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احتمــااًل به عنــوان کســی کــه دســتی بــر آتــش اداره وب ســایت دارد ایــن ســؤال بــرای شــما 

هــم پیش آمــده کــه آیــا واقعــًا راهــی وجــود دارد کــه بــه کمــک آن بتوانیــد متوجــه بشــوید 

کــه مــردم چقــدر، از کجــا و چگونــه وارد وب ســایت شــما می شــوند. خبــر خــوب اینکــه بــه 

 Google( ــام ســرچ کنســول گــولگ ــا ن ــی ب ــزار رایگان لطــف دوســتان خــوب گوگلی مــان، اب

Search Console( یــا گــولگ وبمســتر تولــز )Google Webmaster Tools( فراهم شــده 

کــه دقیقــًا همیــن کار )و حتــی بیشــتر از آن( را بــرای شــما انجــام می دهــد.

کنســول جســتجوی گــولگ )Google Search Console( کــه آن را بــا نــام اختصــاری 

 )Google Webmaster Tools( نیــز می شناســند قبــًا بــا نــام گــولگ وبمســتر تولــز GSC

شــناخته میشــد. ایــن ســرویس درواقــع مجموعــه ای از ابزارهــا و خدماتــی اســت کــه بــه 

ــرد وب ســایت  ــد عملک ــی می توانن ــن ســایت های اینترنت کمــک آن وب مســترها و صاحبی

خــود در زمینــه جســتجو در موتــور جســتجوی گــولگ را آنالیــز و بررســی کننــد. اگرچــه کــه 

 Google ابزارهــای متعــدد دیگــری هــم در ایــن زمینــه بــرای وب مســترها وجــود دارنــد امــا

Search Console بهتریــن، حرفــه ای تریــن، دقیق تریــن و تکامــل یافته تریــن آن هاســت.
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ــه  ــویم ک ــه می ش ــزار متوج ــن اب ــای ای ــه ویژگی ه ــع ب ــل راج ــات کام ــا توضیح ــه ب در ادام

چــرا بایــد از ســرچ کنســول گــولگ بــرای توســعه کســب وکار اینترنتــی و مدیریــت صحیــح 

ــرای  ــه شــما ب ــزی را ک ــم هرچی ــه ســعی کردی ــن مقال ــم. در ای ــایتمان اســتفاده کنی وب س

آشــنایی کامــل بــا ایــن پلتفــرم نیــاز داریــد بــه ســاده ترین زبــان ممکــن توضیــح دهیــم.

پیگیــری کــردن و مانیتورینــگ دقیــق و لحظــه ای یــک وب ســایت یکــی از مهم تریــن 

فاکتورهــای موفقیــت محســوب می شــود. مســلمًا چنیــن کاری بــه صــورت دســتی ممکــن 

نیســت و هیــچ انســانی نمی توانــد ایــن حجــم بــاال از اطاعــات کــه بــه صــورت لحظــه ای 

 Google Search Console آنالیــز کنــد. ســرویس  و  رصــد کــرده  را  بــروز می شــوند 

می توانــد ایــن وظایــف مهــم را بــه بهتریــن شــل ممکــن بــرای شــما انجــام دهــد. ایــن 

ســرویس می توانــد بــه طــور کاربــردی و دقیــق بــه بررســی و تحلیــل شــرایط یــک وب ســایت 

و المان هــای اساســی کــه در پیشــرفت یــا شکســت آن وب ســایت نقــش دارنــد بپــردازد. 

ــرای  ــد ب بعــد از بررســی و آنالیزهــای متعــدد در قســمت های گوناگــون، راهکارهــای مفی

برطــرف کــردن مشــکات، بهینه ســازی عملکــرد ســایت، اســتفاده از روش هــا و متدهــای 

ــه شــما اطاع رســانی می شــود. ــوارد مشــابه ب ــازده و م پرب

اســتفاده از کنســول ســرچ گــولگ می توانــد پیچیــده و بــه ظاهــر بیــش از حــد تخصصــی 

ــه ای و  ــع حرف ــتم جام ــک سیس ــود ی ــه خ ــه نوب ــزار ب ــن اب ــه ای ــه ک ــد. اگرچ ــر برس ــه نظ ب

تخصصــی بــرای افــراد متخصــص در ایــن زمینــه اســت امــا یادگیــری اصــول کلــی آن بــرای 

هــر وب مســتری ضــروری خواهــد بــود. کمپانــی گــولگ بــر ایــن عقیــده اســت کــه هرکســی بــا 

هــر تخصصــی کــه صاحــب یــک وب ســایت تجــاری اســت می توانــد از ابــزار GSC بهره منــد 

شــود.
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پیشنهاد ویژه: دوره جامع کار و تحلیل حرفه ای با سرچ کنسول گولگ  

 

سرچ کنسول گولگ چیست؟
ســرچ کنســول گــولگ )Google Search Console( کــه قبــًا بــا عنــوان گــولگ وبمســتر تولز 

)Webmaster Tools بــه معنــی ابزارهــای مدیــران وب( در دســترس بــود )و هنــوز هــم 

در نــزد بســیاری از اهل فــن و عامــه مــردم، به خصــوص نســخه قدیمــی آن باهمیــن نــام 

ــان وب ســایت های  ــران و صاحب ــی اســت کــه همــه مدی شــناخته می شــود(، بســتر رایگان

ــا وب ســایت های  ــولگ در وب ســایت ی ــرد گ ــر کارک ــد به منظــور نظــارت ب ــف می توانن مختل

خــود و همچنیــن بهبــود حضــور طبیعــی یــا اُرگانیــگ خــود در اینترنــت از آن بهره بــرداری 

کننــد. ازجملــه امکانــات نظارتــی ســرچ کنســول گــولگ می تــوان بــه نمایــش دامنه هایــی 

کــه بــه ســایت شــما ارجــاع داده انــد )بک لینــک(، عملکــرد وب ســایت موبایلــی، جزئیــات 

وضعیــت نمایــش صفحــات در جســتجوها و همچنیــن عبــارات و صفحاتــی کــه بیشــترین 

ترافیــک را جــذب کرده انــد، اشــاره کــرد.

گــولگ وبمســتر تولــز یــا همــان ســرچ کنســول از آن دســته از ابزارهایــی اســت کــه اگــر بــرای 

اولیــن بــار بــه ســراغ آن برویــد بــدون شــک گیــج خواهیــد شــد، چراکــه انبوهــی از عناویــن 

نســبتًا تخصصــی )مثــل Index Coverage?!(، فیلترهــای مخفــی و نمودارهــای کمــی تــا 

قســمتی پیچیــده در آن وجــود دارد. البتــه، هرچــه بیشــتر بــا ایــن ابــزار قدرتمنــد کارکنیــد، 

بیشــتر بــا آن احســاس راحتــی خواهیــد کــرد.
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مزایای اصلی استفاده از Google Search Console چیست؟
اگــر بخواهیــم بــه طــور کلــی بگوئیــم کــه کاربــرد اصلی و مزیت کنســول ســرچ گولگ چیســت 

بایــد بگوئیــم کــه ایــن ابــزار بــه شــما کمــک می کنــد تــا متوجــه شــوید وب ســایت شــما از 

 Search .ــه ای دارد ــگاه و رتب ــان( چــه جای ــور جســتجوی جه ــن موت ــولگ )بزرگتری نظــر گ

ــان  ــا اطاعــات مهمــی از وب ســایت خودت ــه شــما می دهــد ت ــن امــکان را ب Console ای

ــرای پیشــرفت  ــه بهتریــن شــل ب ــال آن از ایــن اطاعــات ب ــه دنب ــد و ب ــه دســت بیاوری ب

 Google Search کســب وکارتان اســتفاده کنیــد. در ادامــه مهم تریــن کاربردهــا و ابزارهــای

ــم: ــی می کنی Console را معرف

ردیابــی و بررســی اطالعــات مهــم: بــا کمــک ســرچ کنســول می توانید عملکرد وب ســایت 	 

ــه  ــد و متوجــه شــوید ک ــی کنی ــج جســتجوهای گــولگ را ارزیاب خــود در صفحــات نتای
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کــدام صفحــات ســایت شــما در کــدام جایگاه هــای نتایــج دیــده می شــوند و کدام یــک 

عملکــرد بهتــری دارنــد.

ــه صفحــات 	  ــوط ب ــد مشــکات مرب ــزار می توانی ــن اب ــا کمــک ای ــوا: ب ــازی محت بهینه س

و محتــوای منتشــر شــده در ســایت را پیــدا کنیــد و خیلــی ســریع آن هــا را ویرایــش و 

 Re-index content تصحیــح کنیــد. بعــد از انجــام ایــن کار می توانیــد از طریــق بخــش

محتــوای ویرایــش شــده را مجــددًا ایندکــس کنیــد تــا ایــن بــار آن محتــوا و آن صفحــه 

از ســایت شــما بــا رتبــه بهتــری در نتایــج جســتجو نمایــش داده شــود.

اطــالع رســانی مشــکالت: بــا کمــک سیســتم قــوی و هوشــمند اطاع رســانی مشــکات 	 

ســایت توســط ســرچ کنســول، شــما می توانیــد در ســریع ترین زمــان ایرادهــا، ارورهــا، 

حفره هــای امنیتــی و مشــکات مختلفــی کــه ممکــن اســت هــر ســایتی بــا آن هــا روبــه رو 

شــود را متوجــه شــوید و بــا برطــرف کــردن آن مشــکات، جلــوی هرگونــه پس رفــت و 

آســیب های بعــدی را بگیریــد.

تقویت و بهبود عملکرد ســایت: کنســول ســرچ گولگ به خوبی به شــما نشــان می دهد 	 

کــه چــه ابزارهایــی بــه پیشــرفت ســایت شــما کمــک می کننــد. درواقــع وب مســترهای 

حرفــه ای بــا کمــک پیشــنهادات و راهکارهــای Search Console می تواننــد وب ســایت 

خودشــان را بــا ســرعت و کیفیــت خیلــی بیشــتری توســعه دهنــد.
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نسخه جدید گولگ وبمستر تولز یا کنسول جستجو ) سرچ کنسول(
ــود  ــه خ ــی ب ــد و متفاوت ــیاق جدی ــبک و س ــاب و س ــگ و لع ــتجو رن ــول جس ــرًا کنس اخی

ــه سیســتم قدیمــی عــادت کــرده  ــرای آن دســته از افــرادی کــه ب گرفتــه کــه شــاید کار را ب

بودنــد کمــی ســخت کــرده باشــد. البتــه خبــر خــوب اینکــه ازآنجایی کــه فرآینــد انتقــال و 

جایگزینــی وبمســتر تولــز قدیمــی بــا کنســول جســتجوی جدیــد هنــوز کامــل نشــده، هــر 

دو پلتفــرم قدیمــی )لینــک گــولگ وبمســتر تولــز قدیمــی( و جدیــد )لینــک ســرچ کنســول 

ــرای مــدت  ــد ب ــن رون ــدون شــک ای ــا ب ــرار دارد، ام ــران ق ــد( در دســترس کارب گــولگ جدی

زیــادی یــا همیشــه ادامــه پیــدا نخواهــد کــرد.

تمرکــز مــا در ایــن مقالــه بــر روی ســبک جدیــد کنســول جســتجو یــا  ســرچ کنســول گــولگ 

خواهــد بــود و بــه مــوارد زیــر خواهیــم پرداخــت:
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ثبت وب سایت به سرچ کنسول گولگ	 

تعیین مالک، کاربران و میزان اختیارات	 

ارسال سایت مپ یا نقشه سایت	 

درک شاخص های مختلف موجود در کنسول جستجوی گولگ	 

اضافه کردن فیلتر	 

21 مورد از مهم ترین کاربردهای سرچ کنسول گولگ یا کنسول جستجو	 

ــت  ــایتتان را ثب ــده و وب س ــولگ نش ــول گ ــرچ کنس ــًا وارد س ــر قب ــزی، اگ ــر چی ــل از ه قب

ــاره خطاهــای  ــد درب ــر هــم می خواهی ــن اآلن دســت به کار شــوید. اگ ــد همی ــد بای نکرده ای

ــد. ــه آن را مطالعــه کنی ــوط ب ــه مرب ــد مقال ســرچ کنســول بدانی

چطور Google Search Console را به وب سایت اضافه کنیم؟
 Search Console ــزار قبــل از هرچیــز، گــولگ بــرای اینکــه بــه شــما اجــازه اســتفاده از اب

را بدهــد شــما بایــد تأییــد کنیــد کــه صاحــب وب ســایت هســتید. ایــن اولیــن قــدم بــرای 

متصــل کــردن GSC بــه ســایت اســت کــه در ادامــه آن را آمــوزش می دهیــم. بــه جــز ایــن، 

چندیــن مرحلــه دیگــر هــم بــرای راه انــدازی صحیــح کنســول ســرچ گــولگ مــورد نیــاز اســت 

کــه همگــی آن هــا را یکــی پــس از دیگــری و بــه صــورت قــدم بــه قــدم توضیــح می دهیــم.

 Google( مرحلــه 1: ســاخت حســاب کاربــری یــا ورود بــه حســاب کاربــری گــولگ
)Account

اولیــن مرحلــه داشــتن یــک حســاب کاربــری گــولگ اســت. معمــواًل هرکســی کــه در اینترنــت 

ــی همچــون  ــرای اســتفاده از خدمات ــری گــولگ ب فعالیــت دارد حداقــل یــک حســاب کارب
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Drive , Maps , Google Play و از همــه مهم تــر Gmail دارد. شــما می توانیــد از همــان 

ــری  ــک حســاب کارب ــا ی ــد ی ــد اســتفاده کنی ــه داری ــی ک ــرض گوگل ــری پیش ف حســاب کارب

جدیــد از طریــق صفحــه Google Accounts ایجــاد کنیــد.

Google Search Console مرحله 2: مراجعه به صفحه مخصوص
 Search بعــد از ورود بــه حســاب کاربــری گــولگ، حــاال بایــد بــه صفحــه مخصــوص

ــًا روی ایــن  ــی کــه قب ــاز شــد و در صورت Console مراجعــه کنیــد. وقتــی ایــن صفحــه ب

حســاب کاربــری گــولگ خــود اقــدام بــه راه انــدازی گــولگ ســرچ کنســول نکــرده باشــید بــا 

ــود: ــه رو می ش ــر روب ــس زی ــل عک ــرایطی مث ش

 

 

)Property( مرحله 3: اضافه کردن یک وب سایت یا به اصطالح یک دارایی
طبــق عکــس بــاال، دو بخــش اصلــی Domains و URL prefix نمایــان می شــوند. هرکــدام 
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از ایــن مــوارد درواقــع انــواع ثبــت ســایت یــا Property type هســتند. در حقیقــت شــما 

بایــد قبــل از شــروع، ابتــدا مشــخص کنیــد کــه Property شــما از چــه نوعــی اســت. آیــا 

ــک آدرس  ــد روی ی ــًا می خواهی ــا صرف ــد ی ــل را داری ــایت کام ــک س ــردن ی ــت ک ــد ثب قص

صفحــه خــاص فعالیــت کنیــد؟ دقــت کنیــد همانقــدر کــه تفــاوت ایــن مــوارد ســاده اســت، 

بــه همــان انــدازه هــم دانســتن و انتخــاب صحیــح آن هــا حائــز اهمیــت اســت.

شــما  می شــود کــه  انتخــاب  زمانــی   Domain Property بخــش   :Domain قســمت

بخواهیــد Google تمــام آدرس هــای صفحــات )URLs( و تمــام زیردامنه هــای یــک آدرس 

اصلــی از یــک وب ســایت را بررســی و آنالیــز کنــد. بنابرایــن اگــر قصــد اضافــه کــردن یــک 

ســایت و تمــام بخش هــای آن را داریــد بایــد از ایــن قســمت آدرس اصلــی ســایت خــود 

ــه  ــای وب از جمل ــام پروتوکول ه ــد تم ــولگ می توان ــه گ ــت ک ــر اس ــل ذک ــد. قاب را وارد کنی

HTTP , HTTPS , FTP و … را شناســایی کنــد.

قســمت URL Prefix: بخــش URL Prefix Property برعکــس Domain Property کــه 

 )URL( ــه یــک آدرس خــاص شــامل تمــام آدرس هــای یــک وب ســایت می شــود، فقــط ب

مربــوط خواهــد شــد. پــس اگــر ســایت شــما روی یــک ســاب دامین فعــال شــده و یــا قصــد 

داریــد فقــط یــک صفحــه خــاص )مثــل یــک صفحــه Landing Page( و صفحــات مشــابه 

را کــه آدرســی مشــخص دارنــد مــورد بررســی قــرار دهیــد بایــد از ایــن قســمت اســتفاده 

کنیــد. فرامــوش نکنیــد کــه اســتفاده از قســمت URL Prefix فقــط بــه همــان آدرس وارد 

شــده منتهــی می شــود و هیــچ یــک از بخش هــا و صفحــات دیگــر دامیــن اصلــی را شــامل 

نمی شــود.
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بــا توجــه بــه توضیحــات بــاال، ایــن شــما هســتید کــه بایــد اننخــاب درســتی داشــته باشــید. 

امــا از جایــی کــه معمــواًل وب مســترها روی تمــام قســمت ها، آدرس هــا و صفحــات یــک 

ســایت فعالیــت می کننــد، غالبــًا بخــش Domain Property اســتفاده بیشــتری دارد 

امــا مجــددًا متذکــر می شــویم کــه اگــر صرفــًا نیــاز بــه بررســی یــک آدرس خــاص داریــد از 

بخــش URL Prefix اســتفاده کنیــد.

4. تأیید کردن اینکه شما صاحب اصلی آن دارایی )وب سایت( هستید
ــه صاحبیــن وب ســایت ها اجــازه بررســی اطاعــات را  ــه طــور پیش فــرض فقــط ب گــولگ ب

می دهــد. ایــن یعنــی شــما بایــد بــه گــولگ ثابــت کنیــد کــه صاحــب ســایت هســتید و یــا 

اگــر نماینــده صاحــب ســایت هســتید، دسترســی و مجــوز ایــن کار را داریــد. تــا زمانــی کــه 
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هویــت شــما بــه عنــوان نماینــده اصلــی یــا صاحــب ســایت تأییــد نشــود نمی توانیــد از 

امکانــات کنســول ســرچ گــولگ بهره منــد شــوید.

وقتــی Property شــما بــه کنســول اضافــه شــد، کنســول ســرچ گــولگ از شــما می خواهــد 

کــه دارایی تــان را تأییــد کنیــد. بــرای تأییــد ایــن مــورد روش هــای مختلفــی وجــود داشــت 

ــع  ــق سیســتم DNS اســت. درواق ــردن از طری ــد ک ــا تأیی ــن آن ه ــن و بهتری ــه جدیدتری ک

ایــن روش، متــد پیشــنهادی و اصلــی گــولگ بــرای ایــن مــورد اســت. تأییــد و ثبــت یــک 

ــرد. ــق رکوردهــای DNS صــورت می گی Property از طری

ــد را در  ــن ک ــد ای ــد. شــما بای ــه می کن ــک TXT record مخصــوص ارائ ــه شــما ی گــولگ ب

قســمت کانفیــگ DNS ســرویس دهنده خودتــان وارد کنیــد و ســپس بــه همیــن صفحــه 

بازگردیــد و روی گزینــه Verify کلیــک کنیــد. اگــر بــه ویرایــش رکوردهــای DNS دامیــن خــود 

دسترســی داریــد و می توانیــد خودتــان ایــن کــد را در ایــن قســمت وارد کنیــد ایــن کار را 

انجــام دهیــد امــا اگــر دسترســی یــا اطاعــات کافــی نداریــد از ســرویس دهنده خودتــان 

بخواهیــد کــه ایــن امــکان را بــرای شــما فراهــم کنــد.

معمــواًل روش کلــی ویرایــش رکوردهــای DNS یکســان اســت امــا رابــط کاربــری و شــل و 

شــمایل آن هــا در ســرویس دهندگان مختلــف می توانــد متغیــر باشــد. اگــر مراحــل را بــه 

ــه Verify در Google Search Console کلیــک  درســتی انجــام داده باشــید و روی گزین

کنیــد، بعــد از مدتــی ســایت شــما تأییــد شــده و بــه کنســول اضافــه مــی شــود.
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 Domain( توجــه داشــته باشــید کــه ایــن روش صرفــًا بــرای اضافــه کردن یک ســایت کامــل

Property( مــورد اســتفاده قــرار می گیرد.

 

 

Property رایج ترین مشکالت و ارورهای احتمالی در بخش تأیید

:Your verification record was not found ارور

یکــی از رایج تریــن ارورهایــی کــه اکثــر کاربــران در حیــن تأییــد کــردن و اضافــه کــردن آدرس 

 Your verification ــا آن مواجــه می شــوند، ارور ــولگ ب ســایت خــود در کنســول ســرچ گ

record was not found )درخواســت تأییدیــه شــما پیــدا نشــد.( اســت. در تقریبــًا اکثــر 

ــت  ــد ثب ــت نشــدن فرآین ــز اســت و آن هــم احــراز هوی ــک چی ــن ارور ی ــل ای ــع، دلی مواق
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ــوع  ــر ن ــت ه ــواًل ثب ــت. معم ــرویس دهنده شماس ــد TXT در DNS Configuration س ک

تغییراتــی در بخــش DNS زمان بــر اســت و بــه همیــن خاطــر شــما بعــد از اعمــال تغییــرات 

الزم در بخــش DNS بهتــر اســت چنــد دقیقــه تــا حتــی چنــد ســاعت صبــر کنید تــا تغییرات 

در تمامــی ســرورها به روزرســانی شــوند و گــولگ بتوانــد ایــن تغییــرات را شناســایی کنــد. 

بنابرایــن در صورتــی کــه بعــد از زدن گزینــه Verify بــا ایــن ارور رو بــه رو شــدید، مدتــی صبــر 

کنیــد و دوبــاره گزینــه Verify را بزنیــد.

 

 

:Your verification record did not match ارور

ــا  ــورد ب ــتند برخ ــردن آن هس ــرف ک ــر برط ــترها درگی ــه وب مس ــی ک ــل رایج ــن مش دومی

ــت  ــما مطابق ــه ش ــت تأییدی ارور Your verification record did not match )درخواس

ــه شــده  نداشــت.( اســت. ایــن ارور معمــواًل زمانــی رخ می دهــد کــه کــد رکــورد TXT ارائ

13



راهنمای استفاده از گولگ سرچ کنسول و آموزش جامع و گام 
به گام آن

www.modireweb.com

توســط گــولگ بــه درســتی وارد نشــده باشــد. حتــی ممکــن اســت بــا Copy و Paste کــردن 

هــم ایــن ارور نمایــش داده شــود کــه در ایــن صــورت احتمــال اینکــه کپــی کــردن کــد بــه 

درســتی انجــام نشــده باشــد وجــود دارد. دقــت کنیــد کــه حتــی وجــود فاصلــه بیــن حــروف 

یــا قبــل و بعــد از کدهــا می توانــد منجــر بــه ایــن مشــل شــود. بنابرایــن دقیقــًا همــان 

کــد TXT را عینــًا در بخــش مــورد نظــر وارد کنیــد.

اگــر قصــد اضافــه کــردن یــک آدرس خــاص از بخــش URL Prefix را داریــد می توانیــد از 

روش هــای دیگــری بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــد:

آپلــود فایــل HTML: بــرای تأییــد اینکه شــما صاحب یــک URL خاص هســتید، می توانید 

از قابلیتــی کــه گــولگ بــا کمــک فایــل اچ تــی ام ال در اختیــار شــما قــرار می دهــد ایــن کار را 

انجــام دهیــد. بــرای ایــن کار می توانیــد گزینــه HTML File Upload را انتخــاب کنیــد تــا 

کنســول بــه شــما فایــل مرتبــط و بــه اصطــاح Generate شــده را تحویــل دهــد. بعــد از 

آن می توانیــد طبــق دســتورالعمل ســاده درج شــده در ایــن قســمت ایــن فایــل را در جــای 

مناســب آپلــود کنیــد.

ــا  ــگ مت ــک ت ــردن ی ــی ک ــا کپ ــا ب ــد ت ــکان را داری ــن ام ــما ای ــتفاده از HTML Tag: ش اس

)Meta( در کدهــای HTML صفحــه مربوطــه، در اختیــار داشــتن آن صفحــه و URL را بــه 

ــه شــما نمایــش داده می شــود و  گــولگ تأییــد کنیــد. تــگ مــورد نظــر در ایــن قســمت ب

شــما می توانیــد از آن کپــی کــرده و در فایــل HTML صفحــه مــورد نظرتــان قــرار دهیــد تــا 

از همیــن شــل مراحــل تأییــد انجــام شــود.
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 Google ابــزار  از  از کــد Google Analytics Tracking Code: کســانی کــه  اســتفاده 

Analytics اســتفاده می کننــد می تواننــد از طریــق همیــن ابــزار هــم URL خــود را بــه 

عنــوان یــک Property در ســرچ کنســول اضافــه و تأییــد کننــد. کافیســت کــد مخصــوص 

 head را از گــولگ آنالیتیکــز برداشــته و آن را در قســمت Analytics Tracking Code

صفحــه مــورد نظــر قــرار دهیــد. توجــه داشــته باشــید کــه ایــن کــد حتمــًا بایــد در قســمت 

head کپــی شــود در غیــر ایــن صــورت امــکان اســتفاده از آن وجــود نــدارد. خوشــبختانه 

مراحــل قــدم بــه قــدم ایــن کار هــم در بخــش مــورد نظــر در Search Console نمایــش 

داده شــده تــا ابهــام خاصــی بــرای وب مســترها وجــود نداشــته باشــد.

اســتفاده از Google Tag Manager: گــولگ حتــی ایــن امــکان را فراهــم کــرده تــا کســانی 

ــد  ــد هــم بتوانن ــه اصطــاح GTM اســتفاده می کنن ــا ب ــه از Google Tag Manager ی ک

از قســمتGoogle Tag Manager Container Snippet آدرس صفحــه ســایت خــود را 

تأییــد کننــد. گــولگ تــگ منیجــر بــا ارائــه یــک کــد اســنیپت موســوم بــه noscript شــرایط 

الزم بــرای تأییــد URL Prefix را فراهــم کــرده اســت. ایــن کــد بایــد در اولیــن قســمت از 

کدهــای body صفحــه مــورد نظــر شــما درج شــود تــا کارایــی الزم را داشــته باشــد.

نکتــه: احــراز مالکیــت وب ســایت هایی کــه توســط خــود گــولگ میزبانــی می شــوند، ماننــد 

بالگــر، به طــور خــودکار انجــام می شــود.

با www یا بدون www؟
www.modireweb. با modireweb.com :به نظر شــما این تصور درســت اســت یا غلط

com فرقی ندارد.
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ــه گــولگ نشــان می دهــد.  ــی را ب ــه، ســرور متفاوت ــط! هــر یــک از ایــن دو دامن پاســخ: غل

درواقــع، اگرچــه کــه ایــن دو دامنــه شــبیه بــه هــم بــه نظــر می رســند و در غالــب مــوارد هــم 

یــک ســایت را نشــان می دهنــد، امــا ازنظــر فنــی دو دامنــه منحصربه فــرد مجــزا محســوب 

می شــوند.

البتــه اگــر در نــوار آدرس مرورگــر خــود آدرس www.modireweb.com را تایــپ کنیــد 

ــن شــعبده  ــد. راز ای ــاز می کن ــرای شــما ب به طــور خــودکار ســایت modireweb.com را ب

چیســت؟

مدیــروب آدرس www.modireweb.com را به عنــوان دامنــه preferred یــا رســمی خــود 

انتخــاب کــرده اســت و ایــن یعنــی کــه عــاوه بــر تنظیمــات داخلــی، از طریــق تنظیمــات 

ســرچ کنســول گــولگ نیــز تمایــل خــود مبنــی بــر نمایــش همــه نتایــج جســتجو  چــه بــا 

آدرس www و چــه بــدون آن، را بــه گــولگ اعــام کرده ایــم )در حــال حاضــر از طریــق 

 Site Settings محیــط قدیمــی ســرچ کنســول گــولگ، دکمــه چرخ دنــده و ســپس انتخــاب

می توانیــد ایــن تنظیمــات را مشــاهده کنیــد(.
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ــد  ــه منتخــب خــود را مشــخص نکنیــد، گــولگ می توان ــاد داشــته باشــید، اگــر دامن ــه ی ب

ــزا در  ــایت مج ــوان دو وب س ــما را به عن ــه ش ــدون www دامن ــخه های www دار و ب نس

نظــر بگیــرد و درنتیجــه، همــه آمــار و ارقــام بیــن ایــن دو تقســیم خواهــد شــد.

تنظیمات اختیارات یا مجوزهای کاربران در سرچ کنسول گولگ
هــر کــدام از دارایی هــا )Properties( شــما کــه در قالــب یــک ســایت کامــل یــا یــک 

صفحــه خــاص هســتند، می تواننــد دو مدیریت کننــده داشــته باشــند. یکــی از آن هــا 

ــر )User( اســت. شــما بعــد از تأییــد کــردن ســایت یــا  صاحــب )Owner( و دیگــری کارب

آدرس صفحــه خــود در کنســول ســرچ گــولگ می توانیــد شــخصًا از آن اســتفاده کنیــد یــا 

یــک کاربــر جدیــد تعریــف کنیــد تــا شــخص دیگــری جــای شــما ایــن کارهــا را انجــام دهــد. 

مســلمًا ســطح Owner بــا ســطح User تفاوت هــای زیــادی دارد و دسترســی های ایــن دو 

ســطح متغیــر هســتند.

صاحــب یــا Owner: صاحــب یــک Property دسترســی کامــل بــه تمــام بخش هــای 

ــا و  ــات، قابلیت ه ــه تنظیم ــطح Owner ب ــی آن را در Search Console دارد. س مدیریت

 )User( تمــام قســمت ها دسترســی دارد. همچنیــن ایــن ســطح می توانــد کاربرهــای دیگــر

ــی  ــرای صاحــب اصل ــا ب ــًا ی ــد صرف ــن ســطح از دسترســی می توان ــد. ای ــف کن را هــم تعری

دارایــی )Verified( یــا نماینــده منتخــب او )Delegated( ارائــه شــود. یــک نماینــده 

ــا دریافــت مجوزهــا و دسترســی های الزم، درســت مثــل یــک صاحــب اصلــی  می توانــد ب

ــن شــخص  ــه مطمئن تری ــط ب ــن ســطح را فق ــن ای ــردازد. بنابرای ــت داده هــا بپ ــه مدیری ب

ممکــن بعــد از خودتــان محــول کنیــد.
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کاربر یا User: کاربر عادی ســطحی اســت که در آن دسترســی ها محدودتر از دسترســی های 

ــا نماینــده هســتند. ســطح User البتــه قابــل مدیریــت بیشــتر اســت.  صاحــب اصلــی ی

ــری را  ــن در ســطح کارب ــن دسترســی های ممک ــه باالتری ــوان Full User ک ــا عن ســطحی ب

ــان  ــا همچن ــا دسترســی الزم را داشــته باشــد ام ــر بخش ه ــه اکث ــًا ب ــد تقریب دارد می توان

تعــدادی از دسترســی ها فقــط بــرای صاحــب اصلــی و نماینــده تعییــن شــده اند. شــما بــه 

عنــوان صاحــب یــک Property در Google Search Console می توانیــد دسترســی های 

گوناگــون از بخش هــای مختلــف کنســول ســرچ را بــه ســطح User بدهیــد.

 Users مراجعــه و روی عنــوان Settings بــرای حــذف و اضافــه کــردن کاربــران بــه قســمت

and permissions کلیــک کنیــد:

 

در اعطــای مجــوز بــه اعضــای مختلــف تیم تــان محتــاط باشــید، چراکــه تغییــر تصادفــی 

یکــی از تنظیمــات مهــم می توانــد بــه وب ســایت و کســب و کار شــما آســیب بزنــد. بنابرایــن 

فقــط به انــدازه موردنیــاز بــه کاربــران مختلــف اختیــار بدهیــد و نــه بیشــتر.
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Overview Report – بخش گزارش کلی
The Overview Report یــا همــان گــزارش کلــی )اجمالــی( اولیــن چیــزی اســت کــه شــما 

ــمت  ــن قس ــد. در ای ــاهده می کنی ــولگ مش ــول گ ــرچ کنس ــی س ــه اصل ــه صفح ــا ورود ب ب

می توانیــد گــزارش کلــی و خاصــه عملکــرد وب ســایت خودتــان در موتــور جســتجوی 

گــولگ را ببینیــد.

اگــر نمی خواهیــد یــا فرصــت کافــی بــرای دیــدن جزئیــات بیشــتر را نداریــد، بخــش 

Overview Report بــه صــورت خاصــه آمــار و ارقــام مهمــی مثــل تعــداد کلیک هــای 

دریافتــی هــر صفحــه کــه در نتایــج گــولگ ایندکــس شــده انــد را بــه صــورت نمــودار گــراف 

ــرات اعمــال شــده روی  ــن تغیی ــن آخری ــن قســمت همچنی ــه شــما اطــاع می دهــد. ای ب

ســایت و مشــکات امنیتــی کــه گــولگ آن هــا را شناســایی کــرده بــه شــما نمایــش می دهــد 

تــا شــما در اســرع وقــت آن هــا را برطــرف کنیــد.

Performance Report  بخش گزارش عملکرد

Performance Report ابــزاری بــرای دســته بندی کــردن داده هــا بــه روش هــای مؤثــر 

ــه صــورت جامــع  اســت. درواقــع ایــن بخــش برخــاف بخــش Overview Report کــه ب

اطاعــات را بــه شــما نمایــش مــی داد، بــه شــل جزئــی و بــا فیلترهــای گوناگــون اطاعــات 

را دســته بندی می کنــد. بــرای مثــال شــما می توانیــد نتایــج و اطاعــات را بــر حســب هــر 

 IP  ( ، بــر حســب نــوع دســتگاه )موبایــل یــا دســکتاپ( ، بــر حســبURL( آدرس صفحــه

و کشــور و … ببینیــد.
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ــن شــل  ــه بهتری ــا ب ــد ت ــه شــما کمــک می کنن ــی ب ــردی و بســیار عال ــات کارب ــن اطاع ای

ممکــن متوجــه شــوید گــولگ وب ســایت شــما را در چــه شــرایطی بــه مخاطبیــن نمایــش 

می دهــد و وضعیــت فعلــی شــما بــر حســب ایــن شــرایط چگونــه اســت. چنیــن اطاعاتــی 

می توانــد بــه شــما در دنبــال کــردن لحظــه ای تغییــرات رتبه بندی هــا کمــک زیــادی کــرده و 

باعــث شــود هرگونــه ایــرادی قبــل از اینکــه بیــش از حــد مشل ســاز شــود مرتفــع شــود.

از دیگــر مزایــای بــه شــدت رقابتــی و مهــم ایــن ابــزار امــکان مانیتورینــگ تحقیقــات کلمــه 

کلیــدی اســت. بــا کمــک داده هــای مهــم ایــن قســمت، شــما قــادر خواهیــد بــود تــا کلمــات 

ــرای  ــدا کــرده و از آن هــا ب ــران اســتفاده شــده اند را پی ــا ارزشــی کــه توســط کارب کلیــدی ب

بهبــود بخشــیدن بــه رونــد پیشــرفت و بهینه ســازی عملکــرد ســایت خــود اســتفاده کنیــد.

 شاخص های قابل مشاهده در کنسول جستجوی گولگ
ــا ســرچ کنســول گــولگ  ــه ســراغ اســتفاده از کنســول جســتجوی گــولگ ی قبــل از اینکــه ب

برویــد بایــد بــا چنــد کلمــه و عبارتــی کــه عمومــًا در صفحــه Performance یــا قســمت 

نمایــش عملکــرد وب ســایت در کنســول جســتجو مشــاهده می کنیــد آشــنایی داشــته 

باشــید.

کلیک در کنسول جستجوی گولگ چیست؟

ــه  ــردی ســرچ کنســول اســت ک ــات کارب ــر از امکان ــان CTR یکــی دیگ ــا هم ــک ی ــرخ کلی ن

ــک صفحــه مخصــوص از  ــران از ی ــی کارب ــای دریافت ــرخ کلیک ه ــوان ن ــه کمــک آن می ت ب

ــه 10  ــک صفح ــر ی ــال اگ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه کنی ــدی ماحظ ــل درص ــه ش ــایتتان را ب س

Impression و 2 کلیــک داشــته باشــد، نــرخ کلیــک 20% خواهــد بــود.
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Impression چیست؟

ــج  ــک صفحــه از وب ســایت شــما در صفحــه نتای ــه ی ــی ک ــداد دفعات ــن بخــش تع در ای

موتــور جســتجوی گــولگ )SERP یــا Search Engine Result Page( نمایــش داده شــده 

اســت مشــخص می شــود. ایــن قســمت جزئیــات خوبــی از کلیــت بازخوردهــای صفحــه از 

ــد. جســتجوهای مخصــوص را دســته بندی می کن

بــرای بــه حســاب آمــدن impression لزومــی نــدارد کــه کاربــر حتمــًا بــه پاییــن صفحــه 

ــد. ــرود و نتیجــه ثبت شــده از ســایت شــما را ببین ــج جســتجو ب نتای

CTR در سرچ کنسول به چه معناست؟

ــه  ــردی ســرچ کنســول اســت ک ــات کارب ــر از امکان ــان CTR یکــی دیگ ــا هم ــک ی ــرخ کلی ن

ــک صفحــه مخصــوص از  ــران از ی ــی کارب ــای دریافت ــرخ کلیک ه ــوان ن ــه کمــک آن می ت ب

ــه 10  ــک صفح ــر ی ــال اگ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه کنی ــدی ماحظ ــل درص ــه ش ــایتتان را ب س

Impression و 2 کلیــک داشــته باشــد، نــرخ کلیــک 20% خواهــد بــود.

Average position در سرچ کنسول چیست؟

بــا کمــک سیســتم آنالیــز موســوم بــه Average Position جایــگاه و رتبــه صفحــه 

ابــزار  ایــن  وب ســایت شــما در جســتجوهای عمومــی مشــخص می شــود. از طریــق 

می تــوان جســتجوهای غیرمتربطــی کــه منجــر بــه نمایــش صفحــه ســایت شــما در نتایــج 

شــده اســت را پیــدا کــرده و بــه همیــن ترتیــب می تــوان یــک میانگیــن خــوب از موقعیــت 

و جایــگاه صفحــه در نتایــج جســتجوها را پیــدا کــرد. کاربــرد ایــن قســمت بیشــتر بــرای 

نمایــش دادن ارتبــاط بیــن جســتجوهای مختلــف و متنــوع بــا صفحــه وب ســایت شــما 
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ــا بتوانیــد متوجــه شــوید در چــه جســتجوهایی ســایت شــما در صفحــه نتایــج  اســت ت

ــه نمایــش درآمــده اســت. ــدگان ب ــرای بازدیدکنن ب

Average position در ســرچ کنســول گــولگ نشــان دهنده میانگیــن رتبــه صفحــه یــا 

صفحــات ســایت شــما بــرای یــک یــا چنــد کوئــری اســت. مثــًا اگــر فرض کنیــم کــه راهنمای 

افزایــش رتبــه الکســا  در ســایت مــا بــرای کوئــری »افزایــش رتبــه الکســا« رتبــه 2 و بــرای 

عبــارت »رتبه بنــدی الکســا« رتبــه 4 را کســب کــرده باشــد. در ایــن صــورت )بــا ایــن فــرض 

 average position ،)کــه بــرای هیــچ کوئــری دیگــری در نتایــج جســتجو ظاهــر نمی شــود

مــا بــرای ایــن آدرس عــدد 3 خواهــد بــود.

Query )کوئری( در سرچ کنسول به چه معناست؟

 impression کوئری، کلمه یا عبارتی اســت که توســط کاربران ســرچ شــده و به واســطه آن

بــرای ســایت شــما در نتایــج جســتجوی گــولگ ایجــاد شــده اســت. اطاعــات کوئــری هــا 

.Google Analytics فقــط در کنســول جســتجو در دســترس اســت و نــه

مقاله مرتبط: 10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی

 

 GSC بخش هــای بــاال در واقــع قســمت های اصلــی ابــزار ســرچ کنســول هســتند. امــا

امکانــات و ابزارهــای متنــوع دیگــری هــم دارد کــه بــه دســته گزارشــات تخصصــی مربــوط 

می شــوند. ایــن گزارش هــا می تواننــد عملکــرد وب ســایت شــما در شــرایط گوناگــون را بــه 

صــورت دقیــق بــه شــما اطــاع دهنــد.
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فیلتر کردن آمار در کنسول جستجوی گولگ
کنســول جســتجوی جدیــد گــولگ امــکان مشــاهده آمــار موجــود را بــه تفکیــک و بــر 

می کنــد. فراهــم  مختلــف  شــاخص های  اســاس 

Search type 1. فیلتر بر اساس نوع جستجو یا

در اینجــا امــکان انتخــاب از میــان ســه نــوع جســتجو وجــود دارد: وب، تصاویــر و ویدیــو. 

ــار  ــار وب و هــم آم ــی هــم دارد، هــم آم ــوای ویدیوی ــه محت ــا ک ــرای وب ســایت م ــًا ب مث

ویدیویــی اهمیــت خواهــد داشــت.

 

 ضمنــًا امــکان مقایســه دو نــوع مختلــف ترافیــک نیــز وجــود دارد. کافــی اســت کــه روی 

زبانــه Compare کلیــک کنیــد، انــواع موردنظــر را انتخــاب کــرده و دکمــه Apply را بزنیــد.

)Data range( 2. فیلتر بازه زمانی

کنسول جستجو امکان مشاهده آمار بر مبنای بازه زمانی را نیز فراهم می کند:
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در اینجــا نیــز بــا اســتفاده از زبانــه Compare می توانیــد دو بــازه زمانــی مختلــف را باهــم 

مقایســه کنیــد.

 

 

3. فیلتر بر اساس کوئری، برگه، کشور، دستگاه مورداستفاده، نحوه نمایش جستجو

بــا کلیــک بــر روی دکمــه New در کنــار Date filter می توانیــد تــا پنــج فیلتــر دیگــر را هــم 

اضافــه کنیــد: کوئــری، صفحــه موردنظــر از ســایت )Page(، کشــور )Country(، دســتگاه 

مورداســتفاده کاربــر )Device(، و ظاهــر جســتجو ))Search appearance کــه آمــار 

کاربــران Web Light را نمایــش می دهــد. بــه گفتــه گــولگ، منظــور از Web Light مواقعــی 
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اســت کــه گــولگ صفحــات وب را بــه نســخه ای تبدیــل می کنــد کــه بــرای کاربــران اینترنــت 

کم ســرعت مناســب تر اســت، لــذا ایــن صفحــات بــا مصــرف کمتــر حجــم اینترنــت ســریع تر 

ــذاری می شــوند.( بارگ

اعمــال کــرد.  به عبارت دیگــر، هم زمــان  و  به صــورت الیــه ای  را می تــوان  فیلترهــا  ایــن 

ــا ســئو باشــیم کــه در  ــال آن دســته از کوئری هــای مرتبــط ب ــه دنب ــه، اگــر ب ــوان نمون به عن

جســتجوی موبایــل ظاهرشــده اند، یــک فیلتــر بــرای کوئری هــای »SEO« روی دســتگاه های 

ــم. ــل ایجــاد می کنی موبای

URL Inspection - بخش بررسی لینک ها
 URL Inspection یکــی از ابزارهــای ســاده امــا مفیــد و کاربــردی گــولگ ابــزاری موســوم بــه

یــا ابــزار بررســی آدرس هــای URL اســت. بــا کمــک ایــن قســمت شــما بــه راحتــی می توانیــد 

بفهمیــد کــه کــدام URL هــا در نتایــج جســتجوهای گــولگ قابــل نمایــش  و کــدام غیرقابــل 

نمایــش هســتند. کافیســت در ایــن قســمت آدرس مــورد نظــر خــود را بــه طــور کامــل در 

فیلــد مربوطــه وارد کــرده و گزینــه TEST LIVE URL را بزنیــد تــا آن آدرس URL بــه صــورت 

لحظــه ای توســط ربات هــای پیشــرفته گــولگ بررســی شــوند. در صورتــی کــه URL مــد نظــر 

شــما بــه طــور صحیــح در نتایــج مشــاهده شــده باشــد، بــه شــما گــزارش مربوطــه داده 

ــس شــدن مجــدد  ــرای درخواســت ایندک ــد ب ــن بخــش می توانی می شــود. شــما از همی

صفحــات و آدرس URL هــا اقــدام کنیــد.
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Index Coverage Report - بخش گزارش ایندکس مطالب
از دیگــر ابزارهــای کاربــردی ســرچ کنســول، بخــش گــزارش ایندکس هــا اســت. ایــن قســمت 

بــرای اطاع رســانی از ایندکــس شــدن مطالــب و محتــوای جدیــد شــما در گــولگ اســت. 

ــب  ــوان وضعیــت ایندکــس شــدن مطال ــزار Index Coverage Report می ت ــا کمــک اب ب

جدیــد در نتایــج جســتجوهای گــولگ را مشــاهده کــرد. ایــن ابــزار همچنیــن بــرای ایندکــس 

کــردن مجــدد مطالــب قدیمــی کــه تغییراتــی در آن هــا اعمــال شــده نیــز کاربــرد دارد. اگــر 

محتوایــی از ســایت شــما بــه هــر دلیلــی در گــولگ ایندکــس نشــده باشــد، اینجــا جایــی 

اســت کــه می توانیــد آن مطالــب و صفحــات را پیــدا کنیــد. گــولگ دلیــل ایندکــس نشــدن 

ایــن مطالــب را هــم در ایــن قســمت بــه شــما گــزارش می کنــد تــا بــا برطــرف کــردن مشــل 

و ایندکــس کــردن مجــدد مطلــب بعــد از برطــرف کــردن ایــراد، فرصــت نمایــش دادن آن 

صفحــه و محتــوا بــه مخاطبــان را از دســت ندهیــد.

وضعیــت هــر برگــه از وب ســایت شــما در کنســول جســتجوی گــولگ در یکــی از ایــن حــاالت 

است:

ــت و مشــاهده . 1 ــذا امــکان ایندکــس شــدن آن )ثب ــه اســت و ل Error: مشــکلی در برگ

ــدارد. برگــه در نتایــج جســتجو( وجــود ن

Warning: برگه موردنظر ایندکس شده، اما مشل دارد.. 2

ــتثنا . 3 ــدن مس ــس ش ــان( از ایندک ــط خودت ــواًل توس ــی )معم ــه دالیل ــا ب Excluded: بن

شــده اســت.

Valid: مشکلی ندارد و ایندکس شده است.. 4
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بیشــتر بخوانیــد: معرفــی 10 ابــزار آنایــن رایــگان کــه هــر تجــارت کوچکــی بــه آن هــا نیــاز 

دارد

 

آیا سایت مپ یا نقشه سایت ضروری است؟

همانطــور کــه می دانیــد، ایندکــس کــردن نقشــه ســایت یــا Sitemap یکــی از مهم تریــن 

ــه درســتی انجــام شــود. در بعضــی از شــرایط ایندکــس  ــد ب ــه بای مســائل SEO اســت ک

کــردن نقشــه ســایت می توانــد کمــک بزرگــی بــه توســعه و پیشــرفت یــک وب ســایت 

ــر مــاک باشــد: داشــته باشــد. مخصوصــًا اگــر شــرایط زی

اگــر ســایت شــما یــک ســایت ســنگین باشــد. در ایــن حالــت، نقشــه های ســایت 	 

می تواننــد بــه ربات هــای گــولگ بــرای پیــدا کــردن صفحــات جدیــد کمــک زیــادی کننــد 

ــد را تســریع ببخشــند. ــوای جدی ــد ایندکــس شــدن محت و رون

اگــر بــه تازگــی یــک ســایت جدیــد راه انــدازی کرده ایــد. در چنیــن شــرایطی، محتــوای 	 

ــی  ــه خاطــر لینک ســازی های محــدود و نداشــتن بک لینک هــای مناســب، خیل شــما ب

دیرتــر از حالــت عــادی توســط گــولگ شناســایی می شــوند. در همچیــن وضعیتــی، یــک 

Sitemap می توانــد بــه خوبــی محتــوای جدیــد شــما را بــه گــولگ شناســایی کنــد.

صفحــات منفــرد یــا »isolated« متعــددی داریــد. پیــدا کــردن صفحاتــی کــه بــه ســایر 	 

برگه هــا لینــک ندارنــد بــرای ربات هــای گــولگ دشــوارتر اســت.
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از محتــوای به اصطــالح »Rich Media« اســتفاده می کنیــد یــا محتــوای وب ســایتتان 	 

بــه  ایــن مــوارد  در Google News نمایــش داده می شــود. وجــود ســایت مپ در 

ــد. ــک می کن ــج جســتجو کم ــش ســایت شــما در نتای ــر و نمای ــدی بهت قالب بن

بــه همیــن خاطــر گــولگ بــا ارائــه ابــزار Index Sitemaps، رونــد آنالیــز و بررســی شــرایط 

نقشــه های ســایت را تســهیل کــرده اســت. اگــر شــما مطمئــن نیســتید کــه نقشــه ســایتتان 

بــه درســتی پیاده ســازی شــده و یــا می خواهیــد از عملکــرد صحیــح آن مطمئــن شــوید، 

بخــش گــزارش ایندکــس ســایت مپ در Search Console می توانــد شــما را مطلــع کنــد. 

در ایــن بخــش گزارشــاتی مبنــی بــر تعــداد آدرس هــای ایندکــس شــده و دیگــر آمــار و ارقــام 

مربــوط بــه Sitemap شــما نمایــش داده می شــود. گــولگ همچنیــن در صــورت وجــود ارور 

و مشــل در نقشــه ســایت آن هــا را بــه شــما گــزارش می دهــد.

وجــود و ثبــت ســایت مــپ در ســرچ کنســول گــولگ بــرای حضــور وب ســایت شــما در 

میــان نتایــج جســتجوی گــولگ ضــروری نیســت. درواقــع، بــر طبــق گفته هــای گــولگ، اگــر 

وب ســایت شــما به درســتی ســازمان دهی شــده باشــد )بــه ایــن معنــی کــه برگه هــا به طــور 

ــا  ــده ی ــان ربات هــای خزن ــا هم ــا ی ــد داشــته باشــند(، crawler ه ــه هــم پیون ــی ب منطق

ــرد. ــد ک ــدا خواهن ــی بیشــتر صفحــات را پی ــور طبیع بررســی کننده به ط

پــس از تهیــه ســایت مپ، آن را از طریــق منــوی Sitemaps در ســرچ کنســول گــولگ ثبــت 

ــد: می کنی
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گزارش های سایت مپ در کنسول جستجوی گولگ
 Coverage ــاری آن در قســمت ــای آم ــت شــد، گزارش ه ــه ســایت مپ شــما ثب پس ازآنک

نمایــش داده می شــود. بــرای مشــاهده ایــن آمــار، روی فلــش کوچــک بــاالی مســتطیل 

Error کلیــک کنیــد و از قســمت Filter to sitemaps ســایت مپ موردنظرتــان را انتخــاب 

ــولگ و  ــتجوی گ ــول جس ــی کنس ــوی جانب ــاب Sitemaps از من ــر، انتخ ــد. روش دیگ کنی

ســپس کلیــک بــر روی آیکــن آمــار در منتهاالیــه ســمت راســت ردیــف ســایت مپ موردنظــر 

اســت.
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Removals - ها از نتایج URL بخش حذف
از دیگــر ابزارهــای کاربــردی ســرچ کنســول بخشــی بــا عنــوان Removals اســت کــه از آن 

می توانید در صورت نیاز، آدرس صفحات خاصی از ســایت خود را از نتایج جســتجوهای 

گــولگ حــذف کنیــد. بــرای اینکــه چنیــن کاری کنیــد بایــد آدرس کامــل صفحه مــورد نظرتان 

را در قســمت Remove URLs وارد کنیــد. توجــه کنیــد کــه ایــن کار ربطــی بــه حــذف 

خــود محتــوا نــدارد و فقــط باعــث حــذف شــدن آن آدرس از نتایــج جســتجوهای گــولگ 

می شــود.

 چگونه از کنسول جستجو یا سرچ کنسول گولگ استفاده کنیم؟

مهم ترین کاربردهای سرچ کنسول گولگ عبارت است از:

شناسایی صفحاتی که بیشترین ترافیک را جذب می کنند. 1

مشــاهده آمــار کوئــری هــا و شناســایی کوئــری هایــی کــه کلیــک خــوری آن هــا از بقیــه . 2

بیشــتر اســت

مشاهده میانگین نرخ کلیک خوردن. 3

نظارت بر impression ها در طول زمان. 4

نظارت بر average position در طول زمان. 	

تشخیص افزایش و کاهش رتبه. 	

شناسایی صفحاتی از وب سایت که باالترین و پایین ترین رتبه را دارند. 	

شناسایی کوئری هایی که بیشترین ترافیک را جذب کرده اند. 	

مقایسه عملکرد سایت در جستجوهای دسکتاپی، موبایلی و تبلت. 	
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مقایسه عملکرد سایت در کشورهای مختلف. 10

اطاع از تعداد صفحاتی که ایندکس شده اند. 11

اطاع از اینکه کدام صفحات ایندکس نشده اند و دلیل آن. 12

نظارت بر مجموع تعداد صفحات ایندکس شده و خطاهای ایندکس. 13

14 .)mobile usability( شناسایی مشکات مرتبط با نمایش سایت در موبایل

اطــاع از مجمــوع تعــداد بک لینک هــای وب ســایت و وب ســایت هایی کــه بیــش از . 	1

همــه بــه شــما لینــک داده انــد

شناسایی آدرس های دارای بیشترین بک لینک. 	1

شناسایی متداول ترین متن لینک )anchor text( بک لینک ها. 	1

حــاوی . 	1 و شناســایی صفحــات  وب ســایت  داخلــی  لینک هــای  تعــداد  از  اطــاع 

لینــک داخلــی بیشــترین 

1	 .AMP شناسایی و رفع مشکات مرتبط با

مشاهده نحوه نمایش آدرس های مختلف سایت توسط گولگ. 20

دسترسی و استفاده از نسخه قدیمی سرچ کنسول گولگ. 21

22 . Fetch as( امــکان بررســی نحــوه نمایــش صفحــات از دیــد ربات هــا و اصــاح آنهــا

)Google

حاال به سراغ مراحل انجام هر یک از موارد باال می رویم:

 شناسایی صفحاتی که بیشترین ترافیک را جذب می کنند

در باالی منوی جانبی بر روی Performance کلیک کنید.. 1

زبانه Pages )کنار Queries( را انتخاب کنید.. 2
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بــازه زمانــی را بــه »months 12 Last« تغییــر بدهیــد. )بــازه زمانــی یک ســاله یــک نمــای . 3

جامــع از وضعیــت ترافیــک وب ســایت را در اختیــار شــما قــرار می دهــد(

اطمینان پیدا کنید که گزینه »Total clicks« انتخاب شده باشد.. 4

روی فلــش کوچکــی کــه در کنــار »Clicks« قــرار دارد کلیــک کنیــد تــا نتایــج از بیشــترین . 	

بــه کمتریــن مرتــب شــود.

 

 

توجــه داشــته باشــید کــه اطــاع از اینکــه کــدام صفحــات بیشــترین ترافیــک را دریافــت 

می کننــد می توانــد بســیار کاربــردی و ســودمند باشــد. به عنوان مثــال می توانیــد از چنیــن 

صفحاتــی بــرای conversion یــا تبدیــل مشــتری بالقــوه بــه بالفعــل اســتفاده کنیــد؛ در 

ــری  ــه پایین ت ــی لینــک بدهیــد کــه رتب ــه صفحات آن هــا تبلیغــات قــرار بدهیــد؛ از آن هــا ب

دارنــد تــا رتبــه آن هــا باالتــر بیایــد؛ و مــوارد مشــابه.
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 مشــاهده آمــار کوئــری هــا و شناســایی کوئــری هایــی کــه کلیــک خــوری آن هــا از 
بقیــه بیشــتر اســت

روی Performance کلیک کنید.. 1

2 . Average و   Total clicks، Total impressions، Average CTR مســتطیل های 

ــا رنگــی شــوند(. ــد ت ــک کنی ــا کلی ــک از آن ه ــر ی ــد )روی ه ــال کنی position را فع

در زبانــه Queries نیــز می توانیــد تعــداد کلیک هــا، impression، نــرخ کلیــک خــوری . 3

یــا CTR و موقعیــت در نتایــج جســتجو )Position( را مشــاهده و بــا کلیــک بــر روی 

فلــش کنــار هــر ســتون، کوئــری هــا را از بیشــترین بــه کمتریــن یــا برعکــس مرتــب کنیــد.

 مشاهده میانگین نرخ کلیک خوردن
روی Performance کلیک کنید.. 1

بــرای تنظیــم بــازه زمانــی روی date کلیــک کــرده و بازه زمانی موردنظر خود را مشــخص . 2

ــی درآن واحــد  ــازه زمان ــرای مقایســه دو ب ــز ب ــه Compare نی ــد از زبان ــد )می توانی کنی

اســتفاده کنیــد(.

ــک . 3 ــرخ کلی ــد، درصــد ن ــاالی آن می بینی ــارت Average CTR را در ب ــه عب مســتطیلی ک

خــوری را نشــان می دهــد کــه بــا کلیــک بــر روی آن می توانیــد نمــودار آن را نیــز فعــال 

کنیــد.
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ــد  ــار مقــدار impression توجــه کنی ــه آمــار کلیــک خــوری در کن ــه ب ــر اســت ک ــه: بهت نکت

 Total impressions بــرای نمایــش هم زمــان ایــن دو شــاخص در روی نمــودار، روی(

کلیــک کنیــد.( هیــچ بعیــد نیســت کــه یــک صفحــه کلیــک خــوری باالیــی داشــته باشــد، 

امــا impression آن کــم باشــد، یــا برعکــس. بــدون توجــه بــه آمــار هــر دو شــاخص بــه 

ــت. ــتی داش ــزی درس ــوان برنامه ری ــان، نمی ت ــور همزم ط

 نظارت بر میزان impression در طول زمان
ــر شــد و  ــاال ذک ــک خــوردن در ب ــرخ کلی ــن ن ــرای مشــاهده میانگی ــه ب ــی ک ــا طــی مراحل ب

انتخــاب مســتطیل Total impressions، می توانیــد از طریــق ســرچ کنســول گــولگ روی 

وضعیــت impression صفحــات ســایتتان نظــارت داشــته باشــید. توجــه کنیــد کــه هــر 

تغییــر قابل توجــه مهــم اســت: اگــر کلیــک خــوری ســقوط کــرد، امــا impression زیــاد شــد، 

34



راهنمای استفاده از گولگ سرچ کنسول و آموزش جامع و گام 
به گام آن

www.modireweb.com

تعــداد کلمــات کلیــدی کــه به واســطه آن هــا در نتایــج جســتجوی گــولگ ظاهــر می شــوید 

بیشــتر شــده ولــی میــزان کمتــری روی آن کلیــک کرده انــد. اگــر کلیــک خــوری افزایــش پیــدا 

کنــد و impression کاهــش، یعنــی جایــگاه خــود در صفحــات نمایــش نتایــج جســتجو 

را ازدســت داده اید. اگــر هــم کلیــک خــوری و هــم impression افزایــش پیــدا کــرد، در ایــن 

صــورت اوضــاع بــر وفــق مــراد اســت و کارتــان را درســت انجــام داده ایــد.

 نظارت بر average position  در طول زمان
بــه همــان ترتیبــی کــه بــرای مشــاهده میانگیــن نــرخ کلیــک خــوردن ذکــر شــد، می توانیــد 

ــز  ــف را نی ــی مختل مســتطیل average position را انتخــاب و آمــار آن در بازه هــای زمان

 Average مشــاهده کنیــد. نکتــه ای کــه در اینجــا بایــد بــه آن اشــاره کنیم ایــن اســت کــه

ــاال  ــا ب ــران وب ب ــب مدی ــردی نیســت. اغل ــاس کان آن قدرهــا هــم کارب position در مقی

رفتــن ایــن شــاخص اســترس می گیرنــد، امــا ایــن متکــی بــه یــک تفکــر دقیــق و منطقــی 

نیســت. اگــر یــک صفحــه یــا گروهــی از صفحــات وب ســایت بــرای کلمــات کلیــدی جدیــدی 

در نتایــج جســتجو ظاهــر شــوند، معمــواًل average position بــاال مــی رود. درواقــع، اگــر 

ــش  ــما افزای ــند، »average« ش ــل نباش ــما دخی ــه ش ــی در رتب ــدی فعل ــات کلی ــط کلم فق

خواهــد یافــت. بنابرایــن بیش ازحــد بــه ایــن شــاخص توجــه نکنیــد.

بیشتر بخوانید: سئو و بهینه سازی محتوای وباگ با 10 نکته ساده اما کاربردی

 

تشخیص افزایش و کاهش رتبه
روی Performance کلیک کنید.. 1
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زبانه Query را انتخاب کنید.. 2

روی Date range کلیــک کنیــد و بــازه زمانــی را بــه فراخــور تغییــر بدهیــد، ســپس زبانــه . 3

Compare را انتخــاب کنیــد.

دو بازه زمانی مشابه را انتخاب کرده و روی Apply کلیک کنید.. 4

در اینجــا می توانیــد در همــان محیــط کنســول جســتجوی گــولگ اطاعــات را بررســی کنیــد 

یــا اینکــه از آن هــا خروجــی بگیریــد. بــرای تجزیه وتحلیــل عمیق تــر، راهکار دوم را پیشــنهاد 

می کنیــم. بــه ایــن منظــور، روی فلــش رو بــه پاییــن در زیــر Search Appearance کلیــک 

 Google دریافــت کنیــد یــا اینکــه آن را بــه CSV کنیــد، ســپس اطاعــات را در قالــب قابــل

Sheets انتقــال بدهید.
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پس ازآنکــه اطاعــات در قالــب صفحــه گســترده )Spreadsheet( قــرار گرفــت می توانیــد 

یــک ســتون بــرای ثبــت تفــاوت position در آن ایجــاد کنیــد )Position در 	2 روز گذشــته 

– Position در 	2 روز قبــل از آن( و ســپس آمــار را بــر اســاس مقــدار مرتــب کنیــد.

اگــر تفــاوت مثبــت بــود، رتبــه ســایت شــما بــرای کوئــری موردنظــر بــاال رفتــه و در غیــر ایــن 

صــورت، پاییــن آمده ایــد.

  شناسایی صفحاتی از وب سایت که باالترین و پایین ترین رتبه را دارند
از منوی جانبی بر روی performance کلیک کنید.. 1

زبانه Pages را انتخاب کنید.. 2

Date range را بــه  last	days 2 )	2 روز اخیــر( تغییــر بدهیــد )بــرای اینکــه اطاعــات . 3

بــه روز و دقیق تــری در اختیــار داشــته باشــید.(

اطمینان پیدا کنید که مستطیل Average position فعال و رنگی است.. 4

روی فلــش کنــار Position کلیــک کنیــد تــا صفحــات از کمتریــن رتبــه )خــوب( بــه . 	

بیشــترین )بــد( مرتــب شــوند.

ازآنجایی کــه در اینجــا average position بــر اســاس آدرس صفحــه فهرســت شــده، 

عــددی کــه مشــاهده می کنیــد میانگیــن رتبــه هــر صفحــه بــرای همــه کلمــات و عباراتــی 

اســت کــه به واســطه آن هــا در نتایــج جســتجو ظاهــر می شــود. به عبارت دیگــر، اگــر یــک 

صفحــه بــا دو کلمــه کلیــدی در نتایــج جســتجو ظاهــر می شــود کــه مثــًا بــرای یــک کوئــری 

ــه  ــرد، عــددی کــه در فهرســت زبان ــرار می گی ــه 43 ق ــری دیگــر در رتب ــرای کوئ ــه 1 و ب در رتب

Pages مشــاهده می کنیــد 22 خواهــد بــود. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، بازهــم تأکیــد 
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 average ــاس ــر اس ــًا ب ــد صرف ــه را نبای ــک صفح ــت ی ــا شکس ــت ی ــه موفقی ــم ک می کنی

position آن ســنجید.

شناسایی کوئری هایی که بیشترین ترافیک را جذب کرده اند
روی Performance کلیک کنید.. 1

زبانه Query را انتخاب کنید.. 2

برای انتخاب یک بازه زمانی روی Date range کلیک کنید.. 3

اطمینان پیدا کنید که Total clicks انتخاب شده باشد.. 4

روی فلــش رو بــه پاییــن در کنــار Clicks کلیــک کنیــد تــا نتایــج از بیشــترین بــه کمتریــن . 	

مرتب شــود.

 مقایسه عملکرد سایت در جستجوهای دسکتاپی، موبایلی و تبلت
روی Performance کلیک کنید.. 1

زبانه Devices را انتخاب کنید.. 2

Total clicks، Total impressions، Average CTR و Average Position را فعــال . 3

کنیــد.

ــا یکدیگــر . 4 ــف ب عملکــرد وب ســایت خــود در نتایــج جســتجو را در دســتگاه های مختل

مقایســه کنیــد.

 مقایسه عملکرد سایت در کشورهای مختلف
روی Performance کلیک کنید.. 1
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به زبانه Countries بروید.. 2

Total clicks، Total impressions، Average CTR و Average Position را فعــال . 3

کنیــد.

عملکرد وب سایت خود را در کشورهای مختلف باهم مقایسه کنید.. 4

بیشتر بدانید: 11 روش برای بهبود طبیعی رتبه وب سایت در موتورهای جستجو

 

 اطالع از تعداد صفحاتی که ایندکس شده اند
از منوی کناری، Overview را انتخاب کنید.. 1

کمی پایین بروید تا به خاصه گزارش coverage برسید.. 2

عدد valid pages به معنی تعداد صفحات معتبر وب سایت شما است.. 3
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اطالع از اینکه کدام صفحات ایندکس نشده اند و دلیل آن
از منوی کناری، Index و سپس Coverage را انتخاب کنید.. 1

به پایین صفحه و به بخش Details مراجعه کنید.. 2

در اینجــا خطاهــای موجــود فهرســت شــده اســت. روی هــر خطــا کلیــک کنیــد تــا آدرس . 3

صفحاتــی کــه تحــت تأثیــر آن خطــا قرارگرفته انــد نمایــش داده شــود.

 

 

نظارت بر مجموع تعداد صفحات ایندکس شده و خطاهای ایندکس
از منوی کناری Index و سپس Coverage را انتخاب کنید.. 1

هــر چهــار مســتطیل مربــوط بــه Error، Valid with warnings، Valid و Excluded را . 2

فعــال کنیــد.
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ــا انجــام فعالیت هــای زیــر  مجمــوع تعــداد صفحــات ایندکــس شــده وب ســایت شــما ب

بایــد افزایــش پیــدا کنــد:

– انتشــار پســت های جدیــد، ایجــاد صفحــات فــرود تــازه، افــزودن برگه هــای جدیــد و 	 

مــوارد مشــابه.

– رفع خطاهای اعام شده.	 

چنانچــه خطاهــای مربــوط بــه ایندکــس شــدن بــه طــرز قابل توجهــی افزایــش پیــدا کــرد، 

احتمــااًل ایــرادی در قالــب ســایتتان ایجادشــده اســت )چراکــه تعــداد زیــادی از صفحــات 

به طــور هم زمــان تحــت تأثیــر قرارگرفته انــد(. شــاید هــم ســایت مپی کــه در ســرچ کنســول 

گــولگ ثبــت کرده ایــد حــاوی آدرس هایــی اســت کــه گــولگ نمی توانــد آن هــا را بررســی کنــد 

)مثــًا بــه خاطــر دســتور noindex، robots.txt، صفحــات رمــزدار و مــوارد مشــابه(.
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ــر  ــش قابل توجــه خطــا کمت ــدون افزای ــداد صفحــات ایندکــس شــده ب ــر مجمــوع تع اگ

ــد. ــای موجــود را مســدود کرده ای ــه آدرس ه ــه نحــوی دسترســی ب ــااًل ب شــد، احتم

درهرصــورت، بایــد بــا بررســی صفحــات مســتثنا شــده )Excluded( و جســتجو بــرای پیــدا 

کــردن ســرنخ های بــروز مشــل، مســئله را در اســرع وقــت رفع ورجــوع کنیــد.

Mobile Usability Report – بخش گزارش عملکرد در دستگاه های موبایلی- 
ــوژی و افزایــش اســتفاده  ــا پیشــرفت چشــم گیر صنعــت تکنول ــه ب ــم ک همــه مــا می دانی

مــردم از موبایل هــا و تبلت هــای هوشــمند، تعــداد کاربــران موبایلــی اینترنــت روز بــه 

روز در حــال افزایــش اســت و حتــی مقولــه ای بــا عنــوان موبایــل مارکتینــگ ابــداع شــد. 

طبــق گــزارش جامعــی کــه در ســال 	201 منتشــر شــد، بیــش از نیمــی از ترافیــک وب 

متعلــق بــه دســتگاه های موبایلــی بــوده اســت و ایــن رقــم در ســال های بعــدی هــم بیشــتر 

شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، مطابقــت داشــتن فعالیت هــای یــک کســب وکار 

ــت دارد. ــه شــدت اهمی ــا ب ــا ویژگی هــای موبایل ه ــی ب اینترنت

 The Mobile Usability گــولگ بــا ارائــه یــک ابــزار کاربــردی دیگــر در بخــش کنســول بــه نــام

Report بــه شــما کمــک می کنــد تــا متوجــه شــوید چــه مقــدار ســایت شــما از نظــر 

 mobile-friendly دســتگاه های موبایلــی اســتانداردهای الزم را دارد و یــا بــه اصطــاح

اســت.

ابــزار Mobile Usability Report تــا هــزار URL از ســایت شــما را بررســی می کنــد. نتیجــه 

 Google ــد ــر اینکــه کــدام صفحــات ســایت شــما از دی ــی ب ــا گزارشــی مبن ــن بررســی ب ای
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اســتانداردهای الزم بــرای نمایــش صحیــح در دســتگاه های موبایلــی را دارد بــه شــما 

اطــاع داده می شــود. اگــر هــر کــدام از صفحــات شــما اســتانداردهای گفتــه شــده را 

ــش داده  ــه نمای ــل مربوط ــوند و مش ــخص می ش ــت مش ــن لیس ــند در ای ــته باش نداش

ــا  ــا را ب ــد و آن ه ــدا کنی ــد را پی ــل دارن ــه مش ــی ک ــد صفحات ــما بای ــپس ش ــود. س می ش

ــد. ــت دهی ــه مطابق ــتانداردهای مربوط اس

)mobile usability( شناسایی مشکالت مرتبط با نمایش سایت در موبایل 
در منوی جانبی از بخش Experience، Mobile Usability را انتخاب کنید.

مستطیل Error را فعال کنید.

در انتهــای صفحــه بــه جــدول Details مراجعــه کنیــد. در اینجــا خطاهایــی که در اســتفاده 

از وب ســایت در موبایــل مشــل ایجــاد می کننــد و تعــداد صفحــات تحــت تأثیــر آن هــا 

فهرســت شــده اســت. بــا کلیــک بــر روی هــر مــورد می توانیــد آدرس آن صفحــات را 

مشــاهده کنیــد.
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AMP بخش گزارش-
 The AMP ،ابــزار بعــدی کــه از نظــر کاربــرد شــباهت خیلــی زیــادی بــه بخــش قبلــی دارد

ــه  ــه طــور تخصصــی روی بررســی صفحــات موســوم ب ــام دارد. ایــن قســمت ب Report ن

ــز اســت.  ــی پرشــتاب )AMP( متمرک ــا صفحــات موبایل Accelerated Mobile Pages ی

ــاز اســت کــه توســط گــولگ و در ســال 	201 معرفــی شــد. ایــن  AMP یــک پــروژه متــن ب

پــروژه یــک Framework تحــت وب اســت کــه بــا کمــک آخریــن متدهــای برنامه نویســی 

روز توســعه یافتــه اســت. هــدف گــولگ از توســعه ایــن پــروژه ســرعت بخشــیدن بــه 

فرآینــد ایجــاد صفحــات HTML بــا کمــک فنــاوری مخصوصــی اســت کــه در آن حجــم ایــن 

صفحــات بــه مقــدار قابــل توجهــی کاهــش یافتــه و در نتیجــه آن، ســرعت بارگــزاری و لــود 

شــدن آن هــا تــا بیشــتر از چهــار برابــر افزایــش پیــدا می کنــد. ایــن افزایــش ســرعت باعــث 

می شــود تــا وب ســایت ها در دســتگاه های موبایلــی ســریع تر بــاز شــده و در دســترس 

کاربــران قــرار بگیرنــد.

از چنــد ســال قبــل، پشــتیبانی از فنــاوری AMP نیــز بــه یکــی از فاکتورهــای اساســی 

در بحــث ریسپانســیو بــودن ســایت ها تبدیــل شــد. بخــش گــزارش AMP Report در 

ــم  ــا را فراه ــح آن ه ــرد صحی ــکان بررســی صفحــات AMP و عملک Search Console ام

 AMP می کنــد. در ایــن قســمت شــما متوجــه می شــوید کــه چــه تعــداد از صفحــات

شــما در گــولگ ایندکــس شــده و کــدام یــک از آن هــا ایندکــس نشــده اند. گــولگ همچنیــن 

دلیــل یــا دالیــل ایندکــس نشــدن ایــن چنیــن صفحــات را بــه شــما می گویــد تــا بتوانیــد 

مشــکات آن هــا را در ســریع ترین زمــان ممکــن برطــرف کنیــد و ایــن صفحــات را در نتایــج 

ــد. ــه نمایــش در بیاوری ــی ب ــور گــولگ در دســتگاه های موبایل جســتجوهای موت
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 اطــالع از مجمــوع تعــداد بک لینک هــای وب ســایت و وب ســایت هایی کــه 
بیــش از همــه بــه شــما لینــک داده انــد

از منوی جانبی بر روی Links کلیک کنید.. 1

در جدول Top linking sites روی more کلیک کنید.. 2

ــا را . 3 ــک لینک ه ــا ب ــای خارجــی ی ــداد لینک ه ــوان Total external links تع ــر عن در زی

مشــاهده می کنیــد.

بــا کلیــک بــر روی فلــش Linking pages در جــدول Top linking sites می توانیــد . 4

ــه کمتریــن تعــداد مرتــب کنیــد. ــه ترتیــب از بیشــترین ب ــع بک لینــک را ب مناب

هــر بک لینــک بــرای گــولگ بــه معنــای قابل اعتمــاد و ســودمند بــودن محتــوای وب ســایت 

ــه  ــت. البت ــر اس ــید بهت ــته باش ــتری داش ــک بیش ــه بک لین ــی، هرچ ــت. به طورکل ــما اس ش

ــر از دو لینــک از ســایتی کــه  کیفیــت هــم اهمیــت دارد؛ یــک لینــک از یــک ســایت معتب

اعتبــار کمتــری دارد ارزشــمندتر اســت. بــرای مشــاهده صفحاتــی کــه هــر وب ســایت بــه آن 

لینــک داده کافــی اســت کــه روی نــام آن وب ســایت کلیــک کنیــد.

Manual Actions - بخش گزارش فعالیت های دستی 
ممکــن اســت شــما بــه صــورت دســتی اقــدام بــه ایجــاد تغییراتــی در بخش هــای مختلــف 

ســایت کنیــد کــه عملکــرد ســایت را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و حتــی باعــث افــت رتبــه و 

کاهــش بازدیــد صفحــات ســایت شــود. ایــن مــدل اقدامــات بــا نــام Manual Actions در 

Google Search Console شــناخته می شــوند. در ایــن قســمت کــه بخشــی از گزارشــات 

کلــی )Overview Report( اســت، گــولگ جزئیــات الزم از فعالیت هــای دســتی و تغییــرات 

اعمــال شــده را گــزارش می دهــد. هــر زمــان کــه گزارشــی در ایــن قســمت منتشــر شــد شــما 
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ــد. بعــد از  ــد و بعــد از متوجــه شــدن مشــل، آن را حــل کنی ــه آن رســیدگی کنی ــد ب بای

برطرف ســازی مشــل، شــما بایــد یــک درخواســت بررســی مجــدد بــه گــولگ بفرســتید تــا 

بتوانــد تغییــرات شــما را دوبــاره بررســی کنــد.

International Targeting - بخش هدف گذاری جغرافیایی
 International ــه امکانــات جدیــد و منحصربه فــرد گــولگ ســرچ کنســول، بخــش از جمل

Targeting یــا هدف گــذاری بین المللــی اســت کــه در آن امــکان تعییــن هــدف بــرای 

مخاطبینــی خــاص از یــک منطقــه جغرافیایــی فراهــم شــده اســت. ایــن بخــش بــا فیلتــر 

کــردن هدف گذاری هــای شــما بــر اســاس کشــورها، ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا 

شــما متوجــه شــوید از دیــد گــولگ، ســایت شــما بــرای مخاطبیــن کشــورهای خــاص در 

ــک شــدن  ــرای نزدی ــا وب مســترها ب ــد ت ــر کمــک می کن ــن ام ــرار دارد. ای چــه جایگاهــی ق

ــز بســیار دقیق تــری داشــته  ــه مخاطبیــن هدف گــذاری شــده از یــک کشــور خــاص آنالی ب

باشــند.

Links Report - بخش گزارش لینک ها
ــه اســت.  ــود رتب ــن تکنیک هــای ســئو و بهب ــدون شــک یکــی از کاربردی تری لینک ســازی ب

اینکــه بتوانیــد مطمئــن شــوید لینک ســازی های شــما از نظــر اســتانداردهای گــولگ صحیــح 

و بــدون مشــل اســت قــدم بســیار بزرگــی بــرای شماســت. گــولگ ابــزاری منحصــر بــه فــرد 

 Search Console ــع ــای جام ــر از ابزاره ــی دیگ ــه یک ــعه داده ک ــئله توس ــن مس ــرای ای ب

اســت. از طریــق بخــش Links Report شــما می توانیــد وضعیــت لینک دهــی ســایت 

خــود را بررســی کنیــد.
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 Links ــال ــرای مث ــردی هســتند. ب ــه شــدت کارب ــن قســمت ب ــود در ای ــای موج گزارش ه

Report بــه شــما می گویــد کــه چــه ســایت هایی بــا چــه متنــی بــه شــما لینــک داده انــد. 

ــی شــما  ــت ســاختار لینک هــای داخل ــن بخــش وضعی ــه جــز لینک هــای خارجــی، در ای ب

ــود. ــش داده می ش ــز نمای نی

بــا تحــت نظــر داشــتن ایــن قســمت و بررســی مــداوم آن، شــما قــادر هســتید تــا لینک های 

اســپم را شناســایی کنیــد و از طــرف دیگــر، لینک ســازی های داخلــی و خارجــی خــود را بــه 

صــورت ســازمان دهی شــده مدیریــت کنیــد.

مقاله پیشنهادی: لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی چیست؟

 

شناسایی آدرس های دارای بیشترین بک لینک
از منوی جانبی بر روی Links کلیک کنید.. 1

زیر جدول External links روی more کلیک کنید.. 2

بــرای مرتــب کــردن صفحــات بــه ترتیــب بیشــترین بــه کمتریــن تعــداد بــک لینــک از . 3

ــد. ــارت incoming links اســتفاده کنی ــار عب ــش کن فل

اگــر می خواهیــد بــه کســب رتبه هــای باالتــر بــرای یــک صفحــه خــاص کمــک کنیــد، یکــی از 

گزینه هــای خوبــی کــه در پیــش روداریــد اضافــه کــردن یــک لینــک از صفحــه موردنظــر بــه 

صفحــه ای اســت کــه بک لینک هــای فراوانــی دارد. ایــن بــک لینک هــا بــه آدرس آن صفحــه 

اعتبــار می بخشــند و ایــن اعتبــار بــا لینــک بــه صفحــات دیگــر انتقــال پیــدا می کنــد.

مقاله مرتبط: 	 روش آسان برای لینک سازی هدفمند
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شناسایی متداول ترین متن لینک )anchor text( بک لینک ها
از منوی جانبی بر روی Links کلیک کنید.. 1

ــک . 2 ــر روی more کلی ــدول Top linking text ب ــر ج ــد و در زی ــه بروی ــن صفح ــه پایی ب

کنیــد.

 

انکــر تکســت یــا همــان متــن لینــک بایــد تــا جایــی کــه امــکان دارد دقیــق و مرتبــط بــوده 

و بهتــر اســت کــه حــاوی کلمــه کلیــدی موردنظــر هــم باشــد. اگــر وب ســایت هایی را پیــدا 

ــات  ــرای کســب اطاع ــد«، »ب ــک کنی ــد »اینجــا کلی ــی مانن ــا انکرتکســت های ــه ب ــد ک کردی

بیشــتر کلیــک کنیــد«، »بــه اینجــا ســر بزنیــد« و مــوارد مشــابه بــه شــما لینــک داده انــد، بــد 

نیســت کــه یــک ایمیــل بفرســتید و از آن هــا بخواهیــد کــه متــن لینــک را تغییــر بدهنــد.

ــاوی  ــات ح ــایی صفح ــایت و شناس ــی وب س ــای داخل ــداد لینک ه ــالع از تع  اط
ــی بیشــترین لینــک داخل

از منوی کناری بر روی Links کلیک کنید.. 1

در جــدول زیــر Internal links بــر روی more کلیــک کنیــد. در بــاالی صفحــه مجمــوع . 2

لینک هــای داخلــی و در زیــر آن تعــداد لینک هــای هــر صفحــه را بــه تفکیــک مشــاهده 

می کنیــد.

 

48



راهنمای استفاده از گولگ سرچ کنسول و آموزش جامع و گام 
به گام آن

www.modireweb.com

طبیعتــًا برخــی از آدرس هــا لینک هــای داخلــی بیشــتری خواهنــد داشــت. به عنوان مثــال، 

اگــر فروشــگاه آنایــن داریــد، همــه صفحاتــی کــه حــاوی محصــول »مانتــو« هســتند بــه 

صفحــه اصلــی دســته بندی مانتــو لینــک دارنــد و ایــن چیــز خوبــی اســت، چراکــه بــه گــولگ 

می گویــد کــه صفحــات اصلــی هــر دســته بندی مهم تــر هســتند و لــذا بــه کســب رتبه هــای 

باالتــر بــرای آن هــا کمــک می کنــد.

Accelerated Mobile Page یا AMP شناسایی و رفع مشکالت مرتبط با 

از منوی جانبی بر روی AMP کلیک کنید.. 1

اطمینان پیدا کنید که مستطیل Error انتخاب شده و فعال است.. 2

ــه قســمت . 3 ــه پاییــن صفحــه و ب ــاوب آن هــا ب ــرای مشــاهده مشــکات موجــود و تن ب

details مراجعــه کنیــد.
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 مشاهده نحوه نمایش آدرس های مختلف توسط گولگ
در کنــار ذره بیــن بــاالی صفحــه، همان جایــی کــه عبــارت »Inspect any URL…« را . 1

می بینیــد کلیــک کنیــد.

آدرس صفحه موردنظر را وارد کنید.. 2

 

ایــن صفحــه را می توانیــم این طــور توضیــح بدهیــم: جملــه URL is on Google )آدرس 

در گــولگ وجــود دارد( بــه ایــن معنــی اســت کــه آدرس موردنظــر ایندکس شــده و می تواند 

در نتایــج جســتجو ظاهــر شــود. توجــه کنیــد کــه ایــن بــه معنــی آن نیســت کــه حتمــًا در 

نتایــج جســتجو نمایــش داده خواهــد شــد. مثــًا اگــر صفحــه موردنظــر به عنــوان اســپم 

شناسایی شــده باشــد یــا خودتــان آن را حــذف کــرده باشــید یــا موقتــًا دسترســی بــه آن 

را مســدود کــرده باشــید، در نتایــج جســتجو ظاهــر نخواهــد شــد. بــرای اطمینــان کافــی 
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اســت کــه آدرس موردنظــر را در گــولگ جســتجو کنیــد؛ اگــر در نتایــج جســتجو ظاهــر شــد، 

دیگــران هــم می تواننــد آن را مشــاهده کننــد.

در پاییــن همیــن بخــش عبــارت REQUEST INDEXING را مشــاهده می کنیــد که چنانچه 

تغییراتــی در صفحــه موردنظــر ایجــاد کرده ایــد، می توانیــد به وســیله آن از گــولگ بخواهیــد 

تــا دوبــاره آن را بررســی کنــد.

بــرای کســب اطاعــات بیشــتر در رابطــه بــا وضعیــت ایندکــس صفحــه مزبــور، کارت 

Coverage را بازکنیــد. در اینجــا می توانیــد ســایت مپی کــه حــاوی ایــن آدرس اســت، 

صفحــه ای کــه ربــات گــولگ را بــه آن ارجــاع داده، آخریــن بــاری کــه ربــات گــولگ ایــن 

صفحــه را بررســی کــرده، اینکــه آیــا ربــات گــولگ اجــازه ایندکــس کــردن ایــن صفحــه را دارد 

ــد. ــوارد دیگــری را مشــاهده کنی ــر، و م ــا خی ی

ــرای  ــودن طــرح صفحــه ب ــا مناســب ب ــی در رابطــه ب ــز اطاعات کارت Enhancements نی

ــن  ــولگ و همچنی ــرور صفحــه توســط گ ــاره م ــی درب ــل )mobile friendly(، جزئیات موبای

در صــورت وجــود AMP، نســخه AMP آن و مشــکات احتمالــی را در اختیــار شــما قــرار 

می دهــد.

بیشتر بدانید: موبایل مارکتینگ چیست و چطور در آن موفق شویم؟

 

 استفاده از نسخه قدیمی سرچ کنسول گولگ
کنســول جســتجوی جدیــد باوجــود طراحــی جالب توجه و بــه روزش هنوز همــه ویژگی های 

نســخه قدیمــی را نــدارد. بــه همیــن دلیــل، گــولگ ایــن امــکان را فراهــم کــرده اســت تــا بــا 
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کلیــک بــر روی گزینــه Go to the old version در انتهــای منــوی جانبــی بــه ســرچ کنســول 

گــولگ قدیمــی مراجعــه کنید.

 Fetch( امــکان بررســی نحــوه نمایــش صفحــات از دیــد ربات هــا و اصــالح آنهــا 
)as Google

قابلیــت Fetch as Google یکــی از گزینه هــای خارق العــاده ســرچ کنســول اســت کــه 

امــکان بررســی نحــوه نمایــش صفحــات مختلــف وب ســایت توســط ربــات گــولگ را بــرای 

ــد: ــزار می توانی ــن اب ــا اســتفاده از ای ــد. ب وبمســترها فراهــم می کن

ــج . 1 ــرد آن در صفحــات نتای ــا عملک ــد ت صفحــات وب ســایت خــود را اشــکال زدایی کنی

جســتجو بهبــود پیــدا کنــد.

ــال . 2 ــولگ ارس ــرای گ ــدد آن را ب ــس مج ــت ایندک ــه، درخواس ــوای صفح ــر محت ــا تغیی ب

ــد. کنی

در صورت هک شدن وب سایت، صفحاتی که مشل ساز شده اند را پیدا کنید.. 3

بــرای اســتفاده از قابلیــت Fetch as Google کافــی اســت کــه بــه محیــط قدیمــی ســرچ 

 Fetch کلیــک کــرده و گزینــه Crawl کنســول گــولگ مراجعــه کنیــد، از منــوی جانبــی بــر روی

as Google را انتخــاب کنیــد.
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در قســمت آدرس، نشــانی صفحــه ای کــه نیــاز بــه رفــع اشــکال دارد یــا محتــوای آن تــا حــد 

 Desktop قابل توجهــی تغییــر کــرده را وارد کنیــد. ســپس نــوع ربــات گــولگ را در حالــت

 Mobile کلیــک کنیــد. توجــه داشــته باشــید کــه اگــر حالــت Fetch انتخــاب و روی دکمــه

را انتخــاب کنیــد نحــوه نمایــش صفحــه از دیــد ربــات موبایلــی گــولگ را مشــاهده خواهیــد 

کــرد. چنانچــه بــا نحــوه آنالیــز متنــی کــه توســط ربــات گــولگ در اختیارتــان قــرار می گیــرد 

آشــنایی نداریــد، می توانیــد به جــای دکمــه Fetch از دکمــه Fetch and Render اســتفاده 

کنیــد. در ایــن صــورت، نحــوه نمایــش آدرس موردنظــر را در قالــب دو تصویــر )یکــی از دیــد 

ــر ایــن،  ــات گــولگ و دیگــری از دیــد بازدیدکننــدگان( مشــاهده خواهیــد کــرد. عــاوه ب رب

فهرســتی از منابعــی کــه دسترســی گــولگ بــات یــا ربــات گــولگ بــه آن هــا مســدود اســت 

یــا بــه هــر نحــوی امــکان دسترســی بــه آن هــا وجــود نــدارد )در صــورت وجــود( نیــز بــرای 

بررســی و رســیدگی در اختیــار شــما قــرار می گیــرد.
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robots.txt Tester
ابــزار robots.txt Tester آدرس هایــی کــه دسترســی گــولگ بــات بــه آن هــا به واســطه فایــل 

robots.txt مســدود شــده را نشــان می دهــد.

 

 

ــق  ــط از طری ــط و فق ــایت تان، فق ــاره وب س ــات درب ــه اطاع ــن هم ــل ای ــش و تحلی نمای

ســرچ کنســول گــولگ امکان پذیــر اســت. پــس اگــر تــا کنــون از ایــن ابــزار اســتفاده نکردیــد، 

ــر دســت به کار شــوید. زودت

سخن آخر:
مســلمًا اگــر کســی ارزش واقعــی ابــزار Google Search Console را بدانــد، در اولیــن 

روزی کــه یــک ســایت راه انــدازی می کنــد، بــه ســراغ اســتفاده از آن مــی رود. ســرچ کنســول 

گــولگ یــک پلتفــرم جامــع و حیاتــی بــرای تمــام کســانی اســت کــه یــک وب ســایت داشــته 
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و می خواهنــد آن را از نظــر SEO تقویــت کننــد و همچنیــن ایــرادات و مشــکات احتمالــی 

ســایت را کــه ممکــن اســت بــرای هــر کســی پیــش بیایــد شناســایی و برطــرف کننــد.

ــت و  ــه موفقی ــدون شــک رســیدن ب ــه ب ــرد ک ــور برداشــت ک ــوان اینط ــن شــاید بت بنابرای

کســب ترافیــک و بــه دنبــال آن بازدهــی بیشــتر از یــک ســایت مســتلزم اســتفاده از ایــن 

پلتفــرم اســت. گــولگ هــر چیــزی کــه یــک وب مســتر حرفــه ای و حتــی تــازه کار بــرای مدیریــت 

صحیــح یــک ســایت الزم دارد را در ایــن ابــزار جامــع ارائــه کــرده اســت. پــس اگــر بــه هــر 

دلیلــی تــا بــه امــروز ســراغ Search Console نرفته ایــد، اآلن زمــان اســتفاده از آن اســت.

ــی شــوند.  ــزار معرف ــن اب ــات ای ــا و امکان ــن بخش ه ــه ســعی شــده مهم تری ــن مقال در ای

ــًا  ــزار وجــود دارد کــه غالب امــا نــکات و جزئیــات بیشــتری در بخش هــای گوناگــون ایــن اب

نیــازی بــه دســتکاری ندارنــد و یــا کاربردهــای فرعــی دارنــد. همچنیــن بایــد ایــن مســئله را 

هــم مــد نظــر داشــت کــه Google Search Console بــه صــورت مــداوم درحــال بازنگــری 

شــدن و بروزرســانی شــدن اســت.
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