
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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يكي از قدرتمند ترين ابزار گوگل مي باشد كه به شما اين امكان را مي دهد تا وب  Google webmaster tools  سرويس 
 تان و مديريت آن به خصوص در موتور استفاده از اين امكان كار شما براي ثبت وب سايت. سايت و يا وبالگ خود رو مديريت كنيد

الزم به ذكر .بر روي لينك زير كليك كنيد Google webmaster toolsبراي استفاده از ابزار جستجوگر گوگل آسان ميكند 
  .است كه براي استفاده از اين ابزار ابتدا بايد در گوگل ثبت نام كنيد

https://www.google.com/webmasters  

 

  

 ري خود در گوگل وارد شويدبا حساب كارب

   ر

 Add a Site  بر روي دكمه  Site را مشاهده مي كنيد در قسمت  Google webmaster tools  لي  صفحه اصورود بعد از 
  كليك كنيدcontinue    دكمه   بر روي آدرس وب سايت يا وبالگ خود را وارد كرده ودر نوار كشويي كليك كرده و 
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 دو Verify ownershipدر صفحه .آدرس سايت نمايش داده خواهد شد كه نياز به تاييد دارد همانند شكل زير
  وجود دارد چنانچه شما وبالگ داريد و قابليت دسترسي به Recommended methodو  Verification method قسمت
host  گزينه اول استفاده كنيد  نداريد از  

 .دو روش را در اختيار شما قرار ميدهد تا به صورت دلخواه انتخاب كنيد Verification methodدرقسمت 

   

 Show me anكه در بخش   سايت است مانند توضيحاتي html به كدهاي htmlاضافه كردن تكه كد   روش اول

example  آمده است.  

  . وب سايت است كه روش اول پيشهاد مي شودdnsبه روش دوم اضافه كردن تكه كد 

  ايجاد شده را دانلود و در روت وب سايت خود آپلود كنيد و html  شما بايد فايل  Recommended methodو در قسمت 
    .د گرددت انجام درست مراحل وب سايت تائيليك كنيد تا در صور كVerifyانجام هريك از اين روشها بر روي پس از 
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   براي وب سايت مي رسدSitemapحاال نوبت به تهيه يك 

براي جمع آوري اطالعات موجود ) spider(يا عنكبوت ) robot(موتورهاي جستجوگر از جمله گوگل از نرم افزاري به نام روبوت
همه مديران . ض اينكه سايتي را پيدا كردند، متن صفحات را مي خوانند و لينكها را دنبال مي كنندآنها به مح. در وب استفاده مي كنند

هر چه به سايت بيشتر . سايتها تالش مي كنند تا ميزان مراجعه عنكبوت به سايت و زمان حضور آن در سايت خود را افزايش دهند
 .مال شده در محتواي سايت با خبر مي شوندمراجعه كنند بهتر است زيرا همواره از آخرين تغييرات اع

با به كارگيري تكنيكي كه در زير معرفي شده است شما مي توانيد با عنكبوت گوگل مهربان تر باشيد تا شانس حضور موثرتر سايتتان 
  خود قرار مي دهيد مي سازيد و در روت سايت sitemap.xmlبراي اين كار شما فايلي با نام . در نتايج جستجوي گوگل افزايش يابد

 Sitemap يا نقشه وب سايت، شما وقتي يك صفحه را در وب سايت خود مي سازيد مي توانيد با چند استاندارد آدرس اين صفحات
معرفي كنيد به مجموعه اي از اين آدرس هاي كه در قالبي خاص تعريف ميگردند نقشه  را به گوگل و ساير موتورهاي جستجوگر

  .سايت ميگويند

  . ثبت كنيدXML و "خوراك" Feed اين امكان را مي هد كه نقشه سايت رو به صورت استاندارد گوگل

ثبت نقشه سايت در گوگل مي تواند خيلي سريع تر صفحات وب سايت شما را در گوگل ذخيره كند و به ديگران اين امكان را ميدهد، 
. همچنين تغييرات صفحات را خيلي سريعتر شناسايي خواهد كرد. كنندآنها داده نشده باشه را پيدا  آدرسهايي كه ممكن است لينكي به

 مجموع صفحات وب سايت Sitemap Statsتوانيد در قسمت  استفاده از اين سرويس خيلي موثر است پس از ثبت نقشه سايت مي
  .شما و ميزان صفحات ذخيره شده در گوگل را نمايش مي دهد
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يات ثبت صفحات را انجام دهد بسته به حجم صفحات و زمانبندي گوگل ممكن است بين مدت زماني كه طول مي كشد تا گوگل عمل
 ساخته xmlدر ضمن در صورتي كه شما زود به زود عمل به روز رساني سايتتان را انجام مي دهيد بايد فايل .  تا دو هفته طول بكشد1

  .شده را نيز هر چند روز يك بار به روز كنيد

 را به xmlخواهيد كليه صفحات و تمام پوشه ها در هاست شما توسط عنكبوت گوگل ايندكس شود بايد فايل  در صورتي كه مي:نكته 
  . انتقال دهيدpublic_htmlمسير روت به طور پيش فرض پوشه 

 

  براي اينكار به لينك زير برويد 

http://www.xml-sitemaps.com/ 

  
 يا  Daily گزينه Change frequency آدرس وب سايت خود را وارد كنيد و در قسمت Starting URLر قسمت د

hourly  باشد را انتخاب كنيد... بر حسب نحوه بروز رساني كه روزانه يا ساعتي و  

 بگذاريد Use server's response آخرين بروز رساني را مشخص كنيد با انتخاب گزينه Last modificationدر قسمت 
  سرور خود اين تاريخ را بيابد

   ايجاد شود Sitemap كليك كنيد تا startبر روي دكمه 

   را خواهند داشت Sitemap صفحه قابليت اندكس گذاري درون 500به صورت رايگان  تنها :نكته 
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 Upload وب سايت Rootدر د كرده و بر حسب مورد يكي از انها را دانلو در فرمت هاي مختلف ايجاد مي شود Sitemapفايل 
   را به كار مي بريمXMLكنيد ما فرمت 

 Google اضافه كنيم بنابراين به سرويس Google Webmaster account بايد آن را در Sitemapبعد ايجاد فايل 

Webmaster accountمي رويم   
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 .بر روي نام وب سايت مورد نظر كه از قبل ثبت گريده كليك كنيد تا وارد بخش مديريت آن شود 

 

  

 ها، وضعيت sitemap وضعيت اين اطالعاتي در مورد.در اين صفحه اطالعات كلي از آخرين وضعيت سايت نمايش داده مي شود 
  .بازبيني سايت توسط موتور گوگل و وضعيت كلمات كليدي جستجو شده براي ورود به سايتتان است

  .در منوي سمت چپ صفحه ليست كشوي مي بينيد كه به وسيله آن به ساير قسمت هاي مديريت دسترسي پيدا خواهيد كرد

  

   كليك كنيدMoreينه بر روي گز Sitemap در قسمت Dashboardدر صفحه 

 

    را وارد مي كنيم Sitemap.xml كليك كرده و در منوي ابشاري Submit a Sitemapبروي دكمه 
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  تا گوگل عمليات ثبت صفحات را انجام دهد حال بايد صبر كنيم   ايجاد شدهSitemapفايل همان طور كه مشاهده مي كنيد 
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 Google Webmaster toolsبررسي برخي از گزينه هاي 

 )Crawler access(مديريت دسترسي خزنده به قسمتهاي سايت 

براي جلوگيري از ديده شدن قسمت هاي از وب سايت مانند فولدرها و صفحات به داليلي مانند جلوگيري از هك شدن وب سايت و 
د كه اين فايل فرمت خاصي دارد كه اين امكان  استفاده كرrobots.txtمطالب مي توان از فايلي به نام  همينطور عدم افشاي بعضي از

  .را مي دهد كه ربات هاي موتورهاي جستجوگر را مديريت كرد

تمام موتور جستجو گر از اين فايل پشتيباني مي كنند گوگل در اين بخش .كه به كداميك از صفحات و فولدرها دسترسي داشته باشند
 يكي از اين Remove URLآدرسها در تب  امكان حذف. سترسي ها داشته باشيداين اجازه را مي دهد كه كنترل بيشتري بر روي د

 پرداخت و آن را در موتور هاي robots.txt به توليد فايل Generate robots.txtموارد است همچنين در تب 
  .مختلف گوگل مورد آزمايش قرار داد جستجوي

  SiteLinksمديريت 

 بااليي باشد در اين PageRankده سازي شده باشد و داراي بازديدكننده باال و همچنين در صورتي كه معماري سايت به درستي پيا
لينك ها يا به عبارتي منوهاي وب سايت شما را به صورت خاص و تفكيك شده نمايش دهد كه اين  صورت ممكن است كه گوگل

  .امتيازي بسيار عالي از سوي گوگل به وب سايت شما ميباشد

  Change of address وب سايت تنظيمات تغير آدرس

اگر قصد تغيير آدرس دامنه وبسايتتان را داريد از اين قسمت ميتوانيد براي مطلع كردن گوگل از اين تغيير استفاده كنيد تا با سرعت 
  .شما را ذخيره كند بيشتري صفحات جديد وب سايت

  )Settings(تنظيمات كلي 

 است كه در اين قسمت مي توانيد موقعيت جغرافيايي يا كشور هدف را Geographic targetدر صفحه تنظيمات اولين مورد 
  .در جستجو هايي كه از آن كشور انجام مي شود قرار خواهد گرفت با اين انتخاب سايت شما فقط. انتخاب كنيد

 يا نه و يا اينكه  نمايش بدهدwww است كه مي توانيد به گوگل بگوييد آدرس سايت شما را با Preferred domainمورد دوم 
  .با توجه به لينك ها اين كار را انجام دهد
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ممكن است كه به علت بزرگ .  استCrawl rateمورد سوم تنظيم تعداد دفعات مراجعه خرنده گوگل به وب سايت در قسمت 
 كم شود و در صورتي پاسخ گوي درخواستهاي اضافي باشيد كه در اين صورت اين مقدار بايد بودن سايت و مشكالت سرور نتوانيد

  .آن را افزايش دهيد كه از عدم شناسايي به موقع تغييرات وب سايت ناراضي هستيد مقدار

 Your site on the webتوضيحات منوي 

  search queriesكلمات كليدي در جستجو نمايش داده شده 

است به همراه موقعيت آن كلمات كليدي از در اين قسمت كلمات كليدي كه در موتور جستجوگر موجب مراجعه به سايت شما شده 
گر كلمه . ها را هم نمايش ميدهدCTRعالوه بر آن ميزان كليك ها و . نمايش داده مي شود وب سايت شما در صفحات گوگل

  .باشد ستاره دار خواهد شد كليدي از وب سايت شما خيلي مهم واقع شود و آمار بازديد زيادي داشته

ت مي توان نياز كاربران را به درستي درك كرد و از اين كلمات براي بهينه تر كردن وب سايت خود بهره ببريد و با استفاده از اين كلما
  .تبليغات كليكي گوگل هدفمندتر به امر تبليغات بپردازيد در صورت استفاده از

   Links to your siteلينك ها به سايت شما 

كه لينكهايي ارزشمند از سايت هاي ديگر به آن داده شده است ليست شده و در اين قسمت آدرس صفحاتي از وب سايت شما را 
توان متن لينكي كه براي لينك دادن استفاده شده است و آدرس وب سايت هاي لينك دهنده را  نمايش داده ميشود شما مي توانيد مي

  .مشاهده كرد

  .اده كرداز ويژگي براي بهينه كردن وب سايت و لينك هاي خارجي ميتوان استف

  Keywordsكلمات كليدي 

  .در اين صفحه ليست رايج ترين كلمات كليدي موجود در صفحات وب سايت شما نمايش داده ميشود

  .اين بخش براي يك وبمستر امري حياتي بشمار مي آيد كه با استفاده از آن ميتواند حجم كلمات كليدي سايت خود را بهبود بخشد

  Internal Linksلينك هاي داخلي 

  .ليست صفحاتي كه در داخل سايت به يكديگر لينك داده شده اند به همراه تعداد لينكها و صفحات لينك داده شده وجود دارد

  Subscriber statsآمارمشتركين خوراك 
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ي تونيد  ها ذخيره كنيد و در اين صفحه مSitemap يا خوراك در وب سايتتان ميتوانيد آن را در Feedدر صورت ارائه استاندارد 
  . مشاهده كنيدGoogle Readerسرويس  وضعيت مشتركين خود را در

 Diagnosticsتوضيحات منوي امكانات عيب شناسي 

 Malwareتروجان 

  .در اين قسمت اگر سايت شما حاوي كدهاي تروجان باشد به شما اعالم خواهد كرد

  Crawl errorsخطاهاي خزنده 

 وقتي وارد سايت شما مي شود تا اطالعات آن را ارزيابي كند و با خود ببرد خطاهايي كه در در اين قسمت خزنده يا همان ربات گوگل
-Web ،Mobile-Chtml ،Mobileاين خطاها به چهار دسته . مواجه مي شود را نمايش ميدهد اين هنگام كنكاش درون سايت

Xhtmlزارش كاملي در اين قسمت در اختيار شما رخ دهد گ اگر مشكلي در صفحات وب سايت.  تقسيم بندي گرديده است
  .چون حساسيت گوگل به اين خطاها باالست! شماست و اين گزارشات را جدي بگيريد 

  . پاك گرديده اند را نمايش ميدهدrobot.txt لسيت صفحاتي كه توسط "Restricted by robots.txt"در قسمت 

  Crawl statsگزارش وضعيت خزنده 

ز وضعيت صفحات كنكاش شده توسط خزنده يا همان ربات موتور جستجوگر بر روي سايت را داريد كه در اين صفحه شما گزارشي ا
شامل صفحات كنكاش شده درهرروز ،ميانگين مدت زمان صرف شده براي دريافت صفحات ، كيلوبايت صفحات دانلود شده در هر 

  .روز است

 HTML suggestionsپيشنهادات كدهاي اچ تي ام ال 

سمت هنگامي خزنده سايت به سايت شما مراجعه ميكند اگر مسئله ي را با محتوايي صفحات سايت شما بيابد به صورت ليست  در اين ق
هستند را ارائه ميدهد كه حل اين ريز مشكالت موجود در صفحات كمك بسزاي در ذخيره كردن  از صفحات كه داراي مشكل

  .صفحات شما در موتور جستجوگر خواهد نمود

  : استDuplicate meta , Long meta , Short metaش شامل سه قسمت است كه هر قسمت خود شامل سه مورد اين بخ

 Duplicate مي باشد كه اگر توضيحاتي تكراري در صفحات وب سايت داشته باشيد در Meta descriptionقسمت اول 

meta descriptionاز حد مجاز باشد در اگر توضيحات صفحاتان بلندتر  نمايش داده خواهد شد و Long meta 
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descriptionsباشد در   نمايش داده خواهد شد كه بايد كوتاه تر گردند و اگر توضيحات صفحاتتان كوتاهShort meta 

descriptionsنمايش داده خواهد شد كه بايد بلندتر گردند .  
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   
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