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بروزرســانی جدیــد وبمســتر تولــز گوگل و سیســتم روبات هــای جســتجوگر آن تغییراتی 
داشــته اســت و طبــق گفتــه وبــاگ گــوگل مسدودســازی اســتفاده از JavaScript و 

CSS مــی توانــد بــر روی ایندکــس شــدن هــا تأثیــر بگــذارد!
ــرده  ــروز ک ــود را ب ــتر خ ــش وب مس ــتورالعمل های بخ ــوگل دس ــتجوگر گ ــور جس موت
اســت. ایــن تغییــرات بــر روی ســایت هایی کــه JavaScript و CSS را بــاک 
ــاگ  ــای وب ــرات و گفته ه ــن تغیی ــق آخری ــود. طب ــد ب ــذار خواه ــر گ ــد تأثی کرده ان
اصلــی Google’s Webmaster، گــوگل بــا بــروز رســانی سیســتم Indexing، ســعی 
دارد تــا از CSS و JavaScript بهــره بیشــتری ببــرد. هــدف گــوگل از ایــن تغییــرات 

ــد. ــدرن می باش ــای م ــه دنی ــا ب ــردن مرورگره ــک ک نزدی
 )Googlebot( ــود ــتجوگر خ ــای جس ــه روبات ه ــرات ب ــن تغیی ــًا در ای ــوگل صراحت گ
ــه محتــوای JavaScript و CSS را در وب ســایت ها داده اســت. اجــازه دسترســی ب

گوگل در این دستورالعمل چنین گفته است:
ایــن بــروز رســانی بــه وب مســترها کمــک می کنــد تــا خیلــی بهتــر بتواننــد محتــوای 
مطالبشــان را ایندکــس کننــد. محــدود کــردن و مســدود کــردن دسترســی روبات هــا 
ــا  ــود ت ــث می ش ــتقیم باع ــورت مس ــه ص ــه JavaScript و CSS در robots.txt ب ب
ــند  ــما نباش ــب ش ــردن مطال ــس ک ــردن و ایندک ــدر ک ــه رن ــادر ب ــا ق ــای م الگوریتم ه
ــان  ــما نمای ــایت ش ــرای س ــتجو ب ــای جس ــه بندی ه ــب آن در رتب ــه نامناس و نتیج

می شــود.

بیشتر بخوانید: نقشه سایت )sitemap( چیست؟
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ــد و  ــورد Google Indexing جدی ــوگل در م ــای گ ــنهادات و نصیحت ه پیش
بروزشــده

یــک سیســتم بــروز شــده و ارتقــاء یافتــه شــده نیــاز بــه تغییراتــی در همــه بخش هــا 
ــبک  ــا س ــد ت ــدار می ده ــران هش ــه کارب ــه ب ــوگل مصران ــترها دارد. گ ــرای وب مس ب
نمایــش محتــوای سایتشــان را مطابــق بــا نســل جدیــد مرورگرهــا کننــد. در بخــش زیر 
بــه برخــی از پیشــنهادهای ارائــه شــده توســط گــوگل در ایــن مــورد اشــاره می کنیــم:

•    موتــور بارگــذاری صفحــات گــوگل )Google’s Rendering Engine( تمــام 
ــح وب مســتر هــا در  ــذا انتخاب هــای صحی ــد. ل ــوژی  هــا را پشــتیبانی نمی کن تکنول

ــز اهمیــت اســت. ــن مــورد حائ ای
ــد اصــول  ــه پایبن ــه ای باشــد ک ــه گون ــد ب ــوای ســایت شــما بای •    طراحــی و محت
افزایــش مقطعــی بوده )بروزرســانی مســتمر وب ســایت و افزایــش گام بــه گام کیفیت 
ــد از  ــه می توانن ــد ک ــن کن ــتجو را مطمئ ــای جس ــا موتوره ــازی( ت ــه س ــول بهین و اص

محتــوای مناســب و قابــل اســتفاده از ســایت شــما اطاعــات الزم را کســب کننــد.
ــران  ــرای کارب ــن عوامــل ب ــان یکــی از مهم تری ــذاری صفحــات همچن •    ســرعت بارگ
و همچنیــن بــرای ایندکــس شــدن اســت. از هــر چیــزی کــه بــرای افزایــش ســرعت 

بارگــذاری البتــه بــه صــورت صحیــح اســتفاده می شــود بهــره منــد شــوید.
•    مطمئــن شــوید کــه ســرور شــما قــادر بــه پشــتیبانی از خدمــات مبنــی بــر فایل های 
ــا  JavaScript و CSS می باشــد. در واقــع بایــد مطمئــن شــوید کــه Googlebot ی
ــه شــده توســط ســایت و ســرور شــما را  ــوای ارائ ــد محت روبات هــای گــوگل می توانن

از فایل هــای JavaScript و CSS دریافــت کننــد.

ــا  ــه آنه ــه ب ــه در ادام ــود دارد ک ــی وج ــوع راهکارهای ــن موض ــان از ای ــرای اطمین ب
ــت. ــم پرداخ خواهی

Fetch & Render در وبمسترتولز چیست و چه کاربردی دارد؟
گــوگل در بروزرســانی اخیــر، بخش هــای زیــادی از وبمســترتولز را آپدیــت کــرده اســت. 
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یکــی دیگــر از ایــن ابزارهــا کــه در زمینــه ابزارهــای Diagnostic Tools یــا ابزارهــای 
تشــخیص و شناســایی هســتند، گزینــه ای بــا عنــوان Fetch می باشــد. ایــن ابــزار بــه 
وب مســترها ایــن امــکان را می دهــد تــا نحــوه آنالیــز و بررســی گــوگل از URL هــای 

یــک ســایت را شــبیه ســازی کننــد.

ــوگل  ــتیبانی گ ــش پش ــه بخ ــه گفت ــد؟ ب ــه کار می کن ــش چگون ــن بخ ــا ای ام
ــد: ــل می کن ــی عم ــای مختلف ــزار در روش ه ــن اب ای

 URL ــات گــوگل هــر ــزار Fetch Mode در Google tool فعــال باشــد، روب وقتــی اب
 )Crawl( ــا آن چیــزی کــه شــما درخواســت داده ایــد باشــد را بررســی کــه مطابــق ب
ــد موفــق باشــند، شــما می توانیــد نتیجــه  ــات گــوگل در ایــن فرآین ــد. اگــر روب می کن

واکنــش ســایت خــود را مشــاهده کنیــد.
ایــن عملیــات نســبتًا ســریع انجــام می شــود و شــما می توانیــد در نتیجــه آن 
 Network( و اتصــاالت شــبکه )Security( ــه امنیــت ــوط ب مشــکات و مســائل مرب

ــد. ــی کنی ــکال زدای ــا را اش ــرده و آن ه ــدا ک Connectivity( را پی
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در واقــع یکــی از کارهــای اصلــی Fetch & Render ایــن اســت کــه بــه روبات هــای 
گــوگل دســتورالعملی بدهنــد تــا آن هــا صفحــات وب ســایت شــما را طــوری بررســی 
ــه  ــات وب ســایت شــما را ب ــن شــکل محتوی ــه بهتری ــد ب ــه مرورگرهــا بتوانن ــد ک کنن

کاربــران نمایــش دهنــد.
بــه عبــارت دیگــر، روبات هــای گــوگل ابتــدا تمــام منابــع مــورد نظــر URL هــا مثــل 
ــه  ــا را ب ــپس آن ه ــد س ــی می کنن ــای CSS و JavaScript را بررس ــر، فایل ه تصاوی
صــورت کــد در یــک مجموعــه جمــع آوری می کننــد تــا در نهایــت ایــن کدهــا توســط 

مرورگرهــا بــه صــورت واقعــی و منظــم بــه نمایــش در بیاینــد.
ــر  ــایتتان از نظ ــش س ــن نمای ــاوت بی ــاف و تف ــه اخت ــد متوج ــن کار می توانی ــا ای ب

ــوید. ــد ش ــردازش می کن ــما آن را پ ــر ش ــه مرورگ ــور ک ــوگل و آنط ــات گ روب

در واقــع شــما بــا اســتفاده از ایــن ابــزار مــی توانیــد کلیــه مشــکاتی کــه روبــات هــای 
گــوگل در ایندکــس کــردن ســایت شــما بــا آن برخــورد مــی کننــد را بــه صــورت دســتی 
ــی  ــب م ــردن مطال ــس از Fetch ک ــن پ ــوید. همچنی ــه آن بش ــام داده و متوج انج
توانیــد بــرای آنهــا درخواســت ایندکــس شــدن نیــز ثبــت نمائیــد تــا گــوگل ســریعتر 

بــه آن مطالــب رســیدگی کنــد.

در مــاه مــی ســال 2014 گــوگل یــک مطلــب بــرای اطــاع رســانی بــه وبمســترها ارائــه 
ــا رو  ــا آن ه ــترها ب ــه وبمس ــائلی ک ــی از مس ــوگل نمونه های ــب گ ــن مطل ــرد. در ای ک
بــه رو شــده و راه هایــی کــه آن هــا بــرای جلوگیــری از ایجــاد ایــن مســائل امتحــان 

ــد: ــا عبارت ان ــن نمونه ه ــرح داد. ای ــد را ش می کنن

ــد،  ــرده باش ــدود( ک ــاک )مس ــما JavaScript و CSS را ب ــایت ش ــر وب س •    اگ
ــران  ــل کارب ــه مث ــی آن صفح ــه و بررس ــه مطالع ــادر ب ــوگل ق ــتم Indexing گ سیس

ــود. ــد ب ــی نخواه معمول
•     اگــر ســرور میزبــان ســایت شــما فاقــد تجهیــزات مربوط به بررســی درخواســت های 
مختلــف بــه صــورت دســته ای باشــد ممکــن اســت تأثیــرات منفــی زیــادی بــر روی 

ســایت شــما اعمــال شــود.
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ــا  ــد ب ــش از ح ــما بی ــایت ش ــده در وب س ــه ش ــه کار گرفت ــر JavaScript ب •     اگ
ــل  ــاد قاب ــال زی ــه احتم ــد ب ــده باش ــده ش ــف پیچی ــاد و مختل ــای زی ــی ه کدنویس

ــت. ــح نیس ــخگویی صحی ــردازش و پاس پ
•    در برخــی مــوارد، ممکــن اســت JavaScript محتــوای اضافــه نشــده )محتــوای 
ــث  ــورد باع ــن م ــه ای ــد ک ــذف کن ــه ح ــده( را از صفح ــی نش ــی و نهای ــال بررس در ح

ــود. ــس نش ــتی ایندک ــه  درس ــه ب ــه مربوط ــه صفح ــود ک می ش

ــای CSS و  ــتفاده از کده ــت اس ــه گرف ــب نتیج ــن مطل ــوان از ای ــی ت ــت م در نهای
ــد و  ــتاندارد باش ــح و اس ــورت صحی ــه ص ــا ب ــد کام ــایت بای JavaScript در وب س
همچنیــن نبایــد دسترســی روبــات هــای گــوگل بــه آنهــا را مســدود نمــود تــا بتــوان 
ــه  ــز ب ــوگل نی ــرای گ ــد را ب ــران در وبســایت شــما مــی بینن ــه کارب ــا نتایجــی ک دقیق

ــت. ــش گذاش نمای

گــوگل بــا ایــن کار ســعی دارد تــا هرچــه بیشــتر بهینــه ســازی ســایت بــرای کاربــران 
و بــرای موتورهــای جســتجو را بــه هــم نزدیــک کنــد تــا وبمســترها تنهــا یــک مســیر 
را بــرای بهبــود وب ســایت خودشــان در نظــر بگیرنــد و آن بهینــه کــردن ســایت بــرای 

کاربــران آن وب ســایت باشــد.
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