ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ
ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ  xmlﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﯾ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﯾ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤ دو روزه ﺑﻪ

ﻣﺴﻮ ﺑﺮوﯾﻢ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻨ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺼﺮ روز اول وﻗﺖ آزاد
دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﯾﻢ و ﻣﺎنﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﺷﻬﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
از ﻫﺘﻞ ﺑﯿﺮون ﻣزﻧﯿﻢ و ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣروﯾﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﺮ ﻣروﯾﻢ و ﭼﻮن
زﺑﺎن روﺳ را ﺧﯿﻠ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺳﻌ ﻣﮐﻨﯿﻢ داﺧﻞ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺧﯿﻠ ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﻫﻢ ﻧﯿﻔﺘﯿﻢ و از ﻫﺘﻞ ﻫﻢ

ﺧﯿﻠ دور ﻧﺸﻮﯾﻢ.

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ،ﺑﺎ ﮐﺎﻓﻪای ﺑﺎ ﻧﻤﺎی ﺳﻨ در داﺧﻞ ﯾ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻦ

ﺑﺴﺖ ،ﮐﻪ دوﺳﺘﻤﺎن در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻮ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ،ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﯾ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ .ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﺴﻮ را داﻧﻠﻮد ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﺷﻬﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻞ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در زﻣﺎن

ﮐﻮﺗﺎﻫ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﻢ.

ﻣﻌﺮﻓ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻫﻢ دﻗﯿﻘﺎ داﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬ ﺑﺎ ﮔﺮدش در ﯾ ﺷﻬﺮ

ﻣﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﯾﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻣﮐﻨﺪ و ﻟﯿﻨﻫﺎی اﺻﻠ در ﺳﺎﯾﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻦ

ﺑﺴﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻪ ﻣﺷﻮد؟ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت را
ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﻧﺒﯿﻨﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪﯾﺪ دارد اﻣﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
رو ﺑﻪ رﺷﺪی ﮐﻪ دارد ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ اﺑﺮﻗﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺲ ﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻤ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ،ﮐﺎر را ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﯾ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﮐﻨﯿﻢ و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ و ﺑﯿﻨ ﻣﮔﺬارﯾﻢ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ در ﺗﻤﺎﻣ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﮐﺎری ﮐﺎﻣﻼ واﺟﺐ
اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﺳﺌﻮ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﭗ  xmlی ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺗﻮرﻟﯿﺪر ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ .ﺻﻔﺤﺎت اﺻﻠ و ﺻﻔﺤﺎت اﻓﺰوده ﺳﺎﯾﺖ و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ ﯾدﯾﺮ را ﻣﺷﻨﺎﺳﺪ و

ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ دﺳﺘﺮﺳ دارد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و ارزش ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﯾ از راهﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮﻋ آن در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی اﺻﻠ ﻟﯿﻨ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ در
ﺻﻔﺤﺎت دﯾﺮ ﻟﯿﻨ ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﯾ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑـﺮ آدرس ﺻـﻔﺤﺎت ﻣﺘﻨـ ،آدرسﻫـﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﻣﺤﺘـﻮای ﻓﻠـﺶ ،آدرسﻫـﺎی وﯾـﺪﺋﻮﯾ و ﺗﺼـﻮﯾﺮی و
آدرس ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ آورده ﻣﺷﻮﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ روﺷ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾ ﻧﻘﺸﻪ وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨ notepad و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺴﻮرد
آن از  txt.ﺑﻪ  xml.و ﺳﺎﺧﺖ ﯾ ﻧﻘﺸﻪ دﺳﺘ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻫﺎی اﺟﺒﺎری و اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨﻨﺪ و

ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﻘﺸﻪ را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﺑﺬارﯾﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﯾ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی راﯾﺎﻧ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
وردﭘﺮس ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﯾ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ xml،

 google xml sitemapﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﺳﺌﻮ
وردﭘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻫﺎی اﺟﺒﺎری و اﺧﺘﯿﺎری در ﻧﻘﺸﻪ  xmlﭼﯿﺴﺖ؟

اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺗﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای
آﺷﻨﺎﯾ ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﺪﻫﺎی  ،xmlﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻫﺎی اﺟﺒﺎری و اﺧﺘﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﺗ آﻏﺎزﯾﻦ >? <xmlﺷﺮوع ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻫﺎی دﯾﺮی ﻫﻤﭽﻮن
“> ”<urlsetﻣآﯾﻨﺪ.
ﻫﺮ آدرس ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺗ <url> و ﺗ <loc> ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺗ،
اﺳﺘﻔﺎه از ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ.
از ﺗﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ > <changefreqو > <priorityرا ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻧﺤــﻮه ﺑﺮوزرﺳــﺎﻧ ﺻــﻔﺤﺎت )ﻫﻤﯿﺸــﻪ ،ﺳــﺎﻋﺘ،روزاﻧﻪ و …( و اوﻟــﻮﯾﺖ ﺻــﻔﺤﺎت ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﯾــﺪﯾﺮ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
دو ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗ changefreq ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﯿﺸﻪ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗ priority ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﯾ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺖ.

ﻫﻤﻮاره ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ از ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖ را ﺳﺎﻟ
ﯾ ﺑﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﻟﺰوﻣ ﻧﯿﺴﺖ دروغ ﺑﻮﯾﯿﺪ.
ﭼ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﭗ ﺗﻮﻟﺰ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﭘﺮﯾﻮرﯾﺘ ﯾﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺻﻔﺤﺎت
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺻﻔﺮ و ﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗ ﻧﺸﺪن ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮض  0.5ﺗﺨﺼﯿﺺ
داده ﻣﺷﻮد.
ﭼﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﻪ  xmlﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎ  5ﮔﺎم در ﮔﻮﮔﻞ وﺑﻤﺴﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﯾ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎﻣﻞ و اﺻﻮﻟ ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻘﺸﻪ  xmlﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ اﺳﺖ.
ﮔﻮﮔـﻞ ﻣﺸﻬـﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗـﻮر ﺟﺴـﺖوﺟﻮ ﺑـﺮای ﮐـﺎرﺑﺮان ﺻـﻔﺤﺎت وب اﺳـﺖ .ﭘـﺲ در اﯾـﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺤﻮه ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ را در ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﯿﻢ.
ﮔــــــﺎم

اول :در اﯾــــﻦ ﮔــــﺎم ﺷﻤــــﺎ ﺑﺎﯾــــﺪ ﺑــــﺎ اﮐــــﺎﻧﺖ ﮔﻮﮔــــﻞ ﺧــــﻮد ﻻﮔﯿــــﻦ ﺷﻮﯾــــﺪ ،ﺑــــﻪ آدرس

 https://www.google.com/webmasters/toolsﺑﺮوﯾﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ و ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﺎﻟﯿﺖ آن )ﻓﺮض ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ وﺑﻤﺴﺘﺮ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎرا اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ( ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ Sitemap
ﻗﺪم ﺑﺬارﯾﺪ.
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺮده اﯾﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﮔﺎم

دوم :در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺲ از ﮐﻠﯿ ﺑﺮ دﮐﻤﻪ  ، Add/Test Sitemapآدرس ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را در ﭘﻨﺠﺮهی

ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﮔﺎم ﺳﻮم :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﮐﻠﯿ ﺑﺮ دﮐﻤﻪ  Submitاﺳﺖ.
ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم :ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را  Refreshﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﯾﻠ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ :ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮورﮔﺮ را رﻓﺮش ﮐﻨﯿﺪ و در ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿ ﺑﺮ روی ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن راﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪاری زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﺑﺎﻻ آوردن ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﺎ  ۱۰ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺳﺌﻮ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺗ ﮐﻪ
ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ﻧﺘﻪ اول :ﺣﺘﻤﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻬﻢ را در ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و از ﺻﻔﺤﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺮﯾﺪ
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را در ﻓﺎﯾﻞ  mapﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺘﻪ دوم :ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ در ﺳﺎﯾﺖ آﭘﻠﻮد ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﻘﺸــــــﻪ در ﭘــــــﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳــــــﻄﺢ ﺳــــــﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧــــــﺎم  xmlﻗــــــﺮار داده ﻣﺷــــــﻮد و ﺑــــــﺎ آدرس
www.domainname.com/sitemap.xml

در

دﺳﺘﺮس

ﻗﺮار

ﻣﮔﯿﺮد

ﮐﻪ

ﻣﻨﻈﻮر

از

 domainname.comﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﻪ ﺳﻮم :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺑﻤﺴﺘﺮﺗﻮﻟﺰﻫﺎ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺘﻪ ﭼﻬﺎرم :ﺑﺮوزرﺳﺎﻧ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ.
ﻧﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺸﻼت آن را
ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .وﺟﻮد ﻟﯿﻨﻫﺎی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ در ﻧﻘﺸﻪ ،اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣآورد.
ﻧﺘﻪ ﺷﺸﻢ :ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﭗ  xmlﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻫﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺗﻮان
 50000ﻟﯿﻨ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮد و از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻤ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  10ﻣﺎﺑﺎﯾﺘ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ وﺟﻮد دارد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻃﻮل ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﯾ آدرس  2048ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﻨﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﺷﻤﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ :ﻫﺮﮔﺰ و ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ از آﻣﻮﺧﺘﻦ و اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪارﯾﺪ .ﺧﻮشﺣﺎل ﻣﺷﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺘﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﺬارﯾﺪ.

