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درک خطاهــای وبمســتر تولــز یــا کنســول جســتجوی گــوگل و اطــاع از اقدامــات الزم 
بــرای رفــع و رجــوع آن هــا بــرای پیشــرفت و کســب رتبه هــای بهتــر در نتایج جســتجو 

ضــروری اســت. بــا مطالعــه ایــن مطلــب بــه ایــن اهــداف نائــل خواهیــد آمــد.

اگــر بازاریــاب یــا وبمســتر هســتید یــا بــه هــر طریقــی مســئولیت رشــد و افزایــش 
ترافیــک وب ســایتی را بــر عهــده دارید، اســتفاده از کنســول جســتجوی گوگل )وبمســتر 
تولــز( بــرای شــما یــک ضــرورت مســلم اســت کــه هیــچ تردیــدی در اهمیــت آن وجود 
 Index Coverage نــدارد. یکــی از قابلیت هــای بســیار کاربــردی ایــن ابــزار، گــزارش
آن اســت. ایــن قابلیــت )کــه از طریــق منــوی ســمت راســت کنســول جســتجو قابــل 
ــس  ــرور و ایندک ــرای م ــوگل ب ــه گ ــی ک ــه صفحات ــتی از هم ــت( فهرس ــی اس دسترس
ــی کــه در ایــن  ــه همــراه خطاهــا و مشــکات احتمال کــردن آن هــا تــاش کــرده را ب

مســیر بــا آن هــا مواجــه شــده اســت را بــه شــما نشــان می دهــد.
اگــر زیــاد اهــل فــن نباشــید، برخــی یــا بســیاری از ایــن خطاهــا برایتــان ناآشــنا بــه 
نظــر خواهــد رســید. بــا مطالعــه ایــن مطلــب بــا خطاهــای کنســول جســتجوی گــوگل 

یــا وبمســتر تولــز و اقدامــات الزم بــرای تصحیــح و رفــع آن هــا آشــنا خواهیــد شــد.
 

Index Coverage گزارش
بــا مراجعــه بــه وب ســایت کنســول جســتجو از طریــق ایــن لینــک به طــور پیش فــرض 
ــد از  ــا بای ــرای مشــاهده و بررســی خطاه ــد شــد. ب وارد قســمت Overview خواهی
طریــق منــوی جانبــی کنســول جســتجو، عنــوان Coverage را انتخــاب کنیــد. حــاال 
در ســمت راســت، گــزارش وضعیــت ایندکــس شــدن صفحــات ســایتتان را مشــاهده 
ــکات  ــه مش ــد در آن هم ــه می توانی ــت ک ــی اس ــا همان جای ــع، اینج ــد. درواق می کنی
عمدتــًا فنــی کــه احتمــاالً مانــع کســب رتبه هــای بهتــر در نتایــج جســتجو می شــوند را 
مشــاهده کنیــد. قســمت بــاالی ایــن گــزارش به شــکل نمــودار نمایــش داده می شــود. 
ــی  ــرار دارد کــه به طــور پیش فــرض، اول ــار مســتطیل کوچــک ق ــاالی نمــودار چه در ب
بــه رنــگ قرمــز اســت. درواقــع، رنگــی بــودن هــر یــک از ایــن مســتطیل ها بــه معنــی 

فعــال بودنــش و نمایــش گــزارش نمــوداری آن در نمــودار ســتونی زیــرش اســت. 
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چهار مستطیلی که در این قسمت مشاهده می کنید به ترتیب عبارت اند از: 
• Error )خطــا(: این هــا صفحاتــی هســتند کــه بــه دلیــل وجــود مشــکل یا مشــکاتی 

ایندکــس نشــده اند.
• Valid with warnings )معتبــر بــا هشــدار(: این هــا صفحاتــی هســتند کــه اگرچــه 
ــوگل  ــه گ ــده ک ــایی ش ــا شناس ــئله ای در آن ه ــا مس ــراد ی ــا ای ــده اند، ام ــس ش ایندک
نســبت بــه صحــت تشــخیص خــود یــا عمــدی یــا غیرعمــدی بــودن مشــکل مزبــور 

اطمینــان نــدارد.
ــس  ــت ایندک ــا موفقی ــذا ب ــد و ل ــکلی ندارن ــات مش ــن صفح ــر(: ای • Valid )معتب

شــده اند.
• Excluded )مســتثنا شــده(: این هــا صفحاتــی هســتند کــه ظاهــرًا خودتــان آن هــا 
ــج جســتجو  ــن صفحــات در نتای ــًا ای ــد. طبیعت را از ایندکــس شــدن مســتثنا کرده ای

ظاهــر نخواهنــد شــد.
ــال  ــه آن فع ــوط ب ــودار مرب ــتطیل ها نم ــن مس ــدام از ای ــر ک ــر روی ه ــک ب ــا کلی ب
می شــود؛ به عــاوه، در قســمت پاییــن نیــز صفحــات مرتبــط بــا آن به صــورت 

موضوعــی فهرســت می شــود.  
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در ادامــه بــه ذکــر و شــرح هــر یــک از خطاهــا و هشــدارهای وبمســتر تولــز بــه همــراه 
آنچــه کــه بــرای رفــع و رجــوع آن هــا بایــد انجــام بدهیــد خواهیــم پرداخــت. ایــن 
راهنمــا بــر مبنــای اســناد رســمی گــوگل )اینجــا( تدویــن گردیــده و یــک بخــش مجــزا 
بــا عنــوان »توضیحــات گــوگل« بــرای هــر خطــا یــا هشــدار در نظــر گرفتــه شــده کــه 

برگرفتــه از اســناد و راهنمایی هــای مذکــور اســت. 
ضمنــًا پــس از کســب اطمینــان از حــل مشــکل بــا اســتفاده از فرآینــد تعبیــه شــده در 
وبمســتر تولــز می توانیــد حــل و فصــل آن را بــه اطــاع گــوگل برســانید. ایــن مراحــل 

را نیــز در انتهــای ایــن مطلــب ذکــر کرده ایــم.
 

فهرست Error ها )خطاها(
ــه از  ــک صفح ــرور و درک ی ــرای م ــاش ب ــگام ت ــوگل در هن ــات گ ــه رب ــی ک در صورت
ــا مشــکلی مواجــه شــود، از ایندکــس کــردن  ــی ب ــه هــر دلیل ــا ب وب ســایت شــما بن
ــی آن  ــه ســراغ صفحــه بعــدی خواهــد رفــت. ایــن یعن ــد و ب آن صــرف نظــر می کن
صفحــه ثبــت نخواهــد شــد و در معــرض دیــد افــرادی کــه اطاعــات مرتبــط بــا آن را 

ــت.  ــد گرف ــرار نخواه ــد ق ــتجو می کنن جس
ــا  ــرادات آن تنه ــکل دار و ای ــه مش ــردن صفح ــدا ک ــما را در پی ــوگل ش ــبختانه گ خوش
نمی گــذارد؛ بلکــه هــم صفحــه و هــم مشــکلی کــه مانــع ایندکــس شــدن آن شــده را 
ــر  ــه مــوارد زی ــوان ب ــن خطاهــا می ت ــن ای ــه مهم تری ــان می رســاند. ازجمل ــه اطاعت ب

اشــاره کــرد:
 

ــه رقمی  ــد س ــه ک ــی ک ــرور؛ خطاهای ــای س ــوان: Server error )خط 1. عن
ــود( ــروع می ش ــا »5« ش ــا ب ــای آن ه خط

توضیــح گــوگل: در هنــگام فراخوانــی صفحــه مــورد نظــر، پاســخ ســرور شــما یکــی از 
خطاهــای 500 بــوده اســت.

ــا ســرور  ــه اشــکالی در رابطــه ب ــی اســت ک ــن معن ــه ای شــرح و حــل: خطــای 500 ب
ــذاری  ــرای بارگ ــر ب ــت کارب ــت درخواس ــع اجاب ــه مان ــده ک ــما پیش آم ــایت ش وب س
صفحــه مــورد نظــر می شــود. در اینجــا یــک ایــراد ســروری باعــث شــده کــه گــوگل 

ــد. ــا »ایندکــس« کن ــد صفحــه مــورد نظــر را بارگــذاری و ثبــت ی نتوان
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ابتــدا صفحــه ای کــه گــوگل وجــود خطــای 500 را در آن گــزارش می دهــد در مرورگــر 
خــود بــاز کنیــد و ببینیــد کــه آیــا بارگــذاری می شــود یــا خیــر. در صورتــی کــه صفحــه 
بارگــذاری شــد احتمــاالً مشــکل موقتــی بــوده و حــل شــده اســت؛ امــا در هــر صــورت 
بــا شــرکت میزبــان یــا تیــم آی تــی شــرکت تمــاس بگیریــد و در مــورد قطعــی ســرور 
یــا مشــکات احتمالــی آن در روزهــای اخیــر، و همچنیــن در رابطــه بــا تنظیماتــی کــه 
ــود از  ــایت می ش ــه وب س ــا ب ــایر ربات ه ــات و س ــوگل ب ــی گ ــع دسترس ــاالً مان احتم

آن هــا ســؤال کنیــد. 
 

2. عنوان: Redirect error )خطای تغییر مسیر(
توضیــح گــوگل: تغییــر مســیر موجــود بــرای آدرس مــورد نظــر ایــراد دارد و احتمــاالً 
ــی  ــیرهای متوال ــر مس ــره ای از تغیی ــت: زنجی ــوارد اس ــن م ــی از ای ــکل یک ــل مش دلی
وجــود داشــته کــه بیش ازحــد بــه درازا کشــیده شــده اســت؛ صفحــه به طــور 
الیتناهــی تغییــر مســیر می دهــد؛ تعــداد کاراکترهــای آدرس تغییــر مســیر داده شــده 
ــره  ــی در زنجی ــا خال ــک آدرس اشــتباه ی ــر مــی رود؛ ی ــت از تعــداد مجــاز فرات در نهای

تغییــر مســیرها وجــود دارد.
شــرح و حــل: ایــن خطــا نشــان دهنــده ایــن اســت کــه مشــکلی در تغییــر مســیرها 

وجــود دارد کــه بایــد آن را رفــع کنیــد.
یکــی از رایج تریــن مشــکاتی کــه در ایــن زمینــه بــه کــّرات شــاهدش هســتیم ایــن 
اســت کــه قبــاً آدرس اصلــی ســایت چنــد بــار تغییــر کــرده و حــاال تغییــر مســیرهایی 
http:// ًوجــود دارد کــه بــه تغییــر مســیرهای دیگــری تغییــر مســیر می دهنــد. مثــا
ــیر داده و  ــر مس ــه http://www.yourdomain.com  تغیی yourdomain.com ب
 https://www.yourdomain.com بــه http://www.yourdomain.com ســپس

ــد. ــیر می ده ــر مس تغیی
ــه هــدر دادن  ــه ای ب ــذا عاق ــد؛ ل ــوا را بررســی کن گــوگل بایــد حجــم انبوهــی از محت
ــکل  ــن مش ــل ای ــرای ح ــدارد. ب ــی ن ــن لینک های ــرور چنی ــرای م ــرژی ب ــت و ان وق
ــه آدرس  ــر را ب ــه تغییــر مســیر مــورد نظــر مســتقیمًا کارب ــد ک ــان حاصــل کنی اطمین

ــدارد. ــود ن ــان وج ــن می ــری در ای ــه دیگ ــچ مرحل ــد و هی ــت می کن ــی هدای نهای
 

4

https://modireweb.com


آشنایی با خطاهای گوگل وبمستر تولز و راهنمای رفع آنها

www.modireweb.com

3. عنــوان: Submitted URL blocked by robots.txt )خطای محدودیت 
)robots.txt دسترســی به واســطه

ــا  ــته اید، ام ــه را داش ــن صفح ــردن ای ــس ک ــای ایندک ــما تقاض ــوگل: ش ــح گ توضی
دسترســی بــه آن توســط فایــل robots.txt محــدود شــده اســت. صفحــه مــورد نظــر 

ــد. ــوگل تســت و بررســی کنی ــا اســتفاده از robots.txt tester گ را ب
ــر روش  ــا ه ــایت مپ ی ــتفاده از س ــا اس ــان ب ــر خودت ــی اگ ــا: حت ــل خط ــرح و ح ش
ــرار داده  ــوگل ق ــار گ ــرای ایندکــس شــدن در اختی ــی را ب ــا صفحات دیگــری صفحــه ی
ــع  ــد مان ــه می توان ــل robots.txt شــما وجــود دارد ک ــد در فای باشــید، یــک خــط ک
ــر  ــذا اگ ــا صفحــات شــود؛ ل ــه آن صفحــه ی ــن غــول جســتجو ب ــات ای دسترســی رب

ــد. ــدا و حــذف کنی ــد آن خــط را پی ــه ایندکــس شــدن آن داری ــل ب ــًا تمای واقع
امــا اگــر تمایلــی بــه ایندکــس شــدن صفحــه مــورد نظــر نداریــد، بــه ســراغ فایــل 
sitemap.xml ســایت خــود برویــد، آدرس آن صفحــه را پیــدا و حــذف کنیــد. گاهــی 
برخــی از افزونه هــا صفحاتــی را برخــاف میــل شــما وارد ســایت مپ ســایتتان 

می کننــد. 
 

4. عنــوان: Submitted URL marked noindex )خطــای نشــانه گذاری 
)noindex به عنــوان 

توضیــح گــوگل: شــما درخواســت ایندکــس شــدن ایــن صفحــه را داشــته اید، امــا در 
ــک دســتور noindex وجــود  ــک HTTP response ی ــا ی ــای آن صفحــه ی ــگ مت ت
 HTTP دارد. اگــر تمایــل بــه ایندکــس شــدن صفحــه مــورد نظــر داریــد، بایــد تــگ یــا

response مزبــور را حــذف کنیــد.
ــک  ــد: از ی ــال کرده ای ــی را ارس ــای متناقض ــوگل پیام ه ــرای گ ــما ب ــل: ش ــرح و ح ش
طــرف دســتور می دهیــد کــه ایندکــس کــن و از طــرف دیگــر می گوییــد کــه ایندکــس 
نکــن! بــرای حــل ایــن مشــکل بــه ســراغ کدهــای صفحــه مــورد نظــر برویــد و کلمــه 
ــزار  ــه نرم اف ــد ب ــدا کردی ــن کلمــه را پی ــر ای ــد. اگ noindex را در آن هــا جســتجو کنی
مدیریــت محتــوای ســایتتان )مثــاً وردپــرس( مراجعــه کنیــد و بــه دنبــال تنظیماتــی 
بگردیــد کــه ایــن دســتور را حــذف می کنــد؛ یــا اینکــه مســتقیمًا کدهــای آن صفحــه 

را ویرایــش کنیــد.
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 Soft 404 )خطــای Submitted URL seems to be a Soft :5. عنــوان

)404
توضیــح گــوگل: شــما درخواســت ایندکــس شــدن ایــن صفحــه را داریــد، امــا ســرور 

ســایتتان بــرای گــوگل یــک خطــای soft 404 ارســال کــرده اســت.
ــد صفحه هایــی هســتند کــه  شــرح و حــل: صفحاتــی کــه خطــای soft 404 می دهن
از دیــد گــوگل حذف شــده بــه نظــر می رســند، امــا خطــای Not Found 404 درســتی 

ــد. معمــوالً خطــای soft 404 از دو طریــق ایجــاد می شــود: را نشــان نمی دهن
ــود  ــی در آن وج ــچ محتوای ــه هی ــد ک ــی )Category( داری ــه موضوع ــک صفح • ی

ــگاه. ــی در فروش ــه خال ــک قفس ــل ی ــًا مث ــدارد؛ دقیق ن
ــع  ــه درواق ــد ک ــی را ایجــاد می کن ــب ســایتتان به طــور خــودکار صفحات ــا قال ــم ی • ت

نبایــد وجــود داشــته باشــند.
بــرای حــل مشــکل soft 404 بایــد بــرای ایــن صفحــات، 404 صحیــح تعریــف کنیــد؛ 
آن هــا را بــه صفحــات جدیــدی تغییــر مســیر بدهیــد )redirect(، یــا اینکــه در آن هــا 

محتــوا قــرار بدهیــد.
 

)401( Submitted URL returns unauthorized request :6. عنوان
توضیــح گــوگل: شــما درخواســت ایندکــس شــدن ایــن صفحــه را داریــد، امــا گــوگل 
بــا خطــای دسترســی بــدون مجــوز )خطــای 401( مواجــه شــده اســت. بــرای حــل ایــن 
ــد،  ــذف کنی ــه را ح ــن صفح ــرای ای ــده ب ــای تعیین ش ــد محدودیت ه ــا بای ــکل ی مش

یــا دسترســی های الزم را بــرای ربــات گــوگل فراهــم کنیــد.
شــرح و حــل: ایــن هشــدار معمــوالً وقتــی ظاهــر می شــود کــه گــوگل بــرای بررســی 
صفحــه ای تــاش می کنــد کــه فقــط در دســترس کاربرانــی قــرار دارد کــه ثبت نــام کرده 
و بــا حســاب کاربــری خــود وارد ســایت شــده اند. ازآنجایی کــه طبیعتــًا بنــا بــه دلیــل 
ــه ایندکــس شــدن  ــی ب ــد، پــس تمایل خاصــی دسترســی های الزم را محــدود کرده ای
محتــوای ایــن صفحــات نداریــد و لــذا بایــد مکانــی کــه گــوگل از طریــق آن آدرس یــا 
آدرس هــای مذکــور را پیــدا کــرده، شناســایی و آن هــا را حــذف کنیــد. اولیــن جایــی که 
ــرای پیــدا کــردن ایــن آدرس هــا بایــد بــه ســراغش برویــد ســایت مپ وب ســایت  ب
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اســت؛ چراکــه ارائــه درخواســت شــما بــرای ایندکــس شــدن چنیــن صفحاتــی معمــوالً 
ــود. ــام می ش ــایت مپ انج ــطه س به واس

 
)404( Submitted URL not found :7. عنوان

توضیــح گــوگل: درخواســت ایندکــس شــدن آدرســی را بــرای گــوگل ارســال کرده ایــد 
کــه وجــود نــدارد.

شــرح و حــل: در صورتــی چنیــن خطایــی را مشــاهده می کنیــد کــه یــک صفحــه را 
از وب ســایتتان حــذف کــرده باشــید، امــا همچنــان در ســایت مپ وب ســایت وجــود 
ــایت را  ــایت مپ وب س ــد س ــا بای ــن خط ــروز ای ــری از ب ــرای جلوگی ــد. ب ــته باش داش

همــگام بــا تغییــرات ســایت، مرتبــًا بــه روز کنیــد. 
 

8. عنوان: Submitted URL has crawl issue )مشکل در بررسی صفحه(
توضیــح گــوگل: شــما درخواســت ایندکــس شــدن ایــن صفحــه را داریــد، امــا گــوگل 
ــا خطایــی مواجــه شــده کــه دلیــل آن در  ــگام بررســی و ثبــت ایــن صفحــه ب در هن
قالــب خطاهــای معمــول قابل تعریــف نبــوده اســت. بــرای رفــع عیــب ایــن صفحــه از 

قابلیــت Fetch as Google کمــک بگیریــد.
ــر در  ــورد نظ ــه م ــوای صفح ــم محت ــود و هض ــیر دانل ــی در مس ــل: مانع ــرح و ح ش
 Fetch as برابــر ربــات گــوگل قــرار گرفتــه اســت. بــر طبــق پیشــنهاد گــوگل، از ابــزار
ــوگل  ــه گ ــزی ک ــن چی ــد و مغایرت هــای بی Google کنســول جســتجو اســتفاده کنی
می بینــد بــا چیــزی کــه خودتــان بــا بارگــذاری همــان صفحــه در مرورگرتــان مشــاهده 

ــد.  ــن ببری ــر ذره بی ــه زی ــد را ب می کنی
اگــر بــرای بارگــذاری محتــوا زیــاد متکــی بــه جــاوا اســکریپت هســتید احتماالً مشــکل 
از همین جــا ناشــی می شــود. اغلــب موتورهــای جســتجو هنــوز هــم جــاوا اســکریپت 
ــاً بی نقــص نیســت.  ــه کام ــن زمین ــز در ای ــوگل نی ــرد گ ــد و عملک ــده می گیرن را نادی
ازجملــه عوامــل دیگــر بــروز ایــن خطــا می تــوان بــه زمــان زیــاد الزم بــرای بارگــذاری 
صفحــه و محدودیــت دسترســی بــه برخــی از مؤلفه هــای الزم بــرای بارگــذاری کامــل 

آن اشــاره کــرد.
بیشتر بدانید: آشنایی با الگوریتم های گوگل و تاثیر آن بر نتایج جستجو
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فهرست Warning ها )هشدارها(
هشــدارها بــه انــدازه خطاهــا جــدی نیســتند، امــا بــاز هــم نبایــد آن هــا را نادیــده 
بگیریــد. ایندکــس شــدن فهرســتی کــه در ایــن بخــش مشــاهده می کنیــد بــه تصمیــم 
گــوگل بســتگی دارد، امــا بــا رفــع هشــدارهای ذکرشــده می توانیــد احتمــال ایندکــس 

شــدن را افزایــش بدهیــد و پتانســیل بــاال رفتــن رتبــه خــود را بیشــتر کنیــد.
 

Indexed, though blocked by robots.txt :1. عنوان
توضیــح گــوگل: علیرغــم محدودیــت دسترســی به واســطه فایــل robots.txt، صفحــه 

مــورد نظــر ایندکــس شــده اســت.
شــرح و حــل: فایــل robots.txt شــما چیــزی شــبیه بــه پلیــس ســر چهــارراه اســت؛ 
بــه برخــی از ربات هــا اجــازه عبــور و مــرور در ســایتتان را می دهــد و بــه برخــی دیگــر 
ــا  ــایت ی ــد در کل وب س ــل می توانی ــن فای ــک همی ــه کم ــد. ب ــازه را نمی ده ــن اج ای

صفحــات مــورد نظرتــان محدودیــت دسترســی ایجــاد کنیــد. 
ــه کــّرات شــاهد آن هســتیم.  متأســفانه ایــن مــورد از آن هشــدارهایی اســت کــه ب
ــرای  ــاش ب ــه در ت ــد ک ــود می آی ــه وج ــی ب ــتر هنگام ــکل بیش ــن مش ــوالً ای معم
مسدودســازی دسترســی یــک ربــات اخالگــر، قاعــده ای را در فایــل robots.txt تعریف 

می کنیــد کــه بیش ازحــد ســخت گیرانه اســت. 
ــی از  ــه یک ــوط ب ــد مرب ــاهده می کنی ــر مش ــه در زی ــری ک ــه، تصوی ــوان نمون به عن
نتایــج جســتجو اســت کــه صاحــب وب ســایت مربوطــه، احتمــاالً به طــور ناخواســته 

ــرده اســت: ــوگل را مســدود ک ــات گ دسترســی رب
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ــادی در  ــا اطاعــات زی ــج جســتجو حــذف نشــده، ام ــن وب ســایت از نتای اگرچــه ای
اســنیپت مربــوط بــه آن وجــود نــدارد؛ زیــرا گــوگل قــادر بــه مشــاهده تــگ عنــوان، 

ــوده اســت. ــا و محتــوای صفحــه نب توضیحــات مت
 

)Valid( فهرست آدرس های معتبر
ایــن بخــش حــاوی آدرس هــای معتبــر یــا ســالم وب ســایت شــما اســت. صفحاتــی که 
فهرســت آن هــا را در ایــن بخــش مشــاهده می کنیــد بــدون هیــچ مشــکلی توســط 
ــدارد، امــا  ــا خطایــی وجــود ن گــوگل ایندکــس شــده اند. اگرچــه در اینجــا هشــدار ی

ــم: ــز به طــور خاصــه توضیــح می دهی عناویــن ایــن بخــش را نی
 

Submitted and indexed :1. عنوان
ــته اید و  ــه را داش ــن صفح ــدن ای ــس ش ــت ایندک ــما درخواس ــوگل: ش ــح گ توضی

ــت. ــده اس ــام ش ــما انج ــت ش درخواس
شــرح: شــما می خواســتید کــه ایــن صفحــه ایندکــس شــود و درخواســت شــما کامــاً 

و تمامــًا اجابــت شــده اســت. 
 

Indexed, not submitted in sitemap :2. عنوان
توضیح گوگل: آدرس مورد نظر توسط گوگل پیدا و ایندکس شده است.

 
شــرح: صفحــات مزبــور پیــدا و ایندکــس شــده اند، امــا شــما بــرای پیــدا کــردن آن هــا 
ــد. گــوگل و موتورهــای جســتجوی دیگــر بیشــتر ترجیــح  ــه گــوگل نکرده ای کمکــی ب
می دهنــد کــه خودتــان آن هــا را از طریــق یــک ســایت مپ در جریــان محتوایــی کــه 
ــاوب  ــق احتمــال افزایــش تن ــن طری ــد. از ای ــرار بدهی ــد ایندکــس شــود ق می خواهی
ــب  ــه کس ــود ب ــه خ ــه به نوب ــود ک ــتر می ش ــایت بیش ــرور س ــی و م ــزان بررس و می

ــر و ترافیــک بیشــتر منجــر خواهــد شــد. رتبه هــای بهت
 

Indexed; consider marking as canonical :3. عنوان
توضیــح گــوگل: ایــن آدرس ایندکــس شــده اســت. ازآنجایی کــه ایــن صفحــه 
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 canonical ــوان ــا عن ــم کــه آدرس آن را ب آدرس هــای تکــراری دارد پیشــنهاد می کنی
نشــانه گذاری کنیــد.

ــن آدرس  ــق چندی ــه از طری ــت ک ــه ای اس ــراری )duplicate( صفح ــرح: آدرس تک ش
ــا  ــه ب ــرد ک ــاره ک ــی اش ــه صفحات ــوان ب ــال می ت ــت. به عنوان مث ــی اس ــل دسترس قاب
ــاً  ــرد. مث ــان ک ــوان بازش ــا می ت ــام آن ه ــوند در ن ــا پس ــره ی ــط تی ــدون درج خ و ب
ــه یــک صفحــه هدایــت  ــر را ب yoursite.com/index.html و yoursite.com کارب

می کننــد.
ایــن بــرای ســئو اتفــاق خوبــی نیســت؛ چراکــه هــر اعتبــاری کــه صفحــه مــورد نظــر از 
ــد بیــن نســخه های مختلــف آن تقســیم می شــود.  طریــق بــک لینــک کســب می کن
ــی  ــرور آدرس های ــا م ــا ب ــد ت ــور می کنی ــن، موتورهــای جســتجو را مجب ــر ای عــاوه ب
کــه درواقــع یکــی هســتند منابــع خــود را هــدر بدهنــد. در کنــار همــه این هــا، نظــم 

مطلــوب گزارش هــای آمــاری و تحلیلــی خودتــان نیــز بــه هــم خواهــد ریخــت.
تــگ canonical یــک خــط کــد در HTML صفحــه اســت کــه بــه موتــور جســتجو 
نشــان می دهــد کــه بــرای کــدام نســخه از آدرس بایــد اولویــت قائــل شــود و ارزش 
 canonical لینک هــا را بــه همــان نســخه تخصیــص می دهــد. دقــت کنیــد کــه تــگ

بایــد در قســمت Head صفحــه قــرار داده شــود.

بیشتر بدانید: گوگل ادوردز و راهنمای جامع و کامل کار با آن
 

)Excluded( فهرست آدرس های مستثنا شده
این هــا صفحاتــی هســتند کــه خودتــان تمایــل بــه ایندکــس شدنشــان نداشــته اید 
و ایــن را رأســًا بــه اطــاع گــوگل رســانده اید. البتــه ممکــن اســت صفحاتــی هــم در 
ایــن فهرســت وجــود داشــته باشــند کــه می خواهیــد ایندکــس شــوند، امــا درخواســت 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــن صفحــات ب ــوگل ای ــه از نظــر گ ــه شــده، چراک ــده گرفت شــما نادی

ــد. ــمند نبوده ان ارزش
 

Blocked by ‘noindex’ tag :1. عنوان
توضیــح گــوگل: گــوگل در هنــگام تــاش بــرای ایندکــس کــردن صفحــه مــورد نظــر 
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بــا دســتور noindex مواجــه شــده اســت و بنابرایــن، آن صفحــه را ایندکــس نکــرده 
ــام  ــت انج ــان را درس ــود کارت ــس ش ــه ایندک ــن صفح ــد ای ــر نمی خواهی ــت. اگ اس

ــر ایــن صــورت بایــد دســتور noindex را حــذف کنیــد. ــد؛ در غی داده ای
شــرح: توضیــح گــوگل مکفــی اســت، امــا اگــر نمی خواهیــد صفحــه مــورد نظر بررســی 
ــای  ــا موتوره ــد ت ــذف کنی ــه آن را ح ــی ب ــای داخل ــه لینک ه ــت هم ــر اس ــود بهت ش

جســتجو بتواننــد روی مــرور و ثبــت صفحــات دیگــر تمرکــز کننــد.
 

Blocked by page removal tool :2. عنوان
ــل درخواســت  ــه دلی ــن صفحــه ب ــه ای ــوگل: در حــال حاضــر دسترســی ب ــح گ توضی

ــت. ــده اس ــدود ش ــان مس ــوی خودت ــذف آدرس از س ح
ــول  ــه کنس ــی ب ــرای دسترس ــای الزم ب ــه مجوزه ــری ک ــرد دیگ ــا ف ــما ی ــرح: ش ش
ــذف  ــه را ح ــن صفح ــزار page removal tool ای ــتفاده از اب ــا اس ــتجو را دارد ب جس
کــرده اســت. توجــه داشــته باشــید کــه عملکــرد ایــن ابــزار، موقتــی اســت؛ بنابرایــن 
اگــر می خواهیــد کــه ایــن صفحــه مســدود بمانــد، دسترســی بــه آن را بــه کاربــران 
واردشــده بــه ســایت محــدود کنیــد یــا اینکــه آن را حــذف کنیــد؛ در غیــر ایــن صورت، 

ــاره ایندکــس خواهــد شــد. احتمــاالً دوب
 

Blocked by robots.txt :3. عنوان
 robots.txt توضیــح گــوگل: دسترســی ربــات گــوگل بــه ایــن صفحــه از طریــق فایــل

مســدود شــده اســت.
شــرح: اگــر صفحــه ای در نتایــج جســتجو قــرار داشــته باشــد، امــا ناگهــان بــه  وســیله 
ــگاه  ــی آن را در پای ــرای مدت ــوگل ب ــوالً گ ــود، معم ــدود ش ــل robots.txt مس فای
ــه  ــی ب ــه دسترس ــت ک ــن اس ــدام ای ــن اق ــل ای ــد. دلی ــظ می کن ــود حف ــی خ اطاعات
ــدود می شــود و لــذا گــوگل دســتور  ــی مس بســیاری از صفحــات به طــور تصادف
ــس  ــرای ایندک ــران وب ب ــل مدی ــدم تمای ــانه از ع ــن نش ــوان بهتری noindex را به عن
ــرای  ــر ایــن محدودیــت دسترســی ب ــف ترجیــح می دهــد. اگ شــدن صفحــات مختل

ــج جســتجو حــذف خواهــد شــد.  ــد، صفحــه از نتای ــدا کن ــادی ادامــه پی مــدت زی
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)401( Blocked due to unauthorized request :4. عنوان
ــی  ــوز دسترس ــه مج ــاز ب ــر نی ــه خاط ــه ب ــن صفح ــه ای ــی ب ــوگل: دسترس ــح گ توضی
)خطــای 401( مســدود شــده اســت. اگــر می خواهیــد کــه ربــات گــوگل امــکان بررســی 
و ثبــت ایــن صفحــه را داشــته باشــد، یــا محدودیت هــای موجــود را حــذف کنیــد، 

ــد. ــوگل دسترســی های الزم را بدهی ــات گ ــه رب ــه ب ــا اینک ی
ــود  ــکل می ش ــن مش ــه ای ــر ب ــه منج ــی ک ــتباهات رایج ــی از اش ــل: یک ــرح و ح ش
ــت در  ــا تس ــا ی ــه بت ــایت از مرحل ــروج س ــد از خ ــا بع ــردن لینک ه ــانی نک به روزرس
یــک زیردامنــه دیگــر )مثــاً beta.yoursite.com( اســت. ایــن آدرس هــا را پیــدا و 
ــد در  ــزار Screamingfrog SEO Spider می توان ــگان اب ــد. نســخه رای ــح کنی تصحی

ایــن مســیر بــه شــما کمــک کنــد.
 

Crawl anomaly :5. عنوان
توضیــح گــوگل: نابهنجــاری یــا ایــراد نامشــخصی در هنــگام بررســی ایــن آدرس روی 

داده اســت. ایــن خطــا می توانــد در محــدوده خطاهــای 400 یــا 500 باشــد.
ــرور  ــن در س ــکل مزم ــک مش ــانه ای از ی ــد نش ــکل می توان ــن مش ــل: ای ــرح و ح ش
ســایت شــما باشــد. ابتــدا ببینیــد کــه آیــا صفحــه مــورد نظــر از طریــق مرورگــر قابــل 
دسترســی اســت یــا خیــر و ســپس اســتفاده از ابــزار Fetch as Google را امتحــان 
ــا  ــایتتان ب ــداری وب س ــده در پای ــکل عم ــود مش ــدم وج ــان از ع ــرای اطمین ــد. ب کنی
ــه نشــان داده کــه آدرس هایــی کــه در  ــًا تجرب ــان تمــاس بگیریــد. ضمن شــرکت میزب
ایــن بخــش درج می شــوند غالبــًا بخشــی از یــک زنجیــره از تغییــر مســیرهای متوالــی 
یــا صفحــه ای هســتند کــه بــه صفحــه دیگــری کــه دچــار خطــای 404 شــده تغییــر 
مســیر می دهــد؛ و یــا اینکــه صفحاتــی هســتند کــه دیگــر وجــود ندارنــد و خطــای 
404 می دهنــد؛ بنابرایــن، وجــود ایــراد در تغییــر مســیرها را بررســی کنیــد و مطمئــن 
شــوید کــه همــه تغییــر مســیرها تک مرحلــه ای هســتند و صفحــه ای کــه آدرس شــما 
ــر  ــد 200(. اگ ــا ک ــود )ب ــذاری می ش ــتی بارگ ــد به درس ــیر می ده ــر مس ــه آن تغیی ب
صفحــه مــورد نظــر دچــار خطــای 404 شــده، وجــود ایــراد در ســرور یــا خــود صفحــه 

را بررســی کنیــد.
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Crawled – currently not indexed :6. عنوان
توضیــح گــوگل: صفحــه مــورد نظــر توســط گــوگل بررســی شــده، امــا ایندکــس نشــده 
ــر  ــود؛ در ه ــم نش ــاید ه ــود و ش ــس ش ــده ایندک ــه در آین ــن صفح ــاید ای ــت. ش اس
صــورت نیــازی بــه ارســال مجــدد ایــن آدرس بــرای مــرور و ایندکــس شــدن وجــود 

نــدارد.
شــرح و حــل: اگــر بــا چنیــن خطایــی مواجــه شــده اید محتــوای صفحــه مــورد نظــر را 
به دقــت بررســی کنیــد: آیــا بــه یکــی از ســؤاالت جســتجوکنندگان پاســخ می دهــد؟ 
آیــا محتــوای دقیقــی اســت و از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه نرفتــه اســت؟ آیــا در ایــن 
صفحــه تجربــه خوبــی را بــرای کاربــران خــود رقــم می زنیــد؟ آیــا بــه منابــع معتبــری 

لینــک داده ایــد؟ آیــا کــس دیگــری هــم بــه آن منابــع لینــک داده اســت؟
بهبــود مؤلفه هــای محتوایــی و فنــی صفحــه مــورد نظــر می توانــد احتمــال ایندکــس 

شــدن آن را در بررســی بعــدی گــوگل افزایــش بدهــد.
 

Discovered – currently not indexed :7. عنوان
ــوز آن را بررســی نکــرده  ــدا کــرده، امــا هن توضیــح گــوگل: گــوگل ایــن صفحــه را پی

اســت.
شــرح: اگرچــه گــوگل ایــن آدرس را پیــدا کــرده، امــا احســاس نمی کنــد کــه 
آن قــدر ارزش و اهمیــت داشــته باشــد کــه بــرای بررســی آن وقــت بگــذارد. اگــر کــه 
ــی  ــد از جاهای ــش داده شــود بای ــج جســتجو نمای ــن صفحــه در نتای ــد ای می خواهی
ــا  ــی ی ــای خارج ــود لینک ه ــد. وج ــک بدهی ــه آن لین ــان ب ــایت خودت ــراز وب س به غی
بــک لینــک بــه گــوگل نشــان می دهــد کــه آن صفحــه ارزشــمند و قابل اعتمــاد اســت 

و لــذا مشــکل حــل خواهــد شــد.
 

Alternate page with proper canonical tag :8. عنوان
ایــن صفحــه، کپــی صفحــه ای اســت کــه گــوگل آن را به عنــوان canonical )توضیــح 
در بــاال( تشــخیص داده و مرجــع آن به درســتی و بــا اســتفاده از تگ مناســب مشــخص 

شــده اســت؛ بنابرایــن کاری باقــی نمانــده کــه در اینجــا بخواهیــد انجــام بدهید!

13

https://modireweb.com


آشنایی با خطاهای گوگل وبمستر تولز و راهنمای رفع آنها

www.modireweb.com

ــود  ــام دادن وج ــرای انج ــی ب ــًا اقدام ــد، واقع ــوگل می گوی ــه گ ــور ک ــرح: همان ط ش
ــدارد. ن

 
Duplicate page without canonical tag :9. عنوان

توضیــح گــوگل: کپــی یــا کپی هایــی از ایــن صفحــه وجــود دارد کــه هیچ کــدام حــاوی 
تــگ canonical نیســت. بــه نظــر مــا ایــن صفحــه اصلــی canonical نیســت. شــما 

بایــد خودتــان ایــن صفحــه را تــگ کنید.
ــرای ایندکــس شــدن  شــرح: گــوگل در اینجــا حــدس می زنــد کــه کــدام صفحــه را ب
انتخــاب کرده ایــد؛ نبایــد گــوگل را مجبــور کنیــد کــه »حــدس« بزنــد، بلکــه خودتــان 
بایــد بــا اســتفاده از تــگ canonical مشــخص کنیــد کــه کــدام صفحه بایــد ایندکس 

. د شو
 

Duplicate non-HTML page :10. عنوان
ــه  ــی صفح ــل PDF( کپ ــک فای ــاً ی ــر HTML )مث ــه غی ــک صفح ــوگل: ی ــح گ توضی

ــت. ــرده اس ــایی ک ــوان canonical شناس ــوگل آن را به عن ــه گ ــت ک ــری اس دیگ
شــرح: گــوگل یــک فایــل PDF در ســایت شــما پیــدا کرده کــه حــاوی همــان اطاعاتی 
ــه کــه  ــم گرفت اســت کــه در یکــی از صفحــات HTML ســایتتان وجــود دارد و تصمی
ــد و  ــن را می خواهی ــد. معمــوالً شــما هــم همی فقــط نســخه HTML را ایندکــس کن
لــذا اگــر بــه دنبــال ایندکــس شــدن نســخه PDF نیســتید، انجــام کار خاصــی ضرورت 

نخواهــد داشــت.
 

Google chose different canonical than user :11. عنوان
توضیــح گــوگل: ایــن آدرس به عنــوان صفحــه canonical تــگ شــده، امــا بــه نظــر 

ــد canonical بهتــری باشــد. گــوگل یــک آدرس دیگــر می توان
شــرح: گــوگل در مــورد انتخــاب نســخه ای کــه بایــد ایندکــس شــود بــا شــما هم نظــر 
ــود  ــه از وج ــت ک ــن اس ــد ای ــام بدهی ــد انج ــه می توانی ــن کاری ک ــت. بهتری نیس
تگ هــای canonical در همــه صفحــات تکــراری و همچنیــن صحــت آن هــا و وجــود 
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لینــک داخلــی بــه صفحــه canonical اطمینــان پیــدا کنیــد. در هــر صــورت، از ارســال 
ــد. پیام هــای متناقــض خــودداری کنی

معمــوالً ایــن اتفــاق بــه ایــن دلیــل می افتــد کــه یــک نســخه از صفحــه ای به عنــوان 
canonical تــگ زده شــده، امــا کاربــر بــه نســخه دیگــری هدایــت )تغییــر مســیر( 
ــر ایــن می گیــرد کــه اشــتباه کرده ایــد و  می شــود. در ایــن حالــت، گــوگل فــرض را ب

ــرد. ــذا دســتورتان را نادیــده می گی ل
 

)404( Not found :12. عنوان
ــای 404  ــی، خط ــرای بررس ــاش ب ــگام ت ــه در هن ــن صفح ــخ ای ــوگل: پاس ــح گ توضی
بــوده اســت. آدرس صفحــه مزبــور توســط خــود گــوگل پیــدا شــده و درخواســتی برای 

بررســی آن وجــود نداشــته اســت.
شــرح: خطاهــای 404 کــه در ایــن قســمت ثبــت می شــوند هنگامــی اتفــاق می افتنــد 
کــه گــوگل تــاش می کنــد تــا لینــک موجــود بــه صفحه ای کــه وجــود نــدارد را بررســی 
کنــد. بســیاری از خطاهــای 404 بــه ایــن خاطــر ایجــاد می شــوند کــه پــس از تغییــر 
لینک هــای وب ســایت، تغییــر مســیرهای مناســب از نســخه قدیمــی بــه آدرس جدیــد 

ایجــاد نشــده اســت.
اگــر بــرای صفحــه ای کــه خطــای 404 می دهــد جایگزیــن تهیــه کرده ایــد بایــد یــک 
تغییــر مســیر دائمــی 301 از نســخه قدیمــی بــه آدرس جدیــد ایجــاد کنیــد. چنانچــه 
صفحــه مزبــور کاً حــذف شــده کاری نکنیــد و اجــازه بدهیــد کــه خطــای 404 باقــی 

بمانــد، امــا حتمــًا لینک هایــی کــه بــه آن داده ایــد را حــذف کنیــد.
 

Page removed because of legal complaint :13. عنوان
توضیــح گــوگل: ایــن صفحــه بــه خاطــر یــک شــکایت قانونــی از پایــگاه اطاعاتــی 

گــوگل حــذف شــده اســت.
ــض  ــه ناق ــی ک ــر محتوای ــورًا ه ــد ف ــاهده کردی ــی را مش ــن خطای ــر چنی ــرح: اگ ش
ــده  ــک نش ــایتتان ه ــه وب س ــوید ک ــن ش ــد و مطمئ ــذف کنی ــت را ح ــت اس کپی رای
اســت؛ چراکــه بــر خــی از هکرهــا بــه قــرار دادن محتــوای غیرقانونــی در ســایت های 

ــد. هــک شــده عاقــه خاصــی دارن
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Page with redirect :14. عنوان
توضیــح گــوگل: ایــن آدرس یــک تغییــر مســیر از یــک آدرس دیگــر اســت و بنابرایــن 

ایندکــس نشــده اســت.
شــرح: اگــر بــه نســخه قدیمــی از آدرســی لینــک بدهیــد کــه بــه یــک آدرس جدیــد 
تغییــر مســیر می دهــد، گــوگل بــاز هــم آن آدرس را شناســایی کــرده و آمــارش را در 
گــزارش Coverage نمایــش می دهــد. لــذا همــه لینک هــای قدیمــی را به روزرســانی 
کنیــد تــا موتورهــای جســتجو بــرای پیــدا کــردن محتــوای شــما مجبــور نباشــند کــه 

وارد هفت خــوان تغییــر مســیر شــوند.
 

Queued for crawling :15. عنوان
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــی و ثب ــرای بررس ــار ب ــف انتظ ــه در ص ــن صفح ــوگل: ای ــح گ توضی

ــد. ــه کنی ــر مراجع ــد روز دیگ ــت آن چن ــی وضعی ــرای بررس ــت؛ ب اس
شرح: توضیح گوگل مکفی است.

 
Submitted URL dropped :16. عنوان

توضیــح گــوگل: شــما درخواســت ایندکــس شــدن ایــن صفحــه را داشــتید، امــا بــه 
دالیــل نامعلومــی از ایندکــس شــدن آن صــرف نظــر شــده اســت.

ــان  ــا اطمین ــوان ب ــن نمی ت ــت، بنابرای ــم اس ــبتًا مبه ــورد نس ــن م ــح ای ــرح: توضی ش
گفــت کــه انجــام چــه اقداماتــی مناســب تر اســت. بهتریــن حدســی کــه می تــوان زد 
ایــن اســت کــه گــوگل بــه ســراغ محتــوای شــما رفتــه، مدتــی آن را بررســی کــرده و 
ســپس بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه نبایــد آن را در پایــگاه اطاعاتــی خــود ثبــت کنــد.
صفحــه مــورد نظــر و کیفیــت آن را بررســی کنیــد. آیــا اطاعــات آن ســطحی یــا تاریــخ 
گذشــته اســت؟ دقیــق نیســت یــا کنــد اســت؟ آیــا ســال ها کســی بــه آن مراجعــه 
نکــرده یــا رقبــای شــما چیــزی منتشــر کرده انــد کــه به مراتــب بهتــر اســت؟ محتــوای 
ــا  ــا چه بس ــد ت ــه آن بدهی ــک ب ــد لین ــد و چن ــت کنی ــرده و تقوی ــه روز ک ــه را ب صفح

مجــددًا ایندکــس شــود.
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Submitted URL not selected as canonical :17. عنوان
ــه مقصــد  ــی اســت ک ــه ای از آدرس های ــن آدرس یکــی از مجموع ــوگل: ای ــح گ توضی
ــه  ــک صفح ــوان ی ــا به عن ــک از آن ه ــا هیچ ی ــت، ام ــه اس ــک صفح ــا ی ــه آن ه هم
ــه را  ــن صفح ــدن ای ــس ش ــت ایندک ــما درخواس ــت. ش ــده اس ــگ نش canonical ت
ــاور اســت کــه یــک  ــر ایــن ب داشــته اید، امــا ازآنجایی کــه تکــراری اســت و گــوگل ب
آدرس دیگــر گزینــه بهتــری بــرای canonical شــدن اســت، ایــن صفحــه ایندکــس 

ــم. ــس کرده ای ــان را ایندک ــب خودم ــه منتخ ــا صفح ــده و م نش
شــرح: گــوگل بــر طبــق درخواســت شــما یــک آدرس را بررســی کــرده، امــا خودتــان بــه 
گــوگل گفته ایــد کــه یــک نســخه دیگــر از آن صفحــه بایــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

و ایندکــس شــود. 
بــرای جلوگیــری از بــروز چنیــن مشــکاتی نســخه ای کــه می خواهیــد ایندکــس شــود 
ــی  ــر جای ــد و در ه ــانه گذاری کنی ــوان canonical نش ــد، آن را به عن ــاب کنی را انتخ
کــه می خواهیــد بــه آن مجموعــه آدرس هــای مشــابه لینــک بدهیــد، بــرای صفحــه 

مزبــور اولویــت قائــل شــوید.
 

Mobile Usability گزارش
ــتگاه های  ــق دس ــه از طری ــتجوهایی ک ــم جس ــک و حج ــزون ترافی ــش روزاف ــا افزای ب
ــگام تعییــن  ــر در هن ــوگل و موتورهــای جســتجوی دیگ ــل انجــام می شــوند، گ موبای
ــت  ــه دســتگاه ها اهمی ــودن آن در این گون ــرای سهل االســتفاده ب ــه هــر صفحــه ب رتب

ــوند.  ــل می ش ــی قائ خاص
ــای  ــی از گزارش ه ــته و بخش ــا نگذاش ــما را تنه ــز ش ــا نی ــوگل در اینج ــبختانه گ خوش

ــه همیــن امــر اختصــاص داده اســت.  کنســول جســتجوی خــود را ب
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در ایــن بخــش بــه ســراغ قســمت Mobile Usability می رویــم و مهم تریــن مســائل 
ــر  ــا ذک ــل آن ه ــراه راه ح ــه هم ــود را ب ــر می ش ــش ظاه ــن بخ ــه در ای ــی ک و ایرادات

می کنیــم.
 

Flash usage :1. عنوان
ــتیبانی  ــش پش ــوای فل ــش محت ــل از پخ ــای موبای ــب مرورگره ــوگل: اغل ــح گ توضی
نمی کننــد؛ بنابرایــن کاربــران دســتگاه های موبایــل نمی تواننــد از صفحاتــی کــه بــرای 
نمایــش محتــوا، جابجایــی در ســایت یــا پخــش انیمیشــن بــه فلش وابســته هســتند 
ــرای طراحــی شــکل و شــمایل و انیمیشــن  اســتفاده کننــد. پیشــنهاد می کنیــم کــه ب

ــد. ــای وب اســتفاده کنی ــدرن دنی صفحــات از فناوری هــای م
شــرح: بــا توجــه بــه اعــام رســمی اتمــام پشــتیبانی از فلــش تــا ســال 2020 میــادی 
ــل  ــط موبای ــا محی ــی و عــدم ســازگاری آن ب ــه خاطــر مشــکات امنیت ــًا ب ــه عمدت )ک
اســت(، بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد به جــای فلــش از فناوری هــای مدرنــی ماننــد 

HTML5 اســتفاده کنیــد یــا اینکــه کاً محتــوای فلــش را حــذف کنیــد.
 

Viewport not configured :2. عنوان
از دســتگاه های  بازدیدکننــدگان وب ســایت شــما  ازآنجایی کــه  توضیــح گــوگل: 
ــا هــم متفــاوت  ــدازه صفحــات نمایــش آن هــا ب ــه ان ــد ک مختلفــی اســتفاده می کنن
ــک(،  ــمند کوچ ــی های هوش ــت و گوش ــا تبل ــه ت ــزرگ گرفت ــای ب ــت )از مانیتوره اس
 viewport ،در صفحــات وب ســایت خــود viewport ــا اســتفاده از متــا تــگ بایــد ب
)ناحیــه قابــل مشــاهده از صفحــه( را تنظیــم کنیــد. ایــن تــگ بــرای مرورگــر مشــخص 
می کنــد کــه چگونــه بایــد ابعــاد صفحــه را تنظیــم و تعدیــل کنــد تــا بــا دســتگاهی 

ــد. ــب باش ــد متناس ــش در می آی ــه نمای ــه در آن ب ک
ــه  ــر متوج ــق آن مرورگ ــه از طری ــت ک ــی اس ــاح فن ــک اصط ــرح: viewport ی ش
ــه  ــه را ب ــود در صفح ــای موج ــایر مؤلفه ه ــر و س ــد تصاوی ــه بای ــه چگون ــود ک می ش
نحــوی تطبیــق بدهــد تــا در همــه دســتگاه ها درســت و متناســب بــه نظــر برســند. 
اگــر زیــاد بــا HTML آشــنایی نداریــد احتمــاالً بــه کمــک یــک توســعه دهنده وب نیــاز 

خواهیــد داشــت.
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Fixed-width viewport :3. عنوان
 viewport ــرض ــه ع ــد ک ــان می ده ــی را نش ــش، صفحات ــن بخ ــوگل: ای ــح گ توضی
آن هــا یــک مقــدار ثابــت تعییــن شــده اســت. برخــی از توســعه دهندگان به منظــور 
تطبیــق صفحــات غیــر واکنشــگرا )ریسپانســیو کــردن( بــا اندازه هــای معمــول 
صفحــات موبایــل، یــک مــدار ثابــت بــرای viewport در نظــر می گیرنــد. بــرای رفــع 
ــم  ــه نحــوی تنظی ــد و viewport را ب ــن خطــا از طراحــی واکنشــگرا اســتفاده کنی ای

ــد. ــت کن ــف مطابق ــتگاه های مختل ــاد دس ــا ابع ــه ب ــد ک نمایی
ــیاری از  ــود، بس ــده ب ــی ش ــی معرف ــگرا به تازگ ــی واکنش ــه طراح ــرح: در دوره ای ک ش
طراحــان و توســعه دهنده ها ترجیــح می دادنــد کــه به جــای واکنشــگرا کــردن 
ــا  ــد. روش viewport ب وب ســایت، در همــان طــرح موجــود تغییراتــی را اعمــال کنن
ــا  ــود، امــا ب ــه ایــن مقصــود ب ــرای نیــل ب عــرض ثابــت یکــی از بهتریــن روش هــا ب
عرضــه دســتگاه های موبایــل مختلــف، از جذابیــت ایــن راهــکار کاســته شــده اســت 
و لــذا گــوگل در حــال حاضــر وب واکنشــگرا را بــه ســایر روش هــا ترجیــح می دهــد. 

 
Content not sized to viewport :4. عنوان

ــه  ــه ب ــاهده صفح ــرای مش ــه ب ــد ک ــان می ده ــدار نش ــن هش ــوگل: ای ــح گ توضی
 CSS ــه در ــود ک ــاد می ش ــی ایج ــکل هنگام ــن مش ــت. ای ــاز اس ــی نی ــکرول افق اس
ــا از تصاویــری اســتفاده کــرده باشــید کــه  ــر ثابــت اســتفاده شــده باشــد ی از مقادی
بــرای نمایــش بهینــه در یــک عــرض خــاص طراحــی شــده اند )مثــاً 980 پیکســل(. 
بــرای رفــع ایــن خطــا، از مقادیــر نســبی در CSS اســتفاده کنیــد و مطمئــن شــوید کــه 

ــود دارد. ــف وج ــای مختل ــا اندازه ه ــر ب ــق تصاوی ــکان تطبی ام
شــرح: ایــن مشــکل معمــوالً هنگامــی پیــش می آیــد کــه یــک تصویــر یــا مؤلفــه ای 
در صفحــه وجــود دارد کــه به درســتی بــا دســتگاه های موبایــل تطابــق پیــدا 
ــا آیتمــی اســت  ــر ی ــرای حــل ایــن مســئله، حــذف تصوی ــد. ســاده ترین راه ب نمی کن
کــه به درســتی بــا انــدازه صفحــه هماهنــگ نمی شــود، امــا روش صحیــح، ویرایــش 

ــت. ــف اس ــای مختل ــردن مؤلفه ه ــگرا ک ــد و واکنش ک
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Small font size :5. عنوان
توضیــح گــوگل: ایــن هشــدار نشــان دهنــده وجــود صفحاتــی اســت کــه فونــت آن ها 
بیش ازحــد ریــز اســت، تــا حــدی کــه کاربــران موبایــل بــرای خوانــدن متــن بایــد بــا 
انگشــتان خــود روی صفحــه »زوم« کننــد. بعــد از تعییــن viewport، انــدازه فونــت را 

تعییــن کنیــد تــا به تناســب در viewport تطبیــق داده شــود.
ــده  ــا درج ش ــرای آن ه ــداری ب ــن هش ــه چنی ــی ک ــن در صفحات ــت مت ــرح: فون ش
ــن  ــل ای ــه در موبای ــش بهین ــرای نمای ــوگل ب ــنهاد گ ــت. پیش ــک اس ــد کوچ بیش ازح
اســت کــه در هــر خــط از صفحــه بیشــتر از 70 تــا 80 کاراکتــر )8 تــا 10 کلمــه( وجــود 

نداشــته باشــد. 
 

Touch elements too close :6. عنوان
توضیــح گــوگل: ایــن هشــدار حاکــی از آن اســت کــه فاصلــه بیــن مؤلفه هــای لمســی، 
ماننــد دکمه هــا و لینک هــا چنــان بــه هــم نزدیــک اســت کــه کاربــر موبایــل نمی توانــد 
ــس  ــود را لم ــر خ ــورد نظ ــه م ــوار، گزین ــای هم ج ــس مؤلفه ه ــدون لم ــی و ب به راحت
ــه نحــوی  ــدازه و فواصــل دکمه هــا و لینک هــا را ب ــع ایــن مشــکل، ان ــرای رف ــد. ب کن

تنظیــم کنیــد کــه تعامــل بــا آن هــا بــرای کاربــران موبایــل راحــت باشــد.
شــرح: ابعــاد و فواصــل عناصــر مختلــف صفحــه بــرای اســتفاده در محیــط موبایــل 
مناســب نیســت. پیشــنهاد گــوگل ایــن اســت کــه بــرای هــر یــک از مؤلفه هــای قابــل 
ــرض  ــوم ع ــدود یک س ــوالً ح ــلی )معم ــس 48 پیکس ــای قابل لم ــک فض ــک، ی کلی
ــد  ــاده می توانی ــکار س ــک راه ــوان ی ــاوه، به عن ــود. به ع ــه ش ــر گرفت ــه( در نظ صفح

ــد. ــن کنی ــزرگ جایگزی ــای ب ــا دکمه ه ــک را ب ــی کوچ ــای متن لینک ه

مقاله مرتبط: موبایل مارکتینگ چیست و چطور در آن موفق شویم؟
 

چگونه رفع ایرادات را به اطالع گوگل برسانیم؟
ــار کــه روی عنــوان خطاهــا و هشــدارها کلیــک می کنیــد، صفحــه جدیــدی در  هــر ب
ســمت راســت کنســول جســتجو بــاز می شــود کــه در قســمت باالیــی آن مســتطیلی 

ــه ایــن شــکل مشــاهده می کنیــد: ب
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 VALIDATE FIX ــه ــد از دکم ــع کرده ای ــکل را رف ــه مش ــد ک ــان داری ــه اطمین چنانچ
ــد  ــت می کنی ــوگل دریاف ــل از گ ــک ایمی ــه، ی ــن دکم ــردن ای ــا فش ــد. ب ــتفاده کنی اس
کــه آغــاز فرآینــد ارزیابــی رفــع عیــب را بــه اطاعتــان می رســاند. اتمــام ایــن مرحلــه 
معمــوالً بیــن چنــد روز تــا چنــد هفتــه طــول خواهــد کشــید. در صورتــی کــه مشــکل 
حــل شــده باشــد صفحــات مــورد نظــر ایندکــس شــده و دوبــاره می توانیــد از طریــق 

آن هــا ترافیــک دریافــت کنیــد.
 

حرف آخر
گــوگل وبمســتر تولــز یــا کنســول جســتجوی گــوگل یکــی از ابزارهــای بســیار کاربــردی 
اســت کــه به رایــگان در اختیــار مدیــران وب قــرار گرفتــه اســت. در ایــن مطلــب بــا 
ــا  ــزار کاربــردی و ســودمند ب ــواع خطاهــا و هشــدارهایی آشــنا شــدید کــه ایــن اب ان
ــه  ــازی هرچ ــه بهینه س ــا ب ــد ت ــاش می کن ــترها ت ــرای وبمس ــا ب ــردن آن ه ــوان ک عن
ــد؛  ــک کن ــتجو کم ــج جس ــال در نتای ــایت های فع ــد وب س ــای وب و رش ــتر فض بیش
ــواره  ــد و هم ــده نگیری ــدارها را نادی ــا و هش ــن خطاه ــوان ای ــچ عن ــه هی ــن ب بنابرای
ــرای  ــر ب ــری بهت ــه کارب ــود وضعیــت وب ســایت خــود و رقــم زدن تجرب در جهــت بهب

ــد. ــاش کنی ــدگان آن ت بازدیدکنن
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