
 

 دارند؟ یکدیگر با تفاوتی چه و چیست نوفالو و فالو لینک

سازی، لینک فالو و نوفالو مطرح های مربوط به لینکبحث آید،به میان می سئو تکنیکالUT30این روزها وقتی صحبت از 

ای توضیح دهم. سازی را به طور کامل و با یک روند زنجیرهشود. در این مقاله سعی کردم مباحث مربوط به لینکمی

 فالو و نوفالو رفتم.  سازی داخلی و خارجی شروع کردم و سپس به سراغ معرفی لینکابتدا از بحث لینک

ها را شرح دادم. اگر به های هر کدام و زمان مناسب برای استفاده از آنها، کاربردامه تفاوت بین این لینکدر اد

آن  ۀترین مقاله را در این زمینه برای شما آماده کردم تا با مطالعسازی عالقه دارید، کاملهای مربوط به لینکبحث

 .باشید نلینک فالو و نوفالو دست پیدا کنید پس تا پایان مقاله همراه م ۀبه جواب تمامی سواالت خود در زمین

 

 شروع داستان:

کلمه کلیدی،  ، محتوا، ترافیک،سئوT30آيد کلماتی مانند های جستجو به میان میسازی موتورهر زمان که حرف از بهینه

 کلمات این از کدام هر سازیبهینه بحث در. بنددمی نقش ما ذهن در و غیره سازی، لینک فالو و لینک نوفالولینک

 هاسایت سازیبهینه در مهم موارد از یکی هالینک. بخشندمی سایت به ایویژه اعتبار و دارند را خودشان خاص ارزش

کلی  ۀدست ۲ها به موتورهای جستجو دیده نخواهید شد. لینک در شما نباشند هالینک اگر که چرا روندمی شمار به

شوند که هر کدام با توجه به کاربردی که دارند باید در جای مناسب استفاده شوند لینک فالو و لینک نوفالو تقسیم می

 .سازی سایت بدهندتا بهترین بازخورد را برای بهینه

 ۀکند. همباشیم فرقی نمی داشته گسترهکار باشیم یا سابقه کاری طوالنی در این ایجاد یک سایت تازه ۀکه در زمیناین

نتایج گوگل را بدست  ۀبندی در صفحهای برتر رتبهخواهیم موقعیتجدید می سایتاندازی یک وبما به محض راه

 دهد. آوریم اما به یاد داشته باشیم که این اتفاق یک شبه رخ نمی

سازی هم انجام سازی سایت، کمی لینکبرای رسیدن به این موضوع الزم است در کنار دیگر موارد مربوط به بهینه

گذارد صحبت که لینک سازی چقدر بر روی سئو سایت اثر می ها به صورت کامل در مورد ایندهیم. پیش از این

سازی و انواع ین دلیل ابتدا به صورت مختصر لینکشروع این مسیر است به هم ۀها الزمکردم. در واقع شناخت لینک

هایشان ها و کاربردرا در کنار تفاوت لینک فالو و لینک نوفالو بعد از آن قصد دارم که صفر تا صدو  دهمآن را توضیح می

 .باشید نبه طور کامل بررسی کنم پس تا پایان مقاله همراه م
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 لینک سازی چیست و انواع آن کدام است؟

کند. هنگامی نقش مهمی را در ایجاد ترافیک ارگانیک از طریق موتورهای جستجو بازی می لینک سازی بحث سئو،در 

تواند در ایجاد ترافیک ارگانیک برای سایت سازی تا حد زیادی میقدم بردارید، لینک سئو ۀکه با دانش قوی در زمین

بازاریابان و صاحبان مشاغل باید به فکر  ۀکند و همعمل می موثر باشد. این روزها ایجاد لینک بیشتر شبیه بازاریابی

هایی که این موضوع را د باشند. سازمانهایی برای افزایش مراجعه به سایت و افزایش اعتبار سایت خوایجاد لینک

ارجی، که بتوانید در زمان مناسب از لینک داخلی، لینک خشوند. ایندرک می کنند معموالً در بلند مدت برنده می

لینک فالو و لینک نوفالو در سایت خود استفاده کنید نیازمند دانش و آگاهی در این زمینه است که در ادامه به معرفی 

 .پردازممیها هر کدام از این لینک

 

 سازی داخلی لینک

بربخورید تان هستید ممکن است به کلمات یا موضوعاتی زمانی که شما در حال نوشتن یک مقاله جدید روی سایت

 ۀتر به مخاطب، مقالتوانید برای دادن اطالعات بیشآن مطلبی دارید و می ۀکه در قسمت دیگری از سایت دربار

به آن پرداخته  سئو داخلی سازی داخلی یکی از مواردی است که درجدید را به آن صفحه لینک کنید. در واقع لینک

کنند. این یت میتان هدادیگری در سایت ۀهایی هستند که کاربران را به صفحسازی داخلی، لینکشود. لینکمی

تری در سایت شما حضور داشته باشد که این قضیه باعث دیده شدن شوند تا کاربر زمان بیشموضوع موجب می

ها سازی داخلی به این صورت است که شما با کمک انکرتکستتر از طرف گوگل و افزایش رتبه خواهد شد. لینکبیش

 .دهیدت دارید لینک میمحصوالت و خدماتی که در سای ۀبه مقاالت یا صفح

 

 سازی خارجی لینک

تان خورده و برایتان سوال شده که این کار چه کمکی به رتبه سایت احتماال بارها اسم لینک سازی خارجی به گوش

یک موضوع اطالعاتی را داده باشید اما سایت  ۀصورت مختصر دربارکند؟ ممکن است شما در سایت خود بهشما می

توانید مخاطبان سازی خارجی شما میتر به آن پرداخته باشد. در لینکدیگری به صورت تخصصی و با جزييات بیش

تری در آن موضوع دارد، هدایت کنید. برای این کار شما در سایت خود به خود را به سایت دیگری که اطالعات بیش

تر در مورد یک موضوع خاص راهنمایی کنید. دهید تا خواننده را برای کسب اطالعات بیشینک میسایت دیگری ل

سازی خارجی هم اگر دهد. لینکافتد به این صورت که یک سایت دیگر به شما لینک میبرعکس این اتفاق هم می
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های فقط دقت کنید که به سایتبخشد سایت را در نتایج جستجوی گوگل بهبود می ۀدرست انجام شود رتب ۀبا شیو

 .دار نکنیدمعتبر لینک بدهید که اعتبار خود را خدشه

 

 چیست؟ (Follow) لینک فالو

کند. شما را تاييد می ۀدهد به این معناست که اعتبار صفحسایت شما لینک فالو میهنگامی که یک سایت به وب

 شود. هر چه تعداد کاربراندار میای برخورآیند و آن صفحه از سئو حرفهکاربران از طریق آن لینک به صفحه شما می

تان سایتکه سایت ارزشمندی دارید به وبها به سایت شما وارد شوند گوگل با تصور اینآن لینک ۀتری به واسطبیش

هایی که به آورید. حاال فرض کنید که سایتدست میدر نتایج جستجو جایگاه بهتری را به دهد وتری میباال ۀرتب

 .بهتری خواهید گرفت ۀدهند بسیار پربازدید و مشهور باشند، در این صورت شما نتیجشما لینک می

ت شما به قابل ذکر است که لینک فالو فقط به صورت ورودی نیست و به صورت خروجی یعنی لینک دادن از سای

کار باید به صفحات معتبر لینک فالو دهید به این معنا که شما هم شود. برای اینهای دیگر نیز انجام میسایت

 .کنیدمحتوای آن صفحه را تاييد می

 

 ؟کنمچه زمانی از لینک فالو استفاده 

به صورت فالو اگر به روش درست و علمی انجام شود، ارزش باالیی از نظر سئو  دهیهمانطور که باالتر گفتم لینک
اید را تاييد ای که به آن لینک دادهگوييد که محتوای صفحهدهی به صورت فالو به گوگل میدارد. در واقع در لینک

ها این نوع از لینک ۀد تا به وسیلتان استفاده کنیهای فالو در سایتتوانید از لینککنید. شما باید تا جایی که میمی
باالتری دست پیدا کنید. مواردی وجود  ۀخشید و در نتایج جستجوی گوگل به رتببهبتوانید سئو سایت خود را بهبود ب

در این سه مورد برای بهبود  ها اشاره خواهم کردکند که در زیر به آندارد که شما را ترغیب به استفاده از لینک فالو می
 :ایت الزم است که از لینک فالو استفاده کنیدسئو س

 شما دارد فعالیت سایتگسترۀ لینک فالو دادن به یک سایت که مطالب مرتبط با  .۱

های سازی سایت خود را انجام دهید بهتر است که با بررسی و جستجوی مناسب، سایتخواهید لینکزمانی که می

 گسترۀخود به سایت معتبر و پربازدیدی که  ۀفعالیت خودتان را پیدا کنید. در واقع اگر در مقال گسترۀمرتبط به 

تر به آن سایت هدایت کنید فعالیتش با محتوای سایت شما ارتباط دارد لینک دهید تا کاربر را برای راهنمایی بیش

 .اید پس استفاده از لینک فالو مناسب استکار درستی انجام داده



 

 لینک فالو دادن به یک سایت که محتوای مفید برای بازدید کنندگان ایجاد می کند .۲

که مطمئن باشید، به دلیل این آنهاهایی را به کاربران خود معرفی کنید که از اعتبار محتوای همیشه تالش کنید سایت

ند. تنها درصورتی که به صحت کاین موضوع رضایت کاربران را برای شما خواهد داشت و به اعتبار شما اضافه می

توانید از لینک فالو استفاده مطالب درج شده در یک سایت اعتماد دارید و از معتبر بودن منبع آن با خبر هستید می

 .کنید

 لینک فالو دادن به صفحات دیگر در سایت خودتان .۳

. لینک دادن به کردمدهی اشاره لینکبه این نوع از  کردمسازی داخلی که باالتر در مورد آن صحبت در بخش لینک

شود یکی دیگر از مواردی است که سازی داخلی هم یاد میصفحات دیگر در سایت خودتان که از آن به عنوان لینک

سایت خود نگه تری در وبتوانید کاربران را مدت زمان بیشهای فالو استفاده کنید. به کمک این کار میباید از لینک

 .سئو سایت در نتایج موتورهای جستجو به دست آورید ۀباالتری را به وسیل ۀدارید و رتب

 

 چیست؟ (NoFollow) لینک نوفالو

فرض فالو هستند ولی گاهی بنا به دالیلی مجبور هستیم از لینک نوفالو استفاده ها به صورت طبیعی و پیشلینک

 گوگل، یاهو و ۲۰۰۵دهیم اما از اعتبار محتوای آن مطمئن نیستیم. در سال ای لینک میکه به صفحهمثل این کنم

MSN یک ویژگی به نام نوفالو (NoFollow) ها با سازی معرفی کردند که برای مقابله با هرزنامهرا در بحث لینک

 = relد. لینک نوفالو پیوندی است که دارای ویژگیشوها به کار برده میاختیار برای کاهش ارزش پیوند ۀارائ

nofollow در کد HTML شود تا موتورهای جستجو اجازه عبور از صفحه پیوند خود است. این ویژگی باعث می

های نوفالو از ها انتقال ندهند، به همین دلیل لینکدهنده به صفحه مقصد را نداشته باشند و هیچ ارزشی را به آن

 .ارزش پايينی دارنددیدگاه سئو 

 

 ؟کنمچه زمانی از لینک نوفالو استفاده 

 ۀکه دربار. با توجه به اینبگویمها را با یکدیگر و تفاوت آن کنملینک فالو و نوفالو را معرفی  کردمتا اینجا سعی 

حتما برای شما این سوال پیش آمده که چه زمانی باید از لینک نوفالو  کردمدهی به صورت فالو هم صحبت لینک

توانید در چهار مورد از اما در صورت نیاز شما می باشدهای فالو همیشه لینک بایدکه ترجیح ؟ با اینکنماستفاده 



 

و در مورد هر کدام به صورت کوتاه توضیحی خواهیم  کنممیهای نوفالو استفاده کنید. در زیر به این موارد اشاره لینک

 :داد

 زمانی که می خواهیم به سایت هایی با محتوای نامرتبط لینک دهیم .۱

فعالیت  گسترۀگاهی اوقات ممکن است در سایت خود به صفحاتی لینک دهید که محتوای آن سایت ارتباطی با 

خواهید سایت مقصد را تاييد کنید پس باید از که از صحت مطالب آن صفحه آگاهی ندارید و نمیشما ندارد یا این

ام گوييد که درست است که من به این صفحه لینک دادهلینک نوفالو استفاده کنید. در این صورت شما به گوگل می

 .کنماما آن را تاييد نمی

 سایت شما فروش لینک به صورت اسپانسری استوقتی که فعالیت  .۲

های گوگل بسیار حساس هستند پس باید مراقب باشید و سنجیده قدم بردارید. هر چند استفاده از کد الگوریتم

های گوگل نوفالو ریسک باالیی دارد اما گاهی افراد به دنبال استفاده از آن هستند. خرید لینک بر طبق دستورالعمل

ها را که توسط گوگل جریمه نشوید، نباید بطور واضح لینکآید بنابراین برای اینرمجاز به حساب مییک فعالیت غی

 یا rel=nofollow ها استفاده از ویژگیکار بردن این مدل لینکسایت خود بفروشید. تنها راهکار در بهدر وب

rel=sponsored ها به صورتیا ترکیب هر دوی آن rel=sponsored nofollow های پشتیبانی شدهدر تمام لینک 

 .است

 زمانی که با لینک های وابسته مواجه می شوید .۳

وابسته  هایهای وابسته است. رفتار با لینکتوان از کد نوفالو استفاده کرد، در مواجهه با لینکاز موارد دیگری که می

نیستند، اما بهترین ” های حمایت شدهلینک“بسیار شبیه به مورد قبلی است اگرچه پیوندهای وابسته به خودی خود 

 .برای پیوندهای وابسته است rel = sponsored کار این است که آنها را دنبال نکنید و بهترین روش استفاده از

 

 هنگامی که محتوا توسط کاربران تولید می شود .۴

اند. هر زمان هایی را گذاشتههای دیگر برای تبلیغ سایت خودشان لینکبسیار زیاد پیش آمده که کاربران در سایت

ای بتواند لینکی را در وب سایت شما وارد کند (در بیشتر موارد این اتفاق در بخش نظرات یا پست که بازدید کننده

های فالو استفاده کنید کنم از لینکفاده کرد. در کل پیشنهاد میاست rel = ugc افتد) باید از ویژگیهای انجمن می

 .کندتر به سایت شما آسیبی وارد نمیکه مورد تاييد گوگل است و امنیت باالتری دارد و از همه مهمبه دلیل این
 



 

  لینک نوفالودالیل استفاده از 

تر است و تاثیرپذیری بهتری دارد اما شاید گاهی مجبور شویم از های فالو بیشهر چند مزایای استفاده از لینک

تواند برای استفاده از لینک نوفالو وجود داشته باشد . دالیل مختلفی میکنمهای نوفالو در سایت خود استفاده لینک

 :کنممیها اشاره رین آنتجا به چهار مورد از مهمکه در این

 جلوگیری از هرزنامه نویسان

سایت شما لینک اسپمی سایت اسپم (هرزنامه) لینک شده باشد یا در قسمت نظرات وباگر صفحات شما به یک وب

 ۀبرای هرزنامه و پیوندهای نامناسب استفاده کنید تا تأثیر آنها را در رتب nofollow باشد، می توانید از کد داده شده

 .سایت شما از بین ببرد و در نتایج جستجوی گوگل به جایگاه سایت شما آسیب نزند

 دوری از بک لینک های پولی

های نوفالو برای تبلیغات خود استفاه کنید، به دلیل خواهید روی گوگل تأثیر بگذارید بهتر است از لینکاگر واقعًا می

ها سیستم ها دارد که یکی از آنهای خریداری شده و مجازات آنهای زیادی برای تشخیص لینککه گوگل راهاین

های متنی باشند بنابراین در تبلیغات خود از شامل بنرها و تبلیغتواند های پولی میلینکگزارشگری کاربر است. بک

خود را داشته باشید از لینک فالو استفاده  ۀصفح ۀاستفاده کنید. تنها در صورتی که قصد افزایش رتب nofollow لینک

 .کنید

 از تکرار محتوا جلوگیری کنید

خارجی دارید که از انکرتکست (متن لینک شده) سایت خود دو لینک مختلف به یک صفحه داخلی یا  ۀاگر در صفح

به هیچ  کنممینادیده بگیرید. پیشنهاد  nofollow متفاوت برخوردارند، بهتر است یکی از پیوندها را با استفاده از کد

 ید.دو انکرتکست متفاوت استفاده نکنعنوان در سایت خود از این روش و از لینک دادن یک صفحه به 

 خود جلوگیری کنیداز کاهش اعتبار 

سایت های های خوبی از وبکار لینککنید و با اینهای خارجی بسیار زیادی در سایت خود استفاده میاگر از لینک

دهید ها لینک میهایی که به آنسایتکنید باید بدانید که در ازای آن اعتبار زیادی را تقدیم وبدیگر دریافت می

کار با های رقیب این استراژی را داشته باشم و برای اینفقط در مورد سایت کنممیسعی  نکرد. هر چند م خواهید

 .کنماز کاهش اعتبار خود جلوگیری  متوانکمک کد نوفالو می

 



 

 ؟کنمنوفالو را به صورت دستی ایجاد  چگونه می توانیم لینک

است، برای مثال شما یک پست اسپانسری را در وبالگ  پذیرهای نوفالو به طریق دستی نیز امکانایجاد کردن لینک

به پیوندهای داخل مقاله، باید کد آن را اصالح کنید که مراحل  nofollow اید و حاال برای افزودن ویژگیخود پذیرفته

 :انجام این کار شامل موارد زیر است

 .ا ویرایش کنیدبروید تا بتوانید مستقیمًا کد ر HTML در ویرایشگر وبالگ خود، به نمای •
 .ایجاد کنید، پیدا کنید nofollow پیوندی را که می خواهید به صورت •
 a href= http://www.example.com/UP>را به صورت زیر اضافه کنید nofollow کد •

rel=UPnofollowFC> انکرتکست نمونه </a> 

سازی از امکان را دارند که به هنگام لینکهای برتر وردپرس این کنید برخی از تمنکته: اگر از وردپرس استفاده می

خواهید پیوند را به صورت فالو ایجاد کنید یا نوفالو؟ به همین دلیل دیگر نیازی به نوفالو کنند که میشما سوال می

 .ها به صورت دستی نداریدکردن لینک

 

 های نوفالو ارزش سئویی دارند؟ آیا لینک

های گوگل ها به این معنی نیست که رباتگذارند. نوفالو بودن لینکأثیر میهای نوفالو بر سئو سایت تلینک بله،

توانند به سایت لینک شده دسترسی داشته باشند بلکه فقط از دادن اعتبار به سایت لینک شونده جلوگیری نمی

سایت شما را افزایش ندهند  وب ۀبه طور مستقیم رتب nofollow هایکه ممکن است لینکشود. با توجه به اینمی

 :پردازممیها اما با این حال می توانند از چند طریق ایجاد ارزش کنند. در زیر به صورت مختصر به شرح آن

 

 لینک ها ضروری استلینک های نوفالو برای طبیعی به نظر رسیدن بک 1-

 Google Penguinد. در واقع به روزرسانیهای فالو و نوفالو داشته باشطبیعی است که یک وب سایت ترکیبی از لینک

همه آن پیوندها از  های فالو برای یک وب سایت مشکوک است، خصوصًا اگرتشخیص داد که داشتن همه لینک

های نوفالو به صورت اندک در سایت نقطه ضعف انکرتکست یکسان برخوردار باشند. شاید بتوان گفت داشتن لینک

 .های فالو استهمچنان استفاده از لینک ننیست اما پیشنهاد م

 



 

 لینک های نوفالو می توانند ترافیک ایجاد کنند و میزان بازدید را افزایش دهند 2-

 تنظیم شده است، اگرچه ممکن است مستقیمًا در nofollow پیوندهای بسیاری از وب سایت های پربازدید روی

PageRank توانند منبع سایت شما سهیم نباشند. زمانی که افراد برای بازدید از سایت شما کلیک می کنند، می وب

تر باشد رتبه که هر چه میزان ورود و توقف کاربر در سایت شما بیشخوبی برای ایجاد ترافیک باشند به دلیل این

 .رودسایت باالتر می

 های فالو کمک کنندلینک های نوفالو می توانند به رشد لینک 3-

تواند جذب بیشتری را به همراه داشته باشد. با شنیدن شدن های معروف میهای سایتقرار گرفتن در معرض لینک

یابد. کاربران های فالو به صورت ارگانیک افزایش میتری احتمال دستیابی به لینکشما توسط تعداد افراد بیش

تر سایت کنند و این اتفاق به دیده شدن بیششود را دنبال میغ میهای معروف تبلیهایی که توسط سایتلینک

 .شما کمک خواهد کرد

 

 آیا در لینک سازی داخلی نیازی به استفاده از لینک نوفالو داریم؟

سازی داخلی یعنی به صفحات دیگری از سایت خودتان لینک دهید اما شاید برای شما سوال پیش آمده باشد لینک

  ی داخلی هم نیازی به استفاده از کد نوفالو هست؟ساز که در لینک

سازی سازی داخلی نیازی به استفاده از لینک نوفالو نیست و فقط زمانی از کد نوفالو در لینکبه هیچ وجه در لینک

 از دسترس گوگل Robots.txt یا فایل Noindex داخلی سایت ما توسط تگ ۀکه صفح میکنمیداخلی استفاده 

های داخلی سایت مثل دهی به صورت نوفالو در بخشکنند که لینکخارج شده باشد. گاهی اوقات افراد تصور می

 این که حالی در بدهد سایت ترمهم هایقسمت به را تریبیش اعتبار تواندمی غیرهتماس با ما، درباره ما و  ۀصفح

 .است اشتباه کامال تصور

 

  لینک فالو یا لینک نوفالو

فالو و لینک نوفالو نیستند چرا که می توانند  از لحاظ بصری و کاربردی کاربران قادر به تشخیص تفاوت بین لینک

مانند هر لینک دیگری در وب، روی لینک نوفالو کلیک، کپی و از آن استفاده کنند. تفاوت بارزی که بین این دو مدل 



 

بندی توسط موتور جستجو کمک های فالو به شما در رتبهلینکلینک وجود دارد در سئو سایت است، به این معنا که 

های پیوند دهنده به های نوفالو در سایتکنند در حالی که پیوندهای نوفالو اینگونه نیستند. به بیانی دیگر لینکمی

گذاری ینک را ارزشپس این ل میکنمیایم اما آن را تاييد نکه به سایت مقصد لینک دادهگویند که با وجود اینگوگل می

 .نکن و جدی نگیر

 

 نوفالو به لینک فالو چیست؟ بهترین نسبت لینک

 هایلینکشوند، یک نسبت مشخص و مناسب برای بکهایی که به سمت سایت شما هدایت میبرای لینک

nofollow به follow گویند برخی می ترکیب خوبی است، ۵۰/۵۰کنند است. برخی از افراد فکر می در نظر گرفته نشده

های برتر توسط الکسا رنک در ایاالت سایتدهند. با نگاهی به وبرا هدف قرار می ۳۰/۷۰و بعضی دیگر نسبت  ۴۰/۶۰

ها تعداد بیشتری سایتترین وبنزدیکتر باشد که نشان می دهد موفق ۷۵/۲۵، این ترکیب ممکن است به متحده

 .دارند follow پیوند

که این ۀای دربارایت شما طبیعتاً شامل انواع مختلفی از پیوندها خواهد بود. برای دریافت ایدهبهترین ترکیب برای س

ها را در یک فضا یا کسب و کاری مشابه با سایت خودتان سایتای از وبچه چیزی برای سایت شما بهتر است، نمونه

 .باالیی دارند ۀی باشید که از قبل رتبهایبهتر در این موضوع دنبال سایت ۀو برای گرفتن نتیج بررسی کنید

 

 روش های تشخیص لینک فالو و لینک نوفالو

که از نظر ظاهری این توانید متوجه فالو یا نوفالو بودن آن شوید، به دلیل اینقطعا با نگاه کردن به یک لینک نمی

ها و ابزار وجود دارد که به کمک ، برخی افزونهHTML  های مختلفی مثل کدها تفاوتی با هم ندارند. روشلینک

 کنممیها اشاره مورد از این روش ۳توانید تشخیص دهید که یک لینک از نوع فالو یا نوفالو است. در زیر به ها میآن

 :که در هر روش باید چگونه این بررسی را انجام دهید گویممیو به شما 

 

 )های منفرد لینک را بررسی کنید (مناسب برای HTML کد1-

کننده وب سایت مراجعه HTML ترین راه این است که نگاهی به کد، سادهلینک در کجا قرار داده شدهاگر می دانید بک

 تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که روی پیوند، کلیک راست کرده و HTML بیندازید. برای بررسی کد



 

Inspect یا Inspect element  انتخاب کنید یارا Ctrl + Shift + I را در Chrome  بسته به مرورگر متفاوت است

را پیدا نکردید، یک پیوند استاندارد از نوع  rel= nofollow که کد را بررسی کردید اگر برچسبفشار دهید. بعد از آن

 .فالو دارید

 

 )افزونه های جستجوگرها (مناسب برای لینک های خروجی2-

کند تا لینک فالو و نوفالو را شناسایی کنید. ی مختلف مرورگر به شما کمک میهاهای افزودنی یا همان افزونهبرنامه

پیوندهای خروجی را از یک صفحه  ۀوضعیت هم توانید به سرعت، میMangools SEO  ۀبه عنوان مثال، در افزون

بروید و روی پیوندهای خروجی کلیک کنید. در روش دیگر، در صفحه  SEO کار به برگهخاص بررسی کنید، برای این

 Highlight Nofollow بروید و Mangools SEO شما فقط می توانید بر روی هر صفحه کلیک راست کنید، به

and Dofollow را انتخاب کنید. 

 )لینک (عالی برای لینک های ورودی ابزار تجزیه و تحلیل بک3-

ها توسط ابزار تجزیه وتحلیل است. در صورت نیاز به تجزیه و تحلیل پیوندهای های تشخیص لینکیکی دیگر از روش

کار، فقط استفاده کنید. برای انجام این LinkMiner مانند بک لینک توانید از یک ابزار تجزیه و تحلیلورودی، می

 .های بازگشت آن دامنه یا صفحه را به شما نشان دهدتمام لینکرا وارد کنید تا این ابزار  URL کافیست تا دامنه یا

 کنمبرای اعتبار بیشتر از لینک فالو استفاده 

توان مهم این است که تاثیرش را می ۀتان خورده باشد اما نکتاحتماال این جمله به گوش” محتوا پادشاه است!“

دهند که محتوای خوبی دارد. در بحث سئو این مسئله ای لینک میکه همگی به صفحهجا دید به دلیل اینهمه

گوید که حتما این شود گوگل با خودش میهای زیادی داده میاهمیت باالیی دارد چرا که وقتی به یک سایت لینک

سازی و انتخاب نوع درست بین لینک باالتری است. در نهایت باید گفت که لینک ۀق رتبسایت ارزشمند بوده پس الی

دهی خوب یک لینک ۀوسیلسازی خارجی بهفالو و لینک نوفالو از اهمیت باالیی برخورد است. در واقع به هنگام لینک

های دیگر حاضر ن باالتر از لینکتوانیم رتبه سایت خود را بهبود دهیم و در نتایج جستجوی گوگل یک سر و گردمی

 .شویم

دهی هم مانند هر موضوع دیگری از اهمیت باالیی برخوردار است و اگر به اشتباه عمل انتخاب صحیح در نوع لینک

 .قطعا به سایت خود صدمه خواهیم زد میکن
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