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 342 ...................... گوگل یبرا robots.txtروز شده به لیفا یرساننحوه ارسال و اطلاع 

 Sitemaps 151 .17فصل 

 342 ................................................................................................................ تینقشه سا 

 342 ............................................... لازم است؟ یتیساهر وب یبرا تیداشتن نقشه سا ایآ 

 343 ............................................................. به گوگل تینقشه سا ینحوه ساخت و معرف 

 363 .............................................. تینقشه سا یمختلف برا یهاانواع ساختارها و فرمت 

http://see.co.ir/


 کنسول جستجو گوگل جامع آموزشتاب کهای سرفصل 

 
 کنید  به هر نحوی خوداری می از انتشار و کپی این فایل ،از اینکه بدون اجازه

 م.یمتشکر و سپاسگذار گذارید از شما و به حقوق سایرین احترام می

 موزشی سئو و بازاریابی اینترنتیطبقه بندی شده آ مقالاتسایر برای دسترسی به 

 http://See.co.ir  به سایت مراجعه کنید. 

 362 ............................................ تینقشه سا جادیجهت ا یکل یهااز دستورالعمل یبرخ 

 366 ........................................... گوگل یبرا تیساو در دسترس قرار دادن نقشه  یمعرف 

 sitemaps.................................. 364ها بخش توسط گزارش تیسا یهانقشه تیریمد 

 Sitemaps ................... 362شده در بخش ارائه یهانحوه استفاده از گزارش .36-4-3

 sitemaps ........... 362بخش  یهادر گزارش تینقشه سا شینماعلل عدم  .36-4-3

 343 ..................................................................................... تیتست نقشه سا .36-4-2

 343 .......................................... مرتبه اول یبه گوگل برا تینقشه سا یمعرف .36-4-2

 343 ........... شدهیاز قبل معرف تیسا یهاشهنق یمجدد برا یدرخواست معرف .36-4-4

 343 ..................................................................................... تیحذف نقشه سا .36-4-6

 343 ................................................................ تیمربوط به نقشه سا یخطاها .36-4-4

 URL Parameters 187 .11فصل 

 323 ............................................................... تیدر سا یتکرار یهانکیل ریو تأث تیاهم 

 URL Parameters ............. 322توسط ابزار  هانکیموجود در ل یپارامترها یبنددسته 

 322 ................................................. گوگل دیاز د تیسا یهانکیموجود در ل یپارامترها 

 322 .................... هانکیموجود در ل یو رفتار گوگل با پارامترها یریکارگنحوه به نییتع 

 324 ...................................... ترو ارجح یاصل نکیعنوان لاستاندارد به نکیل کیانتخاب  

 324 ............................................................. پارامتر مختلف نیبا چند ییهانکیل تیریمد 

 181 منابع و مآخذ
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