چرا باید قبل از طراحی سایت ،سایت مپ را طراحی کرد؟
نویسنده :علی اکبر فرج
میتونــم حــدس بزنــم کــه ســایت شــما ســایت مــپ نــدارد یــا بــر ایــن عقیــده هســتی
کــه ســاخت نقشــه ســایت بعــد از طراحــی ســایت انجــام میشــه! تــا آخــر ایــن مقالــه
ادامــه بدیــد تــا دیــدگاه خــود را اصــاح کنیــد .بــرای اینکــه در نتایــج جســتجو ســریع
تــر ظاهــر شــوید بایــد ســایت مــپ را ســریع تــر ایچــاد کنیــد و ایــن مهــم تریــن دلیــل
بــرای ایجــاد آن اســت.
سایت مپ همان نقشه سایت است
فــرض کنیــد بــدون هیــچ تحقیــق یــک کســب و کار ایجــاد کنیــم .آینــده ایــن کســب
و کار را چگونــه میبینیــد؟!
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اگــر نقشــه ســایت را بعــد از طراحــی ســایت ایجــاد کنیــم چــه خطراتــی مــا را تحدیــد
مــی کنــد؟
 .1محتوای تکراری
بــارز تریــن محتــوای تکــراری در ســایت هــای تــازه تاســیس “ســام دنیــا” اســت .کــه
مــدت هــا ایــن پیــام را رهــا میکننــد.
 .۲نبود ردپای کاربران برای تحلیل
در صــورت نبــود نقشــه ســایت مــا نمیتوانیــم رد پــای کاربــران را شناســایی کنیــم و بــه
بهبــود صفحاتمــان بپردازیــم.
 .۳دسترسی به داده ها
دسترســی بــه داده هــا مهــم تریــن قســمت ســایت مــپ اســت .مثــل یــک اتــاق بهــم
ریختــه مــی مانــد کــه خیلــی از وســایل جلــو دیــد نیســتند و نــا دیــده گرفتــه مــی
شــوند.
نقشه سایت = ساختار سایت
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مــن ســایت مــپ را همــان ســاختار ســایت در نظــر میگیــرم .ســاختار ســایت همــان
المــان هــای اصلــی یــک ســایت محســوب مــی شــود.
سایت مپ این المان ها را خیلی مرتب و تمیز در یک صفحه قرار می دهد.
ساختار سایت چگونه بدست می آید؟

مــا بــا بررســی و تحلیــل بــه ســاختار میرســیم .فــرض کنیــد ایــده ای داریــم و مــی
خواهیــم آن را پیــاده ســازی کنیــم.
آن ایــده را وقتــی تحلیــل کردیــم بــه یــک ســاختار دســت پیــدا میکنیــم .و ســپس از
روی ســاختاری کــه پیــدا کردیــم نقشــه ســایت خــود را میســازیم .همیــن…
حاال سوال اینجاست…
چرا باید سایت را قبل از طراحی تحلیل کنیم؟
خیلــی از دوســتان مــن بــر ایــن عقیــده هســتند کــه وقتــی ســایتی طراحــی میکنیــم
بــه مــرور آن را بهبــود میدیــم .یعنــی بــر ایــن بــاور هســتند کــه وقتــی ســایت را
طراحــی کردنــد از مشــتری بازخــورد میگیرنــد و ایــرادات موجــود را برطــرف مــی کننــد
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و یــا شــاید صفحــات اضافــه ســایت را پــاک کننــد .اگــر مــی خواهیــد دوبــاره چــرخ را
اختــراع کنیــد ایــن دیــدگاه را داشــته باشــید!

خطرات ایجاد سایت مپ بعد از طراحی سایت را باالتر نوشته بودم.
مزایای ایجاد سایت مپ در زمان ایجاد سایت:
.1

ربات ها سریع تر سایت شما را بررسی خواهند کرد.

.2

اطالعــات در اصطــاح گــم نمــی شــود و ربــات هــای گــوگل تمامــی اطالعــات

(فیلــم ،عکــس و نوشــته هــا) را بــه صــورت کامــل شناســایی مــی کننــد.
.3

صفحات مفید وارد صفحات گوگل می شود.

ساختار سایت چه تاثیری در سئو سایت دارد؟
فــرض کنیــد بــرای مســیر یابــی اپلیکیشــن هایــی ماننــد  WAZEو یــا گ��وگل مــپ
نبودنــد .آن موقــع چگونــه مســیر یابــی درون شــهری کــه انجــام مــی دادیــد؟
فکر کنم من مسیر  ۳۰دقیقه ای را یک ساعته طی میکنم!
گــوگل از طریــق ربــات هایــی کــه دارد ســایت را تحلیــل مــی کنــد .ســاختار ســایت بــه
ربــات هــا کمــک میکنــد کــه ســایت شــما را درک کنــد و بــر اســاس آن صفحات ســایت
شــما را در گــوگل قــرار دهــد.
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دقیقا سایت مپ چیست و چگونه در سایت نمایش داده می شود؟
نقشــه ســایت آدرس محتویــات ســایت اســت .منظــور از آدرس محتویــات ســایت
آدرســی اســت کــه بــه صــورت دســته بنــدی در ســایت قــرار گرفتــه اســت.
نمونه سایت مپ
بــرای مشــاهده ســایت مــپ خــط یــک میتونیــد بــه لینــک روبــرو برویــد و گشــتو
گــذار کنیــد .ســایت مــپ خــط یــک
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دقیقا کی سایت مپ را تعریف کنیم؟
از زمان راه اندازی سایت ،نقشه سایت یا سایت مپ را ایجاد کنید.
وقتــی ســایتی را ایجــاد میکنیــد صفحاتــی بــه صــورت خــودکار بــرای شــما ایجــاد مــی
شــود .کــه بایــد آن هــا را پــاک کنیــد.
دو اخطار:
•

اگــر از وردپــرس اســتفاده میکنیــد پیشــنهاد میکنــم از بســته نصبــی اســتفاده

نکنیــد:
بــه علــت اینکــه فایــل مخربــی بــه نــام  installer.phpدارد کــه پــاک نمــی شــود و
بایــد بــه صــورت دســتی اقــدام بــه پــاک کــردن آن کنیــد.
•

همچنیــن صفحــات و فایــل هــای بســیار زیــادی در ســایت شــما ایجــاد مــی

کنــد .کــه مرتــب ســازی آن هــا زمــان بــر اســت.
نمونه آدرس سایت مپ را می توانید در ذیل مشاهده کنید.
http://example.com/sitemap_index.xml
چگونه سایت مپ را تعریف کنیم؟
ساخت سایت مپ رایگان
شــما میتونیــد ســایت مــپ رایــگان را از طریــق  www.xml-sitemaps.comدریافــت
کنید .
ایــن ســایت  URL ۵۰۰را رایــگان تولیــد میکنــد .البتــه اگــر هنــوز ســایت خــود را
تاســیس نکــرده ایــد میتونیــد آدرس را ذخیــره کنیــد تــا در بعــد از آن اســتفاده کنیــد.
ساخت نقشه سایت با yoast seo
برای ایجاد سایت مپ با استفاده از یواست سئو نیازی نیست کاری کنید!
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فقــط کافیــه افزونــه را دانلــود کنیــد و طبــق آمــوزش پیــش برویــد تــا بــه صــورت
اتوماتیــک ایــن افزونــه قدرتمنــد ســایت مــپ را ایجــاد کنــد.
یواســت بــه صــورت اتوماتیــک ســایت مــپ شــما را میســازد و آن را اتوماتیــک
بروزرســانی مــی کنــد.
دانلود افزونه ساخت نقشه سایت
برای دانلود رایگان افزونه یواست سئو کلیک کنید.
آموزش ساخت سایت مپ
برای نمایش نقشه سایت روال زیر را پس از نصب افزونه دنبال کنید.

در مرحله بعد زبانه امکانات را انتخاب کنید.
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یــک مقــدار اســکرول کنیــد تــا بــه نقشــه هــای  XMLســایت برســید .بــر روی عالمــت
ســوال کنــار آن کلیــک کنیــد.

کافیست روی مشاهده نقشه سایت کلیک کنید.
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چگونه می توانیم صفحه ای را از سایت مپ حذف کنیم؟
اگــر از افزونــه یواســت ســئو اســتفاده میکنیــد بــه ســادگی مــی توانیــد مقــاالت و
صفحــه هــای خــود را مدیریــت کنیــد.
مــن دو صفحــه مشــابه در خــط یــک اســتفاده کــردم و چــون محتــوای آن دو صفحــه
بــا هــم یکــی اســت و فقــط پارامتــر هــای آن متفــاوت اســت مــی خواســتم همیــن
کار را انجــام دهــم.
مراحل زیر را با هم میرویم.
صفحه مورد نظر ویرایش کنید.

بایــد بــه قســمت تنظیمــات یواســت ســئو در همیــن صفحــه ویرایــش برویــم .پــس
اســکرول کنیــد تــا قســمت یواســت ســئو را ببینیــد.
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کافیست به تنظیمات بروید و سوال اول را روی نه بگذارید .کار انجام شد
البتــه زمانــی حــدودا یــک هفتــه تــا  ۱۵روز زمــان میبــره تــا گــوگل ربــات هــای خــود
را در ســایت بــه حرکــت درآورد و ثبــت کنــد.
این مقاله از نتایج جستجو به سادگی حذف شد.
االن نقشــه ســایت را تعریــف کردیــد و بایــد بــه گــوگل بگوییــد کــه آدرس ســایت مــپ
شــما چیست.
معرفی سایت مپ به گوگل
برای اینکار باید به وبمستر تولز بروید.
برای معرفی سایت مپ به گوگل مراحل زیر را انجام دهید.
به آدرس وبمستر تولز گوگل بروید و وارد پنل کاربری خود شوید.
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از قســمت ســمت راســت بــر روی اضافــه کــردن ســایت مــپ کلیــک کنیــد و در کارد
جســتجو آدرس ســایت مــپ خــود را وارد کنیــد.

فقط یادتون باشه آدرس بعد از آدرس دامنه خود را وارد نمایید.
مثــا اگــر آدرس نقشــه ســایت شــما بــه صــورت زیــر اســت فقــط قســمت بعــد از
دامنــه خــود را در آنجــا کپــی کنیــد.
https://example.com/sitemap_index.xml
بعــد کــه وارد کردیــد  testرا بزنیــد کــه پیــام تاییــد نمایــش داده شــود و ســپس بــر
روی  Submitکلیــک کنیــد.
هرگونــه ســوالی داشــتید مــی توانیــد در کامنــت بنویســید تــا پاســخ خــود را دریافــت
کنید .
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