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ــوای  ــد محت ــر می خواهی ــدر آشــنا هســتید؟ اگ ــوگل چق ــات گ ــرد رب ــا نحــوه عملک ب

پربازدیــدی داشــته باشــید، بایــد اصــول مــورد نیــاز بــرای بهبــود عملکــرد ربــات گــوگل 

ــر در  ــل موث ــه عوام ــه ب ــن مقال ــد. در ای ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــود م ــایت خ را در س

خزیــدن ربــات گــوگل در صفحــات وب مــی پردازیــم.

ربــات گــوگل )Googlebot( یــک ربــات خزنــده وب اســت کــه وظیفــه اش جمــع آوری 

اطالعــات صفحــات وب ســایت های گوناگــون و ارســال آن بــه ســرورهای گــوگل جهت 

آپدیــت ایندکــس گــوگل اســت. میــزان حضــور ایــن ربــات در صفحــات وب از اهمیت 

بســزایی بــرای تعییــن کیفیــت محتــوای تولیــد شــده، برخــوردار اســت. جهت ســئوی 

حرفــه ای و اصولــی حتمــا بایــد بــا نحــوه کارکــرد گــوگل بــات آشــنا باشــید.
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وظیفه ربات گوگل چیست؟

در مــورد ربــات گــوگل ممکــن اســت بــا نام هــای متفاوتــی مواجــه شــوید کــه بهتــر 

ــای  ــه معن ــر ب ــا نام هایــی چــون کرال ــات ب ــا آن هــا آشــنا شــوید. از ایــن رب اســت ب

خزنــده، یــا اســپایدر بــه معنــای عنکبــوت، نیــز یــاد می شــود. خزنــده وب یــک ربــات 

اینترنتــی اســت کــه بــه طــور سیســتماتیک شــبکه جهانــی وب را مــرور مــی کنــد و 

معمــواًل توســط موتورهــای جســتجو بــه منظــور نمایــه ســازی وب اداره مــی شــود. 

از ایــن موضــوع بــا عنــوان ایندکــس کــردن یــا فهرســت کــردن نیــز یــاد می شــود.

دو مورد از مهم ترین وظایف گوگل بات شامل موارد زیر است:

موتورهــای جســتجوی وب و برخــی دیگــر از وب ســایت ها از نــرم افــزار خزنــده وب 	 

بــرای بــه روزرســانی محتــوای وب اســتفاده می کننــد.

کرالرهــا، صفحــات وب را پــردازش کــرده و در صورتــی کــه کیفیــت صفحه را مناســب 	 

ببینــد، آن هــا را کپــی و بارگیــری می کننــد. ســپس ایــن صفحــات بارگیــری شــده را 

ــگام  ــا امــکان نمایــش صفحــه، بــه هن ــار موتــور جســتجو قــرار می دهنــد ت در اختی

ــتجوی  ــد جس ــران می توانن ــب کارب ــن ترتی ــود. بدی ــم ش ــران فراه ــتجوی کارب جس

کارآمدتــری داشــته باشــند و بــه ســادگی بــه محتوای مناســب و بــا کیفیت دسترســی 

پیــدا کننــد.
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ــه کاوش  ــدون وقف ــه صــورت مســتمر و ب ــه صفحــه وب را ب ــوگل صفحــه ب ــات گ رب

می کنــد، صفحــات را از نظــر داشــتن لینک هــای جدیــد بررســی کــرده و اطالعــات بــه 

دســت آمــده را ذخیــره می کنــد. گــوگل از خزنده هــای متفاوتــی بــرای ایندکس گــذاری 

ــا و  ــا از مکان ه ــن خزند ه ه ــدام از ای ــر ک ــه ه ــد ک ــتفاده می کن ــات وب اس صفح

ــد. ــی نشــأت گرفته ان ســرورهای متفاوت

 

تشریح نحوه عملکرد خزنده ها از زبان تحلیل گران گوگل

طــی برگــزاری یــک رویــداد عالقــه  مندانــی از سراســر جهــان گــرد هــم آمدنــد تــا بــا 

ویژگی هــای جدیــد گــوگل آشــنا شــوند. جــان مولــر، تحلیل گــر و عضــو تیــم ارتبــاط 

و پشــتیبانی گــوگل کــه مــدرس ایــن دوره بــود، عوامــل و فاکتورهــای موثــر بــر رفتــار 
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ــادی از  ــداد زی ــی در تع ــات گاه ــوگل ب ــرا گ ــه چ ــح داد. اینک ــوگل را توضی ــات گ رب

صفحــات یــک ســایت می خــزد و گاهــی در مــورد یــک ســایت دیگــر اصــال چنیــن 

کاری نمی کنــد.

ــات  ــان مکالم ــه در جری ــوگل آشــنا می شــویم و در ادام ــدن گ ــا بودجــه خزی ــدا ب ابت

ــر بــه کارآمــوزان قــرار خواهیــم گرفــت. ایــن رویــداد و پاســخ هــای مول

بودجه خزیدن گوگل چیست؟

ــا را  ــی رود و آن ه ــات وب م ــه صفح ــه ب ــت ک ــوگل اس ــده گ ــام خزن GoogleBot ن

بــرای اهــداف رتبه بنــدی پیمایــش و نمایــه می کنــد. امــا از آن جــا کــه وب گســترده 

اســت، اســتراتژی گــوگل بــه گونــه ای اســت کــه فقــط قــدرت پیمایــش صفحــات وب 

ــا کیفیــت پاییــن را پیمایــش  ــا کیفیــت باالتــر را دارد و نمی توانــد صفحــات وب ب ب

کنــد.

تعریــف بودجــه خزیــدن طبــق صفحــه توســعه دهنــده گــوگل بــرای وب ســایت هــای 

عظیــم )در میلیون هــا صفحــه وب(:

مقــدار زمــان و منابعــی کــه گــوگل بــرای خزیــدن یــک ســایت اختصــاص مــی دهــد، 

ــه  ــر آنچ ــه ه ــید ک ــته باش ــه داش ــود. توج ــده می ش ــایت نامی ــدن س ــه خزی بودج
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در ســایت شــما پیمــاش شــده اســت، لزومــًا فهرســت نخواهــد شــد. هــر صفحــه 

بایــد ارزیابــی، تلفیــق و بررســی شــود تــا مشــخص شــود کــه آیــا پــس از خزیــدن، 

اســتحقاق نمایــه شــدن را دارد یــا خیــر.

بودجه خزیدن توسط دو عنصر اصلی تعیین می شود:

تقاضــای خــزش )crawl demand(: میــزان آدرس هایــی اســت کــه گــوگل مــی 	 

ــه ازای آن هــا بخــزد. خواهــد در ســایت شــما ب

محدودیــت ظرفیــت خــزش )crawl capacity(: کشــش ســرور شــما بــرای خزش 	 

بــدون مشــکل آدرس هــا چقــدر اســت.
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چه چیزی بودجه خزیدن ربات گوگل را تعیین می کند؟

در رویداد آموزشی گوگل، یکی از توسعه دهندگان به جان مولر گفت:

»مــا ســایتی بــا صدهــا هــزار صفحــه داریــم و مشــاهده کرده ایــم کــه روزانــه حــدود 

ــی  ــرد؛ در حال ــرار می گی ــوگل ق ــات گ ــزش رب ــورد خ ــا م ــات م ــه از صفح 2000 صفح

ــی  ــت. حت ــد اس ــیار کن ــی بس ــایت بزرگ ــن س ــرای چنی ــزش ب ــرعت خ ــن س ــه ای ک

متوجــه شــده ایم کــه بالــغ بــر 60.000 صفحــه از صفحــات مــا یــا کــراول نشــده و یــا 

هنــوز فهرســت و ایندکــس نشــده اســت. بــا اینکــه مــا واقعــا در تــالش بوده ایــم تــا 

پیشــرفت هایی را انجــام دهیــم؛ امــا شــاهد پــرش روزانــه صفحاتمــان نیســتیم. آیــا 

شــما توصیــه ای بــرای اطــالع از افزایــش بودجــه خزنــده فعلــی داریــد؟«

جان مولر پاسخ داد:

» با توجه به توضیحات شما من دو عامل اصلی را بر این امر موثر می دانم:

ــن موضــوع را در  ــا ای ــه حتم ــودن ســرور باشــد ک ــد ب ــل ممکــن اســت کن ــک دلی ی

ــد. ــز می بینی ــده نی ــاری خزن ــای آم گزارش ه
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بنابرایــن اولیــن موضــوع مهمــی کــه باید بــه دنبال آن باشــید، ســرعت ارائــه صفحات 

ســایت بــه گــوگل اســت. ایــن موضــوع مــی توانــد بودجــه خزیــدن ربــات گــوگل را 

تحــت تأثیــر قــرار دهــد و باعــث شــود کــه خزنــده در وب ســایت شــما نگــردد.«

دومیــن دلیــل مهــم دیگــر ایــن کــه چــرا ربــات گــوگل در بســیاری از وب ســایت ها 

نمی خــزد؛ ایــن اســت کــه درمــورد کیفیــت آن هــا بــه طورکلــی قانــع نشــده اســت. 

ایــن چیــزی اســت کــه مــن مشــاهده می کنــم. بــه خصــوص ســایت های جدیــد و 

ــد.« ــرم می کنن ــن مشــکل دســت و پنجــه ن ــا ای ــر ب ــا بیش ت نوپ

جان مولر در ادامه توضیح داد:

ــا را  ــا آن ه ــود و خزنده ه ــزوده می ش ــه وب اف ــادی ب ــیار زی ــات بس ــه صفح »روزان

پیــدا می کننــد. امــا تــا زمانــی کــه مطمئــن نشــوند کیفیــت بــه حــد کافــی مناســب 

ــد. « ــاط می کنن ــه ســازی آن هــا احتی ــدن و نمای اســت، در مــورد خزی
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تشویق گوگل

ــرد و  ــل توجــه دیگــری اشــاره ک ــه قاب ــه نکت ــر در ادامــه صحبــت هــای خــود ب مول

گفــت:

ــوان  ــل خــزش باشــد، مــورد بعــدی کــه می خواهــم عن ــی قاب ــه خوب »اگــر ســایت ب

ــود را  ــایت خ ــا وب س ــد ت ــام دهی ــد انج ــه کاری می توانی ــه چ ــت ک ــن اس ــم ای کن

ــه  ــران ب ــد تشــویق کارب ــزی مانن ــد چی ــن روش می توان ــد. ای ــا دهی ــر ارتق کمــی بهت

بازدیــد از ســایت، تبلیغــات و یــا شــاید یــک همــکاری موقــت بــا شــخص دیگــری 

ــد از ســایت باشــد. جهــت افزایــش بازدی

8



7 فرآیند فروش که به شدت به آنها نیاز دارید

www.modireweb.com

همچنیــن اگــر شــما یــک ســایت تجــاری خصوصــًا یک ســایت تجــاری محلــی کوچک 

ــه  ــد ب ــه عالقه من ــی وجــود داشــته باشــند ک ــی محل ــد، شــاید اتاق هــای بازرگان داری

لینــک دادن بــه وب ســایت شــما باشــند تــا کمــی اطالعــات اضافــی بــه شــما بدهنــد. 

ایــن شــیوه نیــز در افزایــش بازدیــد ســایت شــما و ارزشــمند ســاختن آن بــرای خــزش 

ــه وب ســایت شــما  کرالرهــا مفیــد اســت.به طــوری کــه وقتــی ربات هــای گــوگل ب

ــی  ــت و پذیرفتن ــِک درس ــاری کوچ ــایت تج ــک س ــن ی ــد ای ــد، بگوین ــگاه می کنن ن

اســت و بایــد ســعی کنیــم همــه چیــز را فهرســت بنــدی کنیــم.

کلمات کلیدی قهرمان

کلمــات کلیــدی واقعــی متــن را بــه درســتی پیــدا کــرده و آن هــا را جایگزیــن کنیــد. 

ســپس تغییــرات عملکــرد آن هــا را در Google Analytics مــورد بررســی قــرار دهیــد. 

ایــن تکنیــک نیــز در جهــت بهبــود ســئو ســایت و ارزشــمند ســاختن محتــوا بــرای 

کرالرهــا بــه میــزان قابــل توجهــی اثرگــذار اســت.
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عواملی که بر تعداد صفحات کرال شده تأثیر می گذارد

عوامــل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه می توانــد بــر تعــداد صفحاتــی کــه ربــات گــوگل 

در آن هــا می خــزد، تأثیرگــذار باشــد.

ــک ســرور مشــترک ممکــن اســت  ــان در ی ــک وب ســایت میزب ــال ی ــوان مث ــه عن ب

نتوانــد صفحــات را بــه ســرعت بــه گــوگل ارائــه دهــد. بــه ایــن علــت کــه ممکــن 

اســت ســایت های دیگــری نیــز در ســرور وجــود داشــته باشــند کــه از بیــش از حــد 

از منابــع اســتفاده می کننــد و باعــث کنــد شــدن ســرعت ســرور بــرای هــزاران ســایت 

ــوند. ــود در آن می ش ــر موج دیگ

ــرای یــادآوری ســرعت ارائــه دهنــده ســرور بــه صفحــات وب توصیــه  ــر ب جــان مول

ــی دارد: خوب

ــرا  ــد. زی ــی کنی ــب آن را بررس ــاعت ها و در ش ــد از س ــه بع ــد ک ــت کنی ــًا دق » حتم

بســیاری از خزنــده هــا در ســاعات اولیــه صبــح مــی خزنــد. چــرا کــه در آن ســاعات 

ــت.« ــایت ها اس ــری در س ــدگان کمت ــد کنن ــداد بازدی تع
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علت اهمیت ربات گوگل

ربــات گــوگل را می تــوان ابــزار اصلــی گــوگل بــرای بررســی و درک ســایت ها دانســت. 

ــت  ــر موفقی ــی ب ــه تنهای ــود ب ــا، خ ــتجوی دنی ــور جس ــن موت ــوگل، محبوب تری گ

ــی از  ترافیــک ســایت ها از  ــذار اســت. چــرا کــه حجــم باالی ــر گ ســایت ها بســیار اث

ــای  ــود فعالیت ه ــه می ش ــواره توصی ــن هم ــود. بنابرای ــن می ش ــوگل تامی ــوی گ س

ســئوی ســایت، متمرکــز بــر موتــور جســتجوی گــوگل انجــام شــوند.

ایــن گــوگل اســت کــه کاربــران را بــه ســمت محتــوای شــما هدایــت می کنــد و بــرای 

ایــن منظــور بــه دو چیــز نیــاز دارد:

اول اینکه باید از وجود داشتن محتوای شما آگاه شود.	 

دوم اینکــه بایــد بــه انــدازه کافــی در مــورد محتــوای شــما اطالعــات در دســترس 	 

داشــته باشــد.
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ــد صفحــات  ــدا بای ــده دارد. او ابت ــر عه ــف را ب ــن وظای ــات انجــام ای ــوگل ب ــر گ کرال

ســایت شــما را پیــدا کــرده و بــه گــوگل اطــالع دهــد. ســپس بــا جمــع آوری اطالعــات 

مناســب کمــک می کنــد کــه گــوگل محتــوای شــما را بــه مخاطبــان اصلــی آن متصــل 

کنــد.

بهینه سازی سایت برای گوگل بات

ــن موضــوع  ــت. شــاید ای ــوای شــما را خواهــد یاف ــوگل در هــر حــال محت ــات گ رب

ــازی نیســت کــه شــما کاری انجــام دهیــد.  باعــث شــود فکــر کنیــد پــس دیگــر نی

امــا بایــد بدانیــد هــر چــه زودتــر ایــن اتفــاق بیفتــد بــرای بهبــود وضعیــت انتشــار 

محتــوای شــما مفیدتــر اســت. ســرعت بخشــیدن بــه ایــن فرآینــد مســتلزم انجــام 

مراحلــی در قالــب ســئو می باشــد. ســئو مجموعــه گســترده ای از تکنیک هــا را شــامل 

ــاده تر  ــت س ــا در جه ــن آن ه ــی از مهم تری ــا برخ ــما را ب ــا ش ــه در این ج ــود ک می ش

ــم: ــوگل آشــنا می کنی ــات گ ــردن کار رب ک

انجــام دادن تنظیمــات الزم در داشــبورد وردپــرس: بــا ایــن کار از قابــل مشــاهده . 	

بــودن محتــوا و ســایت خــود بــرای موتورهــای جســتجو اطمینــان حاصــل کنیــد.

عــدم اســتفاده یــا بــه حداقــل رســاندن لینــک هــای نوفالــو )nofollow(: توجــه . 	

کنیــد کــه ایــن دســته از لینک هــا هرگــز نبایــد بــه عنــوان لینــک داخلــی در ســایت 

شــما مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
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ایجــاد یــک نقشــه ســایت بــرای وب ســایتتان: ایــن کار می توانــد باعــث شــود . 	

کــه کرالرهــا بــه ســادگی همــه محتواهــای موجــود در ســایت شــما را پیــدا کننــد. 

بــرای ایــن کار می توانیــد از پالگیــن هایــی ماننــد Yoast SEO کمــک بگیریــد.

	 . Google Search( بهــره گرفتــن از ابزارهــای متنــوع کنســول جســتجوی گــوگل

ــد. ایــن ابزارهــا  ــه کمــک ابزارهــا نقشــه ســایت خــود را ثبــت کنی Console(: ب

همچنیــن در رفــع خطاهــای احتمالــی موجــود در ســایت شــما مفیــد هســتند و 

ــه  ــما ارائ ــه ش ــع آن را ب ــت رف ــای الزم جه ــکل، توصیه ه ــن مش ــورت یافت در ص

ــد داد. خواهن

قــرار دادن لینــک محتــوای جدیــد در صفحــه اصلــی ســایت: بــه گفته جــان مولر . 	

ربات هــای گــوگل در هــر بــار مراجعــه بــه ســایت، صفحــات مهــم و اصلی ســایت را 

مــورد بررســی قــرار می دهنــد. قــرار دادن لینــک محتــوای جدیــد در ایــن صفحــات 

موجــب هدایــت کرالرهــا بــه ســمت آن محتــوا و ایندکــس شــدن آن می شــود.

نشــر محتــوا بــه طــور منظــم: بــا توجــه بــه تعــداد بســیار بــاالی ســایت ها و . 	

صفحــات موجــود در وب، قطعــًا ربات هــای گــوگل محدودیت هــا و اولویت هایــی 

ــه  ــدوده ای ک ــم مح ــه بدانی ــت ک ــوب اس ــد. خ ــات وب دارن ــی صفح ــرای بررس ب

ــزان  ــر از می ــد، متأث ــرار می دهن ــر ق ــد نظ ــایت م ــک س ــی ی ــرای بررس ــا ب کرالره

ــوان  ــس می ت ــوا می باشــد. پ ــی انتشــار محت گســتردگی ســایت و بازه هــای زمان

ــا  ــه ســایت م ــا را ب ــه کرالره ــب، مراجع ــه انتشــار منظــم مطال ــت ک نتیجــه گرف
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افزایــش می دهــد و بــه ایــن ترتیــب ســرعت ایندکــس شــدن مطالــب نیــز بــاال 

مــی رود.

مطالعه بیشتر: فایل Robots.txt چیست و چه کاربردی در سئوی سایت دارد؟

البتــه بــه ایــن موضــوع هــم توجــه داشــته باشــید کــه ســئو بــه معنــای پیــروی از 

ــرد  ــا ف ــک ســایت ی ــه روش ی ــردن ب ــاد ک ــا اعتم ــت و مشــخص و ی ــک روش ثاب ی

ــوع  ــه ن ــته ب ــد بس ــه می توان ــت ک ــی اس ــد منطق ــک فرآین ــئو ی ــت. س ــر نیس معتب

مشــکل شــما منجــر بــه پاســخ هــای متفاوتــی شــود. می توانیــد روش هــای مختلفــی 

ــد. ــرار دهی ــورد اســتفاده ق ــن آن هــا را م ــت بهتری ــرده و در نهای را تســت ک
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بررسی رفتار گوگل بات در سایت شما

بــرای چــک کــردن تعــداد دفعــات خــزش کرالرهــا در ســایت خــود، هــم می توانیــد 

 Crawl از فایل هــای الگ کمــک بگیریــد و هــم می توانیــد ایــن کار را بــا مراجعــه بــه

ــد  ــی مانن ــن ابزارهای ــد. همچنی ــوگل انجــام دهی Section در کنســول جســتجوی گ

ــود عملکــرد خزنده هــا  ــات پیشــرفته تر جهــت بهب ــه امکان ــرای دســتیابی ب Kibana ب

در ســایت شــما، می تواننــد مفیــد واقــع شــوند.

 

جمع بندی

قطعــًا صاحبــان همــه ســایت ها تمایــل دارنــد کــه محتــوای جدیدشــان بــه ســرعت 

ــا حضــور  ــوا ب توســط موتورهــای جســتجو ایندکــس شــود و شــاهد بازخــورد محت

ــا و  ــتی کرالره ــی چیس ــا بررس ــند. ب ــان باش ــد از سایتش ــش بازدی ــران و افزای کارب

چگونگــی عملکــرد آن هــا درمی یابیــم کــه تــا چــه میــزان در بــاال بــردن رتبــه محتــوا 

و ســایت مــا اثرگذارنــد. پــس اگــر می خواهیــد محتــوای پربازدیــدی داشــته باشــید، 

بایــد اصــول مــورد نیــاز بــرای بهبــود عملکــرد ربــات گــوگل را در ســایت خــود مــورد 

توجــه قــرار دهیــد. تولیــد محتــوای جدیــد و ایجــاد تغییــرات فنــی در ســایت، میــزان 

حضــور ایــن ربــات نامحســوس را در ســایت شــما افزایــش داده و بــه همــان نســبت 

نتایــج بهتــری بــه هنــگام جســتجو در موتــور گــوگل خواهیــد گرفــت.
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اگرچــه فاکتورهــای متعــددی از جملــه تعــداد تولیــد محتــوا، اعتبــار دامنــه، کیفیــت 

ــایت در  ــات س ــایر صفح ــه س ــایت و رتب ــوع کاری س ــایت، موض ــات س ــایر صفح س

ــوای  ــا محت ــذار هســتند؛ ام ــد اثرگ ــوگل، درایندکــس شــدن ســریع صفحــات جدی گ

ــت. ــده اس ــه ش ــوارد گفت ــایر م ــه س ــبت ب ــر نس ــر و اثرگذارت ــیار مهم ت ــه، بس صفح

ــه   ای  ــه گون ــر تکنیک هــای ســئو ب ــان ســایت ب ــر خــالف گذشــته کــه تاکیــد صاحب ب

بــود کــه محتواهــای تولیــد شــده از حالــت کاربــر پســند خــارج شــده بودنــد، اکنــون 

می دانیــم کــه اســتفاده از ایــن روش هــا باعــث ایندکــس نشــدن صفحــه و یــا حتــی 

ــی شــدن آن می شــود. پنالت
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