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 :خالصه

 جستجو يموتورها يهاربات يبرا تیاطالعات سا يگذارنشانه
اطالعات  دیشما داشته باشند با تیو مطالب سا اتیاز محتو یقیو دق حیگوگل درك صح يهاربات نکهیا يبرا

خود  تی. اگر در سادیکن يگذارها برچسبآن ياستاندارد برا يگذارنشانه يهارا توسط زبان تیموجود در سا
 داکردهیو پ ییها را شناساآن تیسا یو گوگل هنگام بررس دیاستفاده کرده باش افتهیساختار يهاادهد نیاز ا

 .گرددیها و اطالعات مربوطه ارائه ماز کنسول جستجو، گزارش Structured Dataباشد، در بخش 
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 ساختاریافته هايداده 

Structured Data  یک روش استاندارد و عمومی به زبان  "ساختاریافته هايداده" اصطالحاًیاXML  است که براي
اربرد جستجو ک موتورهاي هايرباتفقط براي  گذارينشانه، این رودیماطالعات موجود در سایت به کار  گذارينشانهتوصیف و 

 دتوانیمیشما  مثالعنوانبهبرخی از اطالعات موجود در سایت را درك کنند.  مفهومبتوانند معنا و  هارباتدارد به نحوي که 
د، یا رنج قیمت کنی فهمقابلایت از سمت کاربران سایت را براي گوگل تعریف و به مطالب س شدهدادهاطالعاتی مثل امتیاز و رتبه 

ده مختلف که در سایت استفاده ش هاخیتارو یا مقدار مربوط به  غذاهاي یک رستوران و یا اطالعات مربوط به یک فایل ویدئویی
دن براي ایجاد و اضافه کر هاآنشما درك کند، از شده را در سایت  گذارينشانهو  ساختاریافتهاست. چنانچه گوگل این اطالعات 

rich snippet  کندمیها استفاده. 

فهرست  يدهاکاز قوانین و  توانیدمیبراي گوگل را به سایت خود اضافه کنید،  دركقابلو  ساختاریافته هايدادهبراي اینکه این 
 Microformatsچون  هاییروشدر کنار سایر  RDF و Microdataچون  ییهافرمتو یا از  schema.orgشده در سایت 

کنسول جستجو گوگل نیز براي  Data Highlighterاز ابزار  مستقیماً توانیدمی هاروشنیز استفاده کنید. به جزء کلیه این 
 اطالعات در سایت خود استفاده کنید. گذارينشانه

که در سایت شما پیدا  ايیافتهساختار هايدادهی راجع به ، گوگل اطالعاتStructured Dataدر بخش  شدهارائه هاگزارشدر 
شود، نیز در این  جستجوهاها در نتایج  snippet. همچنین خطاهایی که ممکن است مانع از نمایش دهدمیکرده است را نشان 

 .شودمیبخش گزارش 

ت و اس پیدا شدهایت شما توسط گوگل که در س ايیافتهساختار هايدادهلیست هریک از انواع  Structured Dataدر صفحه 
 .دهدمیهمه خطاهایی موجود را به شما نمایش 
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 یا ,microformats, microdataبراي یک صفحه از  ساختاریافته هايدادهبراي اضافه کردن  کهدرصورتی
RDF  از ابزار تست گوگل براي  شودمیاین بخش نمایش داده ن هاگزارشاما آن صفحه در  ایدکردهاستفاده

Structured Data  سترسی د ساختاریافتهبه این اطالعات  توانیدمیاستفاده کنید تا متوجه شوید آیا گوگل
 را درك کنند یا خیر. هاآنداشته باشد و 

 هاي ساختاریافته موجود در صفحات:ابزار تست داده
https://search.google.com/structured-data/testing-tool 

 

 Structured Dataموجود در بخش  هايینهگزو  ها گزارش 

 است شدهییشناساکه توسط گوگل در سایت  ياافتهیساختار هايدادهدر خصوص  شدهارائه هاگزارش
 

جزئیات مربوط به هریک از انواع  توانیدمیدر جدولی که در پایین نمودار قرار دارد  Structured Data هاگزارشدر صفحه 
 شده است را ببینید.اهده و بررسیشده و توسط گوگل مش گذاريبرچسبکه در سایت  ساختاریافته هاداده

 

 
 ساختاریافته هايدادهجزئیات 
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• Data Type 

، حوادث و ... که هر نوع داده در یک هایلمف: مقاالت، محصوالت، مثالً شدهاستفادهکه در سایت  ايیافتهساختار هايدادهنوع 
 .شودمیمربوط به همان نوع داده نمایش داده  هاگزارشو روبروي آن اطالعات و  شودمیردیف لیست 

 
• Source 

 و ... schema.org مثالًاست.  شدهاستفادهدر سایت  هاداده گذاريبرچسبو  گذارينشانهنوع فرمت و استانداري که براي 
 

• Pages 
را  هانآو گوگل هنگام بررسی سایت  شدهاستفادهشده  گذاريبرچسبو  ساختاریافته هايداده، هاآنصفحاتی از سایت که در 

 تشخیص داده است.
 

• Items 
یک مقاله) از سایت  مثالً. یا به عبارتی هر آیتم یک المان (استدر سورس کد صفحات  htmlهر آیتم نشان از یک برچسب 

. هر صفحه اندشده گذاريبرچسبسایت  html يکدهادر  هادادهوجود دارد و آن  ايیافتهساختار هايدادهلمان، است که در آن ا
 شده باشد. گذاريبرچسبمجزا  صورتبهشامل یک یا چندین آیتم باشد که هر آیتم  تواندیماز سایت 

یافت شده در سایت نمایش داده  هايیتمآتعداد کل  itemدر ستون  Structured Dataبخش  هاگزارشدر صفحه نخست از 
موجود در  هايیتمآموجود در جدول کلیک کنید در مقابل هر صفحه از سایت تعداد  هايیفردو اگر بروي هر یک از  شودمی

 .شودمیهستند نمایش داده  ساختاریافته هايدادهو شامل  اندشدهآن صفحه که توسط گوگل یافت 
 

اگر  مثالعنوانبه، شوندمیسطح باالیی موجود در صفحه شمارش و نمایش داده  ساختاریافته يهاتمیآفقط 
 نوبهبهرا شامل باشد و آن نیز  http://schema.org/Eventی از نوع هایدادهیکی از صفحات سایت شما 

در نظر گرفته و  Eventمربوط به  يهاتمیآباشد فقط  schema.org/Placeاز نوع  هايدادهخود شامل 
 )شوندمیشمارش ن تودرتو يهاتمیآ( شمارش خواهد شد.

 

 گذاري شده در سایتهاي نشانهتشخیص و رفع خطاهاي مربوط به داده 

 .باشندمیداراي خطا  ساختاریافته هايدادهاز انواع  یککدامابتدا بررسی کنید  .1
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 اند؛ ودهشبر اساس تعداد بیشترین خطا مرتبط و درج  اندرفته کاربهکه در سایت  هايدادهدر جدول پایین نمودار هر یک از انواع 
آیتم  42ی مربوط به یک مکان جغرافیایی با هایدادهآیتم خطادار و در کنار آن  3000با  ی از نوع فیلمهایداده مثالعنوانبهاگر 

 شته باشد، بهتر است که کار خود را با گزینه فیلم شروع کنید و ابتدا نسبت به رفع خطاهاي آن اقدام کنید.وجود دا خطادار
 
 

لیک ک اندشدهکه در جدول لیست  ساختاریافته هايدادهبراي مشاهده جزئیات بیشتر بر روي هر یک  .2
 کنید.

 هاگزارشکلیک کنید تا  شودمینمایش داده  "Date Type"که در ستون  ايیافتهساختار هايدادهبر روي هر یک از انواع 
لینک از  10،000است را ببینید. گوگل حداکثر  شده استفادهکه در سایت  ساختاریافته هايدادهکامل مربوط به هریک از انواع 

ز خطاها به شما نمایش خواهد داد. با کلیک بر روي هر لینکی که و مشخص کردن هر یک ا خطادار هايیتمآسایت را همراه با 
که توسط گوگل شناسایی شده و شامل نوع موجود در آن صفحه  گذارينشانهکد  توانیدقرار دارد می "Page URL"در ستون 

 آن است را ببینید. هايیژگیوآیتم و 
 
 

 :هاي ساختاریافته وجود دارددو نوع خطاي متداول در داده
 

• Missing field 
یک کنسرت موسیقی، مکان آن و شخص  مثالًمربوط به یک رخداد،  rich snippetبراي  مثالعنوانبه، افتادهازقلم یلدهايف

 شده است، اما تاریخ و زمان آن مشخص نشده است. گذاريبرچسبخواننده، 
 

• Missing best or worst rating 
) و 5امتیاز  مثالًاما بهترین ( باشدمی 5میانگین  طوربهبه یک محصول  شدهدادهامتیاز  مثالوانعنبه، افتاده قلم ازرتبه و امتیاز 

 نشده است. گذارينشانهاست  شدهداده) که به آن محصول 1 مثالً بدترین امتیاز (
 

 شده را در سایت خود تصحیح کنید. گذارينشانه يکدها .3
چگونه مشکل  کهیناشروع کنید.  the Structured Dataجهت شروع به کار براي رفع خطاهاي موجود از نمونه خطاهاي 

د. در سایت نیز بستگی دار هاآنو استفاده  یريکارگبهشده در سایت را برطرف کنید به نحوه  گذارينشانه يکدهاموجود در 
براي  مورداستفاده cmsبه خاطر تنظیمات  تواندیمشده در سایت  گذاريشانهن يکدهاحتی مشکالت موجود در  مثالعنوانبه

 سایت نیز باشد.
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 .استآپدیت شده، صحیح  گذارينشانهتائید کنید کد  .4
مخصوص  که https://search.google.com/structured-data/testing-tool: آدرستوسط ابزار تست گوگل به 

آن صفحه را دقیق بررسی کنید و ببینید  html يکدها، یا موردنظراست، لینک صفحه  ایتدر س ساختاریافته هايدادهبررسی 
 صحیح هستند یا خیر. شدهیفتعر يهانشانهکه آیا 

گل گو هايرباتمدتی زمان نیاز است تا  بازهمپس از رفع خطاهاي موجود و حتی عدم نمایش پیغام خطا در ابزار تست گوگل، 
جستجو در کنسول  Structured Dataرا در صفحه  شدهاعمالرا بررسی کنند و تغییرات  نظرموردمجدد سایت و صفحات 

 بروز رسانی کنند. گوگل

 

 
 

 

 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: •
 
 
خرید آنالین کتاب آموزش گوگل  
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