیؼُٓاد َکزدِ ٔ دٔطت َذارَذ
ْزچّ ایٍ ارطال ٔ دریافت نیُک ْا طثیؼی تز تاػذ ،ارسع تیؼتزی تّ نیُک ػًا خٕاْذ داد .تا پیزٔی اس ایٍ َکات قادر
خٕاْیذ تٕد کّ نذت تیؼتزی اس تاسگؼت طزيایّ تاٌ اس ارطال تّ دایزکتٕری ْا تثزیذ.
پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كارْاي تجارت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجاسي
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