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ــل robots.txt در چــه  ــه فای ــد ک ــا می دانی ــد؟ آی ــورد Robots.txt چــه می دانی در م
ــه معرفــی و  ــه ب ــن مقال ــا در ای ــراه باشــید ت ــروب هم ــا مدی ــرد دارد؟ ب مــواردی کارب
ــه مهــم کــه فایــل Robots.txt چیســت و چــه نقشــی در بحــث  بررســی ایــن مقول

بهینه ســازی ســایت ها در موتورهــای جســتجو دارد می پردازیــم.

ــن  ــتجو پررنگ تری ــای جس ــای موتوره ــم، ربات ه ــا می دانی ــه ی م ــه هم ــور ک همانط
ــا  ــتجو را ایف ــای جس ــه موتوره ــایت ب ــک س ــل ی ــی کام ــرای معرف ــن ب ــش ممک نق
می کننــد. گــوگل بــه عنــوان بزرگتریــن مرجــع و گســترده ترین شــبکه در ایــن زمینــه، 
ربات هــای اختصاصــی و عمومــی زیــادی گســترش داده اســت. وب مســترهای موفــق 
همــواره عملکــرد و تغییــرات ایــن ربات هــا را دنبــال کــرده و مطابــق بــا اســتانداردهای 

ــد. ــروی می کنن ــان پیش آن

امــا ایــن ربات هــا بــه چــه صــورت بــه ســایت های گوناگــون دسترســی پیــدا می کنند؟ 
چطــور می تــوان دسترســی ایــن ربات هــا بــه محتــوا یــا صفحــات خاصــی از ســایتمان 
را محــدود کنیــم یــا بــه آن هــا دسترســی کامــل بدهیــم؟ بــرای ایــن مــورد، تکنیکــی 
ســاده و در عیــن حــال فوق العــاده مهــم و حیاتــی وجــود دارد. ایــن تکنیــک، اســتفاده 
از یــک فایــل متنــی موســوم بــه Robots.txt اســت کــه با کمــک آن و درج دســتورات 
ــه ایجــاد دسترســی یــا محدودســازی  تحــت وب می تــوان کارهــای مختلفــی از جمل

ربــات موتورهــای جســتجو را انجــام داد.

ــرفت  ــدی در پیش ــیار مفی ــش بس ــد نق ــل می توان ــن فای ــازی ای ــت و بهینه س اهمی
ســایت اینترنتــی شــما داشــته باشــد و درســت برعکــس، بی توجهــی و بی دقتــی در 
کار بــا آن، ممکــن اســت بــه راحتــی رتبــه ســایت شــما را چندیــن برابــر بدتــر کنــد. 
مــا در ایــن مقالــه قصــد داریــم تــا شــما را بــا ماهیــت فایل هــای Robots.txt آشــنا 
کــرده و اهمیــت بســیار زیــاد آن هــا بــرای کســب موفقیــت بهتــر در فرآیندهــای ســئو 

بــه شــما بازگــو کنیــم.

بیشتر بدانید: موتورهای جستجو چگونه کار می کنند؟
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فایل Robots.txt چیست؟
یــک Robots.txt درواقــع یــک فایــل متنــی ســاده اســت کــه در مســیر اصلــی فضــای 
ــت  ــرد. در حقیق ــرار می گی ــوری )Root Directory( ق ــا روت دایرکت ــما ی ــایت ش س
ــدود  ــای مح ــی و بخش ه ــل دسترس ــای قاب ــی بخش ه ــل معرف ــن فای ــه ای وظیف
 Web( شــده بــرای دسترســی ربات هــا یــا بــا تعریفــی دقیق تــر، خزنــدگان ســطح وب
Crawlers( کــه از ســوی موتورهــای جســتجو بــه منظــور بررســی و ثبــت اطالعــات 

ــد. ــد می باش ــده ان ــاد ش ــایت ها ایج س

بــا درج دســتوراتی خــاص در ایــن فایــل، شــما می توانیــد بــه ربات هــای موتورهــای 
ــایت  ــای س ــدام بخش ه ــا و ک ــدام فایل ه ــات، ک ــدام صفح ــه ک ــد ک ــتجو بگوئی جس
ــه  ــد. ب ــده بگیرن ــات را نادی ــدام صفح ــد و ک ــس کنن ــا را ایندک ــده و آن ه ــما را دی ش
ــورد  ــا آن برخ ــتجو ب ــای جس ــای موتوره ــه ربات ه ــزی ک ــن چی ــر، اولی ــارت دیگ عب
ــل،  ــن فای ــا ای ــی ب ــه محــض رویاروی ــل Robots.txt اســت. ب ــن فای ــد، همی می کنن
خزنــدگان ســطح وب شــروع بــه بررســی محتــوا و لیســت داخــل ایــن فایــل کــرده تــا 

ــد. ــدا کنن ــی را پی ــل دسترس ــای قاب بخش ه

همانطــور کــه گفتــه شــد، ایــن فایــل بایــد در روت اصلــی هاســت شــما قــرار بگیــرد. 
در ایــن حالــت آدرس دسترســی بــه ایــن فایــل بــه صــورت زیــر خواهــد بــود :

www.YourWebsite.com/robots.txt
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اگر سایت شما فایل robots.txt را نداشته باشد چه اتفاقی می افتد؟
اگــر ایــن فایــل در هاســت ســایت شــما آپلــود نشــده باشــد، خزنــدگان و ربات هــای 
موتورهــای جســتجو امــکان دسترســی بــه تمــام صفحــات عمومــی را خواهنــد داشــت 

و قــادر هســتند تــا تمــام محتــوای ســایت شــما را ایندکــس کننــد.

اگر فایل robots.txt به درستی تهیه و آپلود نشود چه می شود؟
نتیجــه ایــن مــورد بســتگی بــه نــوع مشــکل خواهــد داشــت. اگــر فایــل مذکــور بــا 
فرمــت اســتاندارد و صحیــح ایجــاد نشــده باشــد و یــا اطالعــات و دســتورات داخل آن 
قــادر بــه شناســایی نباشــند، ربات هــای موتورهــای جســتجو همچنــان بــه دسترســی 
ــه  ــد. ب ــس کنن ــا را ایندک ــد آن ه ــه داده و می توانن ــما ادام ــایت ش ــات س ــه اطالع ب
ــق و  ــتور دقی ــه دس ــد ک ــار می دهن ــر رفت ــی تغیی ــط زمان ــا فق ــر، ربات ه ــارت دیگ عب
منطبــق بــا آن رفتــار را از طریــق متــون داخــل ایــن فایــل دریافــت کــرده باشــند. در 
ــه رفتــار طبیعــی خــود یعنــی بررســی و ایندکــس کــردن  غیــر ایــن صــورت آن هــا ب

ــد داد. ــه خواهن ــایت ادام ــای س ــام بخش ه تم

robots.txt برخی از مهم ترین دالیل استفاده از
 

1. بــا کمــک ایــن فایــل می تــوان دسترســی موتورهــای جســتجو را مدیریــت 
د کر

ــه صفحــات، فایل هــا و  ــدگان موتورهــای جســتجو ب ــردن دسترســی خزن محــدود ک
محتــوای انتخابــی ســایت ها رایج تریــن دلیــل اســتفاده از فایــل robots.txt اســت.

اگــر بــرای شــما ایــن ســؤال پیــش آمــده اســت کــه چــرا بایــد بعضــی از صفحــات یــا 
فایل هــا را ایندکــس نکنیــم، در جــواب بایــد گفــت کــه در بســیاری از مــوارد، ایندکــس 
شــدن و معرفــی شــدن یــک صفحــه یــا فایــل از یــک ســایت در موتورهــای جســتجو 

می توانــد نتایــج نامناســبی بــه همــراه داشــته باشــد.

بــه عنــوان مثــال شــاید یــک وب مســتر قصــد انتشــار مطلبــی خــاص را داشــته باشــد 
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کــه مخاطبیــن آن مطلــب نیــز افــرادی خــاص و منتخــب هســتند. ایــن مطلــب ممکن 
ــض  ــتجو را نق ــای جس ــن موتوره ــی از قوانی ــرایطی، برخ ــی ش ــاظ بعض ــت از لح اس
کنــد و یــا شــامل محتوایــی باشــد کــه امــکان معرفــی آن بــه صــورت عمومــی وجــود 
ــی  ــل Robots.txt دسترس ــک فای ــا کم ــوان ب ــورت می ت ــن ص ــد. در ای ــته باش نداش

موتورهــای جســتجو بــه ایــن صفحــات یــا فایل هــا را محــدود کــرد.

از بارزتریــن مثال هــا در ایــن زمینــه، ســایت های اشــتراک فایــل غیرقانونــی از 
ــه  ــن ســایت ها اجــازه دسترســی ب ــی از ای ــت هســتند. خیل ــه ســایت های تورن جمل
محتــوای داخلیشــان را بــه ربات هــای موتورهــای جســتجو نمی دهنــد و بــه جــای آن 
جســتجوگر داخلــی خودشــان را بــه کاربــران پیشــنهاد می کننــد. چــون اگــر محتــوای 
ــه  ــه خاطــر ارائ ــن ســایت ها ب ــن ســایت ها توســط ربات هــا شناســایی شــوند، ای ای
محتــوای غیرقانونــی نــه تنهــا رتبــه و جایــگاه خــود را در موتورهــای جســتجو از دســت 
می دهنــد، بلکــه مســائل مربــوط بــه حقــوق کپی رایــت و مســائلی از ایــن قبیــل نیــز 

ــد. ــد ش ــان خواه گریبان گیرش

ــه  ــرد بهین ــت عملک ــه اف ــد ب ــل robots.txt می توان ــتفاده از فای ــدم اس 2. ع
ســایت دامــن بزنــد

ــزاران  ــه ه ــزرگ، روزان ــد و ب ــایت های پربازدی ــژه وب س ــه وی ــال ب ــایت های فع وب س
ــد و  ــورد بازدی ــتجو م ــای جس ــمت موتوره ــون از س ــای گوناگ ــط ربات ه ــار توس ب
ــده )Crawler( طــی یــک  ــه اصطــالح خزن ــا ب ــات ی ــد. هــر رب ــرار می گیرن بررســی ق
فرآینــد دومرحلــه ای )بررســی و ســپس ایندکــس( اقــدام بــه جمــع آوری اطالعــات از 
ــما  ــایت ش ــای س ــام بخش ه ــی تم ــامل بررس ــد ش ــن فرآین ــد. ای ــایت ها می کن س
ــه  ــات شــروع ب ــا هــزاران رب ــه صدهــا ی ــه صــورت روزان اســت. حــاال فــرض کنیــد ب
ــد و در ایــن صــورت، عملکــرد  بررســی و جمــع آوری اطالعــات از ســایت شــما می کنن
بهینــه ســایت شــما و ســرعت بارگــذاری اطالعــات آن بــرای مرورگرهــا تحت الشــعاع 

قــرار خواهــد گرفــت.

بدیهی ســت کــه رفــت و آمــد ایــن حجــم از ربات هــا می توانــد تــا حــد قابــل توجهــی 
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بازدهــی کلــی ســایت را بــا شــرایط نامناســبی همــراه کنــد. البتــه اگرچــه ایــن موضوع 
ــد امــا  ــه چشــم می آی ــر ب ــد بســیار کمت ــری دارن ــد کمت ــرای ســایت هایی کــه بازدی ب
ــد از  ــک بازدی ــه ترافی ــد روزان ــود بای ــودی خ ــه خ ــه ب ــد ک ــایت های پربازدی ــرای س ب
ســمت هــزاران کاربــر را هنــدل کننــد، اضافــه شــدن ترافیــک زیــاد ایــن ربات هــا نیــز 

ممکــن اســت دردسرســاز باشــد.

در ایــن مواقــع اغلــب وب مســترها بــه راحتــی و بــا اســتفاده از robots.txt دسترســی 
ربات هــای موتورهــای جســتجو را بــه بخش هــای مختلــف و مشــخص شــده ای کــه 
اهمیــت چندانــی بــرای ســئو و کســب رتبــه در موتورهــای جســتجو ندارنــد را محــدود 
ــت  ــبک تری فعالی ــک س ــا ترافی ــایت ب ــرور س ــا س ــه تنه ــت ن ــن حال ــد. در ای می کنن
خواهــد کــرد، بلکــه مراحــل بررســی و جمــع آوری اطالعــات و ســپس ایندکــس کــردن 

آن هــا توســط ربات هــا نیــز بــه مقــدار بســیار زیــادی ســریع تر خواهــد شــد.

ــردی  ــا کارب ــت لینک ه ــد در مدیری ــل robots.txt می توان ــتفاده از فای 3. اس
باشــد

از دیگــر مزایــای اســتفاده از robots.txt امــکان مدیریــت لینک هــا و آدرس صفحــات 
ــات  ــازی آدرس صفح ــوان مخفی س ــا عن ــئله ای ب ــئو مس ــث س ــت. در بح )URL( اس
ــرای  ــئو ب ــک س ــی تکنی ــع نوع ــث درواق ــن بح ــود دارد. ای ــا URL Cloacking وج ی
پنهــان کــردن آدرس صفحــات از دیــد کاربــران و یــا موتورهــای جســتجو اســت. بــا 
ــرده و آدرس آن هــا  ــت ک ــن مــدل لینک هــا را مدیری ــوان ای کمــک robots.txt می ت

را پنهــان کــرد.

بیشــترین کاربــرد ایــن مــورد در اســتفاده از لینک هــای مربــوط بــه بحــث »سیســتم 
ــت، شــما  ــا »Affiliate Marketing« می باشــد. در ایــن حال همــکاری در فــروش« ی
 Affiliate ــوان ــا عن ــه ب ــتم Affiliate ک ــده در سیس ــاد ش ــای ایج ــد لینک ه می توانی
ــا  ــد ت ــی کنی ــا را مخف ــرده و آدرس آن ه ــت ک ــوند را مدیری ــناخته می ش Links ش

کاربــران بــه نوعــی مجبــور بــه کلیــک روی آن هــا شــوند.
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توجــه کنیــد کــه ایــن تکنیــک فقــط بایــد توســط افــراد حرفــه ای انجــام شــود. چراکــه 
ــه  ــی ک ــت و در صورت ــیاه اس ــئوی کاله س ــای س ــی از تکنیک ه URL Cloacking یک
بــه درســتی آن را پیاده ســازی نکنیــد، متهــم بــه نقــض قوانیــن موتورهــای جســتجو 

شــده و شــامل جریمه هــای گــوگل خواهیــد شــد.

بیشتر بدانید: آشنایی با خطاهای گوگل وبمستر تولز و راهنمای رفع آنها

 

 

فایل robots.txt چگونه کار می کند؟
فایــل robots.txt یــک فایــل متنــی بــا ســاختاری ســاده اســت. نحــوه عملکــرد ایــن 
ــن  ــش تعیی ــدی از پی ــات کلی ــام کلم ــرض و ادغ ــتورات پیش ف ــک دس ــا کم ــل ب فای
User- ــه مهم تریــن و رایج تریــن ایــن دســتورات مــواردی مثــل شــده اســت. از جمل

agent ، Disallow ، Allow ، Crawl-delay و Sitemap می باشــند کــه در ادامــه 
ــات آن هــا شــرح می دهیــم. ــا جزئی ــه هریــک از ایــن مــوارد را ب ــه صــورت جداگان ب

ــت  ــی اس ــا و خرندگان ــردن ربات ه ــخص ک ــرای مش ــتور ب ــن دس User-agent: ای
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ــن  ــا ای ــر. ب ــا خی ــند ی ــته باش ــایت را داش ــای س ــه بخش ه ــی ب ــکان دسترس ــه ام ک
دســتورالعمل می تــوان بــه تمــام ربات هــا دسترســی داد و یــا بــا اضافــه کــردن نــام 
ــرد. ــا محــدود ک ــف را داد ی ــات دسترســی های مختل ــه آن رب ــی خــاص، فقــط ب ربات

مثــال: یــک ربــات وارد ســایت شــما شــده و قصــد بررســی و جمــع آوری اطالعــات از 
ــن  ــال www.example.com/test.html را دارد. ای ــرای مث ــاص ب ــه خ ــک صفح ی
 robots.txt ربــات قبــل از اینکــه ایــن صفحــه را مــورد بررســی قــرار دهــد، ابتــدا فایــل

را چــک می کنــد. بــرای مثــال محتویــات داخــل ایــن فایــل بــه صــورت زیــر اســت:

* :User-agent

ــل  ــایت قاب ــن س ــای ای ــام بخش ه ــه تم ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای User-agent: * ب
ــر  ــا اگ ــت. ام ــتجو اس ــای جس ــدگان موتوره ــا و خزن ــام ربات ه ــرای تم ــترس ب دس
ــات خــاص تعییــن  ــک رب ــرای ی ــات خــود را فقــط ب ــه اطالع ــد ک ــن را داری قصــد ای

ــد. ــذاری کنی ــه جــای ســتاره جایگ ــات را ب ــق آن رب ــام دقی ــد ن ــد بای کنی

ــه  ــوگل حــق دسترســی ب ــات گ ــط رب ــال فق ــن مث ــد. در ای ــت کنی ــر دق ــال زی ــه مث ب
ــایت را دارد : ــات س صفح

User-agent: Googlebot

ــا  ــه User-agent ی ــوان ب ــتورالعمل می ت ــن دس ــک ای ــا کم Disallow و Allow: ب
ــایت را  ــای س ــدام بخش ه ــه ک ــرد ک ــخص ک ــده مش ــن ش ــای تعیی ــان ربات ه هم
بررســی و ایندکــس کننــد یــا نکننــد. همانطــور کــه مشــخص اســت، کــد Allow بــه 
منزلــه ایجــاد دسترســی و کــد Disallow بــه منزلــه محدودســازی دسترســی ربات هــا 

ــوند. ــتفاده می ش اس

مثــال: اگــر فقــط دســتور »Disallow: /« را در فایــل robots.txt درج کــرده باشــید، 
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ــن  ــد هیــچ صفحــه ای از ای ــد کــه آن هــا نبای ــه ربات هــا اعــالم می کنی ــا ایــن کار ب ب
ســایت را بازدیــد، بررســی یــا ایندکــس کننــد. همچنیــن اگــر می خواهیــد بــه همــه 

آن هــا دسترســی کامــل داده باشــید بایــد از دســتور  »Allow: /« اســتفاده کنیــد.

ــایت  ــده س ــخص ش ــات مش ــا و صفح ــیرها، آدرس ه ــا، مس ــد فایل ه ــما می توانی ش
ــل  ــا قاب ــن بخش ه ــط ای ــا فق ــد ت ــن کنی ــی تعیی ــوارد انتخاب ــوان م ــه عن ــود را ب خ

ــد: ــت کنی ــر دق ــه ســاده زی ــه نمون ــا برعکــس. ب دسترســی باشــند ی

/Disallow: /wp-admin

/Allow: /contact

طبــق مثــال بــاال، مســیر ورودی بــه پنــل مدیریتــی وردپــرس بــرای دسترســی ربات هــا 
محــدود شــده اســت امــا صفحــه Contact یــا همــان صفحــه ارتبــاط بــا مــا قابــل 
ــوع  ــن ن ــریع ای ــت و س ــی راح ــوان خیل ــق می ت ــن طری ــه همی ــت. ب ــترس اس دس

ــرد. ــت ک ــی ها را مدیری دسترس

نمونه هایی رایج از این دستورالعمل ها :
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Crawl-delay: شــما قــادر هســتید تــا بــا درج دســتورالعمل Crawl-delay یــا نــرخ 
تأخیــر، ربات هــای موتورهــای جســتجو را مجبــور کنیــد تــا بــرای بررســی و ایندکــس 
کــردن صفحــات شــما بــه نوبــت، بــه مقــدار زمــان مشــخص شــده توســط شــما صبــر 
کننــد. البتــه قابــل ذکــر اســت کــه ایــن دســتورالعمل روی بعضــی از ربات هــا از جملــه 
مهمتریــن آن هــا ربــات گــوگل یــا Googlebot قابــل اســتفاده نیســت. بــرای اینکــه 
ــد از کنســول جســتجوی  ــد، می توانی ــز فعــال کنی ــات گــوگل نی ــن قابلیــت را در رب ای
ــرای  ــورد را ب ــن م ــه ای ــوط ب ــان مرب ــرخ زم ــوگل )Google Search Console( ن گ

ربــات گــوگل از بخــش تنظیمــات ســایت )Site Settings( تغییــر دهیــد.

هــدف از ایــن کار کاهــش تعــداد درخواســت های پیاپــی ربات هــا بــه ســرور ســایت 
شــما اســت. چنیــن اقدامــی بــه تســهیل فرآیندهــای ایندکــس شــدن کمــک زیــادی 
می کنــد. بــرای اســتفاده از ایــن دســتور می توانیــد در فایــل متنــی robots.txt متــن 

زیــر را قــرار دهیــد :

10 :crawl-delay

ــای  ــای موتوره ــه ربات ه ــع ب ــما درواق ــد در robots.txt ش ــن ک ــرار دادن ای ــا ق ب
جســتجویی همچــون Yahoo و Bing اعــالم می کنیــد کــه بعــد از هــر یــک ایندکــس، 
ــرای  ــد ب ــن ک ــد. ای ــری را ایندکــس کنن ــرده و مجــددًا صفحــه دیگ ــر ک ــه صب 10 ثانی
ــن دســتور  ــا درج ای ــد. ب ــل می کن ــاوت عم ــی تف ــا کم ــور جســتجوی Yandex ب موت
در robots.txt موتــور جســتجوی Yandex هــر 10 ثانیــه یــک بــار بــه کل صفحــات 
ســایت دسترســی پیــدا خواهــد کــرد. بــا تغییــر عــدد 10 بــه دیگــر اعــداد، می توانیــد 

مــدت زمــان مربوطــه را کــم یــا زیــاد کنیــد.

نکتــه: توجــه کنیــد کــه اســتفاده از دســتورالعمل crawl-delay ممکــن اســت در همــه 
حــاالت نتیجــه مناســب بــه همــراه نداشــته باشــد. بــه عنــوان مثــال اگــر شــما نــرخ 
تأخیــر ربات هــا را روی ده ثانیــه قــرار دهیــد، موتورهــای جســتجو بــه صــورت روزانــه 
می تواننــد فقــط نزدیــک بــه 8600 صفحــه از ســایت شــما را بررســی و ایندکــس کننــد. 
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اگرچــه ایــن مقــدار بــرای ســایت های نــه چنــدان بــزرگ مقــدار کمــی نیســت، امــا 
ــدام مناســبی  ــد اق ــوای متعــددی دارن ــاد و محت ــرای ســایت هایی کــه صفحــات زی ب
نمی باشــد. بنابرایــن قبــل از اســتفاده از ایــن مــورد بــه ایــن مســئله دقــت کافــی را 

داشــته باشــید.

ــد  ــه نقشــه ســایت در robots.txt می توانی ــوط ب ــا تعییــن دســتور مرب Sitemap: ب
ــه  ــما را از چ ــایت ش ــه س ــل XML نقش ــه فای ــد ک ــتجو بفهمانی ــای جس ــه موتوره ب
ــرای ثبــت کــردن  ــه آن دسترســی داشــته باشــند. اگرچــه ب مســیری پیــدا کــرده و ب
نقشــه ســایت در موتورهــای جســتجو ابزارهــای انحصــاری خاصــی وجــود دارد، ولــی 
ایــن راه نیــز یکــی از روش هــای ســاده و کــم دردســر بــرای ایــن مســئله اســت. البتــه 
ــل  تحــت هــر شــرایطی، اســتفاده از ابزارهــای وب مســتری موتورهــای جســتجو مث
Google Webmaster Tools اولویــت بســیار بیشــتری خواهــد داشــت. امــا اگــر 
ــل  ــر را در فای ــتوری زی ــد دس ــت ک ــد، کافیس ــاده تر داری ــاب راه س ــه انتخ ــم ب تصمی

ــد : ــه کنی robots.txt اضاف

Sitemap: https://example.com/sitemap.xml

همانطــور کــه پیداســت، بایــد مثــل نمونــه بــاال، آدرس دقیــق نقشــه ســایت خــود را 
بــه صــورت صحیــح در ایــن الیــن وارد کنیــد.

 
نکتــه بســیار مهــم: محتــوای فایــل robots.txt بــه بزرگــی یــا کوچکی حروف حســاس 
ــد  ــرار دهی ــن ق ــد Disallow: /File.php را در مت ــما ک ــر ش ــال اگ ــرای مث ــت. ب اس
فقــط در صورتــی کــه فایلــی بــا عنــوان File.php در آن مســیر وجــود داشــته باشــد 
file. ــام ــا ن محدودیــت روی آن اعمــال می شــود؛ امــا اگــر فایــل مــورد نظــر شــما ب
php ذخیــره شــده باشــد، هیــچ محدودیتــی روی آن قــرار نخواهــد گرفــت. همچنیــن 
قابــل ذکــر اســت کــه نــام خــود فایــل robots.txt نیــز بــه بزرگــی و کوچکــی حــروف 
ــورت  ــه ص ــًا ب ــک و دقیق ــروف کوچ ــا ح ــد ب ــًا بای ــل حتم ــن فای ــت. ای ــاس اس حس

robots.txt ذخیــره شــود.
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چطور یک فایل robots.txt بسازیم؟
ــی  ــن فایل ــن چنی ــش از ای ــه پی ــوید ک ــن ش ــل، اول مطمئ ــن فای ــاخت ای ــل از س قب
در ســرور ســایت شــما ایجــاد نشــده باشــد. بــرای اینکــه از ایــن مــورد آگاه شــوید، 
ــپ  ــای آن /robots.txt را تای ــرده و در انته ــود را وارد ک ــایت خ ــت آدرس س کافیس

ــد. ــر بزنی کــرده و اینت

www.Modireweb.com/robots.txt :یعنی به این صورت

ــن  ــی چنی ــوید یعن ــه ش ــا ارور 404 مواج ــه ب ــن صفح ــردن ای ــاز ک ــورت ب ــر در ص اگ
فایلــی ســاخته نشــده اســت. امــا در صورتــی کــه بعــد از وارد شــدن بــه ایــن صفحــه 
بــا کدهــای User-agent و ... مواجــه شــدید، یعنــی ســایت شــما ایــن فایــل را دارد. 
ــه  ــود، ب ــایت خ ــت س ــل هاس ــرل پن ــا کنت ــق FTP و ی ــد از طری ــت بای ــن حال در ای
ــدا  ــل robots.txt را پی ــت فای ــی هاس ــه و در روت اصل ــل رفت ــت فای قســمت مدیری
کنیــد. ســپس بایــد آن را توســط یــک ویرایشــگر متنــی آنالیــن اجــرا کــرده و آن را 
ــر  ــرده و روی کامپیوت ــود ک ــل را دانل ــن فای ــد ای ــن می توانی ــد. همچنی ــش کنی ویرای
ــی جایگزیــن  ــل قبل ــا فای ــره شــده را ب ــد و در نهایــت فایــل ذخی خــود ویرایــش کنی

کنیــد.

همچنیــن اگــر ایــن فایــل در هاســت ســایت شــما پیــدا نشــد، خیلــی راحــت یــک 
ــا  ــام robots )ب ــا ن ــازید و آن را ب ــدوز بس ــق Notepad وین ــی txt از طری ــل متن فای
حــروف کوچــک( ذخیــره کنید. ســپس دســتورات مورد نیــاز خــود را درون آن قــرار داده 
و فایــل را ذخیــره ســازی کنیــد. در نهایــت، فایــل آمــاده شــده را از همــان روش هــای 
ــی  ــل هاســت( در روت اصل ــرل پن ــل منیجــر کنت ــا فای ــق FTP ی ــه شــده )از طری گفت

ســایت آپلــود کنیــد.

چطــور فایــل robots.txt خودمــان را تســت کــرده و از عملکــرد صحیــح آن 
مطمئــن شــویم؟

در حالــت عــادی و بــا بــاز کــردن آدرس فایــل robots.txt و بررســی دســتی دســتورات 
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ــا راه  ــوید. ام ــن ش ــتورات مطمئ ــودن دس ــح ب ــت صحی ــد از صح ــل آن می توانی داخ
ــل robots.txt کنســول جســتجوی گــوگل  ــزار تســت فای ــر اســتفاده از اب ــه ای ت حرف

اســت. راهنمایــی بیشــتر:

برای این منظور ابتدا وارد سایت Google Search Console شوید
روی بخش robots.txt Tester کلیک کنید

گزینه Test را انتخاب کنید
ــه  ــه دکم ــگ Test ب ــه قرمزرن ــد، دکم ــته باش ــود نداش ــل وج ــکلی در فای ــر مش اگ
ــود،  ــده ش ــل دی ــرادی در فای ــر ای ــا اگ ــد. ام ــدا می کن ــر پی ــبزرنگ Allowed تغیی س

ــود. ــخص می ش ــده و مش ــت ش ــکل دار هایالی ــتور( مش ــن )دس الی

همچنیــن بــا کمــک ایــن ابــزار گــوگل می تــوان از قابلیت هــای دیگــری نیــز بهره منــد 
شــد. مثــالً می توانیــد از بخــش URL Tester آدرس صفحــات ســایت خــود را آنالیــز 

کــرده تــا متوجــه شــوید کــدام یــک از آن هــا بــرای ربات هــا مســدود شــده هســتند.

همچنیــن ایــن ابــزار یــک ویرایشــگر آنالیــن نیــز می باشــد کــه می توانیــد محتویــات 
آن را بــا اســتانداردهای پیشــنهادی تغییــر دهیــد. امــا فرامــوش نکنیــد کــه بــه منظــور 
اعمــال ایــن تغییــرات در ســایت خــود، بایــد محتــوای ویرایــش شــده جدیــد را بــا 
محتــوای متنــی قبلــی موجــود در robots.txt حــال حاضــر در هاســت خــود جایگزین 

. کنید

Google Search Console در robots.txt Tester آموزش پیدا کردن
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)Allowed( و تأیید مجوز robots.txt مشکل نداشتن کدهای دستوری در
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)Disallowed( و عدم تأیید مجوز robots.txt مشکل داشتن کدهای دستوری در

گــوگل بــرای ایــن موضــوع تدابیــر ســاده ای اندیشــیده اســت. کافیســت بعــد از اعمال 
تغییــرات و ویرایــش متــن فایــل robots.txt بــا کمــک ایــن ابــزار، فرآینــد مذکــور را 
ــا بــه بخــش بعــدی  ــا تأییــد کــردن )کلیــک روی دکمــه Submit( ادامــه دهیــد ت ب
هدایــت شــوید. در بخــش بعــد کــه شــامل 3 بخــش اســت، شــما می توانیــد فایــل 
ــد را  ــل جدی ــد فای ــپس بای ــد. س ــود کنی ــد را دانل ــده جدی ــش ش robots.txt ویرای
بــا فایــل قبلــی در هاســت خــود جایگزیــن کنیــد. بعــد از ایــن کار مجــددًا بــه ایــن 
صفحــه برگشــته و گزینــه Submit نهایــی را بزنیــد تــا بــه گــوگل اطــالع دهیــد کــه 

فایــل مــورد نظــر بروزرســانی شــده اســت.
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شرایط Robots.txt در وردپرس به چه صورت است؟
 Wordpress تمــام مــواردی کــه در بــاال گفته شــد، بــرای سیســتم مدیریــت محتــوای
نیــز صــدق می کنــد. امــا چنــد نکتــه راجــع بــه وردپــرس در ایــن زمینــه وجــود دارد 

کــه دانســتن آن هــا خالــی از لطــف نیســت.

نکته اول:
wp- ــان ــا هم ــرس ی ــی وردپ ــل مدیریت ــه پن ــه صفح ــد ک ــته پیشــنهاد میش در گذش
admin را از طریــق فایــل robots.txt بــرای دسترســی ربات هــا مسدودســازی کنیــم. 
امــا بعــد از بروزرســانی وردپــرس در ســال 2012 ایــن مســئله دیگــر اهمیتــی نداشــت. 
چــرا کــه وردپــرس در سیســتم جدیــد خــود قابلیتــی پیش فــرض بــه تــگ هــدر فایــل 
ــازی  ــتور مسدودس ــگ noindex و دس ــه در آن ت ــود ک ــرده ب ــه ک robots.txt اضاف
دسترســی )disallow( گنجانــده شــده بــود. بنابرایــن در حــال حاضــر بــدون نیــاز بــه 
ــه صــورت خــودکار از لیســت  مــورد خاصــی، صفحــه مدیریتــی پنــل ســایت شــما ب

ــود. ــذف می ش ــتجو ح ــای جس ــای موتوره ایندکس ه
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نکته دوم:
robots. بــه صــورت پیش فــرض یک فایــل Wordpress سیســتم مدیریــت محتــوای
Virtual robots. ــا ــام فایــل مجــازی robots.txt ی ــا ن ــل ب ــه از ایــن فای txt دارد ک
ــورت  ــه ص ــد ب ــما نمی توانی ــه ش ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــن ب ــود. ای ــاد می ش txt ی
مســتقیم ایــن فایــل را پیــدا کــرده و آن را ویرایــش کنیــد. تنهــا راهــی کــه بتــوان ایــن 
http://www.( ــاز کــردن آدرس مســتقیم آن در مرورگرهــا فایــل را مشــاهده کــرد ب

example.com/robots.txt( اســت.

ــرس  ــازی در وردپ ــل robots.txt مج ــود در فای ــرض موج ــتورالعمل های پیش ف دس
شــامل مــوارد زیــر اســت :

* :User-agent

/Disallow: /wp-admin

Allow: /wp-admin/admin-ajax.php

در ایــن حالــت ربات هــا بــه صفحــه admin-ajax.php دسترســی دارنــد. اگــر 
می خواهیــد بــدون دســتکاری خاصــی ایــن حالــت را نیــز غیرفعــال کنیــد، بایــد بــه 
 Search Engine Visibility رفته و گزینــه wp-admin تنظیمــات وردپرس در صفحــه

را فعــال کنیــد تــا دسترســی تمامــی ربات هــا بــه ســایت شــما مســدود شــود.

چطور باید فایل robots.txt در وردپرس را ویرایش کرد؟
طبــق چیــزی کــه گفتــه شــد )عــدم امــکان ویرایــش مســتقیم فایــل robots.txt در 
وردپــرس( تنهــا راهــی کــه بتــوان فایــل robots.txt را ویرایــش کــرد ســاختن یــک 
ــی هاســت ســرور ســایت اســت.  ــود کــردن آن در روت اصل ــد از آن و آپل فایــل جدی
درواقــع وقتــی یــک فایــل جدیــد بــا ایــن عنــوان ســاخته شــود، وردپــرس بــه صــورت 

ــد. ــال می کن ــل مجــازی robots.txt را غیرفع خــودکار فای
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نکات مهم فایل robots.txt در رابطه با سئو
همانطــور کــه اســتفاده از دســتورات robots.txt در خیلــی از مواقع پیشــنهاد می شــود 
و بــرای کمپیــن ســئوی ســایت شــما تأثیــر مناســبی نیــز خواهــد داشــت، زیــاده روی 
ــن  ــه همی ــد نتیجــه عکــس داشــته باشــد. ب ــز می توان ــردن در آن نی ــا اشــتباه ک و ی
منظــور نــکات زیــر را بــه طــور دقیــق مطالعــه کــرده و بــا توجــه بــه ایــن مــوارد یــک 

فایــل robots.txt مناســب و منطبــق بــا اســتانداردهای ســئو تهیــه کنیــد :

قبــل از هرچیــز فایــل robots.txt خــود را بررســی و تســت کنیــد تــا مطمئــن شــوید 
بخــش مهمــی از ســایت شــما از طریــق آن مســدود نشــده باشــد.

ــه  ــد ک ــوش نکنی ــد. فرام ــدود نکنی ــم CSS و JS را مس ــه های مه ــا و پوش فایل ه
ــس  ــی و ایندک ــایت را بررس ــک س ــر ی ــک کارب ــگاه ی ــت از ن ــوگل درس ــای گ ربات ه
ــر فایل هــای مشــابه  ــر برخــی از فایل هــای CSS و JS و دیگ ــد. در نتیجــه اگ می کنن
را بــالک کنیــد، ممکــن اســت ســایت شــما بــه صــورت مناســب بارگــذاری نشــود و 
ــر  ــدن دیگ ــس ش ــده و در ایندک ــا ش ــاد خط ــث ایج ــد باع ــز می توان ــئله نی ــن مس ای

ــر منفــی بگــذارد. صفحــات ســایت شــما تأثی
اگــر از WordPress اســتفاده می کنیــد، نیــازی بــه مسدودســازی مســیرهایی همچون 
wp-admin و پوشــه های wp-include نیســت. وردپــرس بــه صــورت اتوماتیــک این 

کار را از طریــق تگ هــای متــا انجــام می دهــد.
ــد.  ــن نکنی ــاص تعیی ــای خ ــرای ربات ه ــادی ب ــاص زی ــتورات خ ــد دس ــعی کنی س
 * :User-agent ــا کمــک کــد ــد آن را ب ــر دســتور خاصــی داری پیشــنهاد می شــود اگ

ــد. ــال کنی ــا اعم ــی ربات ه روی همگ
اگــر مایلیــد کــه بعضــی از صفحــات ســایت شــما در موتورهــای جســتجو ایندکــس 
ــه  ــد. البت ــم از متاتگ هــای هــدر هــر صفحــه اســتفاده کنی نشــوند، پیشــنهاد می کنی
ــرای شــما دشــوار  ــد ب ــا ایــن فرآین ــی کــه تعــداد ایــن صفحــات کــم باشــد ی در حال

نباشــد.

بیشتر بخوانید: گوگل آنالیتیکس و هر آنچه برای کار با آن باید بدانید
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فایل Robots.txt چیست و چه کاربردی در سئوی سایت 
دارد؟
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نتیجه گیری
بحــث robots.txt چیــزی نیســت کــه بخواهیــد وقــت زیــادی روی آن بگذاریــد و یــا 
بــه صــورت مســتمر آن را مــورد آزمــون و خطــا قــرار دهیــد. اگــر نیــاز بــه بهره منــد 
 Google Search شــدن از ایــن قابلیــت داریــد، بهتریــن کار اســتفاده از ابــزار آنالیــن
robots. ــل ــد فای ــر می توانی ــی راحت ت ــزار خیل ــن اب ــه کمــک ای Console اســت. ب

txt خــود را مدیریــت، ویرایــش، اشــکال زدایی و بروزرســانی کنیــد.

ــل  ــا حــد امــکان از بروزرســانی پشــت هــم ایــن فای همچنیــن پیشــنهاد می شــود ت
خــودداری کنیــد. بهتریــن کار ایــن اســت کــه درســت بعــد از ســاخت وب ســایت، یــک 
فایــل کامــل و نهایــی از robots.txt تهیــه کنیــد. بروزرســانی های پیاپــی ایــن فایــل 
ــادی نخواهــد گذاشــت،  ــر زی ــه ظاهــر تأثی ــد فعالیــت ســایت شــما ب اگرچــه در رون
امــا می توانــد منجــر بــه پیچیــده شــدن فرآینــد دسترســی خزنــدگان و ربات هــا بــه 

ســایت شــما شــود.

ــه بزرگتریــن دیتابیــس آنالیــن از ربات هــای موجــود در  ــرای دســتیابی ب پیشــنهاد: ب
ــد. ــک کلیــک کنی ــن لین ــد روی ای موتورهــای جســتجو، می توانی
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