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AdSense Hibaelháritási kézikönyv  

Ez az E-könyv a Google Adsense Ügyfélszolgálati Központ oldalán található GYIK azaz Gyakran Ismételt 

Kérdések-ben szereplő hibaelháritás fejezetét tartalmazza címszavakra szedve a 2007.09.01. állapot 

szerint szerint. 

Látogasson el rendszeresen a Google Adsense Ügyfélszolgálati Központ oldalára, ahol minden esetben 

a legfrissebb információkat találja meg. 

AdSense Ügyfélszolgálati Központ kezdőlap

A Google Adsense Ügyfélszolgálati Központ oldalán található hibaelhárító segitségével könnyebben 

megtalálhatja a hibát. 

Minden ebben a könyvben szereplő információ a Google Adsense oldalán megtalálható. A könyvben 

szereplő belső szellemi tartalom a Google csapat munkája, abban változtatás nem történt. A fejezet 

címekben és a szerkesztésben történt változtatások, pusztán a könyként való olvashatóságot segítik 

elő. 

A kézikönyv eredetileg a www.adsense-info.ini.hu honlapról tölthető le. 

Szerkesztette:  Stefán Zoltán 

e-mail: info@netmax.hu 

 

Budapest, 2007. Szeptember. 
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Amennyiben hibát talál a könyben kérem értesítsen az info@netmax.hu e-mail címen. 

A Google, a Google Adwords, a Google Adsense név oltalom (Trade Mark) alatt áll és a Google Inc., 

Mountain View CA, USA tulajdonában van. US Patent 6,285,999 
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Bevezetés 

Az Adsense Hibaelhárítási kézikönyv a Google Adsense Ügyfélszolgálati Központ oldalán 

található GYIK azaz Gyakran Ismételt Kérdések-ben szereplő hibaelháritás fejezetét 

tartalmazza címszavakra szedve a 2007.09.01. állapot szerint szerint. 

Amennyiben bármely hiba merülne fel a Google Adsense hirdetéseivel kapcsolatban, 

nézze át a kézikönyvet és próbálja megtalálni a hiba okát. Ha nem találja meg a hiba 

elhárítására vonatkozó címszót, vagy a hiba többszöri ellenőrzés után továbbra is fennáll 

kérjen segítséget a Google Ügyfélszolgálaton keresztül: AdSense Ügyfélszolgálati 

Központ kezdőlap.  

Ne feledje, hogy a Google Adsense Ügyfélszolgálati Központ oldalán található 

hibaelhárító segitségével könnyebben megtalálhatja a hibát. 

Nézzük milyen főbb hibákkal találkozhat a kézikönyvben: 

• Nem jelennek meg hirdetések az oldalamon 

• A hirdetések nem a megfelelő nyelven jelennek meg az oldalamon 

• Az oldalamon megjelenő hirdetések nem relevánsak 

• Közszolgálati hirdetések jelennek meg az oldalamon  

További segítséget A Google Adsense ügyfélszolgálata nyújthat. 

Stefán Zol ánt  

2007. Szeptember. 
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Általános hibák  
Miért nem jelennek meg hirdetések a webhelyemen?  

Amennyiben az AdSense kód hozzáadása után nem jelennek meg hirdetések a 

webhelyén, ellenőrizze, megfelelően van-e implementálva a webhelyén a kód. Ehhez 

jelenítse meg az oldal forráskódját a böngésző megfelelő funkciójával, és még egyszer 

nézze meg, hogy a kód pontosan egyezik-e azzal a kóddal, amelyet a fiókjában 

megadtunk, és hogy a hirdetési kód összes sora szerepel-e benne. 

Ha az AdSense kód helyes hozzáadása után sem jelennek meg hirdetések a webhelyén, 

annak lehet néhány gyakori oka.  

Le van tiltva a JavaScript a böngészőjében? 

A Google hirdetéseket csak akkor láthatja a különböző webhelyeken, ha a böngészőben 

engedélyezi a JavaScriptet.  

Van telepítve a számítógépén hirdetésblokkoló funkcióval rendelkező személyi 
tűzfalszoftver vagy egyéb hirdetésblokkoló szoftver?  

Személyi tűzfalszoftver vagy hirdetésblokkoló szoftver használata esetén előfordulhat, 

hogy a Google hirdetések nem jelennek meg, vagy hogy a hirdetések bizonyos részei el 

vannak takarva. A Google hirdetések megjelenítéséhez az internetes biztonsági szoftver 

minden hirdetésblokkoló funkcióját tiltsa le. 

Jelentkezett már korábban az AdSense programra úgy, hogy webhelyét nem 
hagytuk jóvá?  

Ha webhelyét korábban elutasítottuk, akkor szervereink utasítást kaptak arra, hogy ne 

jelenítsenek meg rajta hirdetéseket. Ha a webhely (vagy az azonos fiókhoz tartozó 

egyéb webhely) az újbóli ellenőrzés során megfelelőnek bizonyult az AdSense 

programhoz, bizonyos időt (legfeljebb 48 órát) igényelhet, amíg az összes szerverünk 

értesül a változásról, és hirdetések jelenhetnek meg a webhelyen.  
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Olyan oldalakon helyezte el a hirdetési kódot, amelyeken felnőtt-tartalom jelenhet 
meg? 

Ha webhelyének bizonyos oldalain megjelennek hirdetések, más oldalakon viszont nem, 

akkor ellenőrizze, nem helyezett-e hirdetési kódot olyan oldalakra, amelyeken felnőtt-

tartalom szerepelhet. Jelenleg nem futtatunk Google hirdetéseket olyan weboldalakon, 

melyekről automatikus kontextusba ágyazott hirdetési rendszerünk megállapította, hogy 

felnőtt-tartalmat tartalmaznak.  

Miért kapok Közhasznú Hirdetéseket?  

Több oka lehet, hogy egy weblapon kevésbé célzott hirdetések, vagy közhasznú 

hirdetések jelennek meg. Az alábbi listában olvashatja az általános okokat. 

Rendszerünk még nem nézte át weblapjának minden oldalát. 

Tapasztalhatja, hogy az AdSense hirdetési kód elhelyezése után weboldalán nem a 

legjobban kapcsolódó hirdetéseket kapja. Ha a Google nem vizsgálta át lapját, 48 órába 

is beletelhet, mire átvizsgálóink meghatározzák oldala tartalmát. Ezidő alatt közhasznú 

hirdetéseket fog látni, melyek nem hoznak bevételt Önnek, illetve csak kevésbé 

kapcsolódó hirdetések fognak megjelenni oldalán. A kapcsolódás szintje idővel 

növekszik.  

Oldala tartalmazhat olyan érzékeny tartalmat, amihez a kapcsolódó fizetős 
hirdetések nem megjeleníthetők.  

Rendszerünk számos szűrővel rendelkezik, hogy megvédje a hirdetőket az olyan 

hirdetésektől, melyek tartalma potenciálisan káros, felnőtteknek szóló, vagy épp sértő. 

Bár néhány tartalom eredetileg nem tartozna bele ezen kategóriákba, bizonyos 

esetekben, egyes érzékeny témák hangsúlyozása miatt szervereink megjelölhetik, hogy 

csak közhasznú hirdetéseket jelenítsenek meg az oldalra.  

Weblapja időszakos azonosítót használ az URL-ben.  

Ha weboldalai időszakos azonosítót használnak, ezeken az oldalakon nem jeleníthet meg 

célzott hirdetéseket. Mivel az időszakos azonosító - és ezzel az URL - megváltozik 

minden egyes felhasználóval, az URL nem kerül az átvizsgálandó URLek listájára. Ha az 

URLt mégis átvizsgáljuk, az érvényesség időszaka le fog járni. Ez azt jelenti, hogy a 
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megnézett oldalak soha nem jelennek meg az indexben. Ezért el kell, hogy távolítsa az 

időszakos azonosítót azokról az oldalakról, ahol célzott hirdetéseket kíván megjeleníteni.  

Oldalára csak robots.txt nélkül lehet bejutni.  

Ha lapja robots.txt fájlt használ, az AdSense átvizsgálókat kizárja weboldalai 

átvizsgálásáról. Ezért nem tudjuk a lapja tartalmához legjobban kapcsolódó hirdetéseket 

megjeleníteni. Azon oldalakon, amelyeket nem tudunk átvizsgálni, vagy a tartalmát 

megérteni, közhasznú hirdetéseket jelenítünk meg, amikért nem kap juttatást  

 

Ha azt akarja, hogy átvizsgálónk elérje oldalait, megteheti, hogy belépési engedélyt ad 

nekik, míg más bot-oknak nem. Egyszerűen adja hozzá az alábbi két sort a robots.txt 

fájlhoz: 

User-agent: Mediapartners-Google*  

Disallow:  

Ez a változtatás lehetővé teszi bot-jainknak, hogy átvizsgálják lapja tartalmát, és így 

oldalai tartalmához legjobban kapcsolódó AdWords hirdetéseket jeleníthetünk meg. 

 

További adatokért a robot protokollal kapcsolatban, kérem nézze meg az alábbi linket: 

http://www.robotstxt.org

Nem tudjuk átvizsgálni weboldalait.  

Néha, átvizsgálóink nem képesek hozzáférni weblapjaihoz webszervere hibái, vagy 

weblapja kapcsolódási hibái miatt. Ha egy váratlan szerverhiba üzenetet kapunk, amikor 

megpróbáljuk visszakeresni a robots.txt-t, oldala nem célzott, vagy közszolgálati 

hirdetéseket kap, amíg a hiba kijavításra kerül.  

 

Ha rendszerünk hibaüzenetet kap egy webszervertől, átvizsgálóink időről időre 

megpróbálnak belépni az oldalra, hogy megnézzék, működik-e. Amíg átvizsgálóink nem 

tudnak belépni az oldalra, nem célzott, vagy közszolgálati hirdetéseket tud csak 

megjeleníteni.  
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Oldala frame-eket használ.  

Annak érdekében, hogy rendszerünk jobban célzott hirdetéseket szállítson weblapja 

tartalmához, válassza a Frame oldal négyzetet a hirdetési kód oldalon, amikor a hirdetési 

kódját generálja. Ez lehetővé teszi átvizsgálóinknak, hogy kiderítsék frame-jei tartalmát, 

illetve, hogy ehhez a tartalomhoz kapcsolódó hirdetéseket szállítsunk. Ezen felül, a 

Google AdSense átnézők nem képesek összekapcsolni weblapja tartalmát hirdetésekkel, 

ha az AdSense hirdetési kód más frame-be lett helyezve, mint weblapja fő tartalma. 

Fontos, hogy a hirdetési kódot ugyanabba a frame-be helyezze el, mint weboldala 

tartalmi részét, hogy pontosan célzott reklámokat tudjunk hozzá kapcsolni. 

Az AdSense kód egy IFRAME-en belül lett elhelyezve.  

Célzó technológiánkat nem optimalizáltuk IFRAME-eken belüli hirdetés megjelenítésre. 

Ha az AdSense hirdetési kódot egy IFRAME-en belül helyezte el, oldala csak kevésbé 

célzott, vagy közszolgálati hirdetéseket tud megjeleníteni. A jobb eredmény érdekében, 

kérem, illessze hirdetési kódját közvetlen weboldala forráskódjába. Ha ezeket a 

változtatásokat elvégezte, a célzott hirdetések nem jelennek meg rögtön. Amíg nem 

tudjuk újra átvizsgálni lapját, ami 30 percet, vagy többet vesz igénybe, továbbra is csak 

nem célzott, vagy közszolgálati hirdetéseket tud megjeleníteni.  

Weboldalai beléptető rendszer mögött vannak.  

Jelenleg, azon oldalakat, melyekre külön beléptető rendszeren keresztül lehet eljutni, 

átvizsgálóink nem tudják egyszerűen elérni. Ezen felül, mivel ezek az oldalak nem 

elérhetőek bárki számára, AdSense szakértőink nem tudják hitelesíteni a beléptetés 

mögötti területeket, hogy azok megfelelnek-e az AdSense szabályzatban foglaltaknak, 

így nem tudunk ezekhez az oldalakhoz támogatást nyújtani.  

Túl sok URL-t adott fiókja szűrőlistájához.  

Idővel, ha túl sok URL-t ad szűrőlistájához, nem tudunk új hirdetéseket adni tartalmához 

kapcsolódóan. Ennek eredményeként csak nem célzott, vagy közszolgálati hirdetéseket 

tud megjeleníteni.  
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Weboldala nem tartalmaz elegendő tartalmat.  

Lehetséges, hogy lapja nem tartalmaz elegendő információt, ami alapján átvizsgálóink 

meghatározhatnák lapjai tartalmát. Ez gondot okozhat számunkra a kapcsolódó 

hirdetések mutatásában. Kérem, vegye figyelembe, hogy az átvizsgálóink nem tudják 

értelmezni az alábbiakat:  

 

* audio és video fájlok (.wma, .mpeg, .mov)  

* mp3 fájlok (.mp3)  

* képek (.jpeg, .bmp)  

* Macromedia Flash mozik  

* Java Applet-ek  

 

Ilyen esetekben, az javasoljuk, hogy a fenti fájlokon kívül további tartalmat, ami segíti 

átvizsgálóinkat információt szerezni lapjáról, a kapcsolódó hirdetések megjelenítése 

végett..  

Weboldalának túlnyomó része egy nem támogatott nyelven van. 

Amennyiben a hirdetési kód olyan oldalakon van elhelyezve melyeknek nyelve 

unsupported language, nagy valószínűséggel csak PSA-ket, illetve más nyelvű 

hirdetéseket tudunk biztosítani. Ha nem elégedett a weboldalán elhelyezett 

hirdetésekkel, vegye le a hirdetési kódot az oldalakról míg támogatott nem lesz 

weboldalának a nyelve.  

Mit kell tennem ahhoz, hogy a robot hozzá tudjon férni a jelszóval védett 
weboldalamhoz?  

Az alábbi lépések szerint hitelesítési paramétereket kell létrehoznia az oldalához. A 

legtöbb lépés esetében az alábbi webhelytérkép- és webmestereszközök használatával 

kell intézkednie:  

Hozzon létre egy hitelesítési szabályt a fiókjában, az AdSense beállítás fülön található 

Webhely hitelesítése funkcióban.  
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Jelentkezzen be a Sitemaps szolgáltatásba a Google Fiókja segítségével. Ahhoz, hogy a 

Sitemaps szolgáltatásban végrehajtott módosítások tükröződjenek az AdSense fiókjában, 

a Google Fiókját kell használnia.  

Vegyen fel egy webhelyet a fiókjába a következő útmutatás szerint.  

Miután végrehajtotta ezeket a lépéseket, válassza a következő lapon, a >> Következő 

lépés területen az Igazolja webhelyét linket. Ha nem találja, lépjen vissza a Sitemaps 

főoldalára, majd járjon el ezen útmutatás szerint.  

 

- A kétféle igazolási lehetőségről a következő weboldalakon tájékozódhat: igazolás META 

taggel, illetve igazolás HTML kóddal. 

 

- Az igazolásról általánosságban a Webmesterek súgó oldalai nyújtanak tájékoztatást.  

Ha problémái adódnak, keressen segítséget a Webmesterek súgójának hibákra 

vonatkozó részében.  

Megjegyzés: Ha nem látja fiókjában a Webhely hitelesítése funkciót, az valószínűleg 

azért van  mert még nem állította át Google Fiókra az AdSense bejelentkezési 

azonosítóját. Ha ez a helyzet, kérjük, 

,

tfrissítse bejelen kezési azonosítóját.

Hogyan tudnék hozzáférni az átvizsgáló robotjaikhoz?  

Ha szeretné, hogy robotjaink átvizsgálják az oldalát, nem szükséges ezt kérnie, elég ha 

hozzáadja a következő két sort a robots.txt file-jához: 

User-agent: Mediapartners-Google*  

Disallow: 

Ezzel Ön feljogosítja robotjainkat az oldala átvizsgálásához, és lehetővé teszi, hogy 

oldala tartalmához kapcsolódó hirdetéseket kapjon. 
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Hogyan üríthetem ki a böngésző gyorsítótárát?  

Ahhoz, hogy működésbe lépjen az AdSense kód, illetve láthatóvá váljanak az egyedi 

színek, egyes esetekben ki kell üríteni a böngésző gyorsítótárát. 

Az Internet Explorer gyorsítótárának kiürítése: 

Jelentkezzen ki AdSense fiókjából. Zárja be az összes többi böngészőablakot.  

Kattintson a böngésző menüsorának "Tools" (Eszközök) elemére, majd az "Internet 

Options" (Internetbeállítások) parancsra.  

Kattintson a párbeszédpanel tetején lévő "General" (Általános) fülre.  

Kattintson a "Temporary Internet files" (Ideiglenesen letöltött fájlok) területen lévő 

"Delete Files" (Fájlok törlése) gombra.  

Jelölje be a "Delete all offline content" (A teljes helyben tárolt tartalom törlése) 

jelölőnégyzetet.  

Kattintson az "OK" gombra.  

A Mozilla Firefox gyorsítótárának kiürítése:  

Jelentkezzen ki AdSense fiókjából. Zárja be az összes többi böngészőablakot.  

Kattintson a böngésző menüsorának "Tools" (Eszközök) elemére, majd az "Options" 

(Beállítások) parancsra.  

Kattintson a "Privacy" (Adatvédelem) elemre.  

Kattintson a "Cache" (Gyorsítótár) elem mellett lévő "Clear" (Törlés) gombra.  

Kattintson az "OK" gombra.  

A Mozilla és a Netscape gyorsítótárának kiürítése:  

Jelentkezzen ki AdSense fiókjából. Zárja be az összes többi böngészőablakot.  
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Kattintson a böngésző menüsorának "Edit" (Szerkesztés) elemére, majd a "Preferences" 

(Beállítások) parancsra.  

Kattintson az "Advanced" (Haladó) elem mellett lévő "+" jelre.  

Kattintson az "Advanced" (Haladó) ág "Cache" (Gyorsítótár) elemére.  

Kattintson a "Clear Cache" (Gyorsítótár törlése) gombra.  

Kattintson az "OK" gombra.  

A Safari gyorsítótárának kiürítése:  

Jelentkezzen ki AdSense fiókjából. Zárja be az összes többi böngészőablakot.  

A böngésző eszköztáráról nyissa meg a "Safari" menüt.  

Kattintson az "Empty Cache" (Gyorsítótár kiürítése) elemre.  

Kattintson a párbeszédpanel "Empty" (Kiürítés) elemére.  

Egyes esetekben a gyorsítótár többszöri kiürítésére is szükség lehet. 

Hogyan engedélyezhetem a JavaScript-eket böngészőmben?  

Engedélyeznie kell a JavaScript használatát böngészőjében ahhoz, hogy Google AdWords 

hirdetéseket láhasson a weblapján. Ehhez kérjük kövesse az alábbi lépéseket:  

Internet Explorer (6.0) 

Válassza az 'Eszközök' legördülő menüből  

Válassza az 'Internet Opciókat'  

Kattintson a 'Biztonság' fülre  

Kattintson a 'Egyedi beállítások'-ra  

Válassza ki a 'Kódolás'-t a legördülő menüből  
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Az 'Aktív Kódolás'-ban, válassza az 'Engedélyezést' , majd kattintson az OK gombra. 

Netscape Navigator (4.8) 

Válassza a 'Szerkesztést' a legördülő menüből  

Válassza a 'Beállításokat'  

Válassza a 'Több beállítást'  

Válassza a 'Scriptek és Pluginek' -et 

Válassza a 'JavaScript engedélyezése' négyzetet, majd kattintson az OK gombra. 

Mozilla Firefox (1.0) 

Válassza ki a 'Tools'-t a legördülő menüből  

Válassza az 'Options'-t  

Válassza a 'Web Features'-t a baloldali navigációs panelből  

Kattintson az 'Enable JavaScript' melletti négyzetre, majd kattintson az OK gombra OK  

Apple Safari (1.0) 

Válassza a 'Safari' -t a legördülő menüből  

Válassza a 'Preferences'-t  

Válassza a 'Security'-t  

Kattintson az 'Enable JavaScript' melletti négyzetre  

Kérjük, ne feledje, hogy mind böngészője frissítése, mind egy új biztonsági szoftver, 

illetve biztonsági patch befolyásolhatja a JavaScript beállításokat. Ezért azt javasoljuk, 

hogy mindig ellenőrze le, hogy engedélyezve van-e a JavaScript mikor problémákat 

észlel a Google hirdetések megjelenítésében. Ezen felül, ha JavaScript beállításai 
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'Prompt' állásban vannak, értesítéseket fog kapni mikor potenciálisan veszélyes 

scripteket tölt le a Google hirdetéseket tartalmazó oldalakról.  

Ha még ezután is problémája lenne a hirdetések megjelenésével, miután már 

engedélyezte a JavaScript-eket, kérem ellenőrizze aszemélyes tűzfalát, illetve az installált 

biztonsági szoftverét. 

Miért nem működik az AdSense kereső dobozom?  

Mivel keresési kódunk egy HTML forma, ha oldala bármilyen lezáratlan <FORM> 

cédulával rendelkezik, vagy a keresési kódot egy már létező FORM-ba illesztette, a 

találati oldalak nem fognak megjelenni. Nézze át oldala HTML forrását, hogy 

megállapítsa, ez-e a helyzet. 

Mikor fogja a Google újra átvizsgálni az oldalamat?  

Jelenleg nem tudjuk kontrollálni, milyen sűrűn indexeljék átvizsgálóink oldala tartalmát. 

Mivel az átvizsgálás automatikusan történik, minden az oldalán történő változtatás után 

akár 1 vagy 2 hétbe is telhet, mire a változtatások megjelennek az indexében is. 

Kínálnak SSL verziót is a hirdetési kódhoz?  

Bár elhelyezheti az AdSense hirdetési kódot olyan oldalon, ami Secure Socket Layer-eket 

tartalmaz, ezidőtájt nem ajánljuk az AdSense hirdetési kód https verziójának használatát. 

Ezért, minden esetben megerősítési kérdést fog látni olyan esetekben, amikor az 

AdSense hirdetési kód biztonságos https oldalon töltődik be. 

Hogyan készíthetek pillanatfelvételt a képernyőről?  

Ügyfélszolgálati munkatársaink időről-időre képernyő felvételt kérhetnek a hirdetésekkel 

kapcsolatos problémák megoldásához. A képernyő felvétel készítéséhez, kérjük, kövesse 

az alábbi lépéseket: 

Amikor a nehézséget okozó weboldalt látja, nyomja meg a PrtScrn vagy Print screen 

gombot, amely általában a billentyűzet jobb felső részén van.  
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Nyissa meg a Microsoft Paint-et a Start menü Programok menüjének Kellékek 

almenüjéből.  

Amikor megnyílt a Paint, válasza az 'Szerkesztés' menüpontot és kattintson a 

'Beillesztés'-re.  

Most, hogy a kép megjelent a Paint programban, válassza 'Fájl' menüt és kattintson 

'Mentés másképp'-re.  

A 'Mentés másképp' űrlap tetején levő legördülő menüből, válassza a Asztalra mentést.  

A fájl neve legyen 'adsense.jpg', válassza a 'JPEG' formátumot a 'Mentés típus' legördülő 

menüből, majd kattintson a Mentés-re.  

Vagy ha Ön Mac-et használ, nyomja meg a 'Command+shift+3'-at. Ez létrehoz egy fájlt 

az asztalon (általában 'picture1.pdf' néven). 

A kész fájlt csatolhatja az Ügyfélszolgálati munkatársainkhoz írt e-mail-jéhez. 

Hogyan kell installálni a személyes tűzfalat?  

Személyes tűzfal szoftver installálása számítógépén megváltoztathatja a Google 

hirdetések megjelenési formáját, illetve annak a lehetőségét, hogy rákattinthasson 

ezekre a hirdetésekre, amikor azok megjelennek számítógépén. Ezek miatt a szoftverek 

miatt előfordulhat, hogy a hirdetések látható URL, cím nélkül, illetve egyáltalán nem 

jelennek meg.  

Annak érdekében, hogy megfelelően lássa a Google hirdetéseket, azt javasoljuk 

kapcsolja ki internetes biztonsági programjában a bármilyen hirdetéseket, illetve 

JavaScript-et blokkoló lehetőségeket. Az alábbi listában feltüntetett programok 

zavarhatják a Google hirdetések megjelenését:  

• Norton Internet Security 

• Norton Personal Firewall 

• Norton Anti-Spam 

• Firefox Ad Blocker plug-in 
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• Kerio Firewall  

• McAfee Firewall 

• Proxomitron  

• tűzfallal rendelkező Windows XP Service Pack 2  

Egy meghatározott termék blokkolási mechanizmusának kikapcsolásához szükséges 

információért ajánljuk, lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával. Ha nincs személyes 

tűzfal programja installálva, és még mindig gondjai vannak a Google hirdetések 

megtekintésével, kérjük bizonyosodjon meg arról, hogy engedélyezte a JavaScript-eket 

böngészőjében. 

Miért nem kapok semmilyen találatot a SiteSearch-el domain-emen?  

Mivel a SiteSearch a Google keresési indexet használja, hogy a legtöbb hasznos találatot 

adja domain-jéről, a SiteSearch nem tud keresni olyan oldalakon, melyeket még nem 

néztek át robotjaink, illetve nem adtak hozzá a Google indexhez. 

Amennyiben oldalát már átvizsgálta a Google kereső bot-ja, de a SiteSearch eredmények 

még mindig nem jelennek meg, az alábbi okok lehetségesek:  

Amikor a keresési kódot generálta, nem az aktuális domain nevet adta meg oldala 

domain-jeként. Ha oldala az www.example.com-on található, Önnek az 

www.example.com vagy example.com címet kell megadni a megfelelő szövegdobozban. 

Azonban ha csak a cége, illetve oldala nevét adta meg (pl. Example, Inc.), a SiteSearch 

nem fog tudni találatokat megjeleníteni az oldalán. 

Oldalai a Google találati oldalain jelennek meg a kiegészítő indexen keresztül. A Google 

jelenleg nem használ bizonyos beta állapotú lehetőségeket, többek között a kiegészítő 

találati indexet. A kiegészítő találatok a keresések egy relatív kis hányadát teszik ki, ahol 

a Google fő indexe nem ad sok találatot. Mivel ez az index még teszt fázisban van, még 

nem látjuk elérkezettnek az időt, hogy az AdSense keresésért partnereink 

rendelkezésére bocsássuk. 
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Miért csak egy hirdetési egység mutat hirdetéseket?  

A többszörös hirdetési egység rendszer letapogatja a lapján lévő hirdetési egységek 

számát, és automatikusan egyedi hirdetéseket jelenít meg minden hirdetési egységbe. A 

rendszer olyan oldalakhoz lett optimalizálva, melyekhez sok, pontosan célzott hirdetés 

rendelhető - ennek eredményeként néha elképzelhető, hogy Önnek csak az első 

hirdetési egysége fog hirdetéseket megjeleníteni. Ahogy hirdetéstárunk, és oldala 

tartalma változik, egyre több és több hirdetést fog látni oldalán. 

Ha csak egy hirdetési egység jelenít meg hirdetéseket, a többi hirdetési egység áttetsző 

dobozként fog megjelenni, illetve a hirdetési kódban előre beállított alternatív 

hirdetéseket, színeket mutat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden hirdetési kódnak 

meg kell adni egy alternatív URL-t, vagy színt, ahhoz hogy az alternatív tartalmat 

megjelenítse. 
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Alapvető hibák 
Nem jelennek meg hirdetések az oldalamon 

• Ellenőrízze megfelel-e webhelye az AdSense programszabályzatának. 

 

• Felhívjuk figyelmét, hogy rendszerünk automatikusan osztályozza a weboldalakat 

a rajtuk talált tartalom alapján, s jelenleg nem jelenítünk meg fizetett Google 

hirdetéseket olyan weboldalakon, amelyeken rendszerünk elemzése szerint kényes, 

negatív vagy nem családbarát tartalom szerepel, a felnőtteknek szóló tartalmat is 

beleértve. Webhelyén ebből az okból közszolgálati vagy kevéssé releváns hirdetések 

jelennek meg. 

 

• Kérjük, vegye figyelembe, hogy kontextusba ágyazott hirdetési rendszerünk az 

URL alapján vizsgálja át és indexeli az oldalakat, ezért ha oldalai dinamikus URL-

ekkel rendelkeznek, akkor valószínűleg nem leszünk képesek releváns hirdetésekkel 

szolgálni. Releváns hirdetések csak olyan oldalon jeleníthetők meg, melyet robotjaink már 

indexeltek. A dinamikusan generált oldalak azonban nagy valószínűséggel olyan URL-t 

kapnak, amely még nincs indexelve.  

 

Jelenleg nem tudjuk szabályozni, milyen gyakran indexeljék keresőrobotjaink az 

Ön webhelyének tartalmát. Robotjaink automatikusan vizsgálják át az oldalakat. 

Amikor az AdSense hirdetéskód először fut egy olyan oldalon, amelyet robotjaink előzőleg 

még nem indexeltek, robotjaink általában 30 percen belül eljutnak hozzá. Ez azonban 

olykor 48 órát vagy akár ennél hosszabb időt is igényelhet. Ha viszont egy már indexelt 

oldalon történik módosítás, akkor 2-3 hétbe is beletelhet, amíg a módosítások hatása 

megjelenik indexünkben. Mindaddig, amíg nem sikerül indexelnünk weboldalait, 

közszolgálati hirdetések jelenhetnek meg rajtuk, ezekből azonban Önnek nem származik 

bevétele. 

 

• Amennyiben jelentkezését eredetileg elutasítottuk, szervereink olyan utasítást 

kaptak, hogy ne jelenítsenek meg Google hirdetéseket az Ön fiókjához kapcsolódó 
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webhelyeken, és ne működtessék ezeken a webhelyeken az AdSense kereséshez 

szolgáltatást. Szervereinken frissítenünk kell az Ön fiókjának állapotát, s ez időbe telik; 

webhelyén/webhelyein várhatóan 48 órán belül megjelennek a Google hirdetések és 1 

héten belül működésbe lép az AdSense. 

 

• Fiókját korábban letiltottuk, és az utóbbi 48 órában hagytuk jóvá ismét. 

 

• Webhelyén csak úgy jelenhetnek meg Google hirdetések, ha oldalai HTML-

forráskódjában olyan AdSense hirdetéskódot valósít meg, amely az Ön 

jóváhagyott AdSense fiókjához van társítva. Jóváhagyás nélküli fiókhoz társított 

hirdetéskód esetén hibaüzenet jelenik meg a Google hirdetések helyett. 

A hirdetések nem a megfelelő nyelven jelennek meg az oldalamon 

• Ellenőrízze, hogy azonos-e a 'Google Hirdetések' nyelve az oldal tartalmának nyelvével. 

 

• Ellenőrízze, hogy webhelye lehetőséget kínál-e a tartalom különböző nyelveken történő 

megjelenítésére, cookie-k segítségével mentve a nyelvbeállításokat. 

 

Ebben az esetben rendszerünk helyesen azonosította az oldal nyelvét, de előfordulhat, 

hogy bizonyos hirdetők úgy célozták meg ezt a tartalmat, hogy hirdetéseik nyelve eltér az 

oldal nyelvétől. Amennyiben úgy véli, hogy ezek a hirdetések nem illenek az oldalára, azt 

javasoljuk, vegye fel őket a szűrőlistájára. 

 

• Felhívjuk figyelmét, hogy a Google AdSense által használt robotok URL alapján indexelik a  

tartalmat. Amennyiben lehetőséget kínál egy oldal különböző nyelveken történő 

megjelenítésére, és cookie-k segítségével menti a felhasználó nyelvbeállításait, akkor az 

oldal URL-je a felhasználó által kiválasztott megjelenítési nyelvtől függetlenül azonos lesz. 

Rendszerünk így csak az URL indexelésekor begyűjtött nyelvváltozattal rendelkezik majd. 

Mivel a hirdetések kiválasztásakor az adott oldalnak a rendszerünk gyorsítótárában 

található változatából indulunk ki, a megjelenő hirdetés nyelve nem feltétlenül fog 

egyezni az oldal tartalmának aktuális nyelvével.  

 

A probléma megoldása érdekében azt javasoljuk, hogy vagy hozzon létre külön 
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könyvtárakat az egyes nyelvi változatok számára (pl. 

http://www.site.com/en/index.html), vagy GET változók segítségével határozza meg a 

megjelenítési nyelvet az URL-ben (pl. http://www.site.com/index.php?lang=en). 

Az oldalamon megjelenő hirdetések nem relevánsak 

• Weboldalain a jelek szerint nem található elegendő szövegalapú tartalom ahhoz, 

hogy rendszerünk releváns Google hirdetéseket tudjon megjeleníteni. Mint bizonyára 

tudja, keresőrobotjaink képekből és dinamikus médiaelemekből, például Macromedia 

Flash és JavaScript elemekből nem képesek következtetni a jelentésre. 

 

A webhelyén megjelenő hirdetések relevanciájának javítása érdekében ajánlott több, a 

kívánt témakörökhöz kapcsolódó, teljes mondatokat és bekezdéseket is tartalmazó 

szöveget elhelyezni a webhelyen, hogy robotjaink könnyebben összegyűjthessék az 

oldalaira vonatkozó adatokat, és így releváns hirdetéseket lehessen megjeleníteni. 

Felhívjuk figyelmét, hogy akár 1-2 hétre is szükség lehet ahhoz, hogy az oldalán végzett 

módosítások hatása a hirdetések célzásában is jelentkezzen, mivel ennyi időbe telhet 

keresőrobotjaink számára a módosítások észlelése. 

 

• Ha a hirdetéskódot a webhely elsődleges tartalmától eltérő frame-be helyezi, robotjaink 

nem képesek a tartalomnak megfelelő hirdetések kiválasztására. Kérjük, a hirdetéskódot 

mindig az oldal elsődleges tartalmával azonos frame-be helyezze, hogy hirdetéseinket az 

oldal tartalmának megfelelően célozhassuk. 

 

• Mivel az AdSense kereséshez szolgáltatás eredményoldalain AdWords hirdetőink 

adatbázisából származó hirdetések jelennek meg, esetenként -- ha nem áll 

rendelkezésre a témához kapcsolódó AdWords hirdetés -- előfordulhat, hogy a keresési 

eredményoldal hirdetések nélkül jelenik meg. Az AdWords programban részt vevő 

hirdetők száma azonban folyamatosan növekszik, így a későbbiekben megjelenhetnek 

majd hirdetések az adott lekérdezéshez. Köszönjük megértését. 

 

• Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha az oldala még nem volt indexelve, az AdSense 

hirdetéskód elhelyezése után nem feltétlenül jelennek meg azonnal releváns hirdetések 

az oldalon. Míg robotjaink az oldal tartalmának begyűjtésén dolgoznak, nem fizetős, 
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közszolgálati hirdetéseket jeleníthetünk meg (48 óráig, vagy akár hosszabban is). Idővel 

azonban egyre relevánsabb hirdetések megjelenésére számíthat. 

 

• Elegendő szöveges tartalmat -- mondatokat, bekezdéseket -- tartalmaz az oldal 

ahhoz, hogy robotjaink következtetni tudjanak a tartalom jelentésére? 

 

• Kontextusba ágyazott hirdetési rendszerünk az URL alapján vizsgálja át és indexeli az 

oldalakat, ezért ha oldalai dinamikus URL-ekkel rendelkeznek, valószínűleg nem 

leszünk képesek releváns hirdetésekkel szolgálni. Releváns hirdetések csak olyan oldalon 

jeleníthetők meg, melyet robotjaink már indexeltek. A dinamikusan generált oldalak 

azonban nagy valószínűséggel olyan URL-t kapnak, amely még nincs indexelve.  

 

Jelenleg nem tudjuk szabályozni, milyen gyakran indexeljék keresőrobotjaink az Ön 

webhelyének tartalmát. Robotjaink automatikusan vizsgálják át az oldalakat. Amikor az 

AdSense hirdetéskód először fut egy olyan oldalon, amelyet robotjaink előzőleg még nem 

indexeltek, robotjaink rendszerint 30 percen belül eljutnak hozzá. Ez azonban olykor 48 

órát vagy akár ennél hosszabb időt is igényelhet. Ha viszont egy már indexelt oldalon 

történik módosítás, akkor 2-3 hétbe is beletelhet, amíg a módosítások hatása megjelenik 

indexünkben. Mindaddig, amíg nem sikerül indexelnünk weboldalait, közszolgálati 

hirdetések jelenhetnek meg rajtuk, ezekből azonban Önnek nem származik bevétele. 

Közszolgálati hirdetések jelennek meg az oldalamon 

• Azon a helyen, ahol a hirdetéseknek kellene megjelenniük, közszolgálati hirdetések (PSA) 

láthatók? 

 

• Amennyiben az AdSense kereséshez kód eltér a fiókjában rendelkezésre 

bocsátott kódtól, ez gátolhatja az AdSense kereséshez keresőmező megfelelő 

működését. Kérjük, másolja ki a hirdetéskódot AdSense fiókjának 'Keresőmezőjének 

kódja' mezőjéből, és illessze be közvetlenül weboldalainak HTML-forráskódjába, pontosan 

az AdSense fiókban látható alakban, minden módosítás nélkül. Felhívjuk szíves figyelmét, 

hogy programszabályzatunk tiltja a hirdetéskód módosítását, s ez hibákat is okozhat az 

Ön oldalán. 
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• Szintén hasznos lehet megtekinteni Kódelhelyezési útmutatónkat, melyben részletes 

útmutatás található az AdSense kódnak az oldalhoz való hozzáadásához. 

 

• Amennyiben a tervezés szempontjából bővített HTML-szerkesztőt, például 

Macromedia Dreamweaver vagy Microsoft FrontPage programot használ 

(ezeket WYSIWYG, magyar betűszóval ALAKHŰ szoftvereknek is nevezik), az AdSense 

kód ALAKHŰ módban, például "Tervező" vagy "Elrendezés" nézetben történő 

beszúrásakor hiba léphet fel. A keresőmező helyes működése érdekében a kimásolt kódot 

a szerkesztőprogram HTML nézetében vagy HTML beszúrása funkciójával kell beilleszteni 

a weboldal HTML-forráskódjába. A keresési kód ALAKHŰ szerkesztő segítségével történő 

hozzáadásához a Help With Ad Code demo című bemutató szolgál részletes útmutatással 

(angol nyelven). 

 

• Amennyiben egy hirdetési egységet csak képes hirdetések megjelenítésére állít be, 

előfordulhat, hogy az egység helyén közszolgálati hirdetések (PSA) jelennek meg. 

Webhelye tartalmához jelenleg valószínűleg csak korlátozott számban áll rendelkezésre 

képes hirdetés, ezért azt javasoljuk, módosítsa hirdetési kódját, hogy szöveges és képes 

hirdetések egyaránt megjelenhessenek.  

 

Egy adott hirdetési egységhez, illetve valamennyi hirdetési egységhez lehetővé teheti 

mind szöveges, mind képes hirdetések megjelentetését, ha frissíti beállításait 

útmutatásunk alapján, a 'Szöveges és képes hirdetések' lehetőség kiválasztásával. 

 

Másik megoldásként, ha a hirdetési egységen belül csak képes hirdetéseket szeretne 

megjeleníteni, megadhat egy alternatív hirdetést az egységhez. Az alternatív 

hirdetésekkel kapcsolatban az Alternatív hirdetések útmutatója tartalmaz részleteket. 

 

• Elérik bevételei az 50 USD-t? (Ez itt lényegtelen kérdésnek tűnik, de engedje meg, 

hogy megmagyarázzuk. 50 USD összegű bevétel elérése esetén megkezdődik egy 

fiókellenőrzési folyamat. Amennyiben ez nem fejeződik be, közszolgálati hirdetések 

jelenhetnek meg a fiókjában.)
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További lehetséges hibák 
Az Adsense kód az oldalam saját FORM tag-ján belül található 

AdSense kereséshez szolgáltatásunk a HTML FORM funkciója segítségével küldi el a 

keresési lekérdezéseket. A megfelelő működés érdekében az AdSense kereséshez kód 

nem ágyazható be az oldal más FORM tagjei közé. Kérjük, az AdSense kereséshez 

funkció megvalósításához úgy illessze be a kódot oldalai forráskódjába, hogy az a 

meglévő FORM tageken kívülre kerüljön. 

Helytelen karakterekkel jelenik meg az eredményoldal 

Az AdSense kereséshez kód generálásakor kiválasztott kódolásnak azonosnak kell lennie 

a weboldalain használt kódolással, ellenkező esetben helytelen karakterekkel jelenhet 

meg az eredményoldal. 

 

Azt javasoljuk, hozzon létre AdSense fiókjában a megfelelő kódolással egy új AdSense 

kereséshez kódot, és cserélje ki erre az oldalai forráskódjában található AdSense 

kereséshez kódot. 

Webhelyéhez a megfelelő kódolást a Milyen webhelykódolást célszerű választani az 

'AdSense kereséshez' kódhoz? című útmutatónk alapján találhatja meg. 

Nem megfelelő a Google keresőmező formátuma 

Biztosítjuk arról, hogy megjelenítői fiókjában személyre szabhatja a Google keresőmező 

hosszát és formátumát. A szöveg vagy a háttér színének megváltoztatásához módosítsa 

az AdSense kereséshez oldal 'Kereső mező stílus' pontjában a 'Háttérszín' beállítását. A 

keresőmező hosszának megváltoztatásához írja be, hány karakter férjen a keresőmező 

látható részébe. 
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Megerősítette a hat hónapos időtartalom belül PIN azonosítóját vagy 
telefonszámát? 

Az AdSense megjelenítőknek személyes azonosítószámuk (PIN) elküldése napjától 

legfeljebb 180 nap áll rendelkezésükre, hogy megjelenítői fiókjukban megadják PIN-

jüket. Amennyiben a megadott időn belül nem adja meg PIN azonosítóját vagy nem 

erősíti meg telefonszámát, a fiókjához kapcsolódó webhelyeken áttérhetünk a 

közszolgálati hirdetések megjelenítésére. 

Fut jelenleg a számítógépén valamilyen hirdetésblokkoló szoftver? 

Próbálja meg letiltani a hirdetésblokkoló szoftvert, majd újraindítani a böngészőt.  

Feliratkozott az AdSense kereséshez szolgáltatásra? 

Amennyiben Ön már AdSense megjelenítő, akkor nem kell külön jelentkeznie az AdSense 

kereséshez szolgáltatásra. Elegendő, ha megjelenítői fiókjából feliratkozik az alábbi 

eljárással:  

Jelentkezzen be fiókjába a https://www.google.com/adsense címen.  

Kattintson az AdSense beállítás fülre.  

Válassza az AdSense kereséshez terméket.  

Kattintson az Indulás most gombra.  

Ezután generáljon AdSense kereséshez kódot a varázsló útmutatása alapján. 

Adsense keresés szolgáltatás elindítása 

Felhasználói számára egy egyszerű módszerrel elérhetővé teheti az AdSense kereséshez 

szolgáltatást. Az alapértelmezett kódot a forráskódba beillesztve azonnal lehetővé teheti 

felhasználói számára a keresést, de arra is lehetősége van, hogy a kód beillesztése előtt 

személyre szabja az AdSense kereséshez keresőmezőt. 

 

AdSense kereséshez kód generálása:  
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Jelentkezzen be fiókjába a https://www.google.com/adsense címen.  

Kattintson az AdSense beállítás fülre.  

Válassza az AdSense kereséshez terméket.  

A varázsló útmutatása alapján válassza ki a keresési típust, valamint a keresőmező és a 

keresési találatok stílusát.  

Másolja ki az AdSense kereséshez kódot a 'Keresőmezőjének kódja' mezőből, és illessze 

be HTML-oldalainak forráskódjába.  

Jóváhagytuk AdSense fiókját, és ebből a fiókból származik az oldal 
forráskódjában szereplő hirdetéskód? 

Jóváhagytuk AdSense fiókját, és ebből a fiókból származik az oldal forráskódjában 

szereplő hirdetéskód? A fiók megjelenítőazonosítójának meg kell egyeznie az oldal 

AdSense hirdetéskódjában látható megjelenítőazonosítóval. Azonosítójának 

megkereséséhez jelentkezzen be AdSense fiókjába, és a 'Fiókom' oldalon görgessen le a 

Tulajdonságinformációk ponthoz. Hasonlítsa össze az itt látható 

megjelenítőazonosítót a hirdetéskódban szereplővel. 

Tiltást jelző üzenet (403-as hibaüzenet) látható azon a helyen, ahol a 
hirdetéseknek kellene megjelenniük? 

Tiltást jelző üzenet (403-as hibaüzenet) látható azon a helyen, ahol a hirdetéseknek 

kellene megjelenniük? 

Ha módosította a hirdetéskódot, ez gátolhatja a hirdetések megjelenését. Kérjük, 

másolja ki a hirdetéskódot AdSense fiókjának 'Keresőmezőjének kódja' mezőjéből, és 

illessze be közvetlenül weboldalainak HTML-forráskódjába, pontosan az AdSense fiókban 

látható alakban, minden módosítás nélkül. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 

programszabályzatunk tiltja a hirdetéskód módosítását, s ez hibákat is okozhat az Ön 

oldalán. 
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Szintén hasznos lehet megtekinteni Kódelhelyezési útmutatónkat, melyben részletes 

útmutatás található az AdSense kódnak az oldalhoz való hozzáadásához. 

Megegyezik a hirdetéskód a fiókjában generált kóddal?  

Kérjük, tekintse meg annak az oldalnak a HTML-forráskódját, amelyen a hirdetéseinek 

meg kellene jelenniük. Megegyezik a hirdetéskód a fiókjában generált kóddal? Az oldal 

HTML-forráskódjának megtekintéséhez nyissa meg az oldalt a böngészőben, majd a 

program Nézet menüjéből válassza a 'Forrás', 'Oldal forrása' vagy 'Forráskód' elemet. 

Site:sajat

  
 

 

 

 

 

webhely.domain lekerdeze 

Látogasson el a Google.hu címre, és írjon be egy lekérdezést a következő formátumban: 

site:sajatwebhely.domain lekerdezes 

A "sajatwebhely.domain" helyére írja be annak a webhelynek a címét, amelyen 

működtetni kívánja a SiteSearch funkciót, a "lekerdezes" helyére pedig írjon be egy 

olyan szót, amely sokszor előfordul a webhelyén. 
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Fontos, hogy webhelye domainjét 'http://' előtag nélkül adja meg. A domain helyes 

megadása után generáljon új AdSense kereséshez kódot, és illessze be azt oldalai HTML-

forráskódjába. 

Ha nem találja az oldalát a keresési eredményben annak az oka a következő lehet: 

• Előfordulhat, hogy bizonyos oldalai a google.hu segítségével megtalálhatók, a 

SiteSearch használatával azonban nem. Az eltérés fő oka az, hogy jelenleg a Google 

bizonyos számú olyan keresési eredményt, amelyek a Google főindexében 

megjelennek, másutt nem jelenít meg. Az ilyen eredményeket viszonylag kisszámú 

lekérdezés hívja elő, melyekre a Google főindexe nem szolgál sok találattal. 

 

• Mivel a SiteSearch a Google keresési indexét használva keresi a legrelevánsabb 

eredményeket az Ön domainjén, a funkció csak azokon az oldalakon tud keresni, 

amelyeket a Google keresőrobot már átvizsgált és hozzáadott a Google indexhez. Ez 

a keresőrobot nem kapcsolódik az AdSense robothoz, és eltérő ütemezés szerint 

működik. 

 

• A Google indexen belüli lefedettsége javítása érdekében azt javasoljuk, próbálja ki a 

Google Sitemaps szolgáltatást, melynek segítségével ingyen és egyszerűen küldheti 

el valamennyi oldalát a Google számára és kaphat részletes jelentéseket az 

átvizsgálás állapotáról. A Google Sitemaps használata nem garantálja ugyan a 

bekerülést a Google indexbe, viszont segít a robot által könnyebben átvizsgálhatóvá 
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tenni oldalait. 

 

• Felhívjuk figyelmét, hogy a SiteSearch hozzáadásával az oldal nem kerül várakozási 

sorba a robotjaink által végzett vizsgálathoz. 
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A beállítások és kódolások ellenőrzése 
Windows rendszerellenőrzés - Host File ellenőrzése 

Ellenőrizze a hosts fájlt, melynek elérési útja rendszerint 

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts. Ezt a helyet a számítógép Start menüjéből 

érheti el. 

Ha az alábbi kódok bármelyikét látja, törölje azt:  

# [Google Inc][Restricted Zone site] 

127.0.0.1 adwords.google.hu 

127.0.0.1 pagead.googlesyndication.com 

127.0.0.1 pagead2.googlesyndication.com 

127.0.0.1 adservices.google.com 

127.0.0.1 www.googleadservices.com 

Az oldala HTML-forráskódjában szereplő AdSense hirdetéshez kód 
pontosan megegyezik az AdSense fiókjában generált kóddal? 

Kérjük, tekintse meg oldala HTML-forráskódját. Az ebben szereplő AdSense hirdetéshez 

kód pontosan megegyezik az AdSense fiókjában generált kóddal? A kód az alábbi 

mintakódhoz hasonló: 

<!-- Search Google --> 

<center> 

<form method="get" action="http://www.google.com/custom" target="_top"> 

<table bgcolor="#ffffff"> 

<tr><td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32"> 

<a href="http://www.google.com/"> 
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<img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google" 

align="middle"></img></a> 

<label for="sbi" style="display: none">Enter your search terms</label> 

<input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="" id="sbi"></input> 

<label for="sbb" style="display: none">Submit search form</label> 

<input type="submit" name="sa" value="Search" id="sbb"></input> 

<input type="hidden" name="client" value="pub-0000000000000000"></input> 

<input type="hidden" name="forid" value="1"></input> 

<input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-1"></input> 

<input type="hidden" name="oe" value="ISO-8859-1"></input> 

<input type="hidden" name="cof" 

value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:33

6699;ALC:0000FF;LC:0000FF;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;FORID:1"></input

> 

<input type="hidden" name="hl" value="en"></input> 

</td></tr></table> 

</form> 

</center> 

<!-- Search Google --> 
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Helyes alakban szerepel a domainje az AdSense kereséshez kódban? 

Tekintse meg az AdSense kereséshez kódot oldala HTML-forráskódjában. Helyes alakban 

szerepel a domainje az AdSense kereséshez kódban? 

<!-- SiteSearch Google --> 

<form method="get" action="http://www.google.com/custom" target="_top"> 

<table border="0" bgcolor="#ffffff"> 

<tr><td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32"> 

<a href="http://www.google.com/"> 

<img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google" 

align="middle"></img></a> 

</td> 

<td nowrap="nowrap"> 

<input type="hidden" name="domains" value="yourdomain.com"></input> 

<label for="sbi" style="display: none">Enter your search terms</label> 

<input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="" id="sbi"></input> 

<label for="sbb" style="display: none">Submit search form</label> 

<input type="submit" name="sa" value="Search" id="sbb"></input> 

</td></tr> 

<tr> 

<td> </td> 
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<td nowrap="nowrap"> 

<table> 

<tr> 

<td> 

<input type="radio" name="sitesearch" value="" checked id="ss0"></input> 

<label for="ss0" title="Search the Web"><font size="-1" 

color="#000000">Web</font></label></td> 

<td> 

<input type="radio" name="sitesearch" value="yourdomain.com" id="ss1"></input> 

<label for="ss1" title="Search yourdomain.com"><font size="-1" 

color="#000000">yourdomain.com</font></label></td> 

</tr> 

</table> 

<input type="hidden" name="client" value="pub-0000000000000000"></input> 

<input type="hidden" name="forid" value="1"></input> 

<input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-1"></input> 

<input type="hidden" name="oe" value="ISO-8859-1"></input> 

<input type="hidden" name="cof" 

value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:33

6699;ALC:0000FF;LC:0000FF;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;FORID:1"></input

> 
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<input type="hidden" name="hl" value="en"></input> 

</td></tr></table> 

</form> 

<!-- SiteSearch Google --> 

Az AdSense kereséshez kód az oldal meglévő FORM HTML-tagjei közé 
van beillesztve, mint az alábbi példában? 

Az AdSense kereséshez kód az oldal meglévő FORM HTML-tagjei közé van beillesztve, 

mint az alábbi példában? 

<form action='somepage.html' method='get'> 

<!-- Search Google --> 

<center> 

<form method="get" action="http://www.google.com/custom" target="_top"> 

<table bgcolor="#ffffff"> 

<tr><td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32"> 

<a href="http://www.google.com/"> 

<img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google" 

align="middle"></img></a> 

<label for="sbi" style="display: none">Enter your search terms</label> 

<input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="" id="sbi"></input> 

<label for="sbb" style="display: none">Submit search form</label> 

<input type="submit" name="sa" value="Search" id="sbb"></input> 
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<input type="hidden" name="client" value="pub-0000000000000000"></input> 

<input type="hidden" name="forid" value="1"></input> 

<input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-1"></input> 

<input type="hidden" name="oe" value="ISO-8859-1"></input> 

<input type="hidden" name="cof" 

value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:33

6699;ALC:0000FF;LC:0000FF;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;FORID:1"></input

> 

<input type="hidden" name="hl" value="en"></input> 

</td></tr></table> 

</form> 

</center> 

<!-- Search Google --> 

</form> 

A jscript.dll újbóli regisztrálása 

Próbálkozzon a jscript.dll újbóli regisztrálásával a számítógép rendszerleíró 

adatbázisában. Az eljárás a következő: 

Kattintson a Start --> Futtatás pontra. 

 

Írja be: 'regsvr32 jscript.dll', és nyomja meg az Enter billentyűt. 

 

Indítsa újra a böngészőt.  
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Ha a hirdetéskód eltér a fiókjában rendelkezésére bocsátott kódtól 

Amennyiben a hirdetéskód eltér a fiókjában rendelkezésére bocsátott kódtól -- például a 

teljes kód egy sorban jelenik meg, vagy sortöréseket tartalmaz --, ez gátolhatja a 

hirdetések megjelenését. Kérjük, másolja ki a hirdetéskódot AdSense fiókjának 

Keresőmezőjének kódja mezőjéből, és illessze be közvetlenül weboldalainak HTML-

forráskódjába, pontosan az AdSense fiókban látható alakban, minden módosítás nélkül. 

A kód hasonló lesz az alábbihoz: 

 

<script type="text/javascript"><!-- 

google_ad_client = "pub-0000000000000"; 

google_ad_width = 728; 

google_ad_height = 90; 

google_ad_format = "728x90_as"; 

google_ad_type = "text_image"; 

google_ad_channel =""; 

//--></script> 

<script type="text/javascript" 

src=" http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> 

</script>  

Szintén hasznos lehet megtekinteni Kódelhelyezési útmutatónkat, melyben részletes 

útmutatás található az AdSense kódnak az oldalhoz való hozzáadásához. 

Hogyan távolíthatok el Google-hirdetést Blogger webhelyemről?  

Ha blogjában engedélyezettek az elrendezések, egyszerűen kattintson az AdSense-

oldalelemhez tartozó szerkesztés linkre, majd az Oldalelem eltávolítása gombra.  

Ha klasszikus sablont használ, hajtsa végre az alábbi lépéseket:  

Jelentkezzen be Blogger-fiókjába a http://www.blogger.com címen. Kattintson a Sablon 

fülre.  

Kattintson az Aktuális szerkesztése elemre.  
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Keresse meg az AdSense-hirdetéskódot a sablonkódon belül. A kód hasonló lesz az 

alábbi mintakódhoz: 

 

<script type="text/javascript"><!-- 

google_ad_client = "pub-0000000000000"; 

google_ad_width = 728; 

google_ad_height = 90; 

google_ad_format = "728x90_as"; 

google_ad_type = "text_image"; 

google_ad_channel =""; 

//--></script> 

<script type="text/javascript" 

src=" http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> 

</script>  

Jelölje ki és törölje ezt a hirdetéskódot, majd mentse a sablont.  

Tegye közzé ismét blogját a változtatások megjelenítéséhez.  

Ennek teljes leírása - képernyőfotókkal együtt - megtalálható a Blogger Ügyfélszolgálati 

központban. 

XHTML kompatibilis kód megadása 

Kódját az alábbi módosításokkal teheti XHTML-kompatibilissé: 

Törölje az </input> és </image> zárótageket.  

Írjon egy befejező '/' karaktert az <input> és <image> HTML-nyitótagek végére. Ezt 

valamennyi 'image' és 'input' taggel végre kell hajtani. 

 

Az alábbiakban például az AdSense kereséshez kód egy módosítás nélküli része látható: 

 

<img src= http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" 

alt="Google" align="middle"></img></a> 
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<input type="hidden" name="oe" value="ISO-8859-1"></input> 

 

A módosított változat ez esetben a következő lenne: 

 

<img src=" http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" 

alt="Google" align="middle" /></a> 

<input type="hidden" name="oe" value="ISO-8859-1" /> 

Fontos, hogy a keresési kódot csak a fentiek alapján módosítsa, mivel 

programszabályzatunk semmilyen további változtatást nem tesz lehetővé. Köszönjük 

megértését. 
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A Google, a Google Adwords, a Google Adsense név oltalom (Trade Mark) alatt áll és a Google Inc., 

Mountain View CA, USA tulajdonában van. US Patent 6,285,999 
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