آموزش گوگل وبمستر تولز ) ( google webmaster tools

در اﯾن مقاله آموزش و نحوه کار با قابليت ھای مختلف آن را می توانيد فرا بگيرﯾد.
بسيار مھم است که با تمام امکاناتی که موتور جستجوی گوگل به مدﯾران ساﯾت ارائه کرده است آشنا باشيم .جزئيات بسيار مھمی
در وبمستر تولز قرار دارد که می تواند کمک زﯾادی به ما در مسير سئو و بھينه سازی ساﯾت خودکند.
گوگل وبمستر تولز که به تازگی به کنسول جستجوی گوگل تغيير نام داده است ،ﯾک سروﯾس راﯾگان شرکت گوگل است که برای
کمک به کسب و کارھای مختلف عرضه شده است google webmaster tools .با مانيتور کردن وب ساﯾت به کسب و کارھا کمک می
کند که بھترﯾن نتيجه را در صفحه نتاﯾج گوگل بدست بياورند .با داشتن ﯾک حساب  gmailشما براحتی می توانيد از گوگل وبمستر
تولز استفاده نماﯾيد.

چرا می باﯾست آموزش گوگل وبمستر تولز را فرا بگيرﯾم؟
§

مطمئن شدن از اﯾنکه گوگل به ساﯾت ما دسترسی دارد

§

ارسال محتوای جدﯾد و  crawlشدن آن توسط گوگل و ھمچنين حذف مطالبی که نمی خواھيد در نتاﯾج گوگل نماﯾش داده شود.

§

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

§

مانيتور کردن و برطرف کردن مشکالت امنيتی ساﯾت اعم از malware or spam

§

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.

§

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

§

بررسی نمودن اﯾنکه آﯾا محصوالت ،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 الزم در موباﯾل را دارد؟

چه کسانی می باﯾست آموزش گوگل وبمستر تولز را ﯾاد بگيرند؟
ھر کسی می تواند از ابزار گوگل وبمستر تولز استفاده کند! در ﯾک طبقه بندی می توان افراد را بصورت زﯾر در استفاده از اﯾن 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
برای اضافه کردن ساﯾت به گوگل وبستر تولز ابتدا می باﯾست ﯾک حساب  gmailداشته باشيد .در صورتی که ھنوز حساب
 gmailبرای خود اﯾجاد نکرده اﯾد از طرﯾق لينک  gmailاﯾن حساب را اﯾجاد نماﯾيد .در زﯾر مراحل مختلف اضافه کردن ساﯾت درگوگل
وبمستر تولز توضيح داده شده است.

مرحله اول افزودن ساﯾت به گوگل وبمستر تولز
ابتدا آدرس  https://www.google.com/webmasters/toolsرا آدرس بار مرورگر خود تاﯾپ نماﯾيد تا صفحه ای بصورت زﯾر ظاھر شود:

مرحله دوم افزودن ساﯾت به گوگل وبمستر تولز
سپس نام وب ساﯾت خود را در باکس وسط صفحه وارد نموده پس از آن دکمه  Add Repositoryرا کليک نموده تا صفحه ای بصورت زﯾر
ظاھر شود:

مرحله سوم افزودن ساﯾت به گوگل وبمستر تولز
در اﯾن مرحله با استفاده از چندﯾن روش می توانيد به گوگل اعالم نماﯾيد که شما مالک وب ساﯾتی ھستيد که آدرس آنرا وارد نموده
اﯾد .ھمانطور که در شکل باال مشاھده می شود چندﯾن روش وجود دارد تا گوگل تشخيص دھد شما مالک وب ساﯾت خو ھستيد که
در زﯾر ھر کدام از اﯾن روش ھا توضيح داده شده است:
 اولين روش پيشنھادی گوگل استفاده از فاﯾل  htmlای است که ابتدا می باﯾست آن را دانلود نموده سپس در داﯾرکتوری اصلی وبساﯾت خود بارگذاری نماﯾيد پس از آن دکمه  verifyکه در تصاوﯾر باال مشاھده می شود را کليک نماﯾيد .در صورتی که اﯾن مراحل
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.

ما فعال از ھمين روش که ساده ترين و سريع ترين راه است استفاده می کنيم.

نکته مھم :
دقت کنيد که حتما سايتتان را به ھر دو صورت با  wwwو بدون  wwwاضافه کنيد.برای مثال ھر دو آدرس زير
بايد اضافه شود http://www.irgoogle.ir/ http://irgoogle.ir/ :
بعد از اينکه يکی از آدرسھا اضافه و توسط گوگل تاييد شد می توانيد آدرس بعدی را نيز اضافه کنيد.

ساخت فايل  robots.txtو کار با گوگل وبمستر تولز
)اين مرحله برای کار با ابزار وب مستر تولز اجباری نمی باشد (
فاﯾل  robots.txtچيست؟
فاﯾل  robots.txtﯾک فاﯾل متنی است که در وب ساﯾت قرار داده می شود و به موتورھای جستجو گفته می شود که کدام قسمت
ھای وب ساﯾت برای موتورھای جستجو قابل دسترس است و کدام قسمت ھای وب ساﯾت قابل دسترس نمی باشد.
فاﯾل  robots.txtبه معنای اﯾن نيست که موتورھای جستجو ملزم به رعاﯾت قوانين موجود در آن ھستند برخی اوقات موتورھای
جستجو از اﯾن قوانين پيروی نمی کنند .ولی فاﯾل  robots.txtﯾکی از روشھاﯾی است که می توان ورود موتورھای جستجو به ساﯾت را
کنترل نمود.
اﯾن مسئله برای وب ساﯾت ھا بسيار مھم است با توجه به اﯾنکه موتورھای جستجو بارھا و بارھا به وب ساﯾت مراجعه می کنند به
کدام قسمت ھای ساﯾت دسترسی داشته باشد و به کدام قسمت ھای ساﯾت دسترسی نداشته باشند و در برخی اوقات اطالعات
حساسی در وب ساﯾت ھا وجود دارد که موتورھای جستجو نباﯾد به آنھا دسترسی داشته باشند که ﯾکی از روشھای کنترل
دسترسی استفاده از فاﯾل  robots.txtاست.

ساختار فاﯾل robots.txt

ساختار فاﯾل  robots.txtبسيار ساده و در عين حال منعطف پذﯾر است .فاﯾل  robots.txtاز ﯾکسری  user agentsو فاﯾلھا و داﯾرکتورھای
 disallowedتشکيل شده است .در واقع اﯾن فاﯾل بصورت زﯾر است:
:User-agent
:Disallow
با  User-agentمی توان خزنده ھای موتورھای جستجو که می توانند به ساﯾت دسترسی داشته باشند را مشخص نمود.
با  Disallowمی توان ليست فاﯾلھا ﯾا داﯾرکتوری ھاﯾی را که می خواھيم موتورھای جستجو به آنھا دسترسی نداشته باشند را
مشخص نمود.

برخی نمونه ھای فاﯾل robots.txt

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

اضافه کردن فاﯾل  robots.txtبه گوگل وبمستر تولز
جھت اضافه کردن فاﯾل  robots.txtبه گوگل وبمستر تولز می توانيد بصورت زﯾر عمل نماﯾيد:
ابتدا توسط اکانت خود وارد گوگل وبمستر تولز شوﯾد و از منوی  Crawlروی زﯾر منوی  robots.txt Testerکليک نماﯾيد.
در ادﯾتوری که در سمت راست صفحه نماﯾش داده می شود می توانيد محتوای فاﯾل  robots.txtرا وارد نماﯾيد و سپس دکمه submit
را کليک کنيد.
بعد از ارسال شدن محتوای فاﯾل  robots.txtبه گوگل وب مستر تولز بعد از چند دقيقه محتوای بروزرسانی شده نماﯾش داده خواھد
شد.

تست آدرس ھای محدود شده در فاﯾل robots.txt
جھت تست کردن اﯾنکه کدام فاﯾل ھا ﯾا داﯾرکتوری ھا در فاﯾل  robots.txtمحدود شده است می توانيد توسط تست کننده گوگل
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 (
برای ارسال نقشه ساﯾت ﯾا ساﯾت مپ در گوگل وبمستر می توانيد با انجام دادن مراحل زﯾر براحتی اﯾن کار را انجام دھيد .اﯾجاد نقشه
ساﯾت به موتورھای جستجو کمک می کند تا وب ساﯾت شما را راحتر  crawlنموده و بر اساس آن طبقه بندی نماﯾند.

مزاﯾای اضافه کردن نقشه ساﯾت در گوگل وبمستر
 مشاھده تعداد  URLھای اﯾندکس شده توسط گوگل مشاھده تعداد URLھای اﯾندکس نشده توسط گوگل اﯾجاد چندﯾن نقشه ساﯾت برای محتوﯾات گوناگون وب ساﯾت اعم از متون ،فاﯾلھای صوتی ،فاﯾلھای تصوﯾری و... -کمک به گوگل جھت شناختن ھر چه سرﯾعتر صفحات وب ساﯾت

مشاھده نقشه ساﯾت در گوگل وبمستر تولز
 -1توسط حساب کاربری خود به گوگل وبمستر تولز وارد شوﯾد.
 -2در صفحه اصلی از منوی  Crawlزﯾر منوی  Sitemapsرا کليک نموده که ﯾک صفحه بصورت زﯾر نماﯾش داده می شود:
 -3حال می توانيد از ليست نقشه ھاﯾت ھاﯾی که تا کنون اضافه کرده اﯾد ،فاﯾل مورد نظر خود را انتخاب نماﯾيد.

تست نقشه ساﯾت در گوگل وبمستر تولز
برای اﯾنکه مطمئن شوﯾد فاﯾل شما بدرستی کار می کند قبل از اضافه کردن ابتدا می باﯾست آنرا تست نماﯾيد تا ھيچگونه خطاﯾی
نداشته باشد در غير اﯾنصورت شما نمی توانيد نتيجه مطلوب را کسب نماﯾيد .جھت تست مراحل زﯾر را انجام دھيد:
 -1ابتدا به صفحه  Sitemapدر گوگل وبمستر که در قسمت قبل توضيح داده شد بروﯾد.
 -2روی دکمه  Add/Test Sitemapکه در گوشه باالی صفحه وجود دارد کليک نموده تا پنجره ای بصورت شکل زﯾر نماﯾش داده شود.
 -3در پنجره نماﯾش داده شده مسيرفابل خود را وارد نموده سپس دکمه  Test Sitemapرا کليک نماﯾيد.
 -4بعد از اﯾنکه تست تکميل شد ،روی لينک بازکردن نتاﯾج تست کليک نماﯾيد.
 -5در اﯾن صفحه در صورتی که نقشه ساﯾت شما دارای ھر گونه مشکلی باشد نماﯾش داده می شود و در صورتی که مشکلی
نداشته باشد می توانيد روی دکمه  Resubmitکليک نماﯾيد.

نحوه اضافه کردن نقشه ساﯾت در گوگل وبمستر
 -1ابتدا به صفحه  Sitemapکه در قسمت ھای قبل توضيح داده شد بروﯾد.
 -2روی دکمه  Add/Test Sitemapکليک نماﯾيد.
 -3آدرس فاﯾل خود را در پنجره ای که ظاھر شده است وارد نماﯾيد.
 -4روی دکمه  Submitکليک کنيد.
 -5صفحه مرورگر خود را  Refreshنماﯾيد تا فاﯾلی که اضافه کرده اﯾد را مشاھده نماﯾيد.
 -6در ليست نقشه ساﯾت ھا ،روی فاﯾلی که اخيرا اﯾجاد نموده اﯾد کليک کنيد تا بتوانيد جزئيات بيشتر از آن بدست آورﯾد.
ھنگامی که نقشه ساﯾت خود را در گوگل وبمستر تولز ارسال نمودﯾد ممکن است مقداری زمان احتياج باشد تا گوگل آنرا بررسی
نماﯾد .پس از بررسی نقشه ساﯾت شما گوگل ممکن است ھمه صفحات را اﯾندکس نکند زﯾرا گوگل برای اﯾندکس کردن صفحات از
الگورﯾتم ھای پيچيده ای استفاده می کند .در برخی موارد ممکن است بدليل تنظيمات اشتباه در فاﯾل  Robots.txtاز اﯾندکس شدن
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.
با کليک روی گزﯾنه  Search consoleصفحه ای شبيه به زﯾر نماﯾش داده می شود :

با کليک روی ھر کدام از لينکھا می توانيد به اطالعات ساﯾت خود دسترسی پيدا نماﯾيد.
بسته به اﯾنکه آدرس ساﯾت شما با  wwwﯾا بدون  wwwباز می شود اطالعات در ھمان قسمت درج می شود.

نکته بسيار مھم :
حتما و حتما آدرس ساﯾت شما باﯾد فقط به ﯾکی از دو صورت گفته شده باز شود در غير اﯾنصورت ممکن است
صفحات ساﯾت به صورت  DUPLICATE CONTENTاﯾندکس شود که باعث کاھش و افت رتبه در گوگل می شود.
از لحاظ سئو بھتر و اصولی تر است که آدرس ساﯾت شما بدون  WWWباز شود.مثل http://irgoogle.ir/ :
برای اﯾن کار می توانيد از رﯾدارﯾکت آدرسھای با  WWWبه آدرسھای بدون  WWWدر فاﯾل  HTACCESدر داﯾرکتوری
اصلی ساﯾت خود استفاده کنيد.
وب مستر امکانات و گزﯾنه ھای بسيار زﯾادی دارد که می توانيد با ﯾک جستجوی ساده اطالعات بيشتری در مورد آن
کسب نماﯾيد.

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

می باشد .

بازدﯾدھاﯾی که از طرﯾق سروﯾس سرچ-کليک گوگل اﯾران به ساﯾت شما ارسال می شود از اﯾن طرﯾق قابل پيگيری
است.

اکنون به شرح گزﯾنه ھای آن می پردازﯾم :
روی گزﯾنه  Search Analyticsکليک نماﯾيد.
در اﯾن بخش شما می توانيد آمار دقيق تعداد نماﯾش ساﯾت ،تعداد کليک ھا ،تعداد درخواست ھای موجود در ساﯾت

و رتبه ھر صفحه را مشاھده کنيد.
اﯾن منو از گزﯾنه ھای زﯾر تشکيل شده است :
Search Queries
 .اﯾن قسمت کلمات کليدی سرچ 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
 – Queriesالف
نشان دھنده تعداد سرچ ھا و کل عبارات کليدی جستجو شده در بازه زمانی انتخاب شده می باشد.
- Impressionsب
نشان دھنده تعداد دفعات نماﯾش ساﯾت شما در نتيجه جستجو ھای انجام شده به تفکيک عبارات کليدی است.
 – Clicksج
از نامش مشخص است  ،تعداد کليک ھای شده بر روی لينک ھای شما در موتور جستجو
 – CTRد
اﯾن درصد حاصل تقسيم تعداد کليک ھا بر  Impressionsآن کلمه می باشد
ھر چه اﯾن درصد بيشتر باشد نشان دھنده بھينه بودن اون کلمه است) .ﯾعنی کاربران بيشتری روی آن کليک
کرده اند( و گوگل امتياز بيشتری برای آن قرار خواھد داشت.
 - Avg. positionه
نشان دھنده متوسط مکان قرار گيری لينک شما در نتاﯾج جستجو است.
ھرچه رتبه و امتياز ساﯾت در ﯾک عبارت کليدی بھتر باشد اﯾن عدد کمتر می شود .و گوگل آنرا در نتاﯾج باالتری نماﯾش
می دھد.
درقسمت  DATESمی توانيد تارﯾخ نماﯾش نتاﯾج را به دلخواه تغيير دھيد .پيش فرض آن معموال  28روز می باشد
که نتاﯾج سه روز قبل تر از تارﯾخ جاری را نماﯾش می دھد.

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

