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قط بر را مشاهده کنید، در ابتدا نتایج جستجو ف جستجوها روند تغییر نمایش نتایج توانیدمیدر تصویر زیر از سمت چپ به راست 
، هادادهبراي برخی از  گذارينشانه يکدهاو  rich snippets، پس از اضافه شدن گردیدیمسایت ارائه  هايلینکاساس متن و 

و ... به نتایج جستجو اضافه گردید و حال گوگل توسط قابلیت جدید خود به نام  ، عکسیازدهیامتمانند تاریخ،  یشتريبجزئیات 
Rich Cards  تایج ن بینیدیمکه در تصویر سوم  طورهمان. است جستجوهاسعی در بهینه کردن نوع نمایش اطالعات در نتایج

یک  صورتبهه ک دنباشمیو توضیحات ضمیمه  تربزرگ نسبتاًکه شامل تصویر  ییهاکارت. شودمیکارتی نمایش داده  صورتبه
ه ) گفتتريبصرغنی (سرشار از اطالعات دقیق و  يهاکارت هاآنو از این جهت به  گیرندیمدر کنار هم قرار  هاکارتنوار این 

 .شودمی

 در گوگل جستجوهاج روند تغییر نمایش نتای
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آن جهت بیشتر نزدیک کردن نتایج  ترافتهیتکاملنسخه  صورتبهها و  rich snippetبودن  زیآمتیموفقاین قابلیت در راستاي 
استفاده  غنی يهاکارتکه براي  گذارينشانهاست و کلیه دستورات و عالئم  شدهارائهگرافیکی و بصري  يهارابطجستجو به 

 .شودمیاستفاده  schema.orgها از  rich snippetsاست که براي  گذارينشانه عالئممانند دستورات و  دقیقاً شودمی

ل براي موبای هايیگوشبراي این است که یک تجربه خوب را براي کاربرانی که از  بردمیهمه این تمهیدات که گوگل به کار 
 داشته باشد.را به همراه  کنندمیجستجو در اینترنت استفاده 

 

 
 صورتهبنتایج جستجو مانند حالت فعلی  ،با استفاده از این قابلیت جدید

 يامجموعه صورتبهبلکه  شودمیعمودي و پشت سر هم نمایش داده ن
را به سمت  هاآن توانیدمی وفلکچرخکه مانند یک  است هاکارتاز 

ا حرکت ب موبایل که هايیدرگوش خصوصبهراست یا چپ اسکرول کنید 
به سمت راست و یا چپ هر دفعه یک  یشنماصفحهانگشت خود بر روي 

یک کارت ویزیت به شما نمایش داده شود،  صورتبهنتیجه جستجو 
همگی مربوط به یک سایت  توانندیم هاکارت(حرکت به طرفین) و این 

 باشند یا مربوط به نتایج مختلف از چندین سایت باشد.
فرصت جدید است تا بتوانند در نتایج  یکینا هایتسابراي مدیران 

از قبل ظاهر شوند و کاربران و مخاطبین هدف  تريقوجستجو همچنان 
 ا براي سایت خود جذب کنند.بیشتري ر

ک ی توانیدمیاگر شما یک سایت آموزش آشپزي دارید  مثالعنوانبه
ر نتایج د اطالعاتی که قرار است ازلحاظ ترکاملبسیار زیبا و  نمایشیشپ

جستجو ارائه شود درست کنید به همراه یک عکس جذاب از هر نمونه 
غذا. حال این را در نظر بگیرید که این نمایش گرافیکی و بصري در نتایج 

باشد براي افرادي که به دنبال یک  تأثیرگذار تواندیمجستجو چقدر 
دستور پخت غذا هستند و در نتایج جستجو همراه با توضیحات یک 

 .بینندیمعکس جذاب و زیبا مربوط به آن غذا را نیز 
 ندشومیغنی پشتیبانی  يهاکارتی که توسط هایدادهدر حال حاضر 

 .است "سینمایی يهالمیف"و  "دستور پخت غذا"
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 هاآنو نحوه استفاده از  Rich Cardsدر بخش  شدهارائه هاگزارش 
که در سایت خود  ساختاریافته هايدادهخطاهاي مربوط به  کندمیبه شما کمک  Rich Cardsدر بخش  شدهارائه هاگزارش

خش، در این ب شدهارائه هاگزارشهمچنین  را شناسایی و رفع کنید. ایدکرده گذارينشانهغنی  يهاکارتاستفاده از  منظوربه
گوگل به  Rich Cards اطالعات بیشتري در خصوص پلت فرم توانیدمیکه  دهدمییی را در اختیارتان قرار هابخشو  هاآدرس

 دست آورید.
 Rich Cardي ارائه شده در بخش هاگزارشنحوه استفاده از 

که  هاآنسایت شما پیدا کند، گزارش کاملی از  ها را داخل rich cardمربوط به  ساختاریافتهگوگل هر نوع داده  کهدرصورتی
 .کندمیاز کنسول جستجو خود ارائه  Rich Cardرا در بخش  استشامل یک نمودار و جدول اطالعات مربوطه 

 
 :گرددمیاین بخش از کنسول جستجو گوگل در سه سطح ارائه  هاگزارش

غنی) که گوگل در  يهاکارتی (از نوع هایداده، بر اساس نوع Rich Cardsدر بخش  شدهارائه هاگزارشدر صفحه اول از  .1
و در جدولی در پائین نمودار  يبنددستهو نکات مهم مربوط به هر نوع کارت را  خطاهااست، مجموع  داکردهیپسایت شما 

 "Recipe"داده  در شکل زیر نوع مثالعنوانبهمشخص هستند،  "Card type"در ستون  هاداده يبنددسته. کندمیارائه 
 .است "دستور پخت غذا"شده براي  گذارينشانه هايدادهکه منظور  است شدهدادهنمایش 

 در کنسول جستجو Rich Cardsبخش  هاگزارش
 
به  استهر ردیف کلیک کنید اطالعات سطح بعدي که مربوط به لیست خطاهاي هر نوع کارت غنی  هايدادهاگر بر روي  .2

درجه  "severity". در روبروي هر خطا در یک ستون به نام شودمینمایش داده  خطاهاهمراه درجه اهمیت هر یک از 
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است که منظور خطاهاي مهم و  شدهمشخص "non-critical" یا "critical"اهمیت و شدت هر خطا بر اساس دو نوع 
 .استیا خطاهایی با درجه اهمیت کمتر 

مشاهده  صفحه بعدکه در تصویر  طورهمان میکنیمکلیک  "Recipe"مربوط به  هاگزارشی روي وقت مثالعنوانبه
در ستون دوم تحت  و قوانینی که رعایت نشده، آمده است. خطاهالیست  "Rule"در ستون اول تحت عنوان کنیدمی

 هاکارتتعداد  "Affected Cards"در ستون سوم تحت عنوان  و است ذکرشدهدرجه اهمیت هر خطا  "Severity"عنوان
 است. شدهمشخص باشندمی خطاهاو داراي این  اندشده گذارينشانهیا همان مطالب و محتواهایی که 

 

 نوع خطاي مربوطهغنی داراي خطا، درجه اهمیت هر خطا و  يهاکارتتعداد گزارشی از 
 
نمایش داده  هاگزارشکلیک کنید سطح سوم  شدهگزارشي خطاهاروي عنوان هر یک از  "Rule"در صورتی در ستون  .3

یک با کل .اندشده گذارينشانه خطاهمراه با  موردنظر هايدادهکه شامل لیست صفحاتی است که در آن صفحات،  شودمی
 .استي الزم براي رفع آن خطا هاراهنماییکه شامل  شودمیک پنجره پاپ آپ باز ی ،بر روي هر لینک

را بررسی و رفع کنید و سپس  اندشدهمشخص "critical"ل ابتدا خطاهاي با درجه اهمیت باالتر را که با عنوان به توصیه گوگ
 اقدام کنید. اندشدهمشخص "non-critical"به بررسی و رفع خطاهاي با درجه اهمیت پائین تر که تحت عنوان
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 Rich Cardsبخش  هاگزارشتاریخ بروز رسانی  
 بررسی کرده است و شمارا یتساوباست که ربات گوگل  يامرتبهدر این بخش مربوط به آخرین  شدهارائه هاگزارشکلیه 

 جدید در این بخش منعکس هايدادهمربوط به  هاگزارشبعد از بررسی گوگل، تغییري در سایت انجام دهید تحلیل و  چنانچه
 .سایتتان را بررسی کند مجدداًگوگل  که نخواهد شد تا زمانی

 
 :شودمیاین بخش دو تاریخ نمایش داده  هاگزارشدر 

 "Status" عنوانبهدر قسمت باالي نمودار، یک تاریخ  Rich Cardsدر بخش  شدهارائه هاگزارشدر صفحه نخست از  .1
ا ر هاارشگزبررسی و این  شماراکه مربوط به تاریخ آخرین باري است که ربات گوگل صفحات سایت  شودمینمایش داده 

 ارائه کرده است.
 

(پنجره  شودمیاین بخش نمایش داده  هاگزارشسوم  نیز در سطح "Last detected"یک تاریخ دیگر تحت عنوان  .2
) این تاریخ مربوط به آخرین باري است که ربات گوگل استاز سایت که داراي خطا  ايصفحهمربوط به نمایش لینک 

ه را در صفح هاآنبنابراین ممکن است همچنان خطاهایی را مشاهده کنید که شما ؛ را بررسی کرده است موردنظرلینک 
 مربوطه رفع کرده باشید.

 

 بر اساس درجه اهمیت خطاهاي مربوطه غنی يهاکارتوضعیت  
وضعیت زیر  3در سایت، یکی از  شدهاستفادهغنی  يهاکارتکنسول جستجو گوگل بر اساس درجه اهمیت خطاهاي مربوط به 

 :گیردیمبراي هر کارت در نظر را 
 
• Invalid 

توسط  حتماًکه باید  یلدهايفدر  همآن)، critical errorsکه یک یا چند خطا با درجه اهمیت باال دارند ( ییهاکارتکلیه 
 .شوندمیمشخص  "Invalid"و تکمیل شوند با وضعیت  گذاريبرچسب ساختاریافته هايداده

با این وضعیت ممکن است خطاهاي با درجه اهمیت پائین نیز داشته باشند. بهتر است که کلیه مشخصات  يهاکارتالبته 
ل از بخش راهنماي گوگکنید را  گذارينشانهغنی در سایت  يهاکارت صورتبه خواهیدمیکه  هايدادهبراي  یازموردن یلدهايفو 

و  دهاکقبل از انتشار  توانیدمیاستفاده کنید همچنین  موردنظرحتواي در م هاآنکامل از  صورتبهها استخراج و براي وبمستر
 را بررسی کنید. هاآنتست گوگل صحت  ابزارهايدر سایت خود، توسط  موردنظر هاييگذارنشانه

 
• Enhanceable 

براي  همآن) non-critical errorsکه داراي خطاهاي با درجه اهمیت پائین هستند ( استغنی  ییهاکارتاین وضعیت شامل 
 .استاختیاري  کامالً هاآنبه  یمقداردهکه تکمیل و  یلدهايف
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بررسی و  دوجوینبااتوسط گوگل بررسی و تحلیل شوند اما  توانندیمهمچنان  گیرندیمکه در این وضعیت قرار  يهاکارت
 ستجوهاجبه گوگل در تحلیل و نمایش نتایج مربوطه در  واقعاً تواندیممربوطه با مقادیر صحیح  یلدهايفو تکمیل  خطاهارفع این 

 کمک کند.
 
• Fully-enhanced 

اختیاري  اجباري و حتی فیلدهايکامل کلیه  طوربهدر سایت است که  شدهاستفادهغنی  هايکارتاین وضعیت مربوط به کلیه 
 است. شدهمشخص هاآنکامل و صحیح تکمیل و مقادیر  صورتبه هاآن

 

 ي هر کارت غنیاهمیت خطاهادرجه  
 :استزیر  يهايبنددستهخطاهاي هر کارت غنی با توجه به شدت و درجه اهمیت هر خطا جزء یکی از 

 
• Critical 

 فیلدهايشامل خطاهاي مربوط به  شودمییاد  هاآنخطاهاي بسیار جدي و با درجه اهمیت باال از  عنوانبهکه  خطاهااین نوع 
 الزامی است. هاآنبراي  یمقداردهاست که تکمیل و 

که داراي  هايکارت. کلیه استدر کارت مربوط به یک دستور پخت غذا، یک فیلد الزامی  nameفیلد  مثالعنوانبه
 .شوندمیتوسط گوگل پردازش و تحلیل ن باشندمیخطاهاي از این نوع 

 
• Non-critical 

 هاآناري اختی فیلدهايی است که هایکارتمربوط به  باشندمیی حساس نکه درجه اهمیت پائینی داشته و خیل خطاهااین نوع 
 .اندشده یمقداردهتکمیل و  اشتباهبهیا  نشدهیلتکمیا 

براي پخت این  یازموردن زمانمدتکه مربوط به  cookTimeاگر براي دستور پخت یک کیک شکالتی فیلد  مثالعنوانبه
توسط  الًمعمورا دارند  خطاهای که این نوع هایکارتباشد.  شدهیلتکمنشده باشد یا با یک مقدار اشتباه  یمقدارده استکیک 

نیز برطرف شوند و این اطالعات اضافی نیز براي کارت  خطاهابهتر است که این  حالینباااما  شوندمیگوگل پردازش و تحلیل 
 ند.شده باش یمقداردهصحیح  صورتبهتکمیل و  موردنظر

 

 غنی در کنسول جستجو هايکارت يهاگزارشنمایش عدم  
غنی  هايکارت کارگیريبهبراي  ساختاریافته هايدادهموجود در سایت شما توسط  هايدادهاز  یکیچه کهدرصورتی
از کنسول جستجوي گوگل هیچ گزارشی مشاهده  Rich Cardsمربوط به  يهاگزارشنشده باشند، در بخش  گذاريبرچسب

نمایش داده  "We did not find any structured data for rich cards on your website " نخواهید کرد و پیغام
 .شودمی
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ده هو هیچ گزارشی در کنسول جستجو مشا ایدکردهغنی استفاده  هايکارتموجود در سایت خود از  هايدادهبراي  کهدرصورتی
 ، چند دلیل ممکن است وجود داشته باشد:کنیدمین

 
غنی را در سایت خود  هاکارت مثالً ، یک سایت دیگر در کنسول جستجو هستید يهاگزارشممکن است در حال مشاهده  .1

 سایت هستید. wwwنسخه بدون  يهاگزارشاما در کنسول جستجو در حال مشاهده  ایدکردهاضافه  www آدرسبا 
 

 ماراشبایستی چند روزي صبر کنید تا گوگل سایت  در سایت بروز رسانی کرده باشید. یتازگبهممکن است اطالعات را  .2
 مربوطه را بروز رسانی کند. يهاگزارشبررسی و 
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