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 ۲۹۱ : تعداد صفحه 

 ۹۷۸-۶۰۰-۸۴۱۹-۵۷-۰ :شابک 

 وزیری ز: سای 

 سازی سایتسئو، بهینه  :موضوع 

 سئو پیشرفته :سطح 

 :چشم ساعی انتشارات 

 

 

جستجو کنسولدسته بندی سایت ها درتنظیمات گوگل وبمستر:   

 
 محسن رجبی نویسنده :

 www.hiwebmaster.ir ارائه :

 Search Console Help Center  منبع:
https://support.google.com/webmasters 

 :خالصه
 دلخواه یهامجموعه در” property set“ تیقابل توسط جستجو کنسول در را خود یهاتیسا دیتوانیم شما

 کنسول حساب در که ییها کشنیاپل ای هاتیساوب از کی هر شامل تواندیم مجموعه هر. دیکن یبنددسته
 یجا خود در را کشنیاپل ای تیساوب ۲۰۰ سقف تا تواندیم مجموعه هر و باشد؛ دیاکرده اضافه خود جستجو

 .دهد
 شدهیبنددسته مجموعه آن در که ییهاتیسا از کیهر به مربوط اطالعات مجموع” property set“ کی

 ریسا کنار در جستجو، کنسول حساب از اول صفحه در زین جادشدهیا یهایبنددسته. دهدیم شینما را است
 .شودیم داده شینما هاتیسا
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 در کنسول جستجو گوگل هاسایت بندیدسته 

کنید.  بندیدستهدلخواه  هایمجموعهدر  "property set"ی خود را در کنسول جستجو توسط قابلیت هاسایت توانیدمیشما 
 ؛ وشدبا ایدکردهیا اپلیکشن هایی که در حساب کنسول جستجو خود اضافه  هاسایتوبشامل هر یک از  تواندمیهر مجموعه 
 یا اپلیکشن را در خود جای دهد. سایتوب ۲۰۰تا سقف  تواندمیهر مجموعه 

است را نمایش  شدهیبنددستهیی که در آن مجموعه هاسایتمجموع اطالعات مربوط به هریک از  "property set"یک 
 .دشومینمایش داده  هاسایت نیز در صفحه اول از حساب کنسول جستجو، در کنار سایر یجادشدها ایهبندیدسته. دهدمی
 

 هاسایت بندیدستهقوانین حاکم بر  .1-1-1
 یک مجموعه در داخل یک مجموعه دیگر وجود ندارد. بندیدستهامکان  .۱

 در چند مجموعه مختلف قرار بگیرد. تواندمی سایتوبیک  .۲

 احراز شده باشد. هاآنکه مالکیت  قراردادو در یک مجموعه  بندیدسته توانمییی را هاسایتوبفقط  .3

دسترسی داشته باشد و امکان دسترسی دادن و به اشتراک گذاشتن  تواندمیفقط مالک اصلی  ایجادشده هایمجموعهبه  .۴
 یک مجموعه برای سایر اشخاص وجود ندارد. هاگزارش

 ترمحدود، شودمیتوسط کنسول جستجو ارائه  هاسایت تکتککه برای  ابزارهایو  هاگزارش، جادشدهیا هایمجموعهبرای  .۵
 .شودمیکامل ارائه ن صورتبهبوده و 

، استی داخل آن مجموعه هاسایتمجموع اطالعات کلیه  صورتبهبرای یک مجموعه  شدهارائه هاگزارشاطالعات و  .۶
( شامل impressionsمربوط به این مجموعه را در نتایج جستجو ) هاینمایشاگر گزارش تعداد  مثالعنوانبه

و  X+Y+Zیعنی  است، در حقیقت این اطالعات مربوط به مجموع هر سه سایت دینیبیمباشد را  Zو  X, Yی هاسایتوب
قط مستقیم ف صورتبهرا در نتایج جستجو گوگل مشاهده کنید بایستی که  Xفقط سایت  هاینمایشتعداد  خواهیدمیاگر 

 مربوط به آن را مشاهده کنید. هاگزارشرا از حساب کنسول جستجو خود انتخاب و  Xسایت 

ی شما در کنسول جستجو هاسایتوبمجزا در لیست  صورتبهبرای چند سایت، همچنان هر سایت  بندیدستهبا ایجاد  .۷
 همچنان دسترسی مستقیم داشته باشید. مختص هر سایت هاگزارشبه اطالعات و  توانیدمی ؛ وباقی خواهد ماند

که  ایهمجموعهی موجود در کنسول جستجو قطع شود، به هاسایتدسترسی یا پروسه تائیدیه شما به هر یک از  چنانچه .۸
ی که داخل مجموعه هاسایتاطالعات برای کلیه  آوریجمعبر دارند، دیگر دسترسی نخواهید داشت، البته آن سایت را در

مربوط به آن مجموعه دسترسی داشته باشید که  هاگزارشبه  توانیدمیادامه خواهد یافت اما زمانی مجدد  هستند همچنان
همچنان فعال و  هاسایتی مجموعه دسترسی داشته باشید و مراحل تائیدیه و احراز مالکیت هر یک از هاسایتبه همه 

 پابرجا باشد
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 هاسایتاز  یامجموعه ، ویرایش و حذفنحوه ایجاد .1-1-2
 

 :هاسایتاز  یامجموعهایجاد 

 کلیک کنید. "Create a set"در صفحه نخست از حساب کنسول جستجوی خود بر روی گزینه  .۹

 انتخاب کنید. موردنظریک نام برای مجموعه  "Set name"در فیلد  .۱۰

یی هاتساییی تائید شده شما در آن قرار دارد، هریک از هاسایتاز لیست کشویی که کلیه  "Members in set"در قسمت  .۱۱
ست شما به لی خودکار صورتبهکه با انتخاب هر یک، آن سایت  در این مجموعه قرار بگیرند را انتخاب کنید خواهیدمیکه 

 اضافه خواهد شد.

 کلیک کنید. "Save"در پایان روی گزینه  .۱۲

 

مربوط به آن  هاگزارشتا اطالعات و  کشدیمروزی طول  چند معموالً هاسایتپس از ایجاد مجموعه از 
از قبل در کنسول  ایدکردهیی که در مجموعه اضافه هاسایت تکتکمجموعه آماده و ارائه شود، حتی اگر 

 کاملی موجود باشد. هاگزارشنیز اطالعات و  هرکدامجستجو تعریف و تائید شده باشند و برای 

 

 

 ویرایش یک مجموعه

احل مر را تغییر دهید، کافی است یامجموعهی موجود در یک مجموعه را حذف یا اضافه کنید، یا نام هاسایت خواهیدمیچنانچه 
 زیر را انجام دهید:

 را پیدا کنید. موردنظردر صفحه اصلی حساب کنسول جستجو خود مجموعه  .۱3

 انتخاب کنید.را  "Edit set"و سپس گزینه  "Manage set" گزینه موردنظرروبروی مجموعه  .۱۴

 
 کونیآی ویرایشی روی آن انجام دهید، رو خواهیدمیو  هستید موردنظرمجموعه  هاگزارشاگر در حال دیدن اطالعات و 

 را انتخاب کنید. "Edit Property Set"تنظیمات کلیک کنید و سپس گزینه 
 
 

نید، اضافه ک یامجموعهاگر سایتی را از پس از مدتی از یک مجموعه حذف کنید یا سایتی را پس از مدتی به 
و نه  شودیمنه حذف  موردنظرو اطالعات مربوط به آن سایت در آن دوره زمانی قبلی در مجموعه  هاگزارش
 .گرددیماضافه 
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 حذف یک مجموعه

 زیر را انجام دهید:مراحل  است برای حذف یک مجموعه کافی

 را از لیست صفحه نخست کنسول جستجو پیدا کنید. موردنظرمجموعه  .۱۵

 را انتخاب کنید. "Delete set"کلیک کنید و سپس گزینه  "Manage set"بر روی گزینه  .۱۶

 

برای آن مجموعه همان  شدهیآورجمع هاگزارشرا حذف کنید، کلیه اطالعات و  یامجموعهنکته: چنانچه 
و اطالعات قبلی دسترسی داشته باشید و با ایجاد مجدد  هاگزارشبه  دیتوانینملحظه پاک خواهد شد و دیگر 

و اطالعات مربوطه، از لحظه ایجاد مجدد مجموعه،  هاگزارشدر آن مجموعه،  هاتیسامجموعه و درج همان 
 و ارائه خواهد شد. آوریجمع
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