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GSA là gì?

GSA SEO tools (Tools làm backlink tự động) là công cụ sinh ra với mục đích giúp người 

dùng (SEOer) xây dựng backlink (liên kết) một cách tự động trên các dạng (article, 

guestbook, image comments, blogs comment, director, ducument sharing, wiki, web 2.0, 

socail networks, socail bookmarks ..v..v..), với 1 số lượng cực lớn, đa dạng hoá ref domain, 

ip, nguồn ..v..v...



Quy trình vận hành GSA

Gsa hoạt động dựa trên nguyên lý mô phỏng thao tác xây dựng backlink của người thật 

như: “Tìm nguồn dựa trên keywords => giải captcha => lọc nguồn: ext link, internal link, 

url age, page rank, engine => đăng ký tài khoản => xác thực tài khoản => post bài và gắn 

link => giải captcha => gửi link lên các service index”.



Ưu nhược điểm của GSA

Ưu điểm: bắn link với số lượng lớn, có bộ lọc ao bao link, lọc leng guýt, can truy, setup 

theo nhiều cách thức khác nhau, bắn link với tốc độ lớn trên đa dạng nền tảng, chia tỉ lệ 5 

anchortext gắn link khi setup, bắn link đa tầng, Update liên tục tránh thuật toán của Google 

..v…v….

Nhược điểm: backlink nước ngoài, khá tốn kém khi đầu tư tài nguyên nếu dùng cho ít site, 

setup sai thao tác có thể bốc ruốc, cần có máy chủ cấu hình cao khi chạy nhiều chiến dịch 1 

lúc, link hoàn toàn không kiểm soát được hết chất lượng.



Tài nguyên chạy GSA

Tài nguyên cố định: 1 Tool GSA ranker, 1 tool Kontentmachine và xevil captcha nếu có 

(key lifetime).

Tài nguyên tháng: Proxy private, email server, dịch vụ giải captcha, Vps window chạy 

tools, dịch vụ ép index.



GSA có những cách bắn nào?
Bắn theo từng url 1: tagget được theo key và % anchor khi setup, tốn kém khi web quá 
nhiều url cần setup.

Bắn theo sitemap: không cài đặt được key và % key như set theo url, dễ bị ngừng khi 
website không nhanh nhưng có thể bắn hàng loạt url cùng 1 lúc và đỡ tốn kém tài nguyên.

Bắn theo RSSFEED: tương tự như bắn theo sitemap nhưng lượng url có thể lấy ít hơn 
sitemap do cấu trúc RSS khác sitemap.

Bắn đa tầng: GSA có thể tạo link đa tầng như các tools rankerx, autopilot ..v…v.. Tuỳ chọn 
được flatform cho từng tầng.

Lựa chọn phương án bắn: bắn theo sitelist có sẵn hoặc vừa bắn vừa tìm tuỳ vào lựa chọn 
setup.



Những thứ khác về GSA
Backup dữ liệu: GSA có thể backup được setting tổng và campain khi muốn chuyển sang 

Vps khác một cách nhanh chóng.

Đồng bộ sitelist cloud: cho phép tùy chọn nơi chứa sitelist khi nạp vào và nhiều định dạng 

nạp qua Dropbox.

Mở rộng flatform: cho phép mở rộng nền tảng flatform như 2.0 bằng cách custom theo API

Group quản lý: cho phép tạo Group quản lý hàng triệu chiến dịch 1 cách đơn giản.

Có nhiều sự thao túng: GSA thao túng và giới hạn khá nhiều option mong muốn của người 

làm link.



TỔNG KẾT
GSA không phải là ”Tất cả”, nó cũng là con dao 2 lưỡi nếu sử dụng quá đà, không phải 

cứ bắn GSA sẽ lên TOP.

GSA có rất nhiều lỗi khiến chúng ta chỉ muốn đập máy tính khi sử dụng do mấy thằng 

dev đầu đất tạo ra.

Muốn dùng GSA hiệu quả nhất cần có lượng tài nguyên đủ mạnh, sitelist đủ chất (toàn 

đi quét trên mạng free lấy đâu mà chất) và tư duy về link, về chiến lược link đủ tốt thì 

vận dụng mới hiệu quả vì nó chỉ có từng đó cơ cấu cho các bạn setup thôi.
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