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آیــا مــی دانیــد اســتراکچر دیتــا یــا اســتراکچرد دیتــا چیســت و چــه تاثیــری در بهینــه
ســازی ســایت شــما بــرای موتورهــای جســتجو دارد؟ در ایــن مطلــب بــا اســتراکچر
دیتــا و نحــوه صحیــح تبدیــل اطالعــات وبســایت بــه آن آشــنا خواهیــد شــد.
درک معنــای «زرافههادرســاوانازندگیمیکنند» بــرای شــما بــه عنــوان کســی کــه بــر زبــان
فارســی تســلط دارد کار زیــاد دشــواری نیســت؛ خیلــی راحــت میتوانیــد کلمــات بدون
فاصلــه ایــن جملــه را بــه «زرافههــا در ســاوانا زندگــی میکننــد» تجزیــه کنیــد و بــا
اســتفاده از «معنــا» و «دســتور زبانــی» کــه بــرای ایــن جملــه در ذهــن داریــد ،آن را
درک کنیــد« :زرافــه» بــه عنــوان یــک حیــوان گــردن دراز بــا چهــار پــا و رنــگ پوســت
خــاص در ذهــن مــا تعریــف شــده کــه بــر اســاس ایــن جملــه «زندگــی میکنــد» (بــه
ایــن معنــی کــه ســاکن یــک مــکان خــاص اســت) .ضمنـ ً
ـا بــر طبــق ایــن جملــه ،زرافــه
در «ســاوانا» زندگــی میکنــد؛ البتــه شــاید مــا اصــاً اطالعــی از «ســاوانا» نداشــته
باشــیم و اص ـاً ایــن کلمــه تــا بــه حــال بــه گوشــمان هــم نخــورده باشــد؛ امــا بــه
راحتــی آن را بــه عنــوان یــک مــکان طبقــه بنــدی میکنیــم؛ چــرا کــه طبیعتـ ً
ـا زندگــی
کــردن در «مــکان» اتفــاق میافتــد.
متأســفانه رباتهــای موتورهــای جســتجو هنــوز بــه ایــن درجــه از هوشــمندی
نرســیدهاند؛ بنابرایــن ،هنگامیکــه بــه متنــی مشــابه بــا «زرافههادرســاوانازندگیمیکنند»
برمیخورنــد 26 ،کاراکتــر فارســی را در حافظــه خــود ضبــط میکننــد و بــه ســراغ
ثبــت اطالعــات بعــدی میرونــد .بــه طــور کلــی ،برنامههــای کامپیوتــری بــدون
داشــتن دامنــهای از واژگان و دســتورات از پیــش تعریــف شــده (یــا اگــر بخواهیــم
تخصصیتــر صحبــت کنیــم ،بــدون «اســتراکچر دیتــا») نمیتواننــد معنــای خاصــی
را از یــک مجموعــه کاراکتــر اســتنباط کننــد .مث ـاً اگــر «زرافههادرســاوانازندگیمیکنند»
را در گــوگل جســتجو کنیــد ،فـ ً
ـورا آدرس صفح ـهای را بــه شــما نشــان میدهــد کــه
دقیقـ ً
ـا همیــن متــن در آن وجــود دارد (احتمــاال ً فقــط همیــن صفحــه)؛ امــا اگــر ســؤال
«زرافههــا در کجــا زندگــی میکننــد؟» را جســتجو کنیــد ،ایــن صفحــه در نتایــج
جســتجو ظاهــر نخواهــد شــد؛ هــر چنــد کــه پاســخ ســؤال در آن موجــود اســت.
منظــور مــا از ایــن مقدمهایــن بــود کــه نبایــد از موتورهــای جســتجو انتظــار داشــته
باشــید کــه زبــان را درســت مثــل مــا انســانها درک کننــد .در عیــن حــال ،اگــر بــه
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دنبــال بهبــود ســئو و کســب نتایــج بهتــر در ایــن زمینــه هســتید بــه نفــع شماســت
کــه در راســتای درک هــر چــه بیشــتر متــن وبســایتتان بــه آنهــا کمــک کنیــد .ایــن
دقیقـ ً
ـا همانجایــی اســت کــه اســتراکچر دیتــا یــا دادههــای ســاختاریافته بــه کار
میآینــد.
بــا مطالعــه ایــن مطلــب یــاد خواهیــد گرفــت کــه چگونــه میتوانیــد بــا کمــک بــه
موتورهــای جســتجو در مســیر درک بهتــر محتویــات وبســایتتان ،شــرایط بهتــری را
در صفحــه نتایــج موتورهــای جســتجو کســب کنیــد.
بیشــتر بدانیــد :پیــج آتوریتــی یــا  Page Authorityچیســت و چــه تأثیــری در ســئو
دارد؟

وب معنایی و استراکچر دیتا

وب معنایــی یــا ســمانتیک ( )Semantic Webچیــز جدیــدی نیســت و از حوالــی
ســال  1988میــادی مطــرح بــوده اســت؛ امــا وب معنایــی چــه معنایــی دارد؟
معناشناســی ،دانــش مطالعــه معنــا در زبــان اســت کــه اساسـ ً
ـا بــه بررســی رابطــه
بیــن کلمــات و عبــارات و آنچــه کــه نمــاد آن هســتند میپــردازد؛ بنابرایــن ،یــک وب
معنایــی یــک اینترنــت معنــادار اســت؛ لــذا وب معنایــی بــه کلمــات کلیــدی و بــک
لینــک ربطــی پیــدا نمیکنــد ،بلکــه چیــزی کــه در وب معنایــی حــرف اول را میزنــد
رابطــه بیــن مفاهیــم اســت؛ یعنــی بــه جــای آنکــه خــود کلمــه و عبــارت اهمیتــی
داشــته باشــد ،مفهــوم پشــت آن و مضامینــش حائــز اهمیــت اســت.
از آنجایــی کــه بــر طبــق مقدم ـهای کــه در ابتــدای ایــن مطلــب آوردیــم رباتهــای
موتورهــای جســتجو بــه انــدازه انســان در درک معنــا توانمند نیســتند ،لــذا وب معنایی
بــرای خــودش دامنــه واژگان و دســتور زبــان خاصــی دارد .بــا اســتفاده از واژگان و
دســتور زبــان وب معنایــی میتوانیــد عبــارات و جمــات متکــی بــر منطقــی بنویســید
کــه رباتهــای موتورهــای جســتجو قــادر بــه آنالیــز و درک آنهــا هســتند .توجــه
داشــته باشــید کــه چیــزی کــه جســتجوی معنایــی را از جســتجوی معمولــی متفــاوت
میکنــد همیــن اســت کــه مبنــای جســتجوی معنایــی ،رابطــه منطقــی اطالعــات
اســت .بــه عنــوان مثــال ،اگــر گــوگل در وبســایت «رضــا» چنیــن جملـهای پیــدا کنــد:
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«رضــا بــا مهــران دوســت اســت» و یــک نفــر عبــارت «دوســتان مهــران» را جســتجو
کنــد ،در ایــن صــورت اگرچــه وبســایت مهــران اســمی از رضــا نبــرده (حتــی اگــر
مهــران وبســایتی نداشــته باشــد) ،موتــور جســتجوی معنایــی مــا رضــا را بــه عنــوان
دوســت مهــران در نظــر میگیــرد و نتایــج مقتضــی را بــه کاربــر نشــان میدهــد.
از ایــن مثــال متوجــه میشــویم کــه موتورهــای جســتجو میتواننــد از دادههــای
ســازماندهی شــده ،اطالعــات جدیــدی اســتخراج کننــد .بــه ایــن دادههــای
ســاختاریافته و معنــادار« ،اســتراکچر دیتــا» میگوییــم.

چرایی استفاده از استراکچر دیتا

بــا گذشــت ایــام ،صفحــات نتایــج جســتجوی موتورهــای جســتجو (البتــه کــه از گوگل
صحبــت میکنیــم) از فهرســت کســالتآوری از لینکهــای آبــی:

3

www.modireweb.com

استراکچر دیتا چیست و چه تاثیری بر سئوی یک سایت
دارد؟
ً
نســبتا خوشترکیبــی تبدیــل شــده کــه مملــو از اطالعــات ســودمند
بــه صفحــات
هســتند .در واقــع ،چــه بســا بــدون نیــاز بــه کلیــک بــر روی لینــک نتایــج بتوانیــد از
اطالعــات موجــود در همــان صفحــه جســتجو بــه پاســخ خــود دســت پیــدا کنیــد.

بــه کارتهــا و ویجــت هــای مختلفــی کــه در بــاال مشــاهده میکنیــد «search
( »featureســرچ فیچــر) میگوییــم کــه بــه طــور کلــی دو نــوع دارد:
• فیچرهــای محتوایــی کــه بــه عنــوان نتایــج مجــزا ظاهــر میشــوند؛ بــه عنــوان
مثــال ،پاســخ مســتقیم بــه ســؤال مطــرح شــده ،پنــل هــای حــاوی اطالعــات یــا نــوار
اخبــار؛
• افزودنیهــای نتایــج جســتجو کــه بخشــی از قســمتهای مختلــف نتایــج جســتجو
(اســنیپت) هســتند؛ مثـاً امتیــاز هــر مطلــب کــه بــا نمــاد ســتاره مشــخص میشــود.
ســرچ فیچرهــا حجــم نسـ ً
ـبتا زیــادی از صفحــه نتایــج را اشــغال میکننــد و بــه عــاوه،
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نــرخ کلیــک خــوری باالتــری هــم دارنــد .بــر طبــق مشــاهدات مــا ،حتــی کلیــک
خــوری فیچرهــای حــاوی افزودنــی (مث ـاً همــان ســتارههای امتیــاز) در مقایســه بــا
آنهایــی کــه افزودنــی ندارنــد تقریبـ ً
ـا  30درصــد بیشــتر اســت .بدیهــی اســت کــه
اگــر وبســایت شــما در میــان ایــن بخشهــا جایــی نداشــته باشــد ،فرصتهــای
درخشــانی را از دســت خواهیــد داد.
عــاوه بــر ایــن ،اســتراکچر دیتــا باعــث بهبــود تجربــه کاربــری نیــز میشــود .در صورت
وجــود اســتراکچرد دیتــا کاربــران میتواننــد دادههــای ســاختاریافته را بــه برنامههــا
و وبســایتهای مختلــف منتقــل کننــد؛ بــه عنــوان مثــال ،کاربــر میتوانــد تاریــخ
ً
ـتقیما و یــا یــک کلیــک وارد نرمافــزار تقویــم سیســتم خــود کنــد یــا
رویــداد را مسـ
بــدون خــارج شــدن از صفحــه نتایــج جســتجو بلیــط ســینما یــا کنســرت رزرو کــرده و
شــماره تلفــن نزدیکتریــن رســتوران را پیــدا کنــد.
فیچرهــا بخشــی از وب معنایــی هســتند و بــر اســاس اســتراکچرد دیتایــی شــکل
میگیرنــد کــه گــوگل میتوانــد آن را درک و تفســیر کنــد .لــذا گــوگل فقــط در صورتــی
میتوانــد ایــن قابلیتهــا را بــرای ســایت شــما در نتایــج جســتجوی خــود فعــال
کنــد کــه امــکان درک محتــوای ســایت برایــش وجــود داشــته باشــد .بــه ایــن منظــور
بایــد اطالعــات اضافــی الزم بــرای گــوگل را از طریــق اســتراکچرد دیتــا در کدهــای
صفحــات وبســایتتان قــرار بدهیــد.
بســیار خــوب ،امیدواریــم کــه تــا اینجــا توانســته باشــیم شــما را متقاعــد کنیــم کــه
نشــانه گــذاری اســتراکچرد دیتــا دیگــر یــک گزینــه نیســت ،بلکــه یــک ضرورت اســت.
حــاال بــه ســراغ مباحــث فنــی اســتراکچر دیتــا میرویــم.
بیشــتر بخوانیــد :معرفــی دو متــا تــگ مهــم بــرای ســئو و افزایــش رتبــه ســایت و
نحــوه تعریــف آنهــا

 Schema.org، Microdata، Microformatها یا DRFa؟

همــه کارشناســان دربــاره بهتریــن روش بــرای نشــانه گــذاری اســتراکچر دیتــا (یعنــی
نحــوه عالمتگــذاری اســتراکچرد دیتــا) متفــق القــول نیســتند؛ بنابرایــن اصطالحــات
متعــدد و گیــج کننــدهای ماننــد  RDF، RDFa، MicroformatهــاMicrodata، ،
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 Schemaو مــوارد مشــابه دیگــری پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــتهاند .در اینجــا ســعی
میکنیــم ایــن مــوارد را بــه زبــان ســاده توضیــح بدهیــم و ببینیــم کــه کدامیــک
بهتریــن گزینــه بــرای ســئو محســوب میشــود.
اساسـ ً
ـا اگــر بــه دنبــال انتقــال اطالعــات هســتید (چــه بــه صــورت طبیعــی یــا از
طریــق زبــان ماشــینی) بــه دو چیــز نیــاز خواهیــد داشــت:
• واژگان :مجموعــهای از کلمــات کــه در واقــع بیــن عالئــم و معنــا ارتبــاط برقــرار
میکننــد و؛
• دســتور زبــان :مجموعـهای از قوانیــن کــه نحــوه اســتفاده از آن واژگان بــرای انتقــال
معنــا را مشــخص میکنــد.
در اینجــا بــه نمون ـهای از واژگان تعریــف شــده بــرای نشــانه گــذاری اســتراکچر دیتــا
اشــاره میکنیــم کــه متشــکل از پنــج مدخــل اســت:
•  :Personیــک شــخص (زنــده ،مــرده یــا خیالــی) .شــخص را میتــوان بــا ویژگیهای
زیــر تعریــف کرد:
•  :familyNameنام خانوادگی Person؛
•  :givenNameنام مستعار یا اسم کوچک Person؛
•  :genderجنسیت Person؛
•  :birthdateتاریخ تولد .Person
عــاوه بــر ایــن واژگان ،بــه تعــدادی قانــون دســتوری نیــاز داریــم تــا برنامــه کامپیوتری
بــا توجــه بــه آنهــا بتوانــد اطالعــات را درک و ذخیرهســازی کنــد .بــه عنــوان مثــال:
• استراکچر دیتا باید در میان عالمتهای {} قرار بگیرد؛
• مشــخصه ( )Propertyو ارزش یــا مقــدار آن را بــا دونقطــه (  ) :از هــم جــدا میکنیم
و هــر یــک را در بیــن عالمــت نقــل قــول دوتایــی انگلیســی («) قــرار میدهیم؛
• هر جفت مشخصه و ارزش را با ویرگول انگلیسی از هم جدا میکنیم.
پس داریم:
{«,»type»: «Person
«,»givenName»: «Mehran
«}»gender»:»Male
بنابرایــن بــه زبــان ســاده و بــدون توجــه بــه جزئیــات غیرضــروری ،بخــش اعظــم
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استراکچر دیتا چیست و چه تاثیری بر سئوی یک سایت
دارد؟
مباحــث مرتبــط بــا نشــانه گــذاری اســتراکچر دیتــا را میتــوان در یکــی از دو گــروه قرار
داد :واژگان و دســتور زبــان .بــا توجــه بــه نیازهایتــان بــه راحتــی میتوانیــد دســتور
و واژگان را بــه هــر ترتیبــی کــه میخواهیــد بــا هــم ترکیــب کنیــد (Microformat
هــا اســتثنا هســتند) .در قســمت زیــر بــه منابــع اصلــی بخشهــای واژگان و دســتور
اســتراکچر دیتــا لینــک دادهایــم کــه بــرای کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره هــر یــک
میتوانیــد بــه آنهــا مراجعــه کنیــد:
واژگان استراکچر دیتا:
• Schema.org
• DCMI
• FOAF
• Microformats
دستور زبان استراکچر دیتا:
• Microdata
• JSON-LD
• RDFa
• Microformats
نکتــه Microformat :هــا ،هــم دســتور زبــان اســتراکچر دیتــا بــرای قــرار گرفتــن آن
در صفحــات  HTMLو هــم واژگان الزم را تعریــف میکننــد .بــه همیــن دلیــل آنهــا
را در هــر دو بخــش واژگان و دســتور زبــان ذکــر کردهایــم .نقطــه ضعــف ایــن فرمــت
ایــن اســت کــه فقــط در صورتــی میتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد کــه واژگان مناســب
آن قبــاً در قالــب  Microformatتعریــف شــده باشــد .امــا بــا اســتفاده از RDFa،
 Microdataو  JSON-LDمیتوانیــد از هــر واژهای کــه میخواهیــد و حتــی واژگان
جدیــد ســاخته و پرداختــه خودتــان اســتفاده کنیــد.

از چه واژگان و دستور زبانی برای استراکچر دیتا استفاده کنیم؟

اگــر قــرار باشــد از بیــن گزینههــای بــاال بــرای انتخــاب واژگان یکــی را انتخــاب کنیــد،
پیشــنهاد مــا  Schema.orgخواهــد بــود؛ چــرا کــه موتورهــای جســتجوی مطــرح،
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استراکچر دیتا چیست و چه تاثیری بر سئوی یک سایت
دارد؟
ماننــد گــوگل ،یاهــو ،بینــگ و یاندکــس از آن پشــتیبانی میکننــد؛ راهنمــای خــوب و
جامعــی دارد و تیــم توســعه آن فعــال اســت.
امــا در مــورد دســتور زبــان نمیتوانیــم پاســخ کوتاهــی بــه شــما بدهیــم .در
حــال حاضــر ســه گزینــه عمــده در پیــش روی شــما قــرار داردRDFa (Resource :
 Description Framework in Attributesبــه معنــای چارچــوب توصیــف منابــع در
خصوصیتهــا) Microdata ،و JSON-LD (JavaScript Object Notation for
 Linking Dataیــا  JSONبــرای  .)Linking Dataمفاهیــم  RDFaو Microdata
بســیار بــه هــم نزدیــک اســت و هــر دو امــکان اســتفاده مجــدد ( )reuseاز دادههــای
 HTMLرا فراهــم میکننــد.
در متــد ( RDFaکــد زیــر همیــن پاراگــراف) « »startDate»، «endDateو ســایر
مقادیــر نشــانه گــذاری بــرای کاربــر قابــل مشــاهده بــوده و فاقــد  duplicationیــا
تکــرار اطالعــات اســت:
49ers San Francisco
Joe Montana
1979
1992
از طرف دیگر JSON-LD ،دادهها را تکرار میکند و به عنوان یک
شــاید چنیــن تفاوتــی زیــاد بــه چشــم نیایــد ،امــا از نظــر یــک بازاریــاب دیجیتــال یــا
کارشــناس ســئو عامــل تأثیرگــذار و مهمــی اســت.
بــه طــور کلــی ،آمــار و ارقــام موجــود (نمــودار زیــر را ببینیــد) نشــان میدهــد کــه
 Microdataپرکاربردتریــن روش موجــود اســت و پــس از آن در مــورد ،JSON-LD
رونــد رو بــه رشــدی را شــاهد هســتیم .در حــال حاضــر ،پیشــنهاد گــوگل اســتفاده از
 JSON-LDاســت؛ بــا این حــال ،موتورهــای جســتجو توانایی تشــخیص Microdata
و  RDFaرا نیــز دارنــد.
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در مجمــوع ،پیشــنهاد کلــی مــا ترکیــب  Schema.orgو  JSON-LDاســت کــه بــرای
اکثریــت قریــب بــه اتفــاق وبســایتها مناســب و متناســب خواهــد بــود.

چگونه از نشانه گذار یهای استراکچر دیتا استفاده کنیم؟

در ایــن مرحلــه ،تئور یهــا را بــه مرحلــه عمــل در میآوریــم .بــرای موفقیــت در پیــاده
ســازی اســتراکچر دیتــا در وبســایت خــود فقــط چهــار مرحلــه را بایــد پشــت ســر
بگذاریــد:
مرحله اول :اسکیماهای ( )Schemaمناسب را انتخاب کنید
اســکیماهای مختلــف موجــود در  Schema.orgرا بررســی کنیــد .مــوارد زیــر از جملــه
پرکاربردتریــن اســکیماها هســتند:
• ( Organizationسازمان)
• ( Personشخص)
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• ( Placeمکان)
• ( Local Businessکسبوکار محلی)
• ( Restaurantرستوران)
• ( Productمحصول)
• ( Offerپیشنهاد)
• ( Reviewنظرات)
• ( Creative Workفعالیتهای مبتکرانه و هنری)
• ( Bookکتاب)
• ( Movieفیلم)
• ( Eventرویداد)
طــرح اســکیمای بخشهــای مختلــف وبســایت خــود را در یــک فایــل اکســل یــا
جــدول تدویــن کنیــد .بــه ایــن منظــور ،آدرس صفحــه یــا دســتهبندیهای مختلــف
وبســایت خــود را در یــک ســتون و اســکیماهای مرتبــط بــا آن را در یــک ســتون
دیگــر فهرســت کنیــد.
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بــرای توصیــف هــر مؤلفــه میتــوان از ترکیبــی از چندیــن اســکیما اســتفاده کــرد .بــه
عنــوان مثــال Person ،یــک اســکیمای منطقــی بــرای توصیــف آقــای فالنــی خواهــد
بــود ،امــا احتمــاال ً آن  Personیــک  Addressهــم دارد و در یــک  organizationکار
میکنــد کــه آن هــم آدرس خــاص خــودش را دارد .لــذا بــرای توصیــف آقــای فالنــی
میتوانیــم از ســه اســکیمای مختلــف اســتفاده کنیــم.
پس از تدوین طرح اسکیما میتوانید به سراغ مرحله بعدی بروید.
بیشتر بخوانید :آیا گوگل پالس آینده سئو خواهد بود؟

مرحله دوم :استراکچر دیتا را نشانه گذاری کنید

بــه لطــف گــوگل ،بــرای نشــانه گــذاری اســتراکچر دیتــا در وبســایت خــود نیــازی بــه
کدنویســیهای پیچیــده نداریــد؛ بلکــه بــه راحتــی میتوانیــد از یــک ابــزار ســهل
االســتفاده بــا نــام  Structured Data Markup Helperکمــک بگیریــد کــه شــما را
در طــول فرآینــد الزم بــرای نشــانه گــذاری همراهــی میکنــد .بــرای اســتفاده از ایــن
ابــزار کاربــردی و ســودمند مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد:
 Structured Data Markup Helper .1را بــاز کنیــد؛ یــک اســکیمای مناســب را
انتخــاب کنیــد و از جدولــی کــه در مرحلــه قبــل تهیــه کردهایــد ،یــک آدرس را وارد
کنیــد .ســپس روی دکمــه  Start Taggingکلیــک کنیــد.
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 .2مؤلفــه یــا بخــش مــورد نظــر را هایالیــت کنیــد و از منویــی کــه ظاهــر میشــود
اســکیمای مناســب آن را انتخــاب کنیــد .اگــر در نــوار جانبی ســمت راســت نتوانســتید
عناویــن مــورد نظــر خــود را پیــدا کنیــد بــا اســتفاده از دکمــه Add missing tags
میتوانیــد آنهــا را اضافــه کنیــد .پــس از اتمــام کار بــر روی دکمــه قرمــز رنــگ
 Create HTMLکلیــک کنیــد.

 .3از منــوی بــاالی ســتون ســمت راســت گزینــه  JSON-LDرا انتخاب کــرده و کدهایی
کــه در قســمت پاییــن ایــن بخــش مشــاهده میکنیــد را کپــی و در بخش
یاکد  HTMLصفحه مورد نظر از سایتتان قرار بدهید.
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نکتــه :اگــر وبســایت شــما هــزاران صفحــه مختلــف دارد کــه میخواهیــد اطالعــات
آنهــا را بــه ایــن ترتیــب ســاختار یافتــه کنیــد ،بهتــر اســت کــه بــرای کارآمدی بیشــتر
از خدمــات توســعه دهنــدگان وب کمــک بگیریــد.
مرحله سوم :نشانه گذاری را تست کنید
ابــزار  Structured Data Testing Toolرا در مرورگــر خــود بــاز کــرده و آدرس صفحه
مــورد نظــر را در آن وارد کنیــد .ایــن ابــزار همــه اطالعــات نشــانه گــذاری شــده را بــه
همــراه خطاهــا و هشــدارهای الزم نمایــش میدهــد.

حــاال دیگــر بایــد بنشــینید و منتظــر بمانیــد .طبیعتـ ً
ـا تــا قبل از مــرور مجدد وبســایت
توســط گــوگل امــکان نمایــش محتــوای وبســایت شــما در فیچرهــا و ریــچ اســنیپت
هــای صفحــات نتایــج جســتجو (لینکهایــی کــه حــاوی اطالعــات اضافــهای مثــل
ســتارههای امتیــاز هســتند) وجــود نخواهــد داشــت .ضمنـ ً
ـا ایــن نکتــه را هــم بــه
خاطــر داشــته باشــید کــه حتــی اگــر اســتراکچر دیتــا را نشــانه گــذاری کــرده باشــید
و همــه چیــز بــه درســتی بــه پیــش رفتــه باشــد و ابــزار تســت اســتراکچرد دیتــا هــم
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هیــچ مشــکلی را نشــان ندهــد ،بــاز هــم هیــچ کــس نمیتوانــد نمایــش اســتراکچرد
دیتــای شــما در نتایــج جســتجو را تضمیــن کنــد .از جملــه مهمتریــن دالیــل عــدم
نمایــش اســتراکچر دیتــا در فیچرهــا و ریــچ اســنیپت هــای صفحــات نتایــج جســتجو
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
• اســتراکچرد دیتــا بــا محتــوای اصلــی صفحــه همخوانــی نــدارد یــا پتانســیل تقلــب
در آن تشــخیص داده شــده اســت؛
• اســتراکچرد دیتــا ایراداتــی دارد کــه ابــزار تســت قــادر بــه شناســایی آنهــا نبــوده
اســت؛
• محتوای نشانه گذاری شده از دید کاربر مخفی است.
توجــه داشــته باشــید کــه بــه هیــچ وجــه نبایــد بــه دنبــال فریــب دادن گــوگل باشــید؛
چــرا کــه بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن بــه خاطــر اســتفاده نامناســب از اســتراکچر
دیتــا جریمــه خواهیــد شــد .حتــی در برخــی از مــوارد بــه جــای اقدامــات خــودکار،
مســئولیت رســیدگی بــه مشــکل وبســایت شــما بــر عهــده کارمنــدان گــوگل گذاشــته
میشــود .معمــوال ً مضمــون پیامــی کــه بــرای وبســایت خاطــی ارســال میشــود
چیــزی شــبیه بــه ایــن اســت:
«بــه نظــر میرســد کــه در نشــانه گــذاری برخــی از صفحــات ایــن وبســایت از
تکنیکهایــی ماننــد نشــانه گــذاری محتوایــی کــه از دیــد کاربــر مخفــی اســت؛ نشــانه
گــذاری محتــوای غیــر مرتبــط یــا گمــراه کننــده؛ و/یــا ســایر رفتارهــای فریــب آمیــز که
ســرپیچی از رهنمودهــای کیفــی گــوگل بــرای ریــچ اســنیپت هــا محســوب میشــود
اســتفاده شــده اســت».
یا چیزی شبیه به این:
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بنابرایــن هوشــیار باشــید و بــه هیــچ عنــوان از قواعــد نشــانه گــذاری صحیــح
اســتراکچرد دیتــا تخطــی نکنیــد.

مرحلــه چهــارم :بــا اســتفاده از وبمســتر تولــز گــوگل ،مشــکالت را شناســایی
کنیــد.

بــر طبــق قانــون مورفــی ،اگــر فرصــت اشــتباه وجــود داشــته باشــد ،اشــتباه پیــش
خواهــد آمــد .بنابرایــن بایــد مراقــب باشــید و امــکان اشــتباه را بــه حداقــل برســانید
و مشــکالت موجــود را نیــز بهســرعت شناســایی و رفــع و رجــوع کنیــد .در ایــن راســتا
بایــد بررســی اســتراکچر دیتــا را بــه عنــوان بخشــی از برنامههــای روزمــرهای کــه
بــرای ســئو داریــد در نظــر بگیریــد.
خوشــبختانه گــوگل بــا کنســول جســتجوی خــود یــا همــان وبمســتر تولــز شــما را در
اینجــا هــم تنهــا نمیگــذارد .کافــی اســت کــه وارد کنســول جســتجو گــوگل( گــوگل
وبمســتر تولز) شــوید .ســپس از قســمت  ،Search Appearanceگزینه Structured
 Dataرا انتخــاب کنیــد .ایــن ابــزار نهتنهــا جزئیــات خطاهــای احتمالــی موجــود را
نشــان میدهــد ،بلکــه جزئیــات انــواع مختلــف اســتراکچر دیتــا کــه در وبســایت
شــما شناســایی شــده را نیــز در اختیارتــان میگــذارد.
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اگــر از وب ســرور آپاچــی ( )Apacheنیــز ســر در میآورید بد نیســت ابــزار Anything
 To Triplesرا هــم امتحــان کنیــد .بــا اســتفاده از ایــن ابــزار رایــگان میتوانیــد
اســتراکچرد دیتــای خــود را ارزیابــی و انــواع مختلــف اســتراکچرد دیتــا را بــه یکدیگــر
تبدیــل کنیــد.

خالصه مطلب

وب ســمانتیک یــا معنایــی یــک عبــارت نسـ ً
ـبتا قدیمــی اســت کــه بــه دنبــال ایجــاد
فضــای معنــاداری در اینترنــت اســت کــه در آن ارتبــاط بیــن مؤلفههــای مختلــف
اهمیــت بیشــتری از کلمــات کلیــدی و لینــک دارد .در راســتای شــکلگیری چنیــن
فضایــی و بــرای کمــک بــه موتورهــای جســتجو در جهــت درک اطالعــات مختلــف
از «اســتراکچرد دیتــا» اســتفاده میکنیــم؛ بــه عبــارت دیگــر ،اطالعــات موجــود در
صفحــات وبســایتمان را مرتــب کــرده و بــه آنهــا ســاختار میدهیــم .اطالعــات
بخشهــای جدیــدی کــه در نتایــج جســتجوی گــوگل مشــاهده میکنیــد از
اســتراکچرد دیتــا جمــع آوری میشــود .بــرای ســاختار دادن بــه اطالعــات وبســایت
خــود (درســت مثــل یــک زبــان) بــه واژگان خــاص و چارچــوب حســاب شــدهای بــرای
مرتــب کــردن آن واژگان (دســتور زبــان) نیــاز داریــد کــه در ایــن مطلــبSchema. ،
 orgو  JSON-LDرا بــه شــما پیشــنهاد کردیــم .بــرای پیاده ســازی و تســت اســتراکچر
دیتــا نیــز میتوانیــد از ابزارهــای مخصــوص گــوگل بــرای ایــن کار کمــک بگیریــد.
بیشتر بخوانید :ارتباط بازاریابی محتوا با سئو دقیقا چیست؟

حرف آخر

حــاال همــه اطالعــات و ابزارهــای الزم بــه منظــور آمادهســازی وبســایت خــود بــرای
وب معنایــی را در اختیــار داریــد .اهمیتــی کــه وب معنایــی دارد میطلبــد کــه دســت
بــه کار شــوید و اطالعــات بخشهــا و صفحــات مختلــف وبســایتتان را بــه اســتراکچر
دیتــا تبدیــل کنیــد .مــا نیــز در ایــن مســیر همــراه شــما خواهیــم بــود و میتوانیــد
روی کمــک مــا حســاب کنیــد.
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