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 کتاب آموزش گوگل وبمستر 

 291 : تعداد صفحه •
 978-600-8419-57-0 :شابک •
 وزیري ز: سای •
 سئو، بهینه سازي سایت :موضوع •
 سئو پیشرفته :سطح •
 چشم ساعی انتشارات: •
 
 

 

 

گوگل جستجو جینتا در تیسا يظاهر شینما  

 
 محسن رجبی نویسنده :

 www.hiwebmaster.ir ارائه :
 Search Console Help Center  منبع:

https://support.google.com/webmasters 
 :خالصه

المان هاي مختلفی که   اید؟ها در لیست نتایج گوگل دقت کردهآیا تاکنون به نحوه نمایش ظاهري سایت
 براي همه نتایج یکسان است و برخی المان هایی که فقط براي بعضی از نتایج نمایش داده می شوند

خرید آنالین کتاب آموزش گوگل 
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 اید؟ها در لیست نتایج گوگل دقت کردهآیا تاکنون به نحوه نمایش ظاهري سایت

خی ها و توضیحات جانبی بخصوصی در کنار برشوند و یا برخی المانتر نمایش داده مینتایج متفاوتاید که برخی آیا دقت کرده
 شود؟از نتایج نمایش داده می

ب اید تا درك بهتري از مطالگذاري کردههاي گوگل نیز برچسبهاي استاندارد براي رباتآیا محتویات سایت خود را توسط روش
 وتحلیل کنند؟ها را تجزیهر بتوانند آنتسایت داشته باشند و دقیق

 .…کند اطالع دارید؟ وها در نتایج جستجو استفاده میهاي جدیدي که گوگل جهت نمایش سایتآیا در خصوص فنّاوري

است و گوگل توسط ابزارها  ”Search Appearance“ شده در کنسول جستجو تحت عنوانها ارائهاولین بخش از گزارش
 .کندشده در این بخش شما را در رسیدن به پاسخ سؤاالت فوق و بسیاري موارد دیگر یاري راهنمایی میئهها اراو گزارش

 :اند ازاز گوگل وبمستر ارائه می شوند عبارت Search Appearance ابزارها و گزارش هایی که در بخش

• Search Appearance 
• structured data 
• Rich Cards 
• Data Highlighter 
• HTML Improvements 
• Accelerated Mobile Pages 
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 تجسم نمایش ظاهري سایت در لیست نتایج جستجو گوگل 

توانند شوند هریک جزئیات و اطالعات متفاوتی را نسبت به سایر نتایج میهایی که در نتایج جستجو گوگل نمایش داده میسایت
 نمایشدر کنسول جستجو کلیک کنید، پیش  Search Appearance روبروي گزینهدر برداشته باشند. اگر بر روي آیکون 

هایی از آن سایت که ممکن است توسط گوگل در نتایج جستجو نمایش داده یک سایت نمونه به همراه کلیه جزئیات و قسمت
 .توانید ببینیدشود را می

ین یج جستجو گوگل نمایش داده شود. همچنتوانید تجسم کنید که سایتتان ممکن است چگونه در نتابه کمک این نمونه می
کند که چگونه و توسط کدام محتوا و یا اعمال تغییرات در کدام شده در این نمونه، گوگل شمارا راهنمایی میتوسط اطالعات درج

خواه خود را لتوانید در نمایش این اطالعات در نتایج گوگل تأثیر بگذارید و تغییرات دهاي سایت خود میدستورالعمل و یا بخش
 .اعمال کنید

اطالعاتی که در این نمونه نمایش داده خواهد شد هم شامل موارد ضروري است که براي هر سایت در نتایج جستجو ظاهر 
هاي شود مانند عنوان، لینک و توضیحات مربوطه به هر سایت و هم شامل یک سري موارد اختیاري نیز است مثل لینکمی

ر جستجوي اختصاصی براي آن سایت، محصوالت و یا وقایع خاص که توسط اسنیپت ها در سایت داخلی و مهم سایت، نوا
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اند که خود گوگل در نمایش این موارد گذاري شدهنام” اختیاري“جهت اند و یا ناوبري صفحات، این موارد ازاینتعریف و درج شده
واهید ها نخیش دهد یا خیر و شما هیچ کنترلی بر روي آنها را براي سایت شما در نتایج جستجو نماگیرد که آنتصمیم می

 .داشت

 Search Appearance شده درنحوه استفاده از اطالعات ارائه 

 .کلیک کنید Search Appearance مقابل   بر روي آیکون .1
 :شودگزینه به شما نمایش داده می 2ها کلیک کنید شده اگر بر روي هر یک از قسمتدر نمونه ارائه .2

• How to influence 

توانید در نحوه نمایش اطالعات این ها عمل کنید میشده که اگر طبق آنهایی قرار دادهدر این بخش راهنمایی و دستورالعمل
 .بخش از سایت در نتایج جستجو گوگل تأثیر دلخواه خود را بگذارید

• In Search Console 

اً به قسمتی از کنسول جستجوي گوگل هدایت خواهید شد که توسط ابزار در این بخش اگر امکان آن وجود داشته باشد مستقیم
توانید در نحوه نمایش اطالعات این بخش از سایت در نتایج جستجوي گوگل تأثیر بگذارید و تغییرات موجود در آن بخش می

 .دلخواه خود را اعمال کنید

فاده از ابزارهاي مربوطه در کنسول جستجو گوگل، سایت خود هاي مستقیم در سایت یا استپس از اعمال تغییرات و بروز رسانی
 .را زیر نظر بگیرید و تغییرات ایجادشده در نتایج جستجو براي سایت موردنظر مشاهده کنید

به  تواند در نتایج جستجوي مربوطشده صرفاً یک مثال از کلیه مواردي است که میاین نکته را مدنظر قرار دهید که نمونه ارائه
 .سایت نمایش داده شود و ممکن است خیلی از این موارد براي سایت شما در نتایج جستجو اصالً نمایش داده نشود یک

 المان هاي قابل نمایش در نتایج جستجو گوگل 

• Title    :عنوان صفحه 

نوان صفحات می باشد، عاولین و یکی از سه المانی که بدون استثنا براي هر نتیجه اي در گوگل نمایش داده می شود عنوان 
صفحات بسیار مهم می باشند و درك سریعی از محتواي یک صفحه به کاربر نمایش می دهند و شخص با توجه به جستجویی 

 .که انجام داده است و عنوانی که در نتایج مشاهده می کند، می تواند تصمیم بگیرد که بر روي آن نتیجه کلیک کند یا خیر
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قرار می گیرد و البته اگر شما براي صفحاتی از سایت فراموش کرده باشید که از تگ عنوان  <title> عنوان صفحات در تگ 
  HTMLاستفاده کنید یا عنوان هاي کوتاه یا بسیار بلندي را براي صفحات سایت انتخاب کرده باشید گوگل در بخش

 Improvements  گزارشات کاملی در این خصوص را براي شما ارائه می کند گوگل وبمسترز ا. 

  

•  URL  نک صفحه: لی 

دومین و یکی از سه المانی که بدون استثنا براي هر نتیجه اي در گوگل نمایش داده می شود لینک صفحات می باشد که در 
صفحه مربوطه در زیر عنوان قرار  Urlعنوان در نتایج جستجو قرار می گیرد، براي برخی نتایج ممکن است مستقیما همان زیر 

نامیده می شود نمایش داده می شود. (این  Breadcrumbs بگیرد و یا براي برخی نتایج، نمایش مسیر صفحه مربوطه که
ا لینک یا مسیر صفحه مربوطه می باشد و به صورت مستقیم در نتایج لینکی که در نتایج جستجو نمایش داده می شود صرف

 (جستجو قابل کلیک نمی باشد

 .در تصویر هاي زیر اگر دقت کنید تفاوت حالت نمایش هر دو را متوجه خواهید شد
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• Snippet  وضیحات: ت 

 اده می شود توضیحات مختصري در خصوصسومین و یکی از سه المانی که بدون استثنا براي هر نتیجه اي در گوگل نمایش د
 .آن نتیجه می باشد

هاي شود. این توضیحات توسط الگوریتمدر زیر هر یک از نتایج گوگل توضیحات مختصر متنی در چند خط نمایش داده می
شوند. که گوگل در حال فهرست کردن و شاخص گذاري اطالعات سایت است تولید و ساخته میصورت خودکار هنگامیگوگل به

قطعات توصیفی کوچک در “یا  snippets شودبه این توضیحات کوچک و مختصري که در زیر نتایج جستجو نمایش داده می
 .شودگفته می” نتایج جستجو

 (meta Description) گوگل معموال متن نمایش داده شده در این بخش را از محتواي صفحه یا محتواي تگ توضیحات
ز تیم گوگل دقیقا اشاره می کند که ا Gray  ” اسنیپت ها حرفه اي و بهتر براي کاربران سایت “قالهاستخراج می کند. در م

 .ستجو داشته باشیدچگونه بهترین اسنیپت ها را در نتایج ج

  

• Sitelinks    :نمایش لینک هاي داخلی یک سایت زیر لینک اصلی 

د زمانی شود. اگر دقت کرده باشیباشندکه در زیر برخی از نتایج جستجو گوگل نمایش داده میهایی میهاي سایت، لینکلینک
آن  هاي از یک سایت را زیر نام و لینک اصلیلینککنید در برخی از نتایج جستجو، گوگل که موضوعی را در گوگل جستجو می

 .دهدسایت نمایش می
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ها صرفاً براي کمک به بازدیدکنندگان است تا بتوانند مستقیماً به صفحات مهم یک سایت که مرتبط با موضوع جستجو این لینک
هاي انند راهکنند تا بتورسی و آنالیز میسایت شمارا برهاي وبهاي گوگل ساختار لینکباشد هدایت شوند. الگوریتمایشان می

ی ممکن جویها حداکثر صرفهخواهند هدایت کنند و در زمان آنمیانبري پیدا کنند و کاربران را خیلی سریع به آن چیزي که می
کاربران  رايها بدهد که حس کند آن لینکهاي را در زیر لینک اصلی سایت نمایش میانجام شود. به عبارتی گوگل فقط لینک

 .در این خصوص به صورت مفصل صحبت کرده ایمgoogle sitelinks مفید هستند. در مقاله 

 

• Search within a site   :سرچ باکس اختصاصی براي یک سایت 

سرچ باکس اختصاصی نمایش می دهد که کاربران می تواند از براي برخی سایت ها، گوگل در صفحه نتایج جستجو یک 
طریق آن مستقیما در سایت مربوطه جستجو هاي خود را انجام دهد، این باکس جستجو به صورت کامل تحت کنترل خود 
ي وگوگل است و بر اساس تشخیص خود آن را براي برخی از سایت ها نمایش می دهد و مدیریان سایت ها هیچ کنترلی بر ر

 .آن ندارند

 

• Rich Snippets : توضیحات غنی و بصري 

 .شودتوضیحات مختصر متنی است که در زیر نتایج جستجو در گوگل نمایش داده می Snippetsطور که اشاره شد همان
اربران کتر در همان صفحه نتایج گوگل مستقیماً به حال اگر این اطالعات فراتر از یک سري متن ساده باشد و اطالعات بصري

وسط تر تهاي امتیازدهی، یا تاریخ یک رویداد یا قیمت یک محصول). این اطالعات غنی و دقیقنمایش داده شود (مثل ستاره
 گذاريهاي موتورهاي جستجو تعریف و اصطالحاً برچسبهاي ساختاریافته براي رباتها و به کمک دادهخود مدیریان سایت

 .شوندمی
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