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 : Data Highlighter تیسا يداده ها يابزار نشانه گذار 

 
 محسن رجبی نویسنده :

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

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

 دهدیم هاتیسا رانیامکان را به مد نیدر کنسول جستجو ا Data Highligterگوگل با فراهم آوردن ابزار 
کرده و کمک  يگذاررا برچسب تیموجود در سا يهاداده یسیدانش کد نو گونهچیو بدون ه یسادگکه به

 اریرا بس تیاطالعات سا جهیتدرك کند و درن یخوبرا به تیموجود در سا يهاکنند تا گوگل اطالعات و داده
 دهد. شیجستجو نما جیدر نتا دیجد يهاوهیتر و به شجذاب

خرید آنالین کتاب آموزش گوگل 
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 Data Highlighterآشنایی با ابزار  
Data Highlighter  گویی از ال کندمیکه به شما کمک  استبسیار قدرتمند موجود در کنسول جستجو گوگل  ابزارهايیکی از

باشد را براي خود گوگل توضیح دهید و کمک کنید تا گوگل  شدهاستفادهکه ممکن است در سایت شما  ايیافتهساختار هايداده
 درك کند. خوبیبهرا در سایت شما  هادادهاین نوع 

موجود در سایت را براي  هايداده توانیدمیو فقط با کمک موس کامپیوتر خود  Data Highlighterتوسط ابزار  یسادگبهشما 
جدید در  ايهیوشو به  ترجذاببسیار  شمارااطالعات موجود در سایت  تواندیمگوگل  درنتیجهکنید و  گذاريبرچسبربات گوگل 

 نتایج جستجو خود نمایش دهد.
 وانیدتمیو اتفاقات مختلف است، شما  حوادثاز  فهرستیاگر سایت شما یک سایت خبري است و شامل  مثالعنوانبه

اتفاق افتاده استفاده کنید. (تگ  یدادهايروو  حوادثبراي تگ گذاري اطالعات مربوط به  Data Highlighterتوسط ابزار 
زمانی که ربات گوگل مجدد براي بررسی سایت  گذاريبرچسب ینازاپس). یرهغکردن اطالعاتی چون: نام، محل حادثه، تاریخ و 

خواهند بود و در نتایج جستجو گوگل  دسترسقابلها  Rich Snippetشده در قالب  گذاريبرچسب، این اطالعات کندمیمراجعه 
 نمایش داده خواهند شد.

 شده در سایت گذاريبرچسبنمایش نتایج در گوگل همراه با اطالعات اضافی 
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براي صفحاتی از سایت استفاده کرد که  توانیمفقط  Data Highlighterقرار دهید که از ابزار  مدنظرته این نکته را نیز الب
گوگل صفحاتی از سایت را هنوز بررسی نکرده باشد و یا اجازه دسترسی براي برخی  کهدرصورتیو  باشد شدهبررسیتوسط گوگل 

 آنده کاربري و کلمه عبور براي مشاه نام ،نامثبتصفحاتی که فرم ورود دارند و نیاز به  مثالًاز صفحات سایت را نداشته باشد (
 براي این صفحات استفاده کنید. Data Highlighterاز  توانیدمین عمالًصفحات است) 

 

 :شوندمیپشتیبانی  Data Highlighterی که توسط هایدادهانواع  
 مقاالت •
 وقایع و حوادث •
 محلی يهاتجارت •
 هارستوران •
 محصوالت و کاالها •

 يافزارنرم يهابرنامه •
 فیلم •
 سریال تلویزیونی •
 هاکتاب •

 فیلدهاي Data Highlighterتوسط ابزار  توانیدمیرا داشته باشید  ذکر شده هايدادهدر سایت خود هریک از انواع  کهدرصورتی
 کنید. گذاريبرچسبرا براي گوگل  هادادهمربوط به هریک از 

 

 page setsصفحات و مفهوم  دهیسازمان 
ی هایدادهاز صفحات سایت شامل  یککداممشخص کنید  Data Highlighterدر شروع کار با این بخش و براي اینکه بتوانید در 

 ایجاد کنید. page setsهستند باید یک یا چند  گذاريبرچسببراي 
از صفحات سایت است  ايمجموعهشامل  page setهر  و استکردن صفحات سایت  بنديدسته page setبه عبارتی 

، یک قالب و گیرندمیقرار  page setهمه صفحاتی که در یک  معموالً(و  دهندمیکه همواره اطالعاتی را در سایت نمایش 
 و مشخص ساده نسبتاًاز یک الگوي  هاآن هايلینککه  اندشده دهیسازمانچهارچوب مشابه دارند) و این صفحات به گونه 

 .کندمیپیروي 
 

 گذارينشانه کدهاياز که در آن صفحات  شودمیبراي صفحاتی استفاده  معموالً Data Highlighterاز ابزار 
ز نیکه در  هرچند که براي این نوع صفحاتنشده باشد استفاده  هاداده گذاريبرچسببراي  HTMLبه زبان 

ابزار فقط براي فهماندن اطالعات صفحاتی این  طورکلیبهاما ؛ استفاده کرد Data Highlighterاز  توانمی
 استفاده نشده است کاربرد دارد. گذارينشانههیچ نوع کد  هاآندر از سایت که 
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 بنديهدستو  دهیآدرسنیز  شدهارائهو براي هر یک از انواع اطالعات  کنیدمیدر سایت خود اطالعات مختلفی ارائه  کهدرصورتی
 خاص مربوط به آن را ایجاد کنید. page setبراي هر یک از این نوع اطالعات یک  توانیدمی، کنیدمیخاصی استفاده 

ف مختل هايیسخنرانو  هایشهماموسیقی و هم در زمینه  ینهدرزمفرض کنید شما سایتی دارید که هم  مثالعنوانبه
حات و صفحاتی مانند صف است شدهاستفاده هایدهو لینک  بنديدستهت از یک الگو خاص جه مطلب دارد و براي هر موضوع نیز

 نمونه زیر را دارید:
www.example.com/events/music/pop/pop-music.html 
www.example.com/events/music/classical/classical-music.html 
www.example.com/events-speaking/europe/europe-reviews.html 
www.example.com/events-speaking/asia/asia-reviews.html 

 صفحات مربوطه استفاده شده است: دهیآدرسبه لینک اول و دوم دقت کنید، براي هرکدام از یک الگوي مشابه و ساده براي 
www.example.com/events/music/*/* 

قرار بگیرند و به همین ترتیب لینک  page setدیگر در یک ند با یکتوانمیهر دو لینک در خصوص موسیقی هستند  کهییازآنجا
نیز در خصوص یک موضوع یکسان  هاآن يهردو چراکهدیگر قرار بگیرند،  page setند در یک توانمیدوم و سوم نیز 

 :کنندمیو هردو نیز از یک الگوي ساده و مشابه مانند نمونه زیر استفاده  باشندمی) هایشهما(
www.example.com/events-speaking/*/* 

 
 page setدر یک  شدهاعمالتغییرات 

 هاييگذاربرچسبها و  page setبر اساس  Data Highlighter، کندمیهر زمان که گوگل صفحات سایت را بررسی 
. دهدمیدر اختیار گوگل قرار  ها Rich Snippetرا جهت استفاده در  هاآنرا از سایت استخراج و  موردنظر، اطالعات شدهانجام

بهتر  صفحات ایجاد کردید، هايلینکرا در نحوه نمایش اطالعات و یا تغییراتی را در ساختار  یتوجهقابلحال اگر شما تغییرات 
ید هاي جدید منطبق بر ساختار جد page setابتدا و از  ، حذف کنیدایدکردهها مربوطه را که از قبل تعریف  page setاست که 

 سایت ایجاد کنید.
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