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بر روی سایت مورد 
نظرکلیک کرده



این بخش خطاهای 

مربوط به دی ان اس 

سایت را نمایش می 

.دهد
با  DNSاین بخش نیز همانند بخش 

ت و پشتیبان هاست خود مرتبط اس

ت نمایانگر وضعیت اتصال روبا

.به هاست است

Robots.txt یک فایل متنی حاوی

موال لیستی از صفحاتی است که مع

.شوندایندکسنباید در گوگل 



وگل در اکانت وبمستر گوگل آدرس صفحاتی از سایت شما را نشان میدهد که گ Crawl Errorsبخش 

 HTTPامکان بررسی و خزیدن در آنها را ندارد و یا با بازکردن این صفحات با یکی از ارورهای 

در واقع گوگل از دو راه به صفحات داخلی شما دسترسی . مواجه میگردد200یا 503، 404مانند 

و دیگری لینک دهی از site mapداشته و متوجه وجود آنها میشود، یکی از آدرس دهی موجود در 

موجود اگر به هر دلیل صفحه ای در سایت شما. صفحات داخلی یا سایت های بیرونی به صفحه شما

کارورقرار گرفته باشد یا از صفحات داخلی سایت به آن لینک داده باشید یsite mapنباشد ولی در 

.جدید به این بخش اضافه خواهد شد

نخواهد  Crawl Errorsلینک از سایت های دیگر به یک صفحه داخلی شما که وجود ندارد موجب ایجاد 

.شد

Crawl Errors



Crawl Errorsرفع مشکالت در بخش

.را انتخاب کنیدCrawl Errorsو پس از آنCrawlبرای مشاهده این بخش به اکانت وبمستر سایت خود وارد شده و از منوی سمت چپ گزینه



یست این بخش به صفحات داخلی سایت توجه داشته و عدم دسترسی روبات گوگل به یک آدرس مشخص در سایت شما را ل

.میکند

احتمالی این عالوه بر نشان دادن لیست صفحات و آدرس هایی از سایت شما که ربات های گوگل نمیتوانند بازبینی کنند، دلیل

ما به در این بخش مهمترین آدرس ها باالتر قرار میگیرند و لیست پیش روی ش. خطا برای هر آدرس نیز نمایش داده میشود

.ترتیب زمان ایجاد ارور نیست

.بر روی آدرس هر صفحه در لیست کلیک کنید Crawl Errorsبرای یافتن دلیل ایجاد هر خطا در بخش 

.اصلی می باشد Tabپنچره ای بصورت پاپ آپ باز خواهد شد که دارای سه 



URL Errors



.بخش اصلی می باشد که هریک را جداگانه بررسی خواهیم کرد7همانطور که در تصویر مشاهده میکنید صفحه باز شده دارای 

در این قسمت نوع اروری 

که روبات های گوگل در 

بررسی این صفحه با آن 

مواجه شده اند را می 

. بینیم Not found  همان

.است404ارور 

آدرس صفحه ای که روبات 

گوگل امکان بررسی در آن 

.را نداشته است

جزئیات مربوط به این ارور،تاریخ 

بازبینی صفحه توسط گوگل و 

اطالعاتی تکمیلی درباره نوع ارور 

.می باشد

بخش چهارم یا همان

Sitemaps  به شما

میگوید که آیا این 

 sitemapصفحه در 
ا شما نیز وجود داشته ی

.خیر

صفحاتی که در سایت شما 

یا سایت های دیگر به این 

صفحه لینک داده اند در این 

.بخش نمایش داده میشوند

از طریق این دکمه به گوگل 

اعالم میکنید که مشکل این 

د صفحه رفع شده و دیگر نبای

Crawl Errorsدر لیست 
.سایت شما باشد

 Fetch asبا استفاده از دکمه 
google میتوانید یک درخواست

ن بازبینی و ایندکس مجدد برای آ

دصفحه از سایت به گوگل بدهی



گر در صورتیکه آدرس مورد نظر در سایت شما وجود داشته و به هردلیل دی

خود خارج کرده و هرکجا که site mapنیازی به آن ندارید آن را از لیست 

ش سپس در بخ. در صفحات داخلی سایت به آن لینک داده اید پاک کنید

Crawl Errors  دکمهMark as Fixed را بفشارید .

ن اگر صفحه همچنان بر روی سایت موجود است و گوگل به اشتباه همچی

Marskخطایی را ثبت کرده تنها با فشردن دکمه  as Fixed به سراغ آدرس

.بعدی بروید

ر با فشردن این دکمه آدرس مورد نظر از لیست خطاها خارج میگردد ولی اگ

گاهی . بدرستی مشکل آن را رفع نکرده باشید بزودی دوباره باز خواهد گشت


