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وبمســتر تولــز، ابــزاری بســیار قدرتمنــد بــرای مدیریــت ســئو و بهینه ســازی ســایت اســت. 
وبمســترها بــا اســتفاده از وبمســتر تولــز به راحتــی می تواننــد آمــار پیشــرفت یــا پســرفت 
ــز از  ــتر تول ــوگل وبمس ــزار گ ــد، اب ــه می دانی ــور ک ــان ط ــد. هم ــاهده کنن ــایت را مش س
طــرف گــوگل طراحــی و ارائــه شــده اســت. بــه همیــن دلیــل از اهمیــت خاصــی برخــوردار 
می باشــد. اگــر شــما نیــز یکــی از فعــاالن حــوزه ســئو و مدیریــت ســایت هســتید، حتمــاً 
ســایت خــود را در گــوگل وبمســتر تولــز ثبــت کنیــد و تغییــرات آن را بــه صــورت مــداوم 

. ببینید
وبمســتر تولــز، نــه تنهــا بــر ســایت شــما نظــارت می کنــد، بلکــه در صــورت بــروز مشــکلی 
بــرای ســایت، بــا اســتفاده از گــوگل وبمســتر تولــز، بــه راحتــی می توانیــد مشــکل را پیــدا 

و رفــع کنیــد. ایــن یکــی از مزیت هــای فوق العــاده ابــزار وبمســتر تولــز می باشــد.

گوگل وبمستر تولز چه مزیت هایی برای سایت دارد؟
•  فهرست شدن مطالب سایت  در گوگل

•  امکان مشاهده ترافیک سایت برای وبمستر
•  امکان فراخوانی Crawler گوگل، به یک صفحه خاص در سایت

•  امکان بررسی چگونه دیده شدن سایت از سمت گوگل
•  مشــاهده کلمــات کلیــدی جســتجو شــده، کــه افــراد بــا آن کلمــات وارد صفحــه 

شــما شــده اند
•  مشاهده سایت هایی که به سایت شما لینک داده اند

ــی اجــرا می شــود  ــه خوب ــا ســایت تان در موبایــل و تبلــت ب •  مشــاهده ایــن کــه آی
ــر ــا خی ی
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ــت  ــز ثب ــتر تول ــوگل وبمس ــود را در گ ــایت خ ــه س چگون
کنیــم؟

بــرای اینکــه از ابزارهــا و خدمــات گــوگل اســتفاده کنیــد، بایــد یــک حســاب کاربــری در 
گــوگل بســازید. بــرای ایــن کار، بایــد یــک gmail داشــته باشــید. بــرای ســاخت حســاب 
 https://www.google.com/webmasters آدرس  بــه  گــوگل،  در  کاربــری 

ــد. ــه Sign in کلیــک کنی ــه و روی گزین مراجع
 Add حــال، نــام وب ســایت خــود را بــه طــور کامــل و دقیــق وارد کــرده و بــر روی گزینــه
A Property کلیــک کنیــد. در ایــن مرحلــه، بایــد از راه هایــی بــرای تأییــد وب ســایت 

خــود در گــوگل اســتفاده کنیــد. در ایــن قســمت، یکــی از ایــن راه هــا را بــه شــما آمــوزش 
می دهیــم. بــا مــا همــراه باشــید:

 this HTML verification file  ــه ــر روی گزین ــک ب ــا کلی ــی را ب ــد فایل ــدا، بای ابت
ــد را در پوشــه Public_html ســایت  ــود کرده ای ــی کــه دانل ــد. حــال، فایل ــود کنی دانل
خــود، در کنــار بقیــه پوشــه ها و فایل هــا قــرار دهیــد. بــرای آپلــود ایــن فایــل در پوشــه 
ــه قســمت  File Manager در پنــل مدیریــت  هاســت،  ســایت خودتــان، می توانیــد ب

مراجعــه و فایــل را از ایــن طریــق آپلــود کنیــد.
ــوگل  ــه Verify در گ ــر روی گزین ــد، ب ــام داده ای ــی انج ــه خوب ــی را ب ــل قبل ــر مراح اگ
وبمســتر تولــز کلیــک کنیــد. چنــد ثانیــه صبــر کنیــد. اکنــون تأییــد گــوگل را دریافــت 
خواهیــد کــرد. در ایــن مرحلــه، ســایت شــما در وبمســتر تولــز ثبــت شــده اســت. حــال، 

ــد. ــی اســتفاده کنی ــه  راحت ــز، ب ــری وبمســتر تول ــل کارب ــد از پن شــما می توانی
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گوگل وبمستر چه امکاناتی دارد؟
گــوگل وبمســتر تولــز، امکانــات زیــادی در اختیــار کاربــران خــود قــرار داده اســت. تمــام 
ــع  ــردی جم ــزار کارب ــن اب ــت در ای ــایت الزم اس ــک س ــت ی ــرای مدیری ــه ب ــی ک امکانات
 ،Sitemap و Search Analytics ،شــده اند. در پنــل جدیــد گــوگل وبمســتر تولــز
ــد  ــات جدی ــایر امکان ــده اند. س ــناخته ش ــش، ش ــن امکانات ــن و کاربردی تری از محبوب تری
ــد. در  ــد ش ــه خواهن ــه آن اضاف ــه ب ــورت ماهان ــه  ص ــان ب ــرور زم ــه  م ــتر ب ــوگل وبمس گ
صورتــی کــه گــوگل وبمســترتولز، در حــال به روزرســانی نســخه جدیــد خــود باشــد، تــا 
زمانــی کــه ایــن نســخه به طــور کامــل آمــاده شــود، کاربــران می تواننــد از هــر دو نســخه 

آن بــه  صــورت همزمــان اســتفاده کننــد.
ــتراک گذاری  ــکان اش ــتر، ام ــوگل وبمس ــه گ ــده ب ــه ش ــد اضاف ــای جدی ــی از قابلیت ه یک
گزارش هــای ســایت در داخــل یــک ســازمان اســت. بــا ایــن کار، افــرادی کــه بــه  صــورت 
تیمــی بــر روی ســایت کار می کننــد، می تواننــد همــکاری بهتری داشــته باشــند. در نســخه 
جدیــد گــوگل وبمســتر تولــز، تغییــرات ظاهــری زیــادی ایجــاد شــده اســت. همچنیــن بــه 
ابزارهــای قبلــی ایــن مجموعــه، امکانــات جدیــدی نیــز اضافــه شــده تــا رونــد کار بــا آنهــا 

را بهبــود بخشــد.
با برخی از ابزارهای گوگل وبمستر تولز آشنا شویم

Search Performance 1- ابزار
ــای  ــن ابزاره ــن و کاربردی تری ــی از محبوب تری ــزار Search Performance، یک اب
گــوگل وبمســتر تولــز اســت. بــا اســتفاده از ایــن ابــزار، می توانیــد رتبــه ســایت را در هــر 
کــدام از کلمــات کلیــدی و میــزان جســتجوی روزانــه و ماهانــه ایــن کلمــات را مشــاهده 

کنیــد. 
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در نســخه جدیــد وبمســتر تولــز، ابــزاری بــه نــام Search Performance معرفــی 
شــده، کــه همــان کارایــی Search Performance را بــا ظاهــری زیباتــر و امکانــات 

بیشــتر در خــود دارد.
ــی  ــه کــردن بازه هــای زمان ــز، اضاف ــن تغییــرات نســخه دوم وبمســتر تول یکــی از مهم تری
طوالنی تــر و گزارش هــای دقیق تــر اســت. در نســخه قبلــی ایــن ابــزار، شــما تنهــا امــکان 
گزارش گیــری از فعالیت هــای ســه مــاه اخیــر ســایت را داشــتید، امــا در نســخه جدیــد، 
می توانیــد فعالیت هــای شــش مــاه گذشــته، یــک ســال و حتــی یــک دوره طوالنی تــر را 

ــد. ــری کنی گزارش گی

Index Coverage 2- ابزار
ــات  ــس صفح ــت ایندک ــی وضعی ــرای بررس ــد ب ــزاری قدرتمن Index Coverage، اب

ــزار Index Status و  ــز، دو اب ــتر تول ــی وبمس ــخه قبل ــت. در نس ــایت اس ــف س مختل
Crawl Errors بــرای بررســی ایندکــس صفحــات وجــود داشــتند، امــا اکنــون می تــوان 

ــا  ــزار دانســت. ب ــرای ایــن دو اب ــزار Index Coverage را یــک جایگزیــن ایــده آل ب اب
ــما  ــایت ش ــی از س ــه صفحات ــه چ ــد ک ــی کنی ــد بررس ــزار، می توانی ــن اب ــتفاده از ای اس

ــده اند.  ــس نش ــدن، ایندک ــی ش ــود بررس ــا وج ــی ب ــه صفحات ــده اند و چ ــس ش ایندک
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همچنیــن، می توانیــد دلیــل ایندکــس نشــدن ایــن صفحــات را نیــز بررســی کنیــد. حتــی 
اگــر صفحــه ای از ســایت شــما بــه خطــای 301 و 404 نیــز ریدایرکــت شــده باشــد، در این 

بخــش بــه شــما اعــام می شــود.
ــا را  ــی از آنه ــا برخ ــه در اینج ــددی دارد ک ــات متع ــزار Index Coverage، امکان اب
توضیــح می دهیــم. یکــی از امکانــات کاربــردی ابــزار پوشــش ایندکــس، ایــن اســت کــه 
ــد، آدرس آن  ــدا می کنن ــده گــوگل در ســایت شــما مشــکلی را پی ــی ربات هــای خزن وقت
صفحــه در گــوگل وبمســتر تولــز نمایــش داده می شــود. بــا کلیــک بــر روی ایــن آدرس، 

ــد. ــی آن را حــل کنی ــه راحت ــد و ب ــد مشــکل را ببینی می توانی
معمــوالً مدیریــت ســایت و رفــع ایــرادات مختلــف ســایت، افــراد زیــاد و بــا توانایی هــای 
مختلفــی را درگیــر می کنــد. ابــزار پوشــش ایندکــس، ایــن امــکان را بــه شــما می دهــد تــا 
در صــورت دیــدن مشــکلی در ســایت، آن را بــا دیگــر همــکاران خــود در یــک ســازمان بــه 
ــه اشــتراک گذاری را غیرفعــال  اشــتراک بگذاریــد و بعــد از پایــان کار می توانیــد امــکان ب
کنیــد. ایــن ابــزار، مســتقیماً بــا نقشــه ســایت شــما در ارتبــاط اســت. بدیــن ترتیــب، شــما 

می توانیــد صفحه هــای موجــود در نقشــه ســایت را بررســی و آنالیــز کنیــد.

Search Enhancements 3- ابزار
ــه شــما در بهبــود  ــی فراهــم شــده کــه ب ــز، امکان ــد گــوگل وبمســتر تول در نســخه جدی
ــاوه  ــد. Search Enhancements، ع ــف ســایت کمــک می کن قســمت های مختل
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ــد.  ــش می ده ــز نمای ــات بیشــتر را نی ــا جزئی ــد و ب ــود ســایت، گزارش هــای جدی ــر بهب ب
ایــن ابــزار، گزارش هــای دقیــق و جامعــی از اختــاالت و مشــکات ســایت در اختیــار شــما 
ــکات  ــع مش ــه ای از رف ــای لحظ ــذارد. Search Enhancements، گزارش ه می گ

ــه می دهــد. ــه شــما ارائ ســایت ب
بــه راحتــی و فقــط بــا فشــردن دکمــه validate fix، چنــد تســت بــه صــورت همزمــان 
بــر روی صفحــات انجــام می شــود. اگــر ایــن تســت ها بــا مشــکل روبــه رو شــوند، ســایت 
شــما مشــکاتی دارد و ایــن خبــر ســریعاً بــا ارســال اخطــار بــه شــما اطــاع داده می شــود.

چرا باید از گوگل وبمستر تولز استفاده کنیم؟
بــا اســتفاده از گــوگل وبمســتر، می تــوان اطمینــان حاصــل کــرد کــه گــوگل بــه صفحــات 
ــم  ــز می توانی ــتر تول ــتفاده از وبمس ــا اس ــن، ب ــی دارد. همچنی ــما دسترس ــوای ش و محت
گــوگل را از درج کــردن صفحــات جدیــد آگاه کنیــم و در مــورد صفحــات حــذف شــده بــه 

او اطــاع دهیــم. 
بــه راحتــی می توانیــد تاًثیــر محتــوای ســایت تان بــر روی گــوگل و تعــداد بازدیدکننــدگان 
آن را مشــاهده کنیــد. بدیــن ترتیــب، متوجــه می شــوید کــه بازدیدکننــدگان چــه محتوایی 

ــت دارند.  را دوس
ــادی صــرف  ــه یــک جایــگاه خــوب در گــوگل وقــت و هزینــه  زی ــرای رســیدن ب قطعــاً ب
ــا در مواقعــی مشــکاتی در  ــد. ام ــگاه را از دســت دهی ــن جای ــد ای ــد و نمی خواهی کرده ای
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ــا  ــا ب ــود. ام ــگاه می ش ــن جای ــت دادن ای ــث از دس ــه باع ــد، ک ــود می آی ــه وج ــایت ب س
اســتفاده از گــوگل وبمســتر، می توانیــد از بــروز ایــن مشــکات آگاه شــوید و نســبت بــه 
حــل آنهــا اقــدام کنیــد. گــوگل وبمســتر، شــما را از وجــود اســپم و بدافــزار در ســایت آگاه 

ــد. ــر می کن ــا قوی ت ــل هکره ــایت تان را در مقاب و س
حتمــاً شــما از کلمــات کلیــدی زیــادی در ســایت خــود اســتفاده کرده ایــد. بهتــر اســت، 
بیشــتر بــر روی کلماتــی تمرکــز کنیــد که نــرخ جســتجوی باالتــری داشــته اند. با اســتفاده 
از وبمســتر، می توانیــد بفهمیــد چــه کلمــه کلیــدی، باعــث جــذب بیشــتر مخاطــب بــرای 

ســایت شــما شــده اســت.

ــز را  ــتر تول ــا وبمس ــردن ب ــوه کار ک ــد نح ــما بای ــا ش آی
ــد؟ بیاموزی

ــد در مــورد  ــرادی هســتید کــه در ادامــه معرفــی می کنیــم، پــس بای اگــر شــما جــزء اف
وبمســتر تولــز اطاعــات کافــی داشــته باشــید و بدانیــد چگونــه بایــد با ایــن ابــزار قدرتمند 
کار کنیــد. حتــی یــک ســایت کوچــک یــا یــک کســب وکار نوپــا، چــه حرفــه ای یــا مبتدی، 

در هــر صــورت بــه وبمســتر تولــز نیــاز پیــدا می کنــد.

مدیر یک شرکت یا وب سایت بزرگ
حتــی اگــر شــما مدیــر یــک شــرکت بــزرگ هســتید یــا بــرای کســب وکار گســترده خــود 
ســایتی داریــد، امــا وقــت مدیریــت آن را نداریــد و ایــن کار را بــه متخصصیــن ایــن حــوزه 
ــت  ــایت و مدیری ــر س ــارت ب ــرای نظ ــش ب ــن دان ــدی از ای ــم بهره من ــاز ه ــپرده اید، ب س

نیروهــا مفیــد خواهــد بــود.
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ــورت  ــه  ص ــایت را ب ــرفت س ــای پیش ــد گزارش ه ــز، می توانی ــتر تول ــتفاده از وبمس ــا اس ب
مســتقیم از گــوگل دریافــت کــرده و در جریــان رونــد پیشــرفت کســب وکار خــود باشــید.

یک سئو کار یا وبمستر حرفه ای 
ــه ســئو و  ــال در زمین ــراد فع ــرای اف ــردی ب ــزار بســیار کارب ــک اب ــز، ی ــزار وبمســتر تول اب
بهینه ســازی ســایت اســت. ایــن ابــزار، امکانــات زیــادی بــرای بهتــر پیــش بــردن کارهــا 
ــدا  ــان و پی ــر شــدن کارت ــرای بهت ــد ب ــی می توانی ــه  راحت ــد. ب ــرار می ده ــان ق در اختیارت
کــردن نقــاط ضعــف یــا قــوت خــود، از ابــزار وبمســتر تولــز اســتفاده کنیــد. مــوارد زیــادی 
وجــود دارنــد کــه از اهمیــت زیــادی بــرای ســئو برخوردارنــد، ماننــد زمــان ایندکس شــدن 
هــر صفحــه و میــزان بازدیــد کــه شــما می توانیــد بــا اســتفاده از گــوگل وبمســتر تولــز، از 

آنهــا آگاه شــوید.

ــتر را  ــوگل وبمس ــد گ ــم بای ــایت ه ــان س ــا طراح آی
بشناســند؟

بلــه طراحــان ســایت نیــز می تواننــد از امکانــات متعــدد گــوگل وبمســتر، بهره منــد شــوند. 
ــکال، برنامه نویســی و کدنویســی ســاختاریافته  ــم در ســئو تکنی یکــی از قســمت های مه
ــه در  ــد ک ــان وب، می خواهن و منظــم اســت. بیشــتر مشــتریان از برنامه نویســان و طراح
ــه عنــوان یــک کدنویــس حرفــه ای  کدنویســی از نشــانه گذاری ها اســتفاده کننــد. شــما ب
و مســئول، می توانیــد بــا اســتفاده از وبمســتر تولــز از صحــت کدهــا مطمئــن شــوید و در 

صــورت وجــود خطــای احتمالــی آن را رفــع کنیــد.
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کنسول جستجوی گوگل چیست؟
کنســول جســتجوی گــوگل، همــان وبمســتر تولــز اســت، کــه بــه  تازگــی تغییــر نــام یافته، 
امــا هنــوز هــم افــرادی از نســخه قدیمــی آن بــا همــان نــام گــوگل وبمســتر تولــز اســتفاده 
می کننــد. پــس اگــر نــام کنســول جســتجوی گــوگل را شــنیدید، تعجــب نکنیــد. هــر دو 
یکــی هســتند و فقــط نــام آنهــا تغییــر کــرده اســت. کنســول جســتجوی گــوگل، بســتری 
رایــگان در اختیــار مدیــران ســایت ها و وبمســترها قــرار می دهــد کــه بــه آنهــا در مدیریــت 
و نظــارت بــر گــوگل و وب ســایت خــود کمــک می کنــد. بــه کمــک کنســول جســتجوی 

گــوگل، می توانیــد بــه  راحتــی ســایت خــود را در ســطح اینترنــت بهبــود بخشــید.
از جملــه کارهایــی کــه کنســول جســتجوی گــوگل یــا همــان گــوگل وبمســتر تولــز بــرای 
ــه نمایــش دامنه هایــی کــه لینــک ســایت  ــوان ب مدیــران ســایت ها انجــام می دهــد، می ت
شــما را بــه اشــتراک گذاشــته اند، اشــاره کــرد. امکانــات وبمســتر تولــز، در قســمت بــاال بــه  
صــورت کامــل بیــان شــده اند و دیگــر الزم نیســت بــه معرفــی امکانات کنســول جســتجوی 
گــوگل بپردازیــم. اگــر بــرای اولیــن بــار اســت کــه وارد محیــط کنســول جســتجوی گــوگل 
ــرا  ــد، زی ــده باش ــی گیج کنن ــان کم ــاید برای ت ــوید، ش ــز می ش ــتر تول ــان وبمس ــا هم ی
بیشــتر اصطاحــات بــه کار رفتــه در ایــن محیــط تخصصــی می باشــند، امــا هرچــه بیشــتر 

بــا وبمســتر تولــز کار کنیــد، بیشــتر بــا او احســاس راحتــی خواهیــد کــرد.

تنظیمات مجوزهای گوگل وبمستر تولز برای کاربران
ــر تعریــف کنیــد. در ایــن قســمت،  ــوع کارب ــز، می توانیــد دو ن ــرای گــوگل وبمســتر تول ب

ایــن دو نــوع کاربــر و اختیــارات هــر کــدام را توضیــح خواهیــم داد.
ــای  ــات و گزارش ه ــد اطاع ــد، می توانن ــری را دارن ــوع کارب ــن ن ــه ای ــرادی ک User: اف

ــراد، نمی تواننــد  ــن اف ــز مشــاهده کننــد. ای ــه ســایت را در گــوگل وبمســتر تول ــوط ب مرب
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ــدادی  ــات ســایت و تع ــه بیشــتر اطاع ــد. Full user، ب ــه کنن ــدی را اضاف ــر جدی کارب
ــر  ــان کارب ــا هم ــی دارد. Restricted User ی ــز دسترس ــتر تول ــای وبمس از فعالیت ه
ــا  ــز را دارد، ام ــتر تول ــایت در وبمس ــات س ــه اطاع ــی ب ــکان دسترس ــط ام ــدود، فق مح

ــد. ــام ده ــی انج ــد فعالیت نمی توان
ــا ادمیــن  ــران ســایت ی ــد، همــان مدی ــری را دارن ــوع کارب ــن ن ــرادی کــه ای Owner: اف

ــه  ــری را ب ــد کارب ــراد می توانن ــن اف ــد. ای ــات دسترســی دارن ــام امکان ــه تم می باشــند و ب
ــران  ــا حــذف کننــد، تنظیمــات برنامــه را تغییــر دهنــد. در واقــع مدی سیســتم اضافــه ی
ــان  ــا هم ــد. Verified Owner ی ــاهده کنن ــات را مش ــه اطاع ــد هم ــایت می توانن س
مالــک احــراز هویــت، کســی اســت کــه فعالیــت انجــام مالکیــت را گذرانــده و احــراز هویت 
شــده اســت، امــا Delegated Owne، یــک مالــک منتخــب اســت کــه توســط مالــک 

ــود. ــه می ش ــتم اضاف ــه سیس ــده، ب ــراز هویت ش اح

آیا استفاده از نقشه سایت ضروری است؟
اســتفاده و ثبــت نقشــه ســایت یــا ســایت مــپ در گــوگل وبمســتر تولــز ضــروری نیســت. 
ــی ســازمان دهی شــده باشــد، دیگــر  ــه خوب ــه گفتــه خــود گــوگل، اگــر یــک ســایت ب ب
نیــازی بــه نقشــه ســایت نیســت و ربات هــای خزنــده بــه  صــورت طبیعــی، بیشــتر صفحات 
ــر باشــد،  ــت زی ضــروری را پیــدا می کننــد. امــا اگــر ســایت شــما در یکــی از چهــار حال

نقشــه ســایت بــه بهتــر شــدن رتبــه ســایت شــما کمــک خواهــد کــرد.
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ــی از  ــت برخ ــن اس ــد، ممک ــی داری ــایت بزرگ ــر س ــد؟ اگ ــی داری ــایت بزرگ ــا وب س - آی
ــی  ــا را بررس ــد و آنه ــم بیفتن ــده، از قل ــای خزن ــتجوی ربات ه ــگام جس ــات، در هن صفح

ــد. نکنن
- آیــا در ســایت تان، صفحــات منفــرد زیــادی داریــد؟ اگــر در ســایت تان، صفحاتــی داریــد 
کــه بــه هیــچ صفحــه دیگــری لینــک ندارنــد، پیــدا کــردن ایــن صفحــات توســط گــوگل 
کار دشــواری اســت و احتمــال ایــن کــه اصــًا گــوگل نتوانــد آنهــا را پیــدا کنــد، زیاد اســت.

ــایت  ــک س ــای ی ــداد بک لینک ه ــد؟ تع ــدازی کرده ای ــازه راه ان ــود را ت ــایت خ ــا س - آی
تــازه کار، بســیار کــم اســت. بــه همیــن دلیــل، شــانس پیــدا شــدن آن توســط گــوگل نیــز 

کمتــر خواهــد بــود.
ــایت تان در  ــوای وب س ــا محت ــد ی ــتفاده می کنی ــوای Rich Media، اس ــا از محت - آی
Google News، نمایــش داده می شــود؟ داشــتن نقشــه ســایت، در ایــن مــوارد نیــز بــه 

بهتــر شــدن رتبــه ســایت و دیــده شــدن توســط گــوگل کمــک خواهــد کــرد.

مفهوم Average position چیست؟
ابــزار Average position، رتبــه ســایت شــما را بــرای یــک یــا چنــد صفحــه، در یــک 
کوئــری )جســتجو( نمایــش می دهــد. بــه عنــوان مثــال، اگــر رتبــه ســایت شــما در یــک 
صفحــه 2 باشــد و در صفحــه دیگــری 4 باشــد و صفحــه دیگــری را بــرای گرفتــن کوئــری 
انتخــاب نکــرده باشــید، میانگیــن رتبــه ســایت شــما در ایــن دو صفحــه، 3 خواهــد بــود. 
ایــن یــک مثــال ســاده از کار Average position بــود. امــا شــما بــا اســتفاده از ایــن 

ابــزار می توانیــد میانگیــن چنــد ســایت را بــه راحتــی بــه دســت آوریــد.
گزارش هــای موجــود در گــوگل وبمســتر تولــز را بــر اســاس پارامترهــای مختلفــی فیلتــر 

: کنید
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 Search 1- فیلتــر کــردن بــر اســاس نــوع جســتجو یــا
type

ــد.  ــام دهی ــر را انج ــر، فیلت ــه پارامت ــاس س ــر اس ــد ب ــما می توانی ــمت ش ــن قس در ای
پارامترهایــی کــه در اینجــا در اختیــار خواهیــد داشــت، عبارتنــد از وب، تصاویــر و ویدئــو. 
ــیار  ــتجو بس ــه جس ــن گون ــد، ای ــر دارن ــم تصوی ــو و ه ــم ویدئ ــه ه ــایت هایی ک ــرای س ب

ــود. ــد ب ــردی خواه کارب

Data range 2- فیلتر کردن بر اساس بازه زمانی یا
وبمســتر تولــز، امــکان جســتجو بــر اســاس بازه هــای زمانــی مختلــف را نیــز بــرای شــما 
فراهــم می کنــد. در ایــن نــوع فیلتــر، می توانیــد دو بــازه زمانــی مختلــف را انتخــاب کــرده 

و گزارش هــای ایــن دو بــازه را بــا یکدیگــر مقایســه کنیــد.
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ــر اســاس یــک کوئــری خــاص، یــک برگــه،  3- فیلتــر ب
یــک کشــور و ...

بــا کلیــک بــر روی گزینــه new در کنــار  Date filter، می توانیــد بــه صــورت دســتی، 
تــا 5 فیلتــر دیگــر اضافــه کنیــد. ایــن فیلترهــا را می توانیــد بــه صــورت الیــه ای یــا همزمان 
نیــز اعمــال کنیــد. ایــن فیلتــر یکــی از کاربردی تریــن فیلترهایــی محســوب می شــود کــه 

گــوگل وبمســتر تولــز، در اختیــار کاربرانــش قرار داده اســت.

کاربردهای گوگل وبمستر تولز
شناسایی صفحات با باالترین ترافیک  •

مشاهده آمار و گزارشات  •
مشاهده کوئری هایی که باالترین کلیک را به خود اختصاص داده اند  •

امکان مشاهده نرخ کلیک ها  •
 impression نظارت بر  •

نظارت بر average position در گذشت زمان  •
نظارت بر کاهش و افزایش رتبه سایت  •

بررسی صفحاتی از سایت که باالترین و پایین ترین رتبه های گوگل را دارند  •
ــراه  ــه هم ــایت ب ــرای س ــک را ب ــترین ترافی ــه بیش ــی ک ــر کوئری های ــارت ب نظ  •

ند شــته ا ا د
نظارت بر عملکرد سایت در گوشی، تبلت و لپ تاپ  •

مقایسه عملکرد سایت در کشورهای مختلف دنیا  •
مشاهده میزان صفحات ایندکس شده در گوگل  •

نظارت بر صفحاتی که ایندکس نشده اند  •
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امکان رفع مشکل برخی از صفحات توسط گوگل وبمستر تولز  •
شناسایی آدرس هایی که بیشترین بک لینک را دارند  •

گرفتن گزارش به  صورت روزانه، ماهانه و ساالنه  •

ــز  ــا گــوگل وبمســتر تول ــه گــوگل آنالیتیکــس را ب چگون
لینــک کنیــم؟

در ظاهــر شــاید تصــور کنیــد کــه گــوگل آنالیتیکــس و گــوگل وبمســتر تولــز، هــر دو یــک 
ســری امکانــات بــرای مدیریــت ســئو ســایت بــه شــما می دهنــد، امــا تفاوت هــای کلیــدی 
نیــز بیــن ایــن دو ابــزار کاربــردی وجــود دارد. گــوگل آنالیتیکــس، پیرامــون موضوعاتــی 
ــا  ــد. ام ــت می کن ــایت، فعالی ــد از س ــان بازدی ــدت زم ــدگان و م ــداد بازدیدکنن ــد تع مانن
ــز، اطاعــات داخلــی ســایت را در اختیــار شــما قــرار می دهــد. ایــن  گــوگل وبمســتر تول
ــه  ــته اند، چ ــتراک گذاش ــه اش ــما را ب ــک ش ــایت هایی لین ــه س ــد از: چ ــات عبارتن اطاع
صفحاتــی از ســایت مشــکل دارنــد، مشــکل ایــن صفحــات چیســت، رفــع مشــکل بــه چــه 

صــورت اســت و ... .
بنابرایــن، اگــر فکــر می کنیــد بــا اســتفاده از یکــی از ایــن دو نرم افــزار، می توانیــد ســایت 
خــود را مدیریــت و ســئو کنیــد، تصــور اشــتباهی داریــد. یــک وبمســتر حرفــه ای و یــک 
مدیــر ســایت خــوب، بایــد بتوانــد بــا هــر دوی ایــن ابزارهــای کاربــردی کار کنــد. بــرای 
اســتفاده همزمــان از امکانــات هــر دوی ایــن ابزارهــا، می توانیــد اکانت هــای ایــن دو ابــزار 

را بــه یکدیگــر لینــک دهیــد.
ــد  ــدا بای ــز، ابت ــوگل وبمســتر تول ــوگل آنالیتیکــس و گ ــای گ ــک دادن اکانت ه ــرای لین ب
ــوز ســایت خــود را در گــوگل  ــن، اگــر هن ــت داشــته باشــید. بنابرای ــزار اکان در هــر دو اب
ــد ســایت در  ــد از تأیی ــه  کار شــوید. بع ــر دســت ب ــد، زودت ــد نکرده ای ــز تأیی وبمســتر تول
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گــوگل وبمســتر، آیکــن تنظیمــات را در بــاال ســمت راســت مشــاهده خواهیــد کــرد. بــر 
ــپس Google Analytics Property را  ــرده و س ــک ک ــات کلی ــن تنظیم روی آیک

انتخــاب کنیــد.
ــن کار، لیســتی از اکانت هــای گــوگل شــما، در گــوگل آنالیتیکــس نمایــش  ــا انجــام ای ب
داده می شــود. تنهــا کاری کــه در ایــن مرحلــه بایــد انجــام دهیــد، ایــن اســت کــه بــر روی 
اکانــت مــورد نظــر خــود کلیــک کنیــد. اکنــون گــوگل آنالیتیکــس را بــا گــوگل وبمســتر 

ــد. ــک کرده ای ــز لین تول

چگونــه نقشــه ســایت را بــه گــوگل وبمســتر تولــز اضافــه 
؟ کنیم

همان طــور کــه در قســمت بــاال گفتــه شــد، نقشــه ســایت بــه گــوگل اجــازه می دهــد تــا 
ســایت شــما را بهتــر جســتجو کنــد. همچنیــن، می توانــد صفحاتــی که در نقشــه مشــخص 
کرده ایــد را بررســی کنــد و بــر اســاس آن رتبــه بنــدی را انجــام دهــد. بــرای ارســال نقشــه 

ســایت یــا همــان ســایت مــپ بــه گــوگل وبمســتر تولــز، مراحــل زیــر را انجــام دهیــد.
ابتــدا بایــد وارد حســاب خــود در گــوگل وبمســتر تولــز شــوید. بعــد از ورود بــه حســاب 
کاربــری خــود در صفحــه اصلــی در Crawl، زیــر منــوی Sitemaps را کلیــک کنیــد. 
ــه  ــا ب ــه ت ــه هایی ک ــن نقش ــد از بی ــال می توانی ــود. ح ــاز می ش ــما ب ــرای ش ــه ای ب صفح
ــایت انتخــاب  ــوان نقشــه س ــه عن ــی را ب ــد، یک ــود ایجــاد کرده ای ــایت خ ــرای س ــال ب ح
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کنیــد تــا بــه گــوگل وبمســتر تولــز اضافــه شــود. ســایت مپــی کــه بــه وبمســتر تولــز اضافه 
می کنیــد، بایــد بــدون هیــچ خطایــی باشــد، تــا نتیجــه مطلــوب را بگیریــد. بــرای تســت 
ســایت مــپ، مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد تــا از درســت بــودن ســایت مــپ مطمئن شــوید:

- ابتــدا بــا اســتفاده از دســتوری کــه در بــاال گفتــه شــد، بــه صفحــه Sitemap بروید. در 
ایــن صفحــه، در بــاالی پنجره ســمت راســت، گزینــه Add/Test Sitemap را مشــاهده 
خواهیــد کــرد. ایــن گزینــه را کلیــک کنیــد. بــا کلیــک روی ایــن گزینــه، پنجــره ای بــرای 
شــما بــاز می شــود. بــرای تســت فایــل ســایت مــپ، مســیر فایــل خــود را در پنجــره بــاز 
ــه  ــن ک ــد از ای ــد. بع ــه Test Sitemap کلیــک کنی ــر روی گزین ــرده و ب شــده وارد ک
ــی  کــه نقشــه ســایت مشــکل  ــاز کنیــد. در صورت تســت کامــل شــد، نتیجــه تســت را ب

داشــته باشــد، در ایــن صفحــه، مشــکات را می توانیــد مشــاهده و بررســی کنیــد.

چگونــه در گــوگل وبمســتر تولــز بهتریــن کلمــات کلیدی 
ــدا کنیم؟ را پی

اســتفاده از گزارشــات آنالیتیکــس، همیشــه کامــل نیســت. بخش هایــی از ایــن گزارشــات، 
حــذف شــده اســت. همیــن بخش هــا، امــکان پیــدا کــردن کلمــات کلیــدی، بــرای یــک 

ــد. ــایت را دشــوار کرده ان س
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 امــا بــاز هــم می تــوان اطاعاتــی بــرای کلمــات کلیــدی مناســب در آن پیــدا کــرد. مســلماً 
بهتریــن کلمــات کلیــدی آنهایــی هســتند کــه بیشــترین نــرخ کلیــک را دارنــد. پــس از 
ــدا  ــد را پی ــدی کارآم ــات کلی ــد کلم ــا، می توانی ــرخ کلیک ه ــق بررســی بیشــترین ن طری

کنیــد.
بــرای بــه  دســت آوردن اطاعــات خــوب، بهتــر اســت از تمــام گزارشــات اســتفاده کنیــد. 
بدیــن ترتیــب، تنهــا بــه گزارشــات وبمســتر تولــز اکتفــا نکنیــد. بــا ایــن حــال، بــاز هــم 
بهتریــن گزارشــات را می توانیــد در ابــزار وبمســتر تولــز پیــدا کنیــد. ابــزار دیگــری بــه نــام 

جــت ســئو، می توانــد کمــک بزرگــی بــه پیــدا کــردن بهتریــن کلمــات کلیــدی کنــد.

چگونــه بک لینک هــای ســایت خــود را بررســی و کنتــرل 
؟ کنیم

ــا و ســایت هایی اســت  ــزارش بک لینک ه ــز، گ ــن گزارشــات وبمســتر تول یکــی از مهم تری
کــه بــه شــما لینــک داده انــد. در بخــش گزارشــات بــک لینــک در گــوگل وبمســتر تولــز، 
ــه  ــد هم ــد، می توانی ــک باش ــزار لین ــر از 100 ه ــما کمت ــای ش ــک لینک ه ــداد ب ــر تع اگ

ــد.  ــرل و بررســی کنی ــا را کنت لینک ه
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ــپم وارد  ــک اس ــر لین ــه اگ ــم هســتند ک ــل مه ــن دلی ــه ای ــایت ب ــای س بررســی لینک ه
ســایت شــده باشــد، می توانیــد از طریــق ایــن گزارشــات، لینک هــای اســپم را پیــدا کنیــد 
ــق  ــن طری ــر، از ای ــی دیگ ــد. از طرف ــایت را بگیری ــه س ــا ب ــن لینک ه ــوی ورود ای و جل

ــد.  ــتفاده کنی ــا اس ــایی و از آنه ــر را شناس ــای مؤث ــد لینک ه می توانی

با استفاده از ایمیل، گزارشات خطا را دریافت کنید
بــا تنظیــم وبمســتر تولــز بــر روی ایمیــل خــود، می توانیــد در صــورت داشــتن خطــا در 
ســایت، هنگامــی کــه ربات هــای خزنــده گــوگل در حــال بررســی ســایت هســتند، ایمیــل 
خطــا را دریافــت کنیــد و خیلــی زود بــه حــل مشــکل بپردازیــد. دریافــت خطــا با اســتفاده 
از ایمیــل، ایــن مزیــت را دارد کــه دیگــر الزم نیســت بــرای بررســی ســایت و خطاهــا بــه 
گــوگل وبمســتر تولــز، ســر بزنیــد. هــر زمــان خطایــی رخ دهــد از طریــق ایمیــل بــا خبــر 

خواهیــد شــد. 
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ــه حــل  خطاهــای گــوگل وبمســتر Crawl Errors چگون
می شــود؟

وبمســتر تولــز یــا همــان کنســول جســتجوی گــوگل، ایــن امــکان را بــه شــما می دهــد 
کــه نحــوه عملکــرد گــوگل و ربات هــای خزنــده بــر روی ســایت خــود را بررســی کنیــد. 
ــد و در صــورت  ــد وضعیــت ســایت خــود را در جســتجوهای گــوگل ببینی شــما می توانی
بــروز مشــکل و خطــا در ســایت بــا رفــع آنهــا، رتبــه ســایت خــود را افزایــش دهیــد. در 
ــوگل در  ــده گ ــای خزن ــه ربات ه ــی را ک ــد خطاهای ــش Crawl Errors، می توانی بخ

ــا آنهــا مواجــه شــده اند، مشــاهده کنیــد. هنــگام بررســی ســایت ب
ــرای  ــم. ب ــن مشــکات را بررســی کنی ــع ای ــای رف ــم روش ه ــن قســمت، می خواهی در ای
بررســی و رفــع ایــن مشــکات، بایــد ابتــدا وارد حســاب کاربــری خــود در گــوگل وبمســتر 
 Crawl > Crawl ــش ــه بخ ــود، ب ــری خ ــاب کارب ــه حس ــد از ورود ب ــوید. بع ــز ش تول
Errors برویــد. در گــوگل وبمســتر تولــز، خطاهــا بــه دو بخــش خطاهــای کلــی ســایت و 

ــوند.  ــیم می ش ــای آدرس تقس خطاه

)Site Errors( خطاهای سایت در گوگل وبمستر تولز
ــان  ــما نش ــه ش ــش را ب ــا 90 روز پی ــایت ت ــی س ــای کل ــمت Site Errors، خطاه قس
ــود  ــادی وج ــای زی ــده اند، خطاه ــدازی ش ــی راه ان ــه  تازگ ــه ب ــایت هایی ک ــد. در س می ده
ــدازی  خواهــد داشــت و ایــن امــری طبیعــی اســت. امــا اگــر بیشــتر از یــک مــاه از راه ان
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ســایت شــما گذشــته اســت، ایــن خطاهــا را جــدی بگیریــد و حتمــاً آنهــا را رفــع کنیــد. 
ایــن بخــش بــه قــدری اهمیــت دارد کــه اگــر گــوگل خطایــی در ایــن بخــش ببینــد آن را 

ــه شــما اطــاع خواهــد داد. ــا Site Messages، ب ب
در صورتــی  کــه هیــچ خطایــی در بخــش خطاهــای کلــی ســایت وجــود نداشــته باشــد، 
ــی در  ــر خطاهای ــا اگ ــش داده می شــوند. ام ــای ســبزرنگ نمای ــا تیک ه ــا ب ــام بخش ه تم
ــای  ــال، خط ــوان مث ــه عن ــد. ب ــته بندی هایی دارن ــد، دس ــته باش ــود داش ــن بخــش وج ای
DNS، خطایــی اســت کــه اگــر در ایــن بخــش از خطاهــای ســایت بــا آن مواجــه شــوید، 

بــه دلیــل وجــود مشــکل در تنظیمــات ســایت یــا ضعــف ســرور ســایت اســت.
ــد، وجــود خطــای DNS عــادی اســت و  ــر داده ای اگــر هاســت ســایت را به تازگــی تغیی
بعــد از چنــد روز بــه صــورت خــودکار برطــرف می شــود. البتــه بایــد گفــت کــه خطــای 
DNS، تأثیــری در ســئو ســایت شــما نــدارد. زیــرا ربات هــای خزنــده گــوگل، بــه  صــورت 

ــی  ــن معن ــه ای ــن خطــا، ب ــد. وجــود ای ــرار می کنن ــاط برق ــا ســایت شــما ارتب خــودکار ب
ــن مشــکل را جــدی  ــن، ای ــد وارد ســایت تان شــوند. بنابرای ــران نمی توانن اســت کــه کارب

ــد. ــع کنی ــد و هرچــه ســریع تر آن را رف بگیری

)URL Errors( خطاهای آدرس در گوگل وبمستر تولز
خطــای آدرس در گــوگل وبمســتر تولــز، زمانــی رخ می دهــد کــه آدرس برخــی از صفحــات 
ســایت، دچــار مشــکل شــده باشــد. در واقــع ایــن خطــا بــه صفحــات داخلــی ســایت توجــه 
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دارد و در صورتــی کــه ربات هــای خزنــده گــوگل، نتواننــد بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کننــد، 
ــه  ــی ک ــداد صفحات ــر تع ــد. اگ ــایت لیســت می کن ــای آدرس س ــا را در بخــش خطاه آنه
دچــار مشــکل شــده اند، زیــاد باشــد و صفحــات مهــم ســایت نیــز ایــن مشــکات را داشــته 
ــه  تازگــی در آدرس هــای  ــر ب ــر منفــی خواهــد داشــت. اگ ــر ســئو ســایت تاًثی باشــند، ب
ســایت خــود، تغییراتــی ایجــاد کــرده باشــید، وجــود خطــا در ایــن بخــش طبیعــی اســت. 
خطاهایــی کــه در ایــن بخــش رخ می دهنــد، شــامل خطــای Soft ،404 404، خطــای 
Access denied، خطــای Not followed، خطــای Faulty redirect، خطــای 

URLS blocked for smartphones و خطــای Flash content اســت.

نتیجه گیری
اگــر قصــد شــما از فعالیــت در اینترنــت، گســترش کســب وکار و موفقیــت در بیــن رقبــا 
باشــد، بهتریــن راه اســتفاده از گــوگل وبمســتر تولــز اســت. از ایــن طریــق، می توانیــد تمــام 
فعالیت هــای ســایت خــود را بررســی و مدیریــت کنیــد. اگــر در ســایت تان مشــکلی ایجــاد 
شــود، بــا اســتفاده از گــوگل وبمســتر تولــز آن را تشــخیص داده و رفــع کنیــد. اگــر نحــوه 
صحیــح کار کــردن بــا گــوگل وبمســتر تولــز را بیاموزیــد، بــه موفقیت هــای زیــادی دســت 
خواهیــد یافــت. شــما می توانیــد بــرای کســب اطاعــات بیشــتر و اســتفاده بهتــر از گــوگل 

وبمســتر تولــز، زمانــی را بــه مشــاوره بــا متخصصــان ایــن حــوزه اختصــاص دهیــد.
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