نقشه سایت ( )sitemapچیست؟

بــا اســتفاده صحیــح از ابــزار هــای ســئو مــی توانیــد بــه صــورت اصولــی وب ســایت
خــود را بهینــه ســازی کنیــد،در ایــن مطلــب بــه ســایت مــپ کــه یکــی از ابــزار هــای
مهــم ســئو اســت خواهیــم پرداخــت.
نقشــه ســایت ( )Sitemapیــک نســخه نشــانهگذاری شــده از ســایت شماســت.
ســایت مــپ یــک فایــل  xml.اســت کــه شــامل آدرس تمامــی صفحــات  ،میــزان
بــا اهمیــت بــودن آنهــا ،لینکهــای ســایت و آخریــن زمــان بــروز رســانی ســایت
اســت کــه بــرای معرفــی ســایت بــه موتورهــای جســتجو اســتفاده میشــود.

اهمیت نقشه سایت ()Sitemap

ســایت مــپ اهمیــت صفحــات شــما را مشــخص میکنــد .خزندههــای گــوگل هــر
کــدام معیارهــای خودشــان را بــرای تشــخیص خــوب یــا بــد بــودن صفحــات دارنــد.
میتوانیــد صفحاتــی را بهعنــوان صفحــات مهمتــر بــه گــوگل معرفــی کنیــد تــا
بتوانیــد روی ســئو ایــن صفحــات بیشــتر کار کنیــد و از رقیبانتــان پیشــی بگیریــد.
مطالــب موجــود در ســایت کــه قصــد بــروز رســانی آنهــا را داریــد و یــا مطالبــی کــه
بــه تازگــی بــرای ســایت خــود نوشــتهاید بــا اســتفاده از نقشــه ســایت ( )sitemapبه
گــوگل معرفــی میشــوند .هرلحظــه کــه بهروزرســانی انجــام میشــود خزندههــای
ی کننــد یــا بهاصطــاح
گــوگل بــه ســایت شــما میآینــد و ســایت را بررســی مــ 
ی کننــد.
صفحــات را  indexم ـ 

چرا باید از نقشه سایت ( )Sitemapاستفاده کنیم؟

خودتــان را جــای گــوگل بزاریــد فــرض کنیــد ســایتی بــا صفحــات بســیار زیــادی وجود
دارد .اگــر ســایت مــپ نداشــته باشــد  ،ممکــن اســت صفحاتــی از دســت خزندههــا
در بــرود و  indexنشــوند .بــا اســتفاده از ایــن نقشــهها بــه موتورهــای جســتجو
م چنیــن
مســیر میدهیــد و تمــام صفحــات خــود را بــه گــوگل معرفــی میکنیــد .ه ـ 
ممکــن اســت ســایت شــما نــو پــا باشــد و هنــوز لینــک ســازی داخلــی و خارجــی
درســت و کاملــی انجــام نــداده باشــید .خزندههــا نمیتواننــد بــه صفحاتــی کــه لینــک
ندارنــد وارد شــوند .مســیری کــه ایــن خزندههــا بــرای رفتــن بــه صفحــات دیگــر
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ک هــا هســتند .بــا اســتفاده از نقشــه ســایت میتوانیــد
اســتفاده میکننــد  ،لینــ 
آدرس صفحاتــی کــه لینــک ندارنــد را هــم بــه موتورهــای جســتجوگر بدهیــد.

فایل ایندکس نقشه سایت ( )Sitemap index fileچیست؟

نقشــه ســایت ( )Sitemapنبایــد زیــاد ســنگین شــود .بهتــر اســت بعــد از ســاخت
نقشــه آن را فشردهســازی کنیــد تــا فضــای بیهــوده اشــغال شــده را از بیــن ببریــد.
حجــم موردنظــر بــرای ایــن ســایت مــپ هــا نبایــد بیشــتر از  10مگابایــت باشــد کــه
ایــن حجــم برابــر تعــداد  5000لینــک یــا آدرس اســت .اگــر تعــداد صفحــات شــما
بیشــتر از ایــن تعــداد یــا ایــن حجــم شــد بایــد از  sitemap index fileاســتفاده
کنیــد .بــا اســتفاده از فایــل ایندکــس نقشــه ســایت میتوانیــد تــا  50000نقشــه
ســایت در هــر ســایت مــپ ایندکــس خــود ذخیــره کنیــد.

تگهای استفاده شده در نقشه سایت ()Sitemap
•تگ  : urlمحتویات صفحه
•تگ  : locلینک صفحات
•تگ  : lastmodاطالعات تغییرات صفحه
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•تگ  : changefreqبازه زمانی تغییرات صفحه
•تگ  : priorityمیزان اهمیت یک صفحه
شــما میتوانیــد بــا شناســایی ایــن تگهــا و تغییــرات کوچکــی در آنهــا اهمیــت
صفحاتتــان را بــا توجــه بــه فعالیــت رقبــا کــم و زیــاد کنیــد.

نحوه ساختن نقشه سایت ()Sitemap

ابزارهــای زیــادی بــرای تهیــه نقشــه ســایت ( )Sitemapبهصــورت آنالین وجــود دارد
کــه بهجــز تهیــه نقشــه ســایت امکانــات دیگــری را نیــز بــه کاربــران خــود میدهنــد.
از جملــه ایــن ابزارهــا میتــوان بــه ســایت  XML-sitemaps.comاشــاره کــرد کــه
ســایتی اســت کــه بهصــورت رایــگان و بــا چنــد کلیــک ســاده  ،نقشــه ســایت کاملــی
بــه شــما میدهــد.
ویژگیهای بسیار مفید این سایت شامل :
•امکان تعیین اولویت صفحات
•بررسی فعالیت رقبا و جایگاه آنها در گوگل
•چک کردن صفحه نتایج گوگل برای کلمه موردنظر
•بررســی چگالــی یــا میــزان محبوبیــت یــک کلمــه در گــوگل ازنظــر میــزان جســتجو
روی آن کلمــه
•و ...
بــا پرداخــت هزینــه بــرای ارتقــای ســایت  XML-sitemaps.comمیتوانیــد
امکانــات بســیار بیشــتری دریافــت کنیــد تــا بهصــورت حرفــهای از امکانــات ایــن
ســایت اســتفاده کنیــد.

ساخت نقشه سایت در ( )Sitemapوردپرس

وردپــرس بــا نصــب افزونــه محبــوب ســئو ( )YOASTقابلیــت تهیــه ســایت مــپ
بـ ه صــورت اتوماتیــک را دارد،بســیاری از کاربــران بــا ایــن افزونــه ســایت مــپ تهیــه
میکننــد و مشــکلی نیــز بــرای آنهــا بــه پیــش نمیآیــد .امــا پرطرفــدار تریــن
افزونــه ســاخت نقشــه ســایت در وردپــرس  Google XML Sitemapsمــی باشــد و
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مــا نیــز ایــن افزونــه را بــرای ســاخت ســایت مــپ در وردپــرس پیشــنهاد مــی کنیــم.
ی کــه قصــد داریــد بــرای ســایت وردپرســی خــود ســایت مــپ تهیــه کنیــد
درصورت ـ 
مــی توانیــد از افزونــه  Google XML Sitemapsبــرای ســاخت یــک نقشــه ســایت
حرفــه ای بــر روی سیســتم وردپــرس اســتفاده کنیــد.

ابزارهای بررسی نقشه سایت ()Sitemap

بــرای بررســی وضعیــت کدهــای ســایت مــپ ابزارهایــی وجــود دارد کــه بتوانیــد در
کدهــا بــدون ایجــاد خطــا تغییراتــی انجــام دهیــد.
ســایت www.xml-sitemaps.comگزینــه مناســبی بــرای بررســی وضعیــت کدهــا
اســت کــه بهراحتــی متوجــه تگهــا و وضعیــت قرارگیــری آنهــا میشــوید.
ابزارهــای دیگــری نیز برای این کار وجــود دارد ازجملــه Google Sitemap Validator
و  XCheckerکــه کار مشــابه  xml-sitemapsرا انجــام میدهند و بســیار مفیدند.

نحوه اضافه کردن نقشه سایت ( )Sitemapبه گوگل

اضافــه کــردن نقشــه ســایت در وب مســتر تولــز ایــن امــکان را در اختیــار شــما قــرار
میدهــد کــه عــاوه بــر معرفــی بــه گــوگل خطاهــای نقشــه را بــه شــما بازگــو کنــد و
ایــن خطاهــا را رفــع کنیــد.
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برای اضافه کردن نقشه سایت به وب مستر تولز مراحل زیر را انجام دهید:
1.1ابتدا به  Google webmaster toolsبروید.
2.2به آدرس  optimizationبروید.
Sitemaps 3.3را انتخاب کنید.
4.4در سمت راست گزینهای را مشاهده میکنید به نام add sitemaps
5.5بــا وارد کــردن آدرس  URLســایت در ایــن قســمت  ،بهراحتــی نقشــه ســایتتان را
وارد  webmaster toolsکردهایــد.
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