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شــما از طریــق اســکیما مــی  توانیــد خــود را بیشــتر بــه گــوگل شناســانده و در نتایــج 
جســتجو بیشــتر دیــده شــوید. مقالــه اســکیما چیســت کمــک مــی کنــد، تا بــا اهمیت 
نشــانه گــذاری ســایت و تعامــل بهتــر وب ســایت هــا بــا موتــور هــای جســتجو آشــنا 

. ید شو
پیشــتر در مقالــه ای بــه بررســی متــا تــگ هــا و اهمیــت بــه کار بــردن آنهــا پرداختیــم، 
دریافتیــم کــه متاتــگ هــا ابــزاری بــرای ایجــاد تعامــل بیــن موتورهــای جســتجو و 
ــر و تاثیــر  ــر آنکــه متاتــگ هــا باعــث جــذب کارب وب ســایت هــا هســتند، عــاوه ب
مثبــت بــر روی SERPs مــی شــود، ابــزاری بــرای معرفــی محتــوای ســایت بــه موتــور 

هــای جســتجو هســتند.
ــور  ــه موت ــایت ب ــاندن وب س ــرای شناس ــدودی کار را ب ــا ح ــا ت ــگ ه ــه متات ــا اینک ب
جســتجو ســاده کــرده انــد، امــا HTML5 ابــزار دیگــری بــرای نشــانه گــذاری ســایت 
هــا و توضیــح محتــوای آنهــا ارائــه داده، کــه بــه آن اســکیما »Schema« مــی گوینــد.

مقالــه مرتبــط: ســئوی محلــی چیســت و چگونــه باعــث افزایــش درآمــد شــما مــی 
شــود؟

اسکیما چیست؟
نشــانه گــذاری اســکیما »Schema Markup« روشــی بــرای شناســاندن ســایت بــه 
موتورهــای جســتجو اســت. اســکیما کمــک مــی کنــد تــا در مــورد هــدف، محتــوا و 
ســایر اطاعــات ســایت توضیحاتــی داده شــود، تــا یــک موتــور جســتجو مثــل گــوگل 

بتوانــد بهتــر و ســریع تــر داده هــا را تجزیــه و تحلیــل کنــد.

همانطــور کــه مــا بــرای معرفــی یــک فروشــگاه بــه دوســتمان نیــاز بــه اطاعاتــی مثل؛ 
خدمــات، محصــوالت و قیمــت هــای آن فروشــگاه داریــم. گــوگل نیــز بــرای شناســایی 
ــه  ــایت چ ــه آن س ــد ک ــا بفهم ــی دارد، ت ــانه های ــن نش ــه چنی ــاز ب ــایت نی ــک س ی

محتوایــی دارد تــا در نتایــج جســتجو بــه کاربــران نشــان دهــد.
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در یــک پاســخ کلــی بــه ســوال اســکیما چیســت؟ مــی شــود گفــت: اســکیما مجموعــه 
از اطاعــات کوچــک اســت، کــه توســط وبمســتر هــا نوشــته مــی شــوند، تــا موتــور 
ــه هــدف  ــر ب ــر و راحــت ت ــن نشــانه هــا ســریع ت ــا اســتفاده از ای هــای جســتجو ب

ســایت پــی ببرنــد و آنهــا را در نتایــج جســتجوی کاربــران نمایــش دهــد.

یــا در تعریــف دیگــر: بــه عمــل نشــانه گــذاری صفحــات مختلــف ســایت، بــرای موتــور 
جســتجو »Schema Markup« نشــانه گــذاری اســکیما یــا »ِشــما« مــی گویند.

مثــل هــر چیــز دیگــری اســتفاده از اســکیما قوانیــن و معیــار هایــی دارد، کــه در ایــن 
مقالــه بــه مهــم تریــن ســواالت کاربــران در ایــن رابطــه پاســخ داده خواهــد شــد.

 

 

چرا اسکیما توسعه داده شد؟
همانطــور کــه دریافتیــد، ایــن زبــان نشــانه گــذاری مــی توانــد فوایــد بســیاری، بــرای 
ــه  ــش اســکیما ب ــا داشــته باشــد. تاریخچــه پیدای ــور جســتجو و وب ســایت ه موت
ســال 2011 برمــی گــردد. از ایــن ســال وب ســایت »Schema.org« فعالیــت خــود را 
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بــه عنــوان همــکار تجــاری ســه جســتجوگر معــروف گــوگل، بینــگ و یاهــو  آغــاز کــرد.

اســکیما وظیفــه اســتاندارد ســازی و یکپارچــه ســازی زبــان نشــانه گــذاری را بــر عهــده 
دارد. ایــن نشــانه هــا بــه گونــه ای توســعه داده شــده انــد، کــه بیشــتر موتورهــای 
جســتجو آنهــا را درک کننــد. موتورهــای جســتجو بــا خوانــدن ایــن نشــانه هــا مــی 

تواننــد، همــه مــوارد مهــم در مــورد یــک ســایت یــا صفحــه را دریابنــد.

از اســکیما بــه عنــوان نشــانه گــذاری معنایــی نیــز یــاد مــی شــود. ایــن نــوع نشــانه 
گــذاری ســبب مــی شــود، تــا اطاعــات مفیــد و بیشــتری در کنــار نتایــج ســایت شــما 
بــه کاربــران نشــان داده شــود. تجربــه نشــان داده کــه بــا کمــک ایــن اطاعــات اضافه، 
شــانس کلیــک خــوردن ســایت حــدودا 30 درصــد افزایــش مــی یابــد. احتمــاال شــما 
نیــز در نتایــج جســتجو بــا ســایت هایــی روبــرو شــده ایــد، کــه اطاعــات بیشــتری 
ــد. مثــل ســتاره هایــی کــه توســط  ــه مــی دهن در همــان صفحــه جســتجو هــا ارائ

کاربــران بــه آن صفحــه داده شــده و ...

بــرای آشــنایی بیشــتر بــا اســکیما، مــی توانیــد نــام فیلمــی را در گــوگل ســرچ کنیــد، 
خواهیــد دیــد کــه عــاوه بــر نمایــش ســایت هایــی کــه در مــورد فیلــم مــورد نظــر 
محتوایــی دارنــد، بــه صــورت جداگانــه اطاعــات بیشــتری مثــل: توضیــح مختصــری 
از فیلــم، ســال ســاخت، تاریــخ اکــران و ... در مــورد فیلــم داده شــده اســت. در واقــع 

ایــن اطاعــات اضافــی دســت آورد همیــن نشــانه گــذاری هــای اســکیما هســتند.

بــه کار بــردن اســکیما در وب ســایت بــه روش هــای متعــددی انجــام مــی شــود. ایــن 
ــه و دســتی  ــه صــورت جداگان ــرای هــر صفحــه ب ــد ب ــا ســخت اســت و بای کار تقریب
انجــام شــود. در ایــن نوشــته چنــد ابــزار را معرفــی خواهیــم کــرد تــا بــه کمــک آنهــا 

بتوانیــد ســایت خــود را نشــانه گــذاری کنیــد.
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آیا همه سایت ها می توانند از اسکیما استفاده کنند؟
حــال کــه بــا اســکیما و کاربــرد آن آشــنا شــدید، احتمــاال ســوال بعــدی ایــن خواهــد 
بــود کــه اســکیما بــرای چــه ســایت هایــی کاربــردی اســت؟ پاســخ کوتــاه بــه ایــن 

ســوال: همــه اســت!

هیــچ محدودیتــی بــرای اینکــه در وبســایت خــود از نشــانه گــذاری اســکیما اســتفاده 
کنیــد وجــود نــدارد، بــه شــرط آنکــه ســایت شــما بــا کدهــای اســکیما کــه بــه زبــان 
ــان  HTML5 نوشــته مــی شــوند، ســازگاری داشــته باشــد. یعنــی ســاختار ســایت ت

طــوری باشــد کــه بــا قــرار دادن ایــن کدهــا هیــچ مشــکلی ایجــاد نشــود.

کدهــای اســکیما مثــل ســایر کدهــا در محتــوای ســایت قــرار مــی گیرنــد. بــرای اینکــه 
موتورهــای جســتجو وقــت زیــادی را در ســایت، صــرف گشــتن دنبــال اطاعــات نکنند، 

مســتقیما کدهــای اســکیما در HTML قــرار مــی گیرند.

ســایت شــما در هــر زمینــه ای کــه فعالیــت دارد، مــی توانیــد از نشــانه گذاری اســکیما 
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ــای  ــدام کده ــر ک ــم و ... ه ــاب، فیل ــری، کت ــی، خب ــایت آموزش ــد. س ــتفاده کنی اس
مخصــوص بــه خــود را دارنــد. فــرض کنیــد؛ شــما ســایتی داریــد کــه کتــاب الکترونیک 
یــا فیلــم آموزشــی ارائــه مــی دهــد. بدیــن ترتیــب بایــد از کدهــای مخصــوص هــر 
کــدام کــه توســط schema.org بهینــه شــده انــد، اســتفاده کنیــد تــا اطاعــات جانبی 
در مــورد محصــول تــان در اختیــار گــوگل قــرار دهیــد. اطاعاتــی مثــل نویســنده، نــام 

کتــاب یــا فیلــم، زمــان انتشــار و مــواردی از ایــن دســت.

بیشتر بدانید: AMP چیست و چه تاثیری در سئوی سایت شما دارد؟

ــتفاده  ــوان اس ــی ت ــایت م ــای س ــش ه ــدام بخ ــرای ک ــکیما را ب ــای اس کده
کــرد؟

مــواردی کــه فهــم آنهــا بــرای موتــور هــای جســتجو کمــی دشــوار اســت و همینطــور 
ــا اســتفاده از اســکیما نشــانه  ــوان ب ــی ت ــی برخــوردار هســتند، را م ــت باالی از اهمی
گــذاری کــرد. مــواردی از قبیــل: تصاویــر، نویســنده، عنــوان صفحــه، تاریــخ انتشــار، 

فرمــت صفحــه، زمــان آخریــن ویرایــش.
ــا  ــد، ام ــرد دارن ــا کارب ــایت ه ــتر س ــد در بیش ــاره ش ــا اش ــه آنه ــه ب ــواردی ک ــن م ای
ــوگل  ــرای گ ــد، ب ــی خواهی ــه م ــد ک ــود دارن ــری وج ــوارد دیگ ــر م ــید اگ ــران نباش نگ
ــانه  ــد و نش ــه کنی ــایت Schema.org مراجع ــه وب س ــد ب ــی توانی ــد م ــرح دهی ش
هــای مــورد نظرتــان را مطابــق بــا اســتانداردهای موجــود، بیابیــد و اســتفاده کنیــد.
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رابطه بین سئو و اسکیما چیست؟
همانطــور کــه تــا اینجــای مطلــب دریافتیــد اســکیما کمــک مــی کنــد، تــا موتــور هــای 
جســتجو، بهتــر محتــوای ســایت را بخواننــد و در نتایــج نشــان دهنــد. ســئو نیز ســعی 
دارد کــه چنیــن شــرایطی را فراهــم آورد. از ایــن رو مــی تــوان بــا اســتفاده از اســکیما 
بــرای ســئوی بهتــر ســایت اقــدام کــرد. امــا توجــه داشــته باشــید کــه اســکیما تاثیــر 
مســتقیم روی بــاال رفتــن رنکینــگ ســایت تــان نــدارد و فقــط ســادگی در ایندکــس 

شــدن را فراهــم مــی آورد.

از آنجایــی کــه اســکیما کمــک مــی کنــد، تــا موتورهــای جســتجو بهتــر ســایت شــما 
را درک کننــد، قطعــا در زمــان نمایــش نتایــج جســتجو بــه کاربــران، چنــدان بــی تاثیــر 

نخواهــد بــود.

ــوای  ــه محت ــد دارد، ک ــی تاکی ــه های ــر روی گزین ــی )On site SEO( ب ــئوی داخل س
ســایت را بــرای موتــور هــای جســتجو قابــل فهــم مــی کنــد. اســتفاده از تــگ عنــوان، 
تــگ هــای هدینــگ، تــگ Alt، متــا دیسکریپشــن، کلمــات کلیــدی و ... همگــی ابزاری 
بــرای درک بهتــر محتــوا توســط ربــات هــای جســتجوگر هســتند. حــال روش نشــانه 
گــذاری اســکیما نیــز همیــن اهــداف را دنبــال مــی کنــد، از ایــن رو مــی تــوان گفــت؛ 

کــه از اســکیما مــی تــوان جهــت بهبــود ســئوی داخلــی ســایت اســتفاده کــرد.

شــاید اســکیما بــرای ســایت تــان رنــک باالتــر بــه ارمغــان نیــاورد، امــا بــی شــک رنک 
صحیــح تــری بــرای ســایت رقــم خواهــد زد! بــه ایــن معنــا کــه اســکیما کاری مــی کند 
تــا ســایت شــما بهتــر دیــده شــود و شــانس کلیــک شــدن روی آن بیشــتر شــود. بــا 

ایــن تفاســیر اســکیما بــرای ســئوی ســایت مفیــد خواهــد بــود.

نمایــش اطاعــات اضافــه در کنــار نتایــج، مــی توانــد فراتــر از مبحــث ســئوی داخلــی، 
مفیــد باشــد. فــرض کنیــد ســایت شــما رتبــه پنجــم گــوگل را دارد، امــا در کنــار نتایــج 
ــا  ــی مثــل نظرســنجی توســط ســتاره هــا و ... مشــاهده مــی شــود. ب شــما اطاعات
ــک  ــما کلی ــایت ش ــه روی س ــوند ک ــی ش ــویق م ــران تش ــات کارب ــن اطاع ــدن ای دی
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کننــد. بــا ایــن کار نــه تنهــا ورودی ســایت افزایــش میابــد، بلکــه گــوگل نیــز بــه مــرور 
زمــان تصمیــم مــی گیــرد، ســایت شــما را در بیــن گزینــه هــای پیشــنهادی بــه کاربر در 
مــکان باالتــری نمایــش دهــد، ایــن همــان بــرگ برنــده ای اســت کــه رقیبــان ندارنــد!

از آنجایــی کــه گــوگل و ســایر موتــور هــای جســتجو اســکیما را مــورد تاییــد قــرار داده 
انــد، اســتفاده از ایــن نــوع کدهــای معرفــی ســایت کامــا قانونــی بــوده و بــه هیــچ 

عنــوان هــک یــا ســئوی کاه ســیاه محســوب نمــی شــوند.

 

 

آیا باید همه بخش های سایت را با اسکیما نشانه گذاری کنیم؟
بایــد گفــت ممنوعیتــی بــرای ایــن کار وجــود نــدارد، امــا از آنجایــی کــه بایــد ایــن کار 
بــه صــورت دســتی انجــام شــود، بهتــر اســت مهمتریــن هــا را نشــانه گــذاری کنیــد. 
هــر چقــدر صفحــات و اطاعــات بیشــتری نشــانه گــذاری شــود، ســایت شــما از طــرف 

موتــور جســتجو بهتــر درک مــی شــود.

ــران در  ــه نظرســنجی از کارب در ابتــدای معرفــی اســکیما، برخــی ســایت هــا اقــدام ب
ــد، کــه ایــن  ــه محصــوالت مــی کردن ــاز دهــی ب ــرای امتی ــوای ســایت، ب مــورد محت
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ــه نظرســنجی هــر  ــوط ب ــج ســتاره مشــخص مــی شــد. اطاعــات مرب کار توســط پن
ــار نتایــج نشــان داده مــی شــد، امــا گــوگل الگوریتمــش را در مــورد  محصــول در کن
ــری  ــای دیگ ــار ه ــه معی ــه ب ــا توج ــر داد و ب ــا تغیی ــنجی ه ــه نظرس ــش اینگون نمای
اقــدام بــه نمایــش آنهــا مــی کنــد. بــه ایــن معنــا کــه همــه نظرســنجی هــا نشــان 

داده نمــی شــوند، بــه جــز آنهایــی کــه گــوگل تاییــد مــی کنــد!

اگــر ســایت شــما در آغــاز راه اســت و محتــوای زیــادی نــدارد، مــی توانیــد هــم زمــان 
بــا افزایــش محتــوا، از نشــانه گــذاری اســکیما اســتفاده کنیــد، تــا ســایت بهینــه تــری 
داشــته باشــید. پــس از آنکــه از اســکیما در ســایت تــان اســتفاده کردیــد، مــی توانیــد 
ــت  ــی درس ــت بررس ــزار »Structured Data Testing Tool« جه ــتفاده از اب ــا اس ب

بــودن نشــانه گــذاری ســایت اســتفاده کنیــد.

چطور از اسکیما در سایت استفاده کنیم؟
احتمــاال کنجــکاو هســتید کــه چطــور مــی شــود از کدهــای اســکیما اســتفاده کــرد. 

آیــا نیــاز بــه اســتخدام یــک برنامــه نویــس وب داریــم یــا خیــر؟

اگــر از آن دســته افــرادی هســتید کــه مــی خواهیــد همــه چیــز اختصاصــی باشــد، 
مــی توانیــد از افــراد متخصــص ایــن کار کمــک بگیریــد. امــا توجــه داشــته باشــید 
کــه ابــزار رایگانــی وجــود دارنــد کــه بــه کمــک آنهــا مــی توانیــد خودتــان بــا طــی 
مراحلــی، اقــدام بــه ســاخت کدهــای اســکیما بــرای ســایتتان کنیــد و آن را در ســاختار 
ــا دانــش برنامــه نویســی آشــنایی داشــته  ــد کمــی ب ــه بای ــد. البت ــرار دهی ســایت ق

باشــید!

ــز،  ــتر تول ــوگل وبمس ــر )GTM(، گ ــگ منیج ــوگل ت ــل: گ ــزاری مث ــتفاده از اب ــا اس ب
ــود  ــایت خ ــه س ــکیما را ب ــذاری اس ــانه گ ــد، نش ــی توانی ــا و JSON-LD م میکرودیت

ــد. بیافزایی

شــاید ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه کدامیــک از ابزارهــای بــاال بهتــر اســت. اگرچــه 
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نمــی شــود برچســب بهتــر بــودن نســبت بــه دیگــری، بــه هیــچ یــک داد. امــا اگــر 
ــزار  ــد ســراغ »Google Data Highlighter« از اب ــد بای ــری مــی خواهی دردســر کمت
ــه صــورت اتومــات صفحــات ســایت شــما را  ــز برویــد، چراکــه ب گــوگل وبمســتر تول
نشــانه گــذاری مــی کنــد. در ادامــه در مــورد هــر یــک از ایــن ابــزار توضیحاتــی مــی 

دهیــم تــا در نهایــت بــا اطاعــات بیشــتر یکــی از آنهــا را انتخــاب کنیــد.

 

 

معرفی ابزار رایگان ساخت کد اسکیما
 

- استفاده از میکرو دیتا
همانطــور کــه از نامــش مشــخص اســت، میکــرو دیتاهــا داده هــا و اطاعــات بســیار 
کوچکــی هســتند، کــه در بخــش هــای مختلــف یــک ســایت از آنهــا اســتفاده مــی 
شــود. هــر میکــرو دیتــا از ســه تــگ ســاخته شــده کــه بــا کمــک آنهــا مــی شــود یــک 
تکــه کــد اســکیما نوشــت! از ایــن رو میکــرو دیتــا در ســئو اهمیــت خاصــی دارد و مــی 
تــوان بــه کمــک آن موضــوع صفحــات و دیگــر توضیحــات اضافــه را مشــخص کــرد.
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»JSON-LD« استفاده از -
اســکریپت JSON-LD نیــز ماننــد میکرودیتــا بــه کمــک ســئو کاران آمــده تــا راحــت تر 
JSON- بتواننــد، ســاختار ســایت را ســازمان دهــی و مشــخص کننــد. مــی توانیــد از

ــرای ســایت  ــا اســتاندارد هــای schema.org ب ــرای ایجــاد ســاختار ســازگار ب LD ب
خــود اســتفاده کنیــد. بــرای نشــانه گــذاری اســکیما بــا کمــک JSON-LD مــی شــود 

از ابــزار رایــگان موجــود، اســتفاده کــرد یــا اینکــه خودتــان برنامــه نویســی کنیــد.

 JSON-LD schema generator« ابــزاری بــه نــام »SchemaApp.com« ســایت
tool« فراهــم آورده کــه مــی توانیــد بــا کمــک آن موضــوع مــورد نظرتــان را انتخــاب 
ــد هــای پیــش  ــردن فیل ــر ک ــا پ ــد و در نهایــت ب ــی را تعریــف کنی ــد و تــگ های کنی
رو بــه یــک اســکیمای کامــل برســید کــه مــی توانیــد آن را در ســاختار ســایت قــرار 

دهیــد.

)GTM( استفاده از -
ــن  ــگ منیجــر اســت. ای ــوگل ت ــف »Google Tag Manager« گ ــی ام مخف جــی ت
یکــی از ابــزار هــای رایــگان گــوگل اســت کــه، بــه توســعه دهنــدگان کمــک مــی کنــد 
تــا تــگ هــا و کدهــای برنامــه نویســی شــده را در ســایت یــا اپلیکیشــن هــا، مدیریت 

و بارگــزاری یــا بــروز رســانی کننــد.

ــوان از  ــا مــی ت ــرد دارد، ام ــری کارب ــه ای ت ــوارد حرف ــرای م ــن ســرویس ب اگرچــه ای
آن بــرای ســاخت کدهــای اســکیما اســتفاده کــرد. ایــن ســرویس متغیــر هایــی را در 
اختیــار شــما مــی گــذارد، کــه مــی توانیــد بــه کمــک آنهــا بــرای ســایت خــود کدهــای 

اســکیما بســازید.

»Google Webmaster Tools« استفاده از -
ایــن ســرویس بــرای اکثــر وبمســترها آشــنا اســت و همــه از قابلیــت هــای متعــدد آن 
خبــر دارنــد. یکــی از ابــزار گــوگل وبمســتر تولــز »Data Highlighter« نــام دارد. دیتــا 
هایایتــر در واقــع بــرای نشــانه گــذاری موضوعــات و محتــوای مختلــف کاربــرد دارد. 
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موضوعاتــی مثــل: مقــاالت، فیلــم هــا، اپلیکیشــن، نــرم افــزار، کتــاب، رویــداد هــا، کاال 
و خدمــات و ...

دیتــا هایایتــر بــا اســتفاده از قوانیــن و اســتاندارد هــای اســکیما داده هــای شــما را 
نشــانه گــذاری مــی کنــد و در »Rich Snippet« بــه کاربــران نشــان مــی دهــد. ایــن 

ابــزار نســبت بــه مــوارد پیشــین ســاده تــر اســت.

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

- استفاده از افزونه های وردپرسی برای نشانه گذاری اسکیما
همانطــور کــه مــی دانیــد وردپــرس از جملــه سیســتم هــای مدیریــت محتــوا اســت، 
کــه بــه واســطه رابــط کاربــری ســاده و امکانــات پیشــرفته ای کــه دارد، امــروزه بــه 
محبــوب تریــن CMS بــدل شــده اســت. وردپــرس بــه واســطه پشــتیبانی از افزونــه 

هــا تقریبــا هــر کاری را ممکــن ســاخته اســت.

ــه هــای خــاص  ــرس افزون ــذاری اســکیما، وردپ ــان نشــانه گ ــر زب ــه کارگی ــورد ب در م
ــد. ــر کن ــد ســاده ت ــر مــی کنی ــه فک ــا کار را از آنچــه ک خــود را دارد ت

کاربــران وردپــرس بــه راحتــی مــی تواننــد بــا نصــب افزونــه ای رایــگان، کار نشــانه 
گــذاری اســکیما را بــه آن محــول کننــد. افزونــه »Schema Pro« یکــی از ایــن ابــزار 
کاربــردی در وردپــرس اســت. ایــن افزونــه بــه صــورت خــودکار اطاعــات موجــود در 
 WP Schema« ســایت شــما را نشــانه گــذاری مــی کنــد. یکــی دیگــر از ایــن ابــزار

Pro« اســت کــه در ایــن زمینــه بســیار کاربــردی مــی باشــد.

 Yoast« اگــر متخصــص ســئو هســتید یــا ســایت وردپرســی دارید احتمــاال بــا افزونــه
SEO« آشــنایی داریــد. ایــن افزونــه نیــز ابــزاری بــرای اســتفاده از اســکیما ارائــه مــی 

. هد د
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اگــر دنبــال بهتریــن افزونــه بــرای ســایت وردپرســی خــود مــی گردیــد، بهتــر اســت 
ــعه داده را  ــوگل آن را توس ــه گ ــه »All In One Schema Rich Snippets« ک افزون
امتحــان کنیــد. ایــن افزونــه بــه شــما امکاناتــی مــی دهــد، تــا بــا تنظیــم کــردن آن 

ــرای صفحــات مختلــف ســایت بســازید. بتوانیــد بهتریــن اســکیما را ب
نکتــه ای کــه بایــد بــه یــاد داشــته باشــید، ایــن اســت کــه اگرچــه ایــن افزونــه هــا 
مــی تواننــد بســیار کاربــردی باشــند، امــا هیــچ وقــت انتظــار بازدهــی صــد در صــد را 
از آنهــا نداشــته باشــید. مــی توانیــد در کنــار اســتفاده از آنهــا خودتــان هــم دســت بــه 

کار شــوید و در جهــت بهینــه ســازی ســایت خــود گام برداریــد.
در صورتــی کــه از نشــانه گــذاری اســکیما اســتفاده کردیــد، منتظــر بازدهــی فــوری و 
نمایــش ریــچ اســنیپت در نتایــج گــوگل نباشــید، چــرا کــه ایــن کار امــکان دارد چنــد 

ماهــی طــول بکشــد.

 

سخن پایانی
ــد،  ــه کار مــی برن ــه روز هــوش مصنوعــی کــه موتورهــای جســتجو ب ــا اینکــه روز ب ب
پیشــرفته تــر شــده اســت، امــا هنــوز هــم از درک بســیاری از مســائل عاجــر اســت، از 
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ایــن رو آنطــور کــه بایــد نمــی توانــد ماهیــت یــک وب ســایت را هماننــد یــک انســان 
درک کنــد. اینکــه موضــوع وب ســایت چیســت یــا یــک فیلــم چــه مفهومــی دارد و 
مــواردی از ایــن دســت، درک کردنــش بــرای یــک موتــور جســتجو دشــوار اســت. از 
ایــن رو از روش نشــانه گــذاری اســتفاده مــی شــود تــا هــدف یــک ســایت یــا مفهــوم 

یــک فیلــم بــه ربــات هــای جســتجوگر فهمانــده شــود.
اگــر تــا کنــون از روش نشــانه گــذاری اســکیما اســتفاده نمــی کردیــد، بایــد بدانیــد کــه 
بســیاری از مفاهیــم کــه در ســایت شــما وجــود دارنــد، بــرای گــوگل درک نمــی شــوند. 
هرچقــدر بتوانیــد ســایت را بــرای ربــات هــای جســتجوگر قابــل فهــم تــر کنیــد، بــی 

شــک نتیجــه بهتــری خواهیــد گرفــت.

ــوگل اســتفاده مــی  ــه گ ــرای شناســاندن ســایت خــود ب ــی ب شــما از چــه روش های
ــد؟ کنی
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