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Index ســایت و ســرعت Index وابســته بــه نکاتــی اســت کــه اگــر آنهــا را رعایــت 
ــد.  ــت تصــور مــی کن ــی اهمی ــز ســایت شــما را ب ــوگل نی ــن صــورت گ ــد، در ای نکنی
بــرای اینکــه بدانیــد چــه کارهایــی بایــد انجــام دهیــد تــا  خزنــده هــای گــوگل بــه، 

ــه روز رســانی شــدن ســایت اهمیــت دهنــد ادامــه مطلــب را مطالعــه کنیــد. ب

Index سایت چیست؟
هــر مطلبــی کــه انتشــار داده مــی شــود و یــا ســایت جدیــدی کــه قصــد ثبــت کردنش 
وجــود داشــته باشــد مراحلــی را بایــد طــی کنــد تــا اول بــه گــوگل و بعــد بــه کاربــران 
ــی  ــه نمایــش درآیــد یعن معرفــی شــود. ایــن کــه ســایتی در موتورهــای جســتجو ب
ــا جســتجو در صفحــه هــای موتورهــای جســتجو  ســایت ایندکــس شــده اســت. ب
و وارد کــردن URL ســایت، بایــد بتــوان هــر ســایتی را مشــاهده کــرد. اگــر نتوانیــم 
ســایت را ببینیــم یعنــی ســایت ایندکــس نشــده اســت. ایــن موضــوع بــرای صفحــات 

داخلــی ســایت و لینــک هــا هــم بــه همیــن صــورت اســت. 
خودتــان را جــای گــوگل بگذاریــد. اگــر قصــد داشــتید ســایتی را بررســی کنیــد و بعــد 
بــه مــردم معرفــی کنیــد، از آن ســایت چــه توقــع هایــی داشــتید؟ صــد در صــد بــرای 
گــوگل هــم مــواردی وجــود دارد کــه بســیار اهمیــت دارد و اگــر نــکات مــورد نظــرش 
رعایــت شــده باشــد گــوگل در ایــن صــورت بــه ســایت اهمیــت بیشــتری مــی دهــد.

 
مراحل Index شدن سایت توسط موتورهای جستجو

در ابتــدا پــس از اینکــه طراحــی ســایت و ثبــت دامنــه و مراحــل ابتدایــی کار انجــام 
گرفــت، نوبــت معرفــی کــردن ســایت بــه گــوگل مــی رســد. بعــد از ثبــت ســایت در 
موتورهــای جســتجو بــه کمــک نقشــه ســایت، بــه گــوگل اطــاع داده مــی شــود کــه 
ــده هــا )Crawler( ســایت هــا را  ــا اســتفاده از خزن ــد. گــوگل ب ــه ســایت ســر بزن ب
بررســی مــی کنــد و بعــد از بررســی توســط خزنــده هــا )Crawler( ســایت مــورد نظــر 
index خواهــد شــد. بــه طــور کلــی ممکــن اســت index شــدن ســایت در موتورهــای 
 index جســتجو چنــد دقیقــه ای طــول بکشــد ولــی نهایتــًا تــا 15 دقیقــه بعــد مطالــب

خواهنــد شــد.
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17 راه کار برای افزایش سرعت index سایت
بــرای ســایت هــای خبــری و بســیاری از ســایت هــا کــه در زمینــه هــای پــر رقابــت کار 
مــی کننــد ســرعت Index مطالــب اهمیــت ویــژه تــری پیــدا مــی کنــد کــه بــا رعایــت 
ــوان  ــی ت ــم م ــه ای ــا پرداخت ــا آن ه ــه ب ــح در رابط ــه توضی ــه ب ــه در ادام ــواردی ک م

ســرعت index شــدن ســایت را بســیار بهبــود بخشــید.
 

1. زمان بندی برای انتشار محتوا
محتــوای ســایت در هــر کاری کــه در ســایت خــود انجــام مــی دهیــد تأثیر می گــذارد. 
 )Crawler( ســایت و اینکــه بــه خزنــده هــای گــوگل Index بــرای افزایــش ســرعت
ــرای  ــدی ب ــد زمان بن ــد، بای ــما بیاین ــایت ش ــراغ س ــه س ــی ب ــه زمان ــد در چ بفهمانی
انتشــار محتــوای ســایت داشــته باشــید. در یــک زمــان مشــخص در هــر روز مطالــب 
خــود را منتشــر کنیــد. حتــی اگــر روزی 1 مقالــه مــی نویســید بــاز هــم زمــان بنــدی 

داشــته باشــید. 
مثــا ســاعت 12 ظهــر هــر روز یــا 12 ظهــر شــنبه ی هــر هفتــه. ایــن کار باعــث مــی 
ــایت  ــراغ س ــه س ــی ب ــه زمان ــه چ ــد ک ــوگل )Crawler( بدانن ــای گ ــده ه ــود خزن ش
بیاینــد و آن هــا بــه ایــن زمــان بنــدی عــادت خواهنــد کــرد. در نتیجــه زودتــر از قبــل 

ســایت را چــک مــی کننــد.
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Robot.txt 2. داشتن فایل
داشــتن فایــل Robot.txt بــی تأثیــر در ســرعت Index شــدن ســایت نیســت و فایلی 
ضــروری اســت. ســایت هــای نــو پــا و یــا خیلی از ســایت هــا ممکــن اســت صفحاتی 
داشــته باشــند کــه قصــد Index شــدنش را نداشــته باشــند، ماننــد صفحــه ورود بــرای 
کاربــران بــه حســاب شــخصی شــان. صفحــات ایــن چنینــی بــا اســتفاده از لینــک هــا 
قابــل دســترس مــی شــوند و نیــازی نســیت کــه در صفحــه هــای موتورهــای جســتجو 
ــوگل  ــای گ ــده ه ــا خزن ــل Robot.txt ب ــک فای ــا کم ــما ب ــد. ش ــش در بیاین ــه نمای ب
)Crawler( ارتبــاط برقــرار مــی کنیــد و راه ارتبــاط برقــرار کــردن و یــا صحبــت کــردن 

بــا خزنــده هــا فایــل Robot.txt اســت. 
 

)webmaster tools( 3. کنسول جستجوی گوگل
بــا ابــزار وب مســتر تولــز مــی توانیــد بــا چشــم هــای گــوگل ســایت خــود را ببینیــد! 
ــا و  ــوگل، خطاه ــان در گ ــت صفحاتت ســرعت ســایت، صفحــات در دســترس، موقعی
 )webmaster tools( اخطارهــای احتمالــی و ... همگــی در کنســول جســتجو گــوگل

قابــل درک هســتند. 
بــا ایــن ابــزار مــی تــوان ســایت را بررســی کــرد و بــه افزایــش ســرعت Index ســایت 

بســیار کمــک کــرد. 
 

4. داشتن نقشه سایت
نقشــه ســایت بــه خزنــده هــای گــوگل )Crawler( مســیر مــی دهــد. بــا وجود نقشــه 
ســایت مــی تــوان تمامــی صفحــات ســایت را بــه صــورت یــک فایــل xml در اختیــار 
خزنــده هــای گــوگل )Crawler( قــرار داد تــا بــدون معطلــی و بــدون ایــن کــه صفحــه 
ای را جــا بگذارنــد، زودتــر صفحــات ســایت را بررســی کننــد. ایــن کار باعــث مــی شــود 
کــه خزنــده هــای گــوگل بــا داشــتن نقشــه کاملــی از صفحــات، ســایت را Index کننــد 

و عملیــات Index بــا ســرعت بیشــتری انجــام شــود.

مطالب مرتبط: آشنایی با خطاهای گوگل وبمستر تولز و راهنمای رفع آنها
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 Fetch as Google 5. انجام عملیات
بــا اســتفاده از Fetch as Google مــی تــوان ســایت را ثبــت کــرد و بــه روز رســانی 
هــا را بــه خزنــده هــای گــوگل )Crawler( اطــاع داد. یکــی از بهتریــن و پرکاربردتریــن 
 Fetch as Google ــود ــی ش ــتفاده م ــا اس ــایت ه ــرای Index س ــه ب ــی ک ابزارهای

اســت.
بــرای Index کــردن ســایت در Fetch as Google بایــد بــا اســتفاده از آدرس زیــر بــه 

ترتیــب ایــن مراحــل را دنبــال کــرد :
- ابتدا باید به اکانت وب مستر تولز وارد شد.

- در میان گزینه های سمت چپ صفحه وارد بخش Health شوید.
- بــا انتخــاب گزینــه Fetch as Google در قســمت مربــوط بــه وارد کــردن URL کــه 
در وســط صفحــه مــی بینیــد، مــی تــوان آدرس ســایتی کــه قصــد ثبــت کردنــش را 

داریــد ، وارد کنیــد. 
- پــس از زدن دکمــه Fetch بــه گــوگل پیغــام مــی فرســتید کــه بــه روز رســانی انجــام 

شــده و یــا ســایت جدیــدی را وارد کــرده ایــد.
ــان روی  ــام Successful در پای ــدن پیغ ــر ش ــه و ظاه ــدد صفح ــذاری مج ــا بارگ - ب

ــد. ــک کنی ــه submit to index کلی دکم
 

6. ثبت آدرس صفحه در موتورهای جستجو
بــا ثبــت لینــک آدرس صفحــه در موتورهــای جســتجو، مــی تــوان بــه راحتــی باعــث 
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ــز  ــی نی افزایــش ســرعت index ســایت شــد. ثبــت ســایت در ســرویس هــای محل
ــه  صــورت دســتی انجــام مــی  ــات ب ــن تنظیم ــود و ای ــذار خواهــد ب ــر گ بســیار تأثی
شــوند. عــاوه بــر افزایــش ســرعت Index ســایت، ایــن کار بــرای جلوگیــری از اســپم 
ــت آدرس ســایت در موتورهــای جســتجو  ــذار اســت. ثب ــر گ ــز بســیار تأثی شــدن نی
باعــث مــی شــود کــه بــر اســاس موقعیــت نزدیــک بــودن بــه کاربــران، ســایت نزدیک 
تــر بــه آنهــا پیشــنهاد داده شــود، در چنیــن شــرایطی حتــی اگــر ســئوی ســایت هــای 
دیگــری از ســایت شــما بهتــر باشــد، بــاز هــم بــه عنــوان ســایت نزدیــک تــر پیشــنهاد 
ــدی  ــه ی کلی ــش کلم ــره کی ــه در جزی ــخصی ک ــال ش ــور مث ــه ط ــوید. ب ــی ش داده م
ــش را خواهــد  ــد، رســتوران هــای شــهر کی ــی کن ــن رســتوران( را جســتجو م )بهتری
دیــد و شــخصی کــه در تهــران ایــن کلمــه را جســتجو مــی کنــد رســتوران هــای تهــران 

را خواهــد دیــد. 

 
7. بهره گیری از شبکه های اجتماعی 

ــی  ــر خوب ــاس تأثی ــوگل پ ــژه گ ــه وی ــی ب ــای اجتماع ــبکه ه ــاختن ش ــتفاده و س اس
ــت در  ــاخت 2 اکان ــل س ــذارد. حداق ــی گ ــایتی م ــر س ــرعت Index ه ــش س در افزای
شــبکه اجتماعــی و بــه روز رســانی آنهــا را در برنامــه هــای خــود قــرار دهیــد. شــبکه 
هــای اجتماعــی بــه طــور کلــی تأثیــر مثبتــی روی ســایت هــا مــی گذارنــد، حتــی در 
ســئو کــردن ســایت نیــز ســاختن اکانــت در شــبکه هــای اجتماعــی بســیار توصیــه 
مــی شــود. شــبکه هــای اجتماعــی بــه دلیــل داشــتن کاربــران فعــال و محبــوب شــدن 
ســایت هایشــان از نظــر گــوگل اهمیــت زیــادی دارنــد و بــه همیــن دلیــل می تــوان از 
محبوبیــت آن هــا بــرای بهتــر Index شــدن صفحــات و بهبــود رتبــه ســایت اســتفاده 

کــرد.
 

8. اشتراک گذاری مطالب سایت در شبکه های اجتماعی
قــرار دادن امــکان اشــتراک گــذاری مطالــب در صفحــات اجتماعــی در زیــر صفحــات 
مــی توانــد ایــن شــانس را بیــاورد کــه مطالــب توســط کاربــران بــه اشــترک گذاشــته 
ــده  ــزان ورودی خزن ــب در شــبکه هــای اجتماعــی، می ــذاری مطال شــوند. اشــتراک گ
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ــه  ــا ب ــده ه ــد و ورود خزن ــی ده ــش م ــایت افزای ــه س ــوگل )Crawler( را ب ــای گ ه
ســایت بــه معنــی زودتــر Index شــدن صفحــات ســایت اســت.

 

 
9. تأثیر ویدئوهای یوتیوب در Index شدن

گــوگل بــه یوتیــوب اهمیــت ویــژه ای مــی دهــد. یوتیــوب را مــی تــوان بــه عنــوان 
ســایت و ابــزاری بســیار قــوی بــرای ایجــاد محبوبیــت و افزایــش ورودی بــرای ســایت 
دانســت. بــه همیــن دلیــل مــی تــوان از ایــن اهمیــت اســتفاده کــرد و در ســایت خود 
از ویدئوهــای مرتبــط بــا محتــوای ســایت اســتفاده کــرد. بــه طــور مثــال اگــر ســایت 
در مــورد روانشناســی اســت مــی تــوان از ویدئوهــای مرتبــط بــا مبحــث روانشناســی 
در ســایت اســتفاده کــرد. حتمــا بــه مرتبــط بــودن محتــوا بــا فیلــم توجــه کنیــد. نمــی 
تــوان مطالبــی در مــورد ســایت آشــپزی نوشــت و فیلمــی در مــورد آمــوزش فتوشــاپ 
ــر  ــس خط ــی دارد پ ــه خوب ــم ب ــو را ه ــوع ویدئ ــی درک موض ــوگل توانای ــرار داد. گ ق

پنالتــی شــدن را در نظــر داشــته باشــید.
 

RSS 10. استفاده از
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــه ع ــد ک ــی باش ــف »Really Simple Syndication« م RSS مخف
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بــرای موتورهــای جســتجو و افزایــش ســرعت Index ســایت مفیــد اســت، کاربــران 
نیــز مــی تواننــد از ایــن قابلیــت اســتفاده کننــد و از بــه روز رســانی ســایت هــای مــورد 
عاقــه شــان اطــاع یابنــد. RSS هــا در هــر لحظــه کــه ســایت بــه روز رســانی شــود 
مــی توانــد بــه گــوگل کمــک کنــد کــه زودتــر بــه ســایت مــورد نظــر ســر بزنــد و در 
نتیجــه بــه افزایــش ســرعت Index ســایت بســیار کمــک خواهــد کــرد. RSS باعــث 
ــه گــوگل  ــدن، خــود ســایت ب ــه جــای منتظــر موتورهــای جســتجو مان مــی شــود ب
عامــت دهــد کــه ســایت بــه روز رســانی شــده و Crawler هــا را بــه ســایت دعــوت 

کنــد.
 

11. ایجاد لینک سازی داخلی
از صفحــات مرتبــط بــه هــم لینــک داخلــی بســازید. ایــن کار هــم بــرای بازدیــد دیگــر 
مطالبتــان مفیــد اســت، هــم بــه افزایــش ســرعت Index ســایت بســیار کمــک مــی 
کنــد. تــار عنکبوتــی بــودن اینترنــت ایــن ویژگــی را دارد کــه مــی توانیــد خزنــده هــای 
گــوگل را بــه دیگــر صفحــات ســایت خــود دعــوت کنیــد و نگذاریــد از ســایت شــما 
زود خــارج شــوند. در بیــن مطالــب خــود بــا انکرتکســت هــا و یــا لینــک گذاشــتن از 

مطالــب دیگــر مــی تــوان لینــک ســازی داخلــی انجــام داد.
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12. استفاده از بک لینک ها
ــه افزایــش ســرعت  اســتفاده از بــک لینــک هــا و قــرار دادن ســایت در بــاگ هــا ب
Index صفحــات ســایت بســیار کمــک مــی کنــد. خزنــده هــای گــوگل در همــه ســایت 
هــا در حــال بررســی هســتند تــا اطاعــات ســایت هــا را در پایــگاه داده هــای گــوگل 
ذخیــره کننــد. بــا عملیــات لینــک بیلدینــگ از چندیــن ســایت مختلــف، خزنــده هــا 
ــرای ایــن کار بایــد نکاتــی را در نظــر  را بــه ســایت خــود هدایــت مــی کنیــد. امــا ب

بگیریــد:
ــان ســایت  ــه زب ــد و اینک ــی دارن ــه خوب ــه رتب ــد ک ــک بگیری ــک لین ــی ب ــاگ های از ب
شــان مطابــق زبــان ســایت شــما اســت. اگــر بــه طــور مثــال ســایت خــود را درفقــط 
در بــاگ هــای ژاپنــی قــرار دهیــد اســپم خواهیــد شــد. اســتفاده از بــک لینــک هــای 
دیگــر زبــان هــا در صورتــی تاثیرگــذار اســت کــه تعــدادش کمتــر از بــک لینــک هــای 
زبــان خودتــان باشــد. لینــک بیلدینــگ یــا بــک لینــک عملیاتــی اســت کــه بــه خوبــی 

روی ســئو ســایت هــم تاثیــر مثبــت خواهــد گذاشــت.

مطالــب مرتبــط : 9 نکتــه مهــم و ضــروری ســئو بــرای کســب رتبــه بهتــر در موتورهــای 
جستجو

 
13. بهره گیری از تصاویر

بایــد از عکــس هایــی اســتفاده شــود کــه حجــم کمتــری داشــته باشــند. عکــس هــا 
مــی تواننــد ســایت هــا را بــه شــدت ســنگین کننــد. ســنگین شــدن ســایت یعنــی 
دیــر Index شــدن ســایت. در نتیجــه بــا اســتفاده از ابزارهــا و نــرم افزارهــای زیــادی 
مــی تــوان حجــم عکــس هــا را کــم کــرد و عکــس هایــی کــه مناســب وب ســایت هــا 
هســتند را تهیــه کــرد. عکــس هــای ســایت را بــا فرمــت هــای save for web ذخیــره 

کنیــد تــا حجــم کمتــری اشــغال کننــد و کیفیــت خــود را هــم از دســت ندهنــد.

مطالب مرتبط : چگونه عکس های سایت خود را فشرده کنیم؟
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14. استفاده درست از متاتگ های سئو
ــه  ــد چ ــوگل فهمان ــه گ ــوان ب ــی ت ــا م ــگ ه ــت از متات ــح و درس ــتفاده صحی ــا اس ب
ــه موتورهــای  ــدن موضــوع ســایت ب ــت دارد. فهمان ــی در هــر صفحــه اهمی چیزهای
جســتجو و فهمانــدن عنــوان هــای هــر تیتــر متــن بــه گــوگل بــر عهــده تــگ هــای 
هدینــگ و متــا تــگ هــا اســت. اســتفاده از تــگ هــای h1 و دیگــر hهــا بــه صفحــات 
شــما موضــوع مــی دهــد و بــرای گــوگل اهمیــت دارد. ایــن کــه خزنــده هــا بــا ورود 
بــه هــر صفحــه بــه جزئیــات صفحــه و موضــوع هــر تیتــر پــی ببــرد بــه عهــده متاتــگ 
هــای ســئو اســت کــه در صورتــی کــه آن هــا را مشــخص کنیــم، کار خزنــده هــا را کــم 

کــرده ایــم و ســایت بــا ســرعت بیشــتری Index خواهــد شــد.
 

15. افزایش سرعت
ــی  ــایت عمل ــرعت س ــش س ــه افزای ــه در زمین ــی ک ــام راه کار های ــی تم ــور کل ــه ط ب
ــرای  ــد. ب ــه افزایــش ســرعت Index ســایت هــم کمــک کنن ــد ب ــی توانن هســتند م
ســرعت بخشــیدن بــه ســایت هــا بایــد ســایت هــای ســبک داشــته باشــیم و ســایت 
ــتری  ــرعت بیش ــایت، س ــه س ــم. در نتیج ــی نکنی ــنگین طراح ــای س ــب ه ــا قال را ب
ــه  ــرد. ســایت ســبک نســبت ب ــدا خواهــد ک ــران پی ــر کارب ــذاری در مرورگ ــرای بارگ ب
ســایت هایــی کــه ســنگین هســتند بســیار ســریع تــر Index خواهــد شــد، زیــرا زمــان 
بارگــذاری کمتــری هنــگام اضافــه کــردن ســایت بــه وب مســتر تولــز خواهنــد گرفــت.
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16. عدم استفاده از مطالب تکراری 
ــد روی  ــر ب ــر تأثی ــاوه ب ــا ع ــایت ه ــراری در س ــب تک ــات و مطال ــتفاده از صفح اس
ســئو ســایت، بــه Index شــدن ســایت در موتورهــای جســتجو نیــز ضربــه خواهــد 
زد. ایندکــس شــدن مطالــب تکــراری تاثیــر خوبــی نخواهــد داشــت، زیــرا گــوگل آن 
ــل نیســت. در نتیجــه  ــازی برایــش قای ــد و امتی ــراری مــی دان ــب تک ــب را مطل مطل
تکــراری بــودن مطالــب، فقــط ســایت را ســنگین مــی کنــد و کدهــای اضافــه تولیــد 
مــی کنــد. بــا اســتفاده از مطالبــی کــه خودتــان آن هــا را مــی نویســید -مطالبــی کــه 
نــه تنهــا در ســایت خودتــان بلکــه در هیــچ ســایت دیگــری مشــابه آن وجــود نــدارد- 

بســیاری از مشــکات را حــل خواهیــد کــرد.

مطالب مرتبط : 3 درس مهم که باید در تولید محتوا یاد بگیرید

 17. استفاده از ابزارهایی برای افزایش سرعت Index سایت
ــه داریــد و برایتــان مهــم اســت  اگــر بــرای ایــن index شــدن مظالــب ســایت عجل
کــه صفحــات در لحظــه index شــوند از ابزارهــای نــام بــرده در ادامــه مقالــه اســتفاده 

کنیــد:
Pingomatic سایت -

 index بــا اســتفاده از ایــن ســایت مــی توانیــد بــه صــورت رایــگان ســایتتان را زودتــر
ــه  ــری نســبت ب ــان index شــدن کندت ــا ممکــن اســت زم ــد. ســایت هــای نوپ کنی
ســایت هایــی کــه مدتــی اســت بــه فعالیــت مشــغول انــد داشــته باشــند. بــا وارد 
کــردن url ســایت، موتورهــای جســتجوگر بــا دریافــت پینــگ از ایــن ســایت متوجــه 
مــی شــوند کــه ســایت بــه روز رســانی شــده و بــه ربــات هــا دســتور مــی دهنــد کــه 

ســایت را ببیننــد و مطالــب را index کننــد. 
pingler.com سایت -

ــخه  ــه در دو نس ــت ک ــد fetch google و pingomatic اس ــز مانن ــایت نی ــن س ای
قابــل اســتفاده بــوده کــه رایــگان و غیــر رایــگان اســت و نحــوه کار کــردن آن بــا ایــن 
دوســایت تفاوتــی نــدارد. بــا اســتفاده از ایــن ابــزار نیز بــه موتورهــای جســتجو اطاع 
مــی دهیــد کــه بــه روز شــده ایــد. نســخه غیــر رایــگان ایــن ســایت نیــز بــا دریافــت 
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هزینــه ای بــه طــور ســاالنه بــه صفحاتــی کــه بــرای ایــن ســایت مشــخص کــرده ایــد 
بــه طــور اتوماتیــک ســر میزنــد. البتــه ایــن ابزارهــا بــرای ســایت هایــی مفیدتر اســت 
ــت  ــان اهمی ــب برایش ــار مطال ــدی انتش ــان بن ــا زم ــد و ی ــه ای دارن ــار لحظ ــه اخب ک
زیــادی دارد. در غیــر ایــن صــورت اســتفاده از خــود webmaster tools بــرای ســایت 

هــای دیگــر کافــی اســت.
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