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 Data Highlighterشروع کار و نحوه استفاده از  
. کنسول جستجو امکان ساخت دو است page setاولین قدم ساخت  Data Highlighterراي شروع کار و استفاده از ابزار ب

 و مراحل ساخت هریک نیز متفاوت است: دهدمیرا به شما  page setنوع 
 
 که فقط شامل یک صفحه است. page setساخت  •
 .صفحه است نیچندکه شامل  Page setساخت  •
 

 با یک صفحه Page Setساخت  .1-1-1
هاي که داخل سایت خود دارید همه محصوالت یا رخداد مثالً ید که کن جادیصفحه ابا یک  page setیک  توانیدمیشما زمانی 

 باشد. شدهارائههمگی در یک صفحه 
 

 :استکه فقط شامل یک صفحه  page setمراحل ساخت 
 را انتخاب کنید. موردنظردر صفحه نخست از حساب کنسول جستجو خود، سایت  .1
 را انتخاب کنید. Data Highlighterو سپس گزینه  Search Appearanceاز منوي سمت چپ گزینه  .2
 ايپنجرهکلیک کنید.  Start Highlightingروي گزینه  کنید، براي این منظور از سایت را انتخاب موردنظرحال باید صفحه  .3

 .شودمیجدیدي باز 
 :مثالعنوانبهاز سایت خود را وارد کنید،  موردنظرصفحه  آدرسابتدا  بازشدهدر پنجره  .4
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www.example.com/events/details/101112.html 
 ایدکردهید و مالکیت آن را تائ اردکه در کنسول جستجو گوگل و ايدامنهبا نام  دقیقاً، باید کنیدمیلینک صفحاتی که وارد 

وارد  page setلینک صفحاتی که براي  است www.example.comاگر دامنه شما  مثالعنوانبهمطابقت داشته باشد 
نیز مهم بوده و  wwwیا بدون  www با آغاز شود (شروع دامنه  www.example.com بایستی با همین دامنه کنیدمی

 باید از این لحاظ نیز تطابق داشته باشد)
: مقاله، دتوانمی هادادهکنید را انتخاب کنید: این  گذاريبرچسب خواهیدمیاز منوي کشویی، نوع داده موجود در صفحه که  .5

 ي و یا سریالافزارنرم يهابرنامه، هارستورانکاالها،  و التمحلی، فیلم، محصو يهاتجارتحوادث،  و کتاب، وقایع
 تلویزیونی باشد.

را انتخاب کنی و بر  "Tag just this page"فقط در همان صفحه تکی، گزینه  شدهانتخابداده  گذاريبرچسببراي  .6
 .کلیک کنید "ok"روي دکمه گزینه 

 با یک صفحه page setساخت 
 
 My"و در ستون سمت راست صفحه تحت عنوان  دهدمیرا نمایش  موردنظراز صفحه  یشینماشیپدر این مرحله، گوگل  .7

Data Items" ما ، اطالعاتی هستند که شلدهایف. این کندمیرا لیست  ایدکردهکه انتخاب  يادادهمربوط به نوع  فیلدهاي
کنید تا درك بهتري از اطالعات موجود در صفحه داشته باشد.  گذاريبرچسبرا در صفحه انتخابی براي گوگل  هاآنباید 

 صورتبهه ک ايپنجرهرا انتخاب کنید سپس از  موردنظر يهامتنو یا  هاعکسبا موس کامپیوتر  است یکافبراي این منظور 
و  ازیوردنم فیلدهاي را مشخص کنید و همین کار را تا تکمیل کلیه ایدکردهنوع اطالعاتی که انتخاب  شودمیپاپ آپ باز 

 موجود در صفحه انجام دهید.

در روبروي آیتم مربوطه اضافه  "My Data Items"در ستون  شوندمی گذاريبرچسبکلیه اطالعات موجود در صفحه که 
 هر یک را ویرایش و یا حذف کنید. توانیدمیکه  شوندمی
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 وردنظرماست، بر روي آن کلیک کنید تا صفحه  شدهدادهیش شده عالمت هشدار نما گذاريبرچسب هايیتمآکنار  کهدرصورتی
 :کار زیر را انجام دهید دویکی از  توانیدمیبه داده برچسب شده اسکرول شود، حال 

کنید  را حذف شدهانتخابباشد با کلیک روي عالمت ضربدر روبروي آن آیتم، داده  شدهانجام اشتباهبه گذاريبرچسباگر  .1
 کنید. گذاريبرچسبو مجدد داده صحیح مربوط به آن آیتم را از صفحه انتخاب و 

را  "Clear warning" بر روي آالرم مربوطه کلیک کنید و گزینه استصحیح  شدهانجام گذاريبرچسب کهدرصورتی .2
 انتخاب کنید تا هشدار مربوطه غیرفعال شود.

را منتشر خواهد کرد و  موردنظرصفحه  خودکار صورتبه Data Highlighterکلیک کنید.  Publishپس اتمام کار روي گزینه 
 ذاريگبرچسب ابزارتوسط این  موردنظرکه شما در صفحه  هايدادهرا بررسی کند.  موردنظردر دفعات بعدي که گوگل صفحه 

 صورتبه هادادهنمایش این اطالعات و  البته ؛ ونمایش داده خواهد شد structured data يهاگزارشدر صفحه  ایدکرده
Rich snippets .در نتایج جستجو ممکن است کمی زمان ببرد 

 
 موجود در صفحه هايداده گذاريبرچسبچند نکته در هنگام 

 گذاريبرچسبنمایش داده شود یعنی  "required"چنانچه روبروي هر آیتم پیغام  "My Data Items"در ستون  •
 اطالعات مربوط به آن آیتم الزامی و بایستی که تکمیل شود.

 
العات که تکمیل اط هايآیتم خصوصاً اطالعات مربوط به برخی از آیتم وجود نداشته باشد ( موردنظردر صفحه  کهدرصورتی •

ر موجود د کونیآمشخص کنید. براي این منظور بر روي  هاآنبراي  فرضپیشالزامی است) باید یک مقدار  هاآنبراي 
missing data"  را  موردنظرنوع آیتم  بازشدهرا انتخاب کنید. در پنجره  Add"صفحه کلیک و گزینه 

 دستی تکمیل کنید. صورتبهانتخاب و اطالعات مربوط به آن را 
 
 Data Highlighterیک یا چند نوع آیتم مشابه استفاده کنید، خود ابزار  گذاريبرچسبچنانچه از یک الگوي ثابت براي  •

. کندمی ذاريگبرچسبمشابه موجود در صفحه را  هايآیتمسایر  دیاگرفتهشیپثابتی که  يالگوبر اساس  خودکار صورتبه
 هاعنوانسایر  خودکار صورتبه Data Highlighterکنید،  گذاريبرچسب دو باراگر یک تاریخ و یا عنوان را  مثالعنوانبه

 .کندمی گذاريبرچسبموجود در صفحه را  يهاخیتارو یا 
 
 Dataکنید.  گذاريبرچسبرا  استلینک شده  صورتبه) که eventشما نام یک واقعه و رخ داد ( کهدرصورتی •

Highlighter از همان لینک براي آیتم  خودکار صورتبهURL .مربوط به آن رخ داد استفاده خواهد کرد 
 
: تاریخ مثالعنوانبهباشند ( شدهاستفادهچند قطعه مجزا در صفحه  صورتبهاریخ و زمان اطالعات مربوط به ت کهیدرصورت •

اریخ را مربوط به ت هاتمیآهر یک از  توانیدمیباشند)  شدهدرجماه و روز در پایین صفحه  سال مربوطه باالي صفحه باشد و
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 "Date"روبري گزینه  موردنظرپس از انتخاب هر بخش از تاریخ  است یکافکنید، فقط  گذاريبرچسبجداگانه  صورتبه
 .کنید گذاريبرچسبدقیق  صورتبهرا جداگانه و  موردنظربروید و آیتم تاریخ و زمان  "Advanced"و سپس زیر منوي 

 
باشد  دهشفادهاستچند قطعه مجزا در صفحه  صورتبهنیز  ...مطالب یا محصوالت و يبندرتبهآیتم امتیاز و  کهدرصورتی •

باشد) در  در پائین صفحه شدهدادهدر وسط صفحه و بهترین و بدترین امتیاز  شدهدادهمیانگین کل امتیازات  مثالعنوانبه(
، هر یک از یازدهیامتاز آیتم مربوط به  "Advanced" با انتخاب هر بخش و از طریق زیر منوي توانیدمیاین حالت نیز 

 کنید. گذاريبرچسبجداگانه  صورتبهو قطعات مجزا را  هابخش
 

 طی چهار مرحله با چندین صفحه page setساخت  .1-1-2
اطالعات بیش از این تعداد صفحه را از سایت  خواهیدمی کهدرصورتی ؛ وصفحه را شامل شود 500،000د توانمی page setیک 

 بسازید. page setsکنید باید چندین  گذاريبرچسبخود استخراج و 
 :مرحله زیر را انجام دهید 4بایستی  Data Highlighterبا چندین صفحه مختلف از طریق بخش  page setجهت ایجاد یک 

 با چندین صفحه page setمراحل ساخت 
 
 آن گذاريبرچسبانتخاب یک صفحه براي شروع و  .1
 page setمشخص کردن سایر صفحات مشابه با صفحه اول و ایجاد  .2
 دیگر مشابه هصفح چندبراي  Data Highlighterتوسط  شدهانجام يهايگذاربرچسباصالح تائید و یا  .3
 جادشدهیا page setانتشار بررسی نهایی و  .4

 به بررسی جزئیات و توضیحات مربوط به هر یک از مراحل فوق خواهیم پرداخت: در ادامه
 

 آن گذاريبرچسبانتخاب یک صفحه براي شروع و  .1-1-2-1
نشان دهید که سایت شما چگونه اطالعات را ارائه  Data Highlighterاین است که به  page setاولین قدم در ساخت یک 

 قرار بگیرند. مورداستفادهها  Rich Snippet عنوانبهکه چه اطالعاتی  خواهیدمیو شما  کندمی
 یوعنبهکه در حقیقت  استصفحه شروع  عنوانبهبخش در این مرحله انتخاب یک صفحه مناسب از سایت  ترینمهم

 .استنماینده و شاخص سایر صفحات سایت 
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 خواهیمیمکه  هايآیتممربوط به  هايدادهحالت ایده ال براي انتخاب صفحه شروع این است که تا حد ممکن اطالعات و 
 خواهیمیم) را Articleاز نوع مقاالت ( هايادهداگر  مثالعنوانبهباشد.  شدهگرفتهکنیم در آن صفحه به کار  گذاريبرچسب
، : عنوان مقاله، نویسنده، تاریخ انتشار، تصویرهايآیتممربوط به  هايدادهخابی کنیم بهتر است که صفحه انت گذاريبرچسب

فحه نخست در ص هاداده گذاريبرچسببه آن مقاله را داشته باشد. در حقیقت  شدهدادهمربوطه و میانگین امتیاز و رتبه  بنديدسته
 .استسایر صفحات  گذاريبرچسبجهت  Data Highlighterیک الگو و معیاري براي  عنوانبه

 آن گذاريبرچسبردن اولین صفحه و مشخص ک
یحات مشابه مراحل و توض کامالً، کلیه اقدامات و کارهایی که در این مرحله نخست باید انجام شود، موردنظرپس از انتخاب صفحه 

 "Tag just this page"گزینه  جايبه، فقط با این تفاوت که است "با یک صفحه Page Setساخت "در بخش  شدهارائه
با یک صفحه، مراحل را تا  page setرا انتخاب کنید و مانند ایجاد  "Tag this page and others like it"بایستی گزینه 

 آخر بروید.

 صفحه با چندین page setساخت 
 

مرحله  به مربوطه با کلیک بر روي گزینه هايآیتم گذاريبرچسباز اتمام  پس ايمرحله، شویدیمدوم هدایت 
 که باید صفحات مشابه را مشخص یا انتخاب کنید.

 
 

 page setجاد مشخص کردن صفحات مشابه با صفحه اول و ای .1-1-2-2
نوبت به مشخص کردن سایر  "DONE"مربوطه در صفحه شروع و کلیک بر روي گزینه  هايآیتم گذاريبرچسبپس از اتمام 

 .رسدیمصفحات مشابه با صفحه شروع 
 مثالعنوانبه ،کنندمیاز یک الگوي مشابه نیز پیروي  معموالًبراي صفحات مشابه  مورداستفاده هايلینک، هایتسادر اکثر 

 صورتبه موردنظر هايلینکممکن است  کنیدمیرخدادهاي مختلف ارائه  در سایت خود مطالبی در زمینه کهدرصورتی
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http://www.example.com/events  بعدازآنشروع شوند و ممکن است /music/  یدادهايروبیاید که براي اخبار و 
 هاکنفرانسمربوط به حوزه  يرخدادهابیاید که مربوط به  /speaking/مربوط به حوزه آهنگ و موسیقی استفاده شود یا بعد از آن 

 مختلف باشد. هايیشهماو 
شروع به بررسی صفحات سایت  Data Highlighterبراي صفحه شروع، ابزار  شدهانجام هاييگذاربرچسبپس از تائید 

که در  طورهمان .دهدمیقرار بگیرند به شما پیشنهاد  page setند در این توانمیاز صفحات سایت را که  ايمجموعهو  کندمی
ه این و براي هم اندشدهپیشنهاد  توسط گوگل شناسایی و باشندمیصفحه که مشابه صفحه شروع  70بیش از  بینیدیمشکل 

 است: شدهاستفادهصفحات از یک الگوي ساده 
http://www.example.com/content/*/* 

 قرار بگیرند page setند در یک توانمیاز صفحات که  ايمجموعه
 

Data Highlighter  است انتخاب و پیشنهاد  شدهاستفادهسایت  هايلینکاین صفحات را بر اساس الگوي مشابهی که در
 :کندمی. یک الگوي ساده که از قوانین زیر پیروي دهدمی

 .تیساوبشروع با همان لینک اصلی  .1
 دقیق. يهاتطابقبراي  اشندبمیکه حساس به حروف کوچک و بزرگ ن هانکیلاز  ییهاقسمتاستفاده از  .2
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 هستند. ریمتغکه  هانکیلاز  يهایقسمتاستفاده از کاراکتر * براي 

 مستقیماًکه  شودمیتمامی صفحاتی را شامل  */http://www.example.com/events/musicلینک  مثالعنوانبه
 ، مانند دو لینک زیر:گیرندمیقرار  /music/یرشاخهز

http://www.example.com/events/music/123.html 
http://www.example.com/events/music/456.html 

قرار  /events/ یرشاخهزکه  شودمیتمامی صفحاتی را شامل  */*/http://www.example.com/eventsو یا لینک 
 زیر: هايلینکمثل  گیرندمیقرار  /events/speakers/و  /events/music/ یرشاخهزصفحاتی که  عالوهبهدارند، 

http://www.example.com/events/music/123.html 
http://www.example.com/events/music/456.html 
http://www.example.com/events/speakers/789.html 
http://www.example.com/events/speakers/012.html 

خودتان این کار را انجام دهید بر روي گزینه  خواهیدمیتوسط گوگل مناسب نیستند و یا  شدهدادهاگر صفحات پیشنهاد 
"Custom"  کلیک کنید و با درج یک الگوي مناسب اقدام به ساختpage set .دلخواه خود بکنید 

استفاده کنید. البته این را نیز  Data Highlighter مورداستفادهاز همان قوانین ساده  توانیدمیبراي تعریف یک الگوي مناسب 
ن استفاده کنید و همچنین از کاراکتر * براي مشخص کرد توانیدمیتوجه داشته که حداکثر سه مرتبه از کاراکتر * در الگوي خود 

 را در الگوي خود ندارید. music-*الگویی مانند  کارگیريبهاجازه  مثالًاستفاده کنید  توانیدمیقسمتی از یک لینک ن

 سفارشی page setانتخاب یک 
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 Dataکلیک کنید تا الگوي شما بررسی شود. اگر  "Check page set"پس از انتخاب الگوي مناسب بر روي گزینه 

Highlighter  تطابق داشته باشد را پیدا نکند، پیغامی مبنی بر تصحیح الگوي  موردنظراز سایت که با الگویی  ايصفحههیچ
 کهدرصورتیو  را کلیک کنید "Check page set"مجدد گزینه  ورا اصالح  موردنظرکه باید الگوي  دهدمینمایش  مربوطه

در  توانیدمیکه  دهدمینمونه به شما نمایش  عنوانبهپیدا کند، برخی از آن صفحات را  شمارا موردنظرصفحات مشابه با الگوي 
کلیک کنید تا به مرحله  "Create page set"انتخاب و سپس بر روي گزینه  موردنظر page setپایین صفحه یک نام براي 

 بعدي هدایت شوید.
 
 

 چند صفحه مشابه در شدهانجام هاييگذاربرچسبصالح یا ا تائید .1-1-2-3
Data Highlighter  موجود در برخی از  هايداده خودکار صورتبهو سپس  دهدمیقرار  یموردبررسرا  شدهمشخصصفحات

از این  . برخیدهدمیو نتایج حاصله را صفحه به صفحه به شما نمایش  کندمی گذاريبرچسبنمونه  صورتبهاین صفحات را 
ز و برخی از این صفحات نی ایدکرده گذاريبرچسبآن را  هايدادهمشابه صفحه شروعی هستند که شما خودتان  کامالًصفحات 

 .باشندمی متفاوت

 :کی از اقدامات زیر را انجام دهیدانجام دهید این است که هر صفحه را بررسی کنید و یباید ري که در این مرحله کا
 کلیک کنید و به صفحه بعد بروید. "Next"بر روي گزینه  باشندمیصحیح  شدهانجام يهايگذاربرچسب کهدرصورتی .1
 هايگذارببرچسمربوطه و  هايآیتمستون سمت راست که کلیه  از طریق باشندمیاشتباه  شدهانجام يهايگذاربرچسباگر  .2

شده را حذف  گذاريبرچسب، داده هاتمیآروبروي هر یک از  X، با کلیک بر روي عالمت شودمینمایش داده  شدهانجام
وي گزینه اتمام کار رکنید و پس از  گذاريبرچسبرا  موردنظر هايدادهدستی توسط موس کامپیوتر  صورتبهکنید و سپس 

"Next" .کلیک کنید 
صحیح است،  گذاريبرچسباما  شودمینمایش داده  )(شده آالرم هشدار  يهايگذاربرچسب هايآیتمکنار  کهدرصورتی .3

شود.  غیرفعالرا انتخاب کنید تا عالمت هشدار  Clear warningکلیک کنید و گزینه  )(هشدار  کونیآبر روي خود 
 کلیک کنید. "Next"روي گزینه  شدهانجام هايگذاريبرچسبپس از بررسی و تصحیح کلیه 

نید ک گذاريبرچسبرا براي گوگل  هاآنهیچ نوع داده مرتبطی ندارند که بخواهید  شدهارائهصفحات نمونه  کهدرصورتی .4
 را انتخاب کنید. "Remove page"کافی است گزینه 

موجود در سایت را درخواست  هايدادهو درك کامل از  گذاريبرچسبصفحه نمونه را جهت  5تعداد  Data Highlighter معموالً
در سایت شما پیدا نکرده باشد چند صفحه نمونه دیگر را  موردنظر هايدادههمچنان درك صحیحی از  کهدرصورتی، اما دهدمی

در آن صفحات را نیز بررسی کنید و در صورت  شدهانجام هايريگذابرچسبکه  شودمیو مجدد از شما خواسته  دهدمینمایش 
 نیاز اصالح و تائید کنید.
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 ایجادشده page setبررسی نهایی و انتشار  .1-1-2-4
 شودیمبه شما نمایش داده  شدهانجام هايگذاريبرچسباز کلیه صفحات و  نمایشپیشآخرین صفحه نمونه یک  تائیدپس از 

موجود در سایت را  هايداده Data Highlighterکه بایستی وقت بگذارید و یک بازبینی مجدد انجام دهید و مطمئن شوید که 
 را منتشر کنید. موردنظر Publish" page set"درك کرده است، سپس توسط گزینه  درستیبه

را منتشر نکنید  موردنظر page set توانیدمی در صفحه بازبینی نهایی خطاها و مشکالتی وجود داشته باشد، کهدرصورتی
 که آمادگی الزم را دارید موکول کنید. هرزمانیو انتشار آن را به 

 
 
 

 

 کتاب آموزش گوگل وبمستر 
 291 : تعداد صفحه •
 978-600-8419-57-0 :شابک •
 وزیري ز: سای •
 بهینه سازي سایتسئو،  :موضوع •
 سئو پیشرفته :سطح •
 چشم ساعی انتشارات: •
 
 
خرید آنالین کتاب آموزش گوگل  
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