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آیــا مــی دانیــد اســتراکچر دیتــا یــا اســتراکچرد دیتــا چیســت و چــه تاثیــری در بهینــه 
ســازی ســایت شــما بــرای موتورهــای جســتجو دارد؟ در ایــن مطلــب بــا اســتراکچر 

دیتــا و نحــوه صحیــح تبدیــل اطالعــات وب ســایت بــه آن آشــنا خواهیــد شــد.

درک معنــای »زرافههادرســاوانازندگیمیکنند« بــرای شــما بــه عنــوان کســی کــه بــر زبــان 
فارســی تســلط دارد کار زیــاد دشــواری نیســت؛ خیلــی راحــت می توانیــد کلمــات بدون 
ــا  ــه را بــه »زرافه هــا در ســاوانا زندگــی می کننــد« تجزیــه کنیــد و ب ــه ایــن جمل فاصل
اســتفاده از »معنــا« و »دســتور زبانــی« کــه بــرای ایــن جملــه در ذهــن داریــد، آن را 
درک کنیــد: »زرافــه« بــه عنــوان یــک حیــوان گــردن دراز بــا چهــار پــا و رنــگ پوســت 
خــاص در ذهــن مــا تعریــف شــده کــه بــر اســاس ایــن جملــه »زندگــی می کنــد« )بــه 
ایــن معنــی کــه ســاکن یــک مــکان خــاص اســت(. ضمنــًا بــر طبــق ایــن جملــه، زرافــه 
ــی از »ســاوانا« نداشــته  ــا اصــالً اطالع ــه شــاید م ــد؛ البت ــی می کن در »ســاوانا« زندگ
ــا بــه حــال بــه گوشــمان هــم نخــورده باشــد؛ امــا بــه  باشــیم و اصــالً ایــن کلمــه ت
راحتــی آن را بــه عنــوان یــک مــکان طبقــه بنــدی می کنیــم؛ چــرا کــه طبیعتــًا زندگــی 

ــد. کــردن در »مــکان« اتفــاق می افت
ــمندی  ــه از هوش ــن درج ــه ای ــوز ب ــتجو هن ــای جس ــای موتوره ــفانه ربات ه متأس
نرســیده اند؛ بنابرایــن، هنگامی کــه بــه متنــی مشــابه بــا »زرافههادرســاوانازندگیمیکنند« 
ــراغ  ــه س ــد و ب ــط می کنن ــود ضب ــه خ ــی را در حافظ ــر فارس ــد، 26 کاراکت برمی خورن
ــدون  ــری ب ــای کامپیوت ــی، برنامه ه ــور کل ــه ط ــد. ب ــدی می رون ــات بع ــت اطالع ثب
ــم  ــر بخواهی ــا اگ ــف شــده )ی ــش تعری ــه ای از واژگان و دســتورات از پی داشــتن دامن
ــای خاصــی  ــد معن ــا«( نمی توانن ــدون »اســتراکچر دیت ــم، ب ــت کنی ــر صحب تخصصی ت
را از یــک مجموعــه کاراکتــر اســتنباط کننــد. مثــالً اگــر »زرافههادرســاوانازندگیمیکنند« 
ــه شــما نشــان می دهــد کــه  را در گــوگل جســتجو کنیــد، فــورًا آدرس صفحــه ای را ب
دقیقــًا همیــن متــن در آن وجــود دارد )احتمــاالً فقــط همیــن صفحــه(؛ امــا اگــر ســؤال 
ــج  ــه در نتای ــن صفح ــد، ای ــتجو کنی ــد؟« را جس ــی می کنن ــا زندگ ــا در کج »زرافه ه

جســتجو ظاهــر نخواهــد شــد؛ هــر چنــد کــه پاســخ ســؤال در آن موجــود اســت.
منظــور مــا از ایــن مقدمه ایــن بــود کــه نبایــد از موتورهــای جســتجو انتظــار داشــته 
باشــید کــه زبــان را درســت مثــل مــا انســان ها درک کننــد. در عیــن حــال، اگــر بــه 
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دنبــال بهبــود ســئو و کســب نتایــج بهتــر در ایــن زمینــه هســتید بــه نفــع شماســت 
کــه در راســتای درک هــر چــه بیشــتر متــن وب ســایتتان بــه آن هــا کمــک کنیــد. ایــن 
ــه کار  ــاختاریافته ب ــای س ــا داده ه ــا ی ــتراکچر دیت ــه اس ــت ک ــی اس ــًا همان جای دقیق

می آینــد.
بــا مطالعــه ایــن مطلــب یــاد خواهیــد گرفــت کــه چگونــه می توانیــد بــا کمــک بــه 
موتورهــای جســتجو در مســیر درک بهتــر محتویــات وب ســایتتان، شــرایط بهتــری را 

در صفحــه نتایــج موتورهــای جســتجو کســب کنیــد.

بیشــتر بدانیــد: پیــج آتوریتــی یــا Page Authority چیســت و چــه تأثیــری در ســئو 
دارد؟

 
وب معنایی و استراکچر دیتا

ــی  ــت و از حوال ــدی نیس ــز جدی ــمانتیک )Semantic Web( چی ــا س ــی ی وب معنای
ــی دارد؟ ــی چــه معنای ــا وب معنای ــوده اســت؛ ام ــالدی مطــرح ب ســال 1988 می

ــه بررســی رابطــه  ــًا ب ــه اساس ــان اســت ک ــا در زب ــه معن ــش مطالع معناشناســی، دان
بیــن کلمــات و عبــارات و آنچــه کــه نمــاد آن هســتند می پــردازد؛ بنابرایــن، یــک وب 
ــذا وب معنایــی بــه کلمــات کلیــدی و بــک  ــادار اســت؛ ل معنایــی یــک اینترنــت معن
لینــک ربطــی پیــدا نمی کنــد، بلکــه چیــزی کــه در وب معنایــی حــرف اول را می زنــد 
ــی  ــارت اهمیت ــه جــای آنکــه خــود کلمــه و عب ــی ب ــم اســت؛ یعن رابطــه بیــن مفاهی

داشــته باشــد، مفهــوم پشــت آن و مضامینــش حائــز اهمیــت اســت.
ــر طبــق مقدمــه ای کــه در ابتــدای ایــن مطلــب آوردیــم ربات هــای  از آنجایــی کــه ب
موتورهــای جســتجو بــه انــدازه انســان در درک معنــا توانمند نیســتند، لــذا وب معنایی 
ــتفاده از واژگان و  ــا اس ــی دارد. ب ــان خاص ــتور زب ــه واژگان و دس ــودش دامن ــرای خ ب
دســتور زبــان وب معنایــی می توانیــد عبــارات و جمــالت متکــی بــر منطقــی بنویســید 
ــه  ــتند. توج ــا هس ــز و درک آن ه ــه آنالی ــادر ب ــتجو ق ــای جس ــای موتوره ــه ربات ه ک
داشــته باشــید کــه چیــزی کــه جســتجوی معنایــی را از جســتجوی معمولــی متفــاوت 
ــات  ــی اطالع ــه منطق ــی، رابط ــتجوی معنای ــای جس ــه مبن ــت ک ــن اس ــد همی می کن
اســت. بــه عنــوان مثــال، اگــر گــوگل در وب ســایت »رضــا« چنیــن جملــه ای پیــدا کنــد: 
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»رضــا بــا مهــران دوســت اســت« و یــک نفــر عبــارت »دوســتان مهــران« را جســتجو 
ــر  ــی اگ ــرده )حت ــران اســمی از رضــا نب ــن صــورت اگرچــه وب ســایت مه ــد، در ای کن
مهــران وب ســایتی نداشــته باشــد(، موتــور جســتجوی معنایــی مــا رضــا را بــه عنــوان 

ــر نشــان می دهــد. ــه کارب ــج مقتضــی را ب ــرد و نتای ــران در نظــر می گی دوســت مه
ــای  ــد از داده ه ــتجو می توانن ــای جس ــه موتوره ــویم ک ــه می ش ــال متوج ــن مث از ای
ســازمان دهی شــده، اطالعــات جدیــدی اســتخراج کننــد. بــه ایــن داده هــای 

ســاختاریافته و معنــادار، »اســتراکچر دیتــا« می گوییــم.
 

چرایی استفاده از استراکچر دیتا
بــا گذشــت ایــام، صفحــات نتایــج جســتجوی موتورهــای جســتجو )البتــه کــه از گوگل 

صحبــت می کنیــم( از فهرســت کســالت آوری از لینک هــای آبــی:
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ــودمند  ــات س ــو از اطالع ــه ممل ــده ک ــل ش ــی تبدی ــبتًا خوش ترکیب ــات نس ــه صفح ب
هســتند. در واقــع، چــه بســا بــدون نیــاز بــه کلیــک بــر روی لینــک نتایــج بتوانیــد از 
اطالعــات موجــود در همــان صفحــه جســتجو بــه پاســخ خــود دســت پیــدا کنیــد.

 

 
 search« ــد ــاهده می کنی ــاال مش ــه در ب ــی ک ــای مختلف ــت ه ــا و ویج ــه کارت ه ب

ــوع دارد: ــی دو ن ــور کل ــه ط ــه ب ــم ک ــر( می گویی ــرچ فیچ feature« )س
ــوان  ــه عن ــوند؛ ب ــر می ش ــزا ظاه ــج مج ــوان نتای ــه عن ــه ب ــی ک ــای محتوای • فیچره
مثــال، پاســخ مســتقیم بــه ســؤال مطــرح شــده، پنــل هــای حــاوی اطالعــات یــا نــوار 

اخبــار؛
• افزودنی هــای نتایــج جســتجو کــه بخشــی از قســمت های مختلــف نتایــج جســتجو 
)اســنیپت( هســتند؛ مثــالً امتیــاز هــر مطلــب کــه بــا نمــاد ســتاره مشــخص می شــود.

ســرچ فیچرهــا حجــم نســبتًا زیــادی از صفحــه نتایــج را اشــغال می کننــد و بــه عــالوه، 
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ــک  ــی کلی ــا، حت ــاهدات م ــق مش ــر طب ــد. ب ــم دارن ــری ه ــوری باالت ــک خ ــرخ کلی ن
خــوری فیچرهــای حــاوی افزودنــی )مثــالً همــان ســتاره های امتیــاز( در مقایســه بــا 
ــًا 30 درصــد بیشــتر اســت. بدیهــی اســت کــه  ــد تقریب ــی ندارن آن هایــی کــه افزودن
ــای  ــد، فرصت ه ــته باش ــی نداش ــا جای ــن بخش ه ــان ای ــما در می ــایت ش ــر وب س اگ

درخشــانی را از دســت خواهیــد داد.
عــالوه بــر ایــن، اســتراکچر دیتــا باعــث بهبــود تجربــه کاربــری نیــز می شــود. در صورت 
وجــود اســتراکچرد دیتــا کاربــران می تواننــد داده هــای ســاختاریافته را بــه برنامه هــا 
ــخ  ــد تاری ــر می توان ــال، کارب ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــل کنن ــف منتق و وب ســایت های مختل
ــا  ــد ی ــزار تقویــم سیســتم خــود کن ــا یــک کلیــک وارد نرم اف رویــداد را مســتقیمًا و ی
بــدون خــارج شــدن از صفحــه نتایــج جســتجو بلیــط ســینما یــا کنســرت رزرو کــرده و 

شــماره تلفــن نزدیک تریــن رســتوران را پیــدا کنــد. 
ــکل  ــی ش ــتراکچرد دیتای ــاس اس ــر اس ــتند و ب ــی هس ــی از وب معنای ــا بخش فیچره
می گیرنــد کــه گــوگل می توانــد آن را درک و تفســیر کنــد. لــذا گــوگل فقــط در صورتــی 
ــال  ــود فع ــتجوی خ ــج جس ــما در نتای ــایت ش ــرای س ــا را ب ــن قابلیت ه ــد ای می توان
کنــد کــه امــکان درک محتــوای ســایت برایــش وجــود داشــته باشــد. بــه ایــن منظــور 
ــای  ــا در کده ــتراکچرد دیت ــق اس ــوگل را از طری ــرای گ ــی الزم ب ــات اضاف ــد اطالع بای

صفحــات وب ســایتتان قــرار بدهیــد.
بســیار خــوب، امیدواریــم کــه تــا اینجــا توانســته باشــیم شــما را متقاعــد کنیــم کــه 
نشــانه گــذاری اســتراکچرد دیتــا دیگــر یــک گزینــه نیســت، بلکــه یــک ضرورت اســت. 

حــاال بــه ســراغ مباحــث فنــی اســتراکچر دیتــا می رویــم.

ــه ســایت و  ــرای ســئو و افزایــش رتب ــا تــگ مهــم ب ــد: معرفــی دو مت بیشــتر بخوانی
نحــوه تعریــف آنهــا

 
Schema.org، Microdata، Microformat ها یا DRFa؟

همــه کارشناســان دربــاره بهتریــن روش بــرای نشــانه گــذاری اســتراکچر دیتــا )یعنــی 
نحــوه عالمت گــذاری اســتراکچرد دیتــا( متفــق القــول نیســتند؛ بنابرایــن اصطالحــات 
 Microdata، ،ــا ــد RDF، RDFa، Microformat ه ــده ای مانن ــج کنن ــدد و گی متع
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Schema و مــوارد مشــابه دیگــری پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــته اند. در اینجــا ســعی 
ــک  ــه کدام ی ــم ک ــم و ببینی ــح بدهی ــاده توضی ــان س ــه زب ــوارد را ب ــن م ــم ای می کنی

ــرای ســئو محســوب می شــود. ــه ب بهتریــن گزین
ــا از  ــی ی ــورت طبیع ــه ص ــه ب ــتید )چ ــات هس ــال اطالع ــال انتق ــه دنب ــر ب ــًا اگ اساس

ــت: ــد داش ــاز خواهی ــز نی ــه دو چی ــینی( ب ــان ماش ــق زب طری
ــرار  ــاط برق ــا ارتب ــم و معن ــن عالئ ــع بی ــه در واق ــات ک ــه ای از کلم • واژگان: مجموع

و؛ می کننــد 
• دســتور زبــان: مجموعــه ای از قوانیــن کــه نحــوه اســتفاده از آن واژگان بــرای انتقــال 

ــد. ــا را مشــخص می کن معن
در اینجــا بــه نمونــه ای از واژگان تعریــف شــده بــرای نشــانه گــذاری اســتراکچر دیتــا 

ــج مدخــل اســت: ــم کــه متشــکل از پن اشــاره می کنی
• Person: یــک شــخص )زنــده، مــرده یــا خیالــی(. شــخص را می تــوان بــا ویژگی های 

زیــر تعریــف کرد:
• familyName: نام خانوادگی Person؛

• givenName: نام مستعار یا اسم کوچک Person؛
• gender: جنسیت Person؛

.Person تاریخ تولد :birthdate •
عــالوه بــر ایــن واژگان، بــه تعــدادی قانــون دســتوری نیــاز داریــم تــا برنامــه کامپیوتری 

بــا توجــه بــه آن هــا بتوانــد اطالعــات را درک و ذخیره ســازی کنــد. بــه عنــوان مثــال:
• استراکچر دیتا باید در میان عالمت های }{ قرار بگیرد؛

• مشــخصه )Property( و ارزش یــا مقــدار آن را بــا دونقطــه ) : ( از هــم جــدا می کنیم 
و هــر یــک را در بیــن عالمــت نقــل قــول دوتایــی انگلیســی )»( قــرار می دهیم؛

• هر جفت مشخصه و ارزش را با ویرگول انگلیسی از هم جدا می کنیم.
پس داریم:

,»type«: »Person«{
,»givenName«: »Mehran«

}»gender«:«Male«
ــم  ــش اعظ ــروری، بخ ــات غیرض ــه جزئی ــه ب ــدون توج ــاده و ب ــان س ــه زب ــن ب بنابرای
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مباحــث مرتبــط بــا نشــانه گــذاری اســتراکچر دیتــا را می تــوان در یکــی از دو گــروه قرار 
داد: واژگان و دســتور زبــان. بــا توجــه بــه نیازهایتــان بــه راحتــی می توانیــد دســتور 
 Microformat( ــا هــم ترکیــب کنیــد ــه هــر ترتیبــی کــه می خواهیــد ب و واژگان را ب
هــا اســتثنا هســتند(. در قســمت زیــر بــه منابــع اصلــی بخش هــای واژگان و دســتور 
اســتراکچر دیتــا لینــک داده ایــم کــه بــرای کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره هــر یــک 

ــه آن هــا مراجعــه کنیــد: می توانیــد ب
 

واژگان استراکچر دیتا:
Schema.org •

DCMI •
FOAF •

Microformats •
دستور زبان استراکچر دیتا:

Microdata •
JSON-LD •

RDFa •
Microformats •

نکتــه: Microformat هــا، هــم دســتور زبــان اســتراکچر دیتــا بــرای قــرار گرفتــن آن 
در صفحــات HTML و هــم واژگان الزم را تعریــف می کننــد. بــه همیــن دلیــل آن هــا 
را در هــر دو بخــش واژگان و دســتور زبــان ذکــر کرده ایــم. نقطــه ضعــف ایــن فرمــت 
ایــن اســت کــه فقــط در صورتــی می توانیــد از آن اســتفاده کنیــد کــه واژگان مناســب 
 RDFa، ــا اســتفاده از ــا ب ــف شــده باشــد. ام ــب Microformat تعری ــالً در قال آن قب
ــی واژگان  ــد و حت ــه می خواهی ــر واژه ای ک ــد از ه Microdata و JSON-LD می توانی

جدیــد ســاخته و پرداختــه خودتــان اســتفاده کنیــد.
 

از چه واژگان و دستور زبانی برای استراکچر دیتا استفاده کنیم؟
اگــر قــرار باشــد از بیــن گزینه هــای بــاال بــرای انتخــاب واژگان یکــی را انتخــاب کنیــد، 
پیشــنهاد مــا Schema.org خواهــد بــود؛ چــرا کــه موتورهــای جســتجوی مطــرح، 
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ماننــد گــوگل، یاهــو، بینــگ و یاندکــس از آن پشــتیبانی می کننــد؛ راهنمــای خــوب و 
جامعــی دارد و تیــم توســعه آن فعــال اســت.

امــا در مــورد دســتور زبــان نمی توانیــم پاســخ کوتاهــی بــه شــما بدهیــم. در 
 RDFa )Resource :ــرار دارد ــده در پیــش روی شــما ق ــه عم حــال حاضــر ســه گزین
Description Framework in Attributes بــه معنــای چارچــوب توصیــف منابــع در 
 JSON-LD )JavaScript Object Notation for و Microdata خصوصیت هــا(، 
 Microdata و RDFa مفاهیــم .)Linking Data بــرای JSON یــا Linking Data
بســیار بــه هــم نزدیــک اســت و هــر دو امــکان اســتفاده مجــدد )reuse( از داده هــای 

HTML را فراهــم می کننــد.
ــایر  ــراف( »startDate«، »endDate« و س ــن پاراگ ــر همی ــد زی ــد RDFa )ک در مت
مقادیــر نشــانه گــذاری بــرای کاربــر قابــل مشــاهده بــوده و فاقــد duplication یــا 

ــات اســت: ــرار اطالع تک
 

49ers San Francisco
 

Joe Montana
 

1979
1992

 
از طرف دیگر، JSON-LD داده ها را تکرار می کند و به عنوان یک

شــاید چنیــن تفاوتــی زیــاد بــه چشــم نیایــد، امــا از نظــر یــک بازاریــاب دیجیتــال یــا 
کارشــناس ســئو عامــل تأثیرگــذار و مهمــی اســت. 

ــه  ــد( نشــان می دهــد ک ــر را ببینی ــودار زی ــام موجــود )نم ــار و ارق ــی، آم ــه طــور کل ب
 ،JSON-LD ــورد ــس از آن در م ــت و پ ــود اس ــن روش موج Microdata پرکاربردتری
رونــد رو بــه رشــدی را شــاهد هســتیم. در حــال حاضــر، پیشــنهاد گــوگل اســتفاده از 
 Microdata اســت؛ بــا این حــال، موتورهــای جســتجو توانایی تشــخیص JSON-LD

و RDFa را نیــز دارنــد.
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در مجمــوع، پیشــنهاد کلــی مــا ترکیــب Schema.org و JSON-LD اســت کــه بــرای 
اکثریــت قریــب بــه اتفــاق وب ســایت ها مناســب و متناســب خواهــد بــود.

 

 
چگونه از نشانه گذاری های استراکچر دیتا استفاده کنیم؟

در ایــن مرحلــه، تئوری هــا را بــه مرحلــه عمــل در می آوریــم. بــرای موفقیــت در پیــاده 
ســازی اســتراکچر دیتــا در وب ســایت خــود فقــط چهــار مرحلــه را بایــد پشــت ســر 

بگذاریــد:
 

مرحله اول: اسکیماهای )Schema( مناسب را انتخاب کنید
اســکیماهای مختلــف موجــود در Schema.org را بررســی کنیــد. مــوارد زیــر از جملــه 

پرکاربردتریــن اســکیماها هســتند:
• Organization )سازمان(

• Person )شخص(
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• Place )مکان(
• Local Business )کسب وکار محلی(

• Restaurant )رستوران(
• Product )محصول(

• Offer )پیشنهاد(
• Review )نظرات(

• Creative Work )فعالیت های مبتکرانه و هنری(
• Book )کتاب(
• Movie )فیلم(

• Event )رویداد(
ــا  ــل اکســل ی ــف وب ســایت خــود را در یــک فای طــرح اســکیمای بخش هــای مختل
جــدول تدویــن کنیــد. بــه ایــن منظــور، آدرس صفحــه یــا دســته بندی های مختلــف 
ــتون  ــک س ــا آن را در ی ــط ب ــکیماهای مرتب ــتون و اس ــک س ــود را در ی ــایت خ وب س

دیگــر فهرســت کنیــد.
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بــرای توصیــف هــر مؤلفــه می تــوان از ترکیبــی از چندیــن اســکیما اســتفاده کــرد. بــه 
عنــوان مثــال، Person یــک اســکیمای منطقــی بــرای توصیــف آقــای فالنــی خواهــد 
بــود، امــا احتمــاالً آن Person یــک Address هــم دارد و در یــک organization کار 
می کنــد کــه آن هــم آدرس خــاص خــودش را دارد. لــذا بــرای توصیــف آقــای فالنــی 

می توانیــم از ســه اســکیمای مختلــف اســتفاده کنیــم.
پس از تدوین طرح اسکیما می توانید به سراغ مرحله بعدی بروید.

بیشتر بخوانید: آیا گوگل پالس آینده سئو خواهد بود؟
 

مرحله دوم: استراکچر دیتا را نشانه گذاری کنید
بــه لطــف گــوگل، بــرای نشــانه گــذاری اســتراکچر دیتــا در وب ســایت خــود نیــازی بــه 
ــهل  ــزار س ــک اب ــد از ی ــی می توانی ــه راحت ــه ب ــد؛ بلک ــده نداری ــی های پیچی کدنویس
االســتفاده بــا نــام Structured Data Markup Helper کمــک بگیریــد کــه شــما را 
در طــول فرآینــد الزم بــرای نشــانه گــذاری همراهــی می کنــد. بــرای اســتفاده از ایــن 

ابــزار کاربــردی و ســودمند مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد:
 

Structured Data Markup Helper .1 را بــاز کنیــد؛ یــک اســکیمای مناســب را 
ــک آدرس را وارد  ــد، ی ــه کرده ای ــل تهی ــه قب ــه در مرحل ــی ک ــد و از جدول ــاب کنی انتخ

ــد. ــک کنی ــه Start Tagging کلی ــپس روی دکم ــد. س کنی
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2. مؤلفــه یــا بخــش مــورد نظــر را هایالیــت کنیــد و از منویــی کــه ظاهــر می شــود 
اســکیمای مناســب آن را انتخــاب کنیــد. اگــر در نــوار جانبی ســمت راســت نتوانســتید 
 Add missing tags عناویــن مــورد نظــر خــود را پیــدا کنیــد بــا اســتفاده از دکمــه
ــگ  ــز رن ــه قرم ــر روی دکم ــام کار ب ــس از اتم ــد. پ ــه کنی ــا را اضاف ــد آن ه می توانی

ــد. ــک کنی Create HTML کلی
 

 
3. از منــوی بــاالی ســتون ســمت راســت گزینــه JSON-LD را انتخاب کــرده و کدهایی 

کــه در قســمت پاییــن ایــن بخــش مشــاهده می کنیــد را کپــی و در بخش
یاکد HTML صفحه مورد نظر از سایتتان قرار بدهید.
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نکتــه: اگــر وب ســایت شــما هــزاران صفحــه مختلــف دارد کــه می خواهیــد اطالعــات 
آن هــا را بــه ایــن ترتیــب ســاختار یافتــه کنیــد، بهتــر اســت کــه بــرای کارآمدی بیشــتر 

از خدمــات توســعه دهنــدگان وب کمــک بگیریــد.
 

مرحله سوم: نشانه گذاری را تست کنید
ابــزار Structured Data Testing Tool را در مرورگــر خــود بــاز کــرده و آدرس صفحه 
مــورد نظــر را در آن وارد کنیــد. ایــن ابــزار همــه اطالعــات نشــانه گــذاری شــده را بــه 

همــراه خطاهــا و هشــدارهای الزم نمایــش می دهــد.
 

 
حــاال دیگــر بایــد بنشــینید و منتظــر بمانیــد. طبیعتــًا تــا قبل از مــرور مجدد وب ســایت 
توســط گــوگل امــکان نمایــش محتــوای وب ســایت شــما در فیچرهــا و ریــچ اســنیپت 
هــای صفحــات نتایــج جســتجو )لینک هایــی کــه حــاوی اطالعــات اضافــه ای مثــل 
ــه  ــه را هــم ب ــن نکت ــًا ای ــاز هســتند( وجــود نخواهــد داشــت. ضمن ســتاره های امتی
خاطــر داشــته باشــید کــه حتــی اگــر اســتراکچر دیتــا را نشــانه گــذاری کــرده باشــید 
و همــه چیــز بــه درســتی بــه پیــش رفتــه باشــد و ابــزار تســت اســتراکچرد دیتــا هــم 
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هیــچ مشــکلی را نشــان ندهــد، بــاز هــم هیــچ کــس نمی توانــد نمایــش اســتراکچرد 
ــدم  ــل ع ــن دالی ــه مهم تری ــد. از جمل ــن کن ــج جســتجو را تضمی ــای شــما در نتای دیت
نمایــش اســتراکچر دیتــا در فیچرهــا و ریــچ اســنیپت هــای صفحــات نتایــج جســتجو 

می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
• اســتراکچرد دیتــا بــا محتــوای اصلــی صفحــه همخوانــی نــدارد یــا پتانســیل تقلــب 

در آن تشــخیص داده شــده اســت؛
• اســتراکچرد دیتــا ایراداتــی دارد کــه ابــزار تســت قــادر بــه شناســایی آن هــا نبــوده 

اســت؛
• محتوای نشانه گذاری شده از دید کاربر مخفی است.

توجــه داشــته باشــید کــه بــه هیــچ وجــه نبایــد بــه دنبــال فریــب دادن گــوگل باشــید؛ 
چــرا کــه بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن بــه خاطــر اســتفاده نامناســب از اســتراکچر 
ــه جــای اقدامــات خــودکار،  ــا جریمــه خواهیــد شــد. حتــی در برخــی از مــوارد ب دیت
مســئولیت رســیدگی بــه مشــکل وب ســایت شــما بــر عهــده کارمنــدان گــوگل گذاشــته 
ــود  ــال می ش ــی ارس ــایت خاط ــرای وب س ــه ب ــی ک ــون پیام ــوالً مضم ــود. معم می ش

چیــزی شــبیه بــه ایــن اســت:
ــایت از  ــن وب س ــات ای ــی از صفح ــذاری برخ ــانه گ ــه در نش ــد ک ــر می رس ــه نظ »ب
تکنیک هایــی ماننــد نشــانه گــذاری محتوایــی کــه از دیــد کاربــر مخفــی اســت؛ نشــانه 
گــذاری محتــوای غیــر مرتبــط یــا گمــراه کننــده؛ و/یــا ســایر رفتارهــای فریــب آمیــز که 
ســرپیچی از رهنمودهــای کیفــی گــوگل بــرای ریــچ اســنیپت هــا محســوب می شــود 

اســتفاده شــده اســت.«
یا چیزی شبیه به این:
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ــح  ــذاری صحی ــانه گ ــد نش ــوان از قواع ــچ عن ــه هی ــید و ب ــیار باش ــن هوش بنابرای
ــد. ــی نکنی ــا تخط ــتراکچرد دیت اس

 
ــز گــوگل، مشــکالت را شناســایی  مرحلــه چهــارم: بــا اســتفاده از وبمســتر تول

کنیــد.
بــر طبــق قانــون مورفــی، اگــر فرصــت اشــتباه وجــود داشــته باشــد، اشــتباه پیــش 
خواهــد آمــد. بنابرایــن بایــد مراقــب باشــید و امــکان اشــتباه را بــه حداقــل برســانید 
و مشــکالت موجــود را نیــز به ســرعت شناســایی و رفــع و رجــوع کنیــد. در ایــن راســتا 
ــه  ــره ای ک ــای روزم ــی از برنامه ه ــوان بخش ــه عن ــا را ب ــتراکچر دیت ــی اس ــد بررس بای

بــرای ســئو داریــد در نظــر بگیریــد. 
خوشــبختانه گــوگل بــا کنســول جســتجوی خــود یــا همــان وبمســتر تولــز شــما را در 
اینجــا هــم تنهــا نمی گــذارد. کافــی اســت کــه وارد کنســول جســتجو گــوگل) گــوگل 
 Structured گزینه ،Search Appearance وبمســتر تولز( شــوید. ســپس از قســمت
ــود را  ــی موج ــای احتمال ــات خطاه ــا جزئی ــزار نه تنه ــن اب ــد. ای ــاب کنی Data را انتخ
ــه در وب ســایت  ــا ک ــف اســتراکچر دیت ــواع مختل ــات ان نشــان می دهــد، بلکــه جزئی

ــان می گــذارد. ــز در اختیارت شــما شناســایی شــده را نی
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 Anything نیــز ســر در می آورید بد نیســت ابــزار )Apache( اگــر از وب ســرور آپاچــی
ــد  ــگان می توانی ــزار رای ــن اب ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــان کنی ــم امتح To Triples را ه
اســتراکچرد دیتــای خــود را ارزیابــی و انــواع مختلــف اســتراکچرد دیتــا را بــه یکدیگــر 

تبدیــل کنیــد.
 

خالصه مطلب
وب ســمانتیک یــا معنایــی یــک عبــارت نســبتًا قدیمــی اســت کــه بــه دنبــال ایجــاد 
ــف  ــای مختل ــن مؤلفه ه ــاط بی ــه در آن ارتب ــت ک ــت اس ــاداری در اینترن ــای معن فض
ــن  ــکل گیری چنی ــتای ش ــک دارد. در راس ــدی و لین ــات کلی ــتری از کلم ــت بیش اهمی
ــف  ــات مختل ــت درک اطالع ــتجو در جه ــای جس ــه موتوره ــک ب ــرای کم ــی و ب فضای
ــود در  ــات موج ــر، اطالع ــارت دیگ ــه عب ــم؛ ب ــتفاده می کنی ــا« اس ــتراکچرد دیت از »اس
ــات  ــم. اطالع ــاختار می دهی ــا س ــه آن ه ــرده و ب ــب ک ــایتمان را مرت ــات وب س صفح
از  نتایــج جســتجوی گــوگل مشــاهده می کنیــد  بخش هــای جدیــدی کــه در 
اســتراکچرد دیتــا جمــع آوری می شــود. بــرای ســاختار دادن بــه اطالعــات وب ســایت 
خــود )درســت مثــل یــک زبــان( بــه واژگان خــاص و چارچــوب حســاب شــده ای بــرای 
Schema. ،مرتــب کــردن آن واژگان )دســتور زبــان( نیــاز داریــد کــه در ایــن مطلــب
org و JSON-LD را بــه شــما پیشــنهاد کردیــم. بــرای پیاده ســازی و تســت اســتراکچر 
ــد.  ــن کار کمــک بگیری ــرای ای ــوگل ب ــد از ابزارهــای مخصــوص گ ــز می توانی ــا نی دیت

بیشتر بخوانید: ارتباط بازاریابی محتوا با سئو دقیقا چیست؟
 

حرف آخر
حــاال همــه اطالعــات و ابزارهــای الزم بــه منظــور آماده ســازی وب ســایت خــود بــرای 
وب معنایــی را در اختیــار داریــد. اهمیتــی کــه وب معنایــی دارد می طلبــد کــه دســت 
بــه کار شــوید و اطالعــات بخش هــا و صفحــات مختلــف وب ســایتتان را بــه اســتراکچر 
دیتــا تبدیــل کنیــد. مــا نیــز در ایــن مســیر همــراه شــما خواهیــم بــود و می توانیــد 

روی کمــک مــا حســاب کنیــد.
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