
  ( google webmaster tools )  آموزش گوگل وبمستر تولز

  

  .در این مقاله آموزش و نحوه کار با قابليت ھای مختلف آن را می توانيد فرا بگيرید 

جزئيات بسيار مھمی . بسيار مھم است که با تمام امکاناتی که موتور جستجوی گوگل به مدیران سایت ارائه کرده است آشنا باشيم
  .خودکند بھينه سازی سایت و سئو وبمستر تولز قرار دارد که می تواند کمک زیادی به ما در مسيردر 

گوگل وبمستر تولز که به تازگی به کنسول جستجوی گوگل تغيير نام داده است، یک سرویس رایگان شرکت گوگل است که برای 
با مانيتور کردن وب سایت به کسب و کارھا کمک می  google webmaster tools. کمک به کسب و کارھای مختلف عرضه شده است

گوگل وبمستر  شما براحتی می توانيد از gmailبا داشتن یک حساب . گل بدست بياورندکند که بھترین نتيجه را در صفحه نتایج گو
  .استفاده نمایيد  تولز

  

  چرا می بایست آموزش گوگل وبمستر تولز را فرا بگيریم؟

  مطمئن شدن از اینکه گوگل به سایت ما دسترسی دارد §

  .شدن آن توسط گوگل و ھمچنين حذف مطالبی که نمی خواھيد در نتایج گوگل نمایش داده شود crawlارسال محتوای جدید و  §

  .ایجاد و مانيتور کردن مطالبی که می خواھيم در صفحه نتایج گوگل بصورت گرافيکی نمایش داده شود §

  نگھداری از سایت با کمترین درصد خطا جھت کارایی بيشتر آن در موتور جستجوی گوگل §



  malware or spamمانيتور کردن و برطرف کردن مشک\ت امنيتی سایت اعم از  §

  .بررسی نمودن اینکه چطور موتور جستجوی گوگل سایت شما را می بيند §

  .کدام پرس و جوھا باعث می شود که سایت شما در صفحه گوگل نمایش داده شود §

  .سمت سایت شما ھدایت می کند کدام پرس و جو ھا ترافيک بيشتری نسبت به سایر پرس و جوھا به §

  .بررسی نمودن اینکه آیا محصوcت، قيمت ھا و رویدادھای سایت شما بصورت متمایز در صفحه نتایج گوگل نمایش داده می شود §

  .کدام سایت ھا به سایت شما لينک داده اند §

  آیا سایت شما کارایی cزم در موبایل را دارد؟ §

  تر تولز را یاد بگيرند؟چه کسانی می بایست آموزش گوگل وبمس

  در یک طبقه بندی می توان افراد را بصورت زیر در استفاده از این ابزار  ! استفاده کند گوگل وبمستر تولز ھر کسی می تواند از ابزار

  :دسته بندی نمود

  صاحبان کسب و کار §

  .سئوکار ھا یا افرادی که در زمينه بھينه سازی موتور جستجو فعاليت می کنند §

  مدیران سایت §

  برنامه نویسان وب §

 برنامه نویسان موبایل §

  

  

  افزودن سايت به گوگل وبمستر تولز

  

در صورتی که ھنوز حساب . داشته باشيد gmailابتدا می بایست یک حساب   اضافه کردن سایت به گوگل وبستر تولز رایب
gmail  برای خود ایجاد نکرده اید از طریق لينکgmail در زیر مراحل مختلف اضافه کردن سایت درگوگل . این حساب را ایجاد نمایيد

  .وبمستر تولز توضيح داده شده است

  مرحله اول افزودن سایت به گوگل وبمستر تولز

  :آدرس بار مرورگر خود تایپ نمایيد تا صفحه ای بصورت زیر ظاھر شود را    https://www.google.com/webmasters/tools ابتدا آدرس



  

 

  مرحله دوم افزودن سایت به گوگل وبمستر تولز

را کليک نموده تا صفحه ای بصورت زیر  Add Repositoryسپس نام وب سایت خود را در باکس وسط صفحه وارد نموده پس از آن دکمه 
  :ظاھر شود

  

  سایت به گوگل وبمستر تولزمرحله سوم افزودن 

در این مرحله با استفاده از چندین روش می توانيد به گوگل اع\م نمایيد که شما مالک وب سایتی ھستيد که آدرس آنرا وارد نموده  
ھمانطور که در شکل باc مشاھده می شود چندین روش وجود دارد تا گوگل تشخيص دھد شما مالک وب سایت خو ھستيد که . اید
  :زیر ھر کدام از این روش ھا توضيح داده شده است در

ای است که ابتدا می بایست آن را دانلود نموده سپس در دایرکتوری اصلی وب  htmlاولين روش پيشنھادی گوگل استفاده از فایل  -
در صورتی که این مراحل  .که در تصاویر باc مشاھده می شود را کليک نمایيد verifyسایت خود بارگذاری نمایيد پس از آن دکمه 

بدستی انجام شود پيغامی دریافت خواھيد نمود مبنی بر اینکه گوگل تشخيص داده است که شما مالکيت وب سایتی که آدرس آنرا 
  .وارد نموده اید را بر عھده دارید و از این پس می توانيد از قابليت ھای گوگل وبمستر تولز استفاده نمایيد



  

  .ش که ساده ترين و سريع ترين راه است استفاده می کنيمما فع
 از ھمين رو

  :نکته مھم 

برای مثال ھر دو آدرس زير .اضافه کنيد   www   و بدون www  دقت کنيد که حتما سايتتان را به ھر دو صورت با 

http://www.irgoogle.ir/    http://irgoogle.ir/ : اضافه شود بايد    

.بعد از اينکه يکی از آدرسھا اضافه و توسط گوگل تاييد شد می توانيد آدرس بعدی را نيز اضافه کنيد  

 

  و کار با گوگل وبمستر تولز robots.txtساخت فايل 

 )اجباری نمی باشد  اين مرحله برای کار با ابزار وب مستر تولز(

 چيست؟ robots.txtفایل 

یک فایل متنی است که در وب سایت قرار داده می شود و به موتورھای جستجو گفته می شود که کدام قسمت  robots.txtفایل 
  .ھای وب سایت برای موتورھای جستجو قابل دسترس است و کدام قسمت ھای وب سایت قابل دسترس نمی باشد

به معنای این نيست که موتورھای جستجو ملزم به رعایت قوانين موجود در آن ھستند برخی اوقات موتورھای  robots.txtفایل  
یکی از روشھایی است که می توان ورود موتورھای جستجو به سایت را  robots.txtولی فایل . جستجو از این قوانين پيروی نمی کنند

  .کنترل نمود

ار مھم است با توجه به اینکه موتورھای جستجو بارھا و بارھا به وب سایت مراجعه می کنند به این مسئله برای وب سایت ھا بسي
کدام قسمت ھای سایت دسترسی داشته باشد و به کدام قسمت ھای سایت دسترسی نداشته باشند و در برخی اوقات اط\عات 

رسی داشته باشند که یکی از روشھای کنترل حساسی در وب سایت ھا وجود دارد که موتورھای جستجو نباید به آنھا دست
  .است robots.txtدسترسی استفاده از فایل 

  robots.txtساختار فایل 



و فایلھا و دایرکتورھای  user agentsاز یکسری  robots.txtفایل . بسيار ساده و در عين حال منعطف پذیر است robots.txtساختار فایل 
disallowed در واقع این فایل بصورت زیر است. تشکيل شده است:  

User-agent:  

Disallow:  

  .را مشخص نمود می توان خزنده ھای موتورھای جستجو که می توانند به سایت دسترسی داشته باشند  User-agentبا 

آنھا دسترسی نداشته باشند را می توان ليست فایلھا یا دایرکتوری ھایی را که می خواھيم موتورھای جستجو به  Disallowبا 
  .مشخص نمود

  robots.txtبرخی نمونه ھای فایل 

  مسدود کردن دسترسی خزنده ھای موتورھای جستجو به کل محتویات سایت

User-agent* :   

Disallow/ :  

  مسدود کردن دسترسی خزنده ھای موتورھای جستجو به یک دایرکتوری مشخص

User-agent: Googlebot    

Disallow: /no-google/  

  مسدود کردن دسترسی خزنده ھای موتورھای جستجو به یک صفحه مشخص

User-agent: Googlebot    

Disallow: /no-google/blocked-page.html  

  پارامترھای نقشه سایت

User-agent* :   

Disallow:   

Sitemap: http://www.example.com/none-standard-location/sitemap.xml    

  به گوگل وبمستر تولز robots.txtاضافه کردن فایل 

  :به گوگل وبمستر تولز می توانيد بصورت زیر عمل نمایيد robots.txtجھت اضافه کردن فایل 

  .کليک نمایيد robots.txt Testerروی زیر منوی  Crawlابتدا توسط اکانت خود وارد گوگل وبمستر تولز شوید و از منوی 

 submitرا وارد نمایيد و سپس دکمه  robots.txtمت راست صفحه نمایش داده می شود می توانيد محتوای فایل در ادیتوری که در س
  .را کليک کنيد

به گوگل وب مستر تولز بعد از چند دقيقه محتوای بروزرسانی شده نمایش داده خواھد  robots.txtبعد از ارسال شدن محتوای فایل 
  .شد



  

  robots.txtتست آدرس ھای محدود شده در فایل 

محدود شده است می توانيد توسط تست کننده گوگل  robots.txtجھت تست کردن اینکه کدام فایل ھا یا دایرکتوری ھا در فایل 
  :وبمستر که در شکل زیر نمایش داده شده است استفاده نمایيد

  

  اضافه کردن نقشه سايت در گوگل وبمستر تولز

  

 )اين مرحله برای کار با ابزار وب مستر تولز اجباری نمی باشد (

ایجاد نقشه . برای ارسال نقشه سایت یا سایت مپ در گوگل وبمستر می توانيد با انجام دادن مراحل زیر براحتی این کار را انجام دھيد
  .اساس آن طبقه بندی نمایند نموده و بر crawlسایت به موتورھای جستجو کمک می کند تا وب سایت شما را راحتر 

  

  مزایای اضافه کردن نقشه سایت در گوگل وبمستر

  ھای ایندکس شده توسط گوگل URLمشاھده تعداد  -

  ھای ایندکس نشده توسط گوگل  URLمشاھده تعداد -

  ...و ایجاد چندین نقشه سایت برای محتویات گوناگون وب سایت اعم از متون، فایلھای صوتی، فایلھای تصویری -

  کمک به گوگل جھت شناختن ھر چه سریعتر صفحات وب سایت -



  مشاھده نقشه سایت در گوگل وبمستر تولز

  .توسط حساب کاربری خود به گوگل وبمستر تولز وارد شوید - 1

  :را کليک نموده که یک صفحه بصورت زیر نمایش داده می شود  Sitemapsزیر منوی  Crawlدر صفحه اصلی از منوی  - 2

  .حال می توانيد از ليست نقشه ھایت ھایی که تا کنون اضافه کرده اید، فایل مورد نظر خود را انتخاب نمایيد - 3

  تست نقشه سایت در گوگل وبمستر تولز

ابتدا می بایست آنرا تست نمایيد تا ھيچگونه خطایی  برای اینکه مطمئن شوید فایل شما بدرستی کار می کند قبل از اضافه کردن 
  :جھت تست مراحل زیر را انجام دھيد. باشد در غير اینصورت شما نمی توانيد نتيجه مطلوب را کسب نمایيد نداشته

  .در گوگل وبمستر که در قسمت قبل توضيح داده شد بروید Sitemapابتدا به صفحه  - 1

  .بصورت شکل زیر نمایش داده شودکه در گوشه باcی صفحه وجود دارد کليک نموده تا پنجره ای  Add/Test Sitemapروی دکمه  - 2

  .را کليک نمایيد Test Sitemapدر پنجره نمایش داده شده مسيرفابل خود را وارد نموده سپس دکمه  - 3

  .بعد از اینکه تست تکميل شد، روی لينک بازکردن نتایج تست کليک نمایيد - 4

د نمایش داده می شود و در صورتی که مشکلی در این صفحه در صورتی که نقشه سایت شما دارای ھر گونه مشکلی باش - 5
  .کليک نمایيد Resubmitنداشته باشد می توانيد روی دکمه 

  نحوه اضافه کردن نقشه سایت در گوگل وبمستر

  .که در قسمت ھای قبل توضيح داده شد بروید Sitemapابتدا به صفحه  - 1

  .کليک نمایيد Add/Test Sitemapروی دکمه  - 2

  .خود را در پنجره ای که ظاھر شده است وارد نمایيدآدرس فایل  - 3

  .کليک کنيد Submitروی دکمه  - 4

  .نمایيد تا فایلی که اضافه کرده اید را مشاھده نمایيد Refreshصفحه مرورگر خود را  - 5

  .آن بدست آورید در ليست نقشه سایت ھا، روی فایلی که اخيرا ایجاد نموده اید کليک کنيد تا بتوانيد جزئيات بيشتر از - 6

ھنگامی که نقشه سایت خود را در گوگل وبمستر تولز ارسال نمودید ممکن است مقداری زمان احتياج باشد تا گوگل آنرا بررسی 
پس از بررسی نقشه سایت شما گوگل ممکن است ھمه صفحات را ایندکس نکند زیرا گوگل برای ایندکس کردن صفحات از . نماید

از ایندکس شدن  Robots.txtدر برخی موارد ممکن است بدليل تنظيمات اشتباه در فایل . ای استفاده می کندالگوریتم ھای پيچيده 
  .صفحات جلوگيری شود

  

.اکنون می توانيد از امکانات وب مستر تولز استفاده کنيد  

.تا این مرحله شما موفق شدید که سایت را در وب مستر ثبت نمایيد  

:صفحه ای شبيه به زیر نمایش داده می شود    Search console   با کليک روی گزینه  



.با کليک روی ھر کدام از لينکھا می توانيد به اط\عات سایت خود دسترسی پيدا نمایيد

.در ھمان قسمت درج می شودباز می شود اط\عات 

در غير اینصورت ممکن است باز شود

.کاھش و افت رتبه در گوگل می شود ایندکس شود که باعث

http://irgoogle.ir/ : مثل .باز شود

در دایرکتوری  HTACCES   در فایل  WWW  به آدرسھای بدون

بيشتری در مورد آن وب مستر امکانات و گزینه ھای بسيار زیادی دارد که می توانيد با یک جستجوی ساده  اط\عات 

.می باشد   Search Traffic

به سایت شما ارسال می شود از این طریق قابل پيگيری 

در این بخش شما می توانيد آمار دقيق تعداد نمایش سایت، تعداد کليک ھا، تعداد درخواست ھای موجود در سایت

با کليک روی ھر کدام از لينکھا می توانيد به اط\عات سایت خود دسترسی پيدا نمایيد

باز می شود اط\عات   www   یا بدون  www  بسته به اینکه آدرس سایت شما با

:بسيار مھم 

باز شود باید فقط به یکی از دو صورت گفته شده سایت شما 

ایندکس شود که باعث   DUPLICATE CONTENT  به صورت

باز شود  WWW بدون  و اصولی تر است که آدرس سایت شما

به آدرسھای بدون   WWW  برای این کار می توانيد از ریداریکت آدرسھای با

.اصلی سایت خود استفاده کنيد

وب مستر امکانات و گزینه ھای بسيار زیادی دارد که می توانيد با یک جستجوی ساده  اط\عات 

Search Traffic مھمترین بخشی که آمار ترافيک وب سایت را نمایش می دھد قسمت

به سایت شما ارسال می شود از این طریق قابل پيگيری کليک گوگل ایران - سرچبازدیدھایی که از طریق سرویس  

:به شرح گزینه ھای آن می پردازیم 

.کليک نمایيد  Search Analytics

در این بخش شما می توانيد آمار دقيق تعداد نمایش سایت، تعداد کليک ھا، تعداد درخواست ھای موجود در سایت

 

 با کليک روی ھر کدام از لينکھا می توانيد به اط\عات سایت خود دسترسی پيدا نمایيد

 بسته به اینکه آدرس سایت شما با 

بسيار مھم  نکته  

سایت شما  حتما و حتما آدرس  

به صورت   صفحات سایت    

و اصولی تر است که آدرس سایت شمائو بھتر از لحاظ س  

 برای این کار می توانيد از ریداریکت آدرسھای با 

 اصلی سایت خود استفاده کنيد

وب مستر امکانات و گزینه ھای بسيار زیادی دارد که می توانيد با یک جستجوی ساده  اط\عات 

.کسب نمایيد  

مھمترین بخشی که آمار ترافيک وب سایت را نمایش می دھد قسمت    

بازدیدھایی که از طریق سرویس  

.است  

به شرح گزینه ھای آن می پردازیم  اکنون   

Search Analytics روی گزینه    

 در این بخش شما می توانيد آمار دقيق تعداد نمایش سایت، تعداد کليک ھا، تعداد درخواست ھای موجود در سایت



شده با مکان سایت شما در صفحه اصلی گوگل را نشان ميدھد

این قسمت از چند پارامتر اصلی تشکيل شده که من مختصر ھر کدام را شرح ميدم

.در بازه زمانی انتخاب شده می باشد

.عداد دفعات نمایش سایت شما در نتيجه جستجو ھای انجام شده به تفکيک عبارات کليدی است

از نامش مشخص است ، تعداد کليک ھای شده بر روی لينک ھای شما در موتور جستجو

آن کلمه می باشد 

یعنی کاربران بيشتری روی آن کليک 

و گوگل آنرا در نتایج باcتری نمایش . کليدی بھتر باشد این عدد کمتر می شود

 cروز  می باشد  28پيش فرض آن معمو

 http://irgoogle.ir/blog/

.و رتبه ھر صفحه را مشاھده کنيد

: ھای زیر تشکيل شده است

شده با مکان سایت شما در صفحه اصلی گوگل را نشان ميدھد این قسمت کلمات کليدی سرچ

این قسمت از چند پارامتر اصلی تشکيل شده که من مختصر ھر کدام را شرح ميدم

در بازه زمانی انتخاب شده می باشد و کل عبارات کليدی جستجو شده نشان دھنده تعداد سرچ ھا

عداد دفعات نمایش سایت شما در نتيجه جستجو ھای انجام شده به تفکيک عبارات کليدی است

از نامش مشخص است ، تعداد کليک ھای شده بر روی لينک ھای شما در موتور جستجو

آن کلمه می باشد   Impressions این درصد حاصل تقسيم تعداد کليک ھا بر

یعنی کاربران بيشتری روی آن کليک . (باشد نشان دھنده بھينه بودن اون کلمه استيشتر 

.بيشتری برای آن قرار خواھد داشتامتياز 

.است نشان دھنده متوسط مکان قرار گيری لينک شما در نتایج جستجو

کليدی بھتر باشد این عدد کمتر می شودھرچه رتبه و امتياز سایت  در یک عبارت 

پيش فرض آن معموc . ج را به دلخواه تغيير دھيدیمی توانيد تاریخ نمایش نتا

.که نتایج سه روز قبل تر از تاریخ جاری را نمایش می دھد

 با تشکر

http://irgoogle.ir/blog/  گوگل ایران  

 

و رتبه ھر صفحه را مشاھده کنيد   

ھای زیر تشکيل شده است گزینهاین منو از      

Search Queries 

 . این قسمت کلمات کليدی سرچ

 . این قسمت از چند پارامتر اصلی تشکيل شده که من مختصر ھر کدام را شرح ميدم

 Queries – الف

 نشان دھنده تعداد سرچ ھا

 Impressions -ب

عداد دفعات نمایش سایت شما در نتيجه جستجو ھای انجام شده به تفکيک عبارات کليدی استنشان دھنده ت  

 Clicks – ج

 از نامش مشخص است ، تعداد کليک ھای شده بر روی لينک ھای شما در موتور جستجو

 CTR – د

این درصد حاصل تقسيم تعداد کليک ھا بر    

يشتر ب ھر چه این درصد  

امتياز  گوگل  و )کرده اند   

 Avg. position - ه

 نشان دھنده متوسط مکان قرار گيری لينک شما در نتایج جستجو

ھرچه رتبه و امتياز سایت  در یک عبارت 

.می دھد  

می توانيد تاریخ نمایش نتا  DATES  درقسمت 

 که نتایج سه روز قبل تر از تاریخ جاری را نمایش می دھد


