ﭼﺮا ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون  SEOوب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎرا ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﺌﻮ ) (SEOﭼﯿﺴﺖ؟
 SEOﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی در  SEOوﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ را در ﺑﺮ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد آن ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ دارد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی  SEOﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت  ، SEOاﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .از ﮐﺸﻒ
ﻟﻐﺎت و ﻋﺒﺎرات )ﻟﻐﺎت ﮐﻠﯿﺪی( ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺮای اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ-
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﻟﯿﻨﮏ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ارزش ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﺎص.

02166489076

|

https://webcoweb.com
)(1

|

webcoweb1@gmail.com

اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺌﻮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از وب ﻣﺴﺘﺮ ﮔﻮﮔﻞ
اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﻪ ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  ،ﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ .ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﺎ اراﺋﻪ ی
اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ  cloakingﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ و ارﺗﺒﺎط
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻏﻨﯽ از
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﻔﺤﺎت را ﻃﻮری ﻧﮕﺎرش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد در وب ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی
] [titleو وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی  ALTﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و دﻗﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻟﻐﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .از ﯾﮏ
وﯾﺮاﯾﺶ  URLﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ و از  Redirectﻫﺎی  301ﯾﺎ اﻟﻤﺎن  "rel="canonicalﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ روش ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ رده ﺑﻨﺪی در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ )(Search Query
ﻣﺸﻤﻮل ﻟﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻟﻐﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای آن وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت،
درآﻣﺪ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺷﻮد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در  SEOﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و اﯾﺪه ﻫﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ رده ﺑﻨﺪی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺎ ﺧﻮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ  SEOﮐﻨﻢ؟!
 SEOدﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه دارد ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮑﺎت ﭘﺎﯾﻪ ای آن را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ درک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد  ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن
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ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﻓﺮاﯾﻨﺪ  SEOرا
ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﮐﻠﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺧﺎص زﯾﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  SEOآﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزه ی ﻋﻠﻮم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و اﺳﺘﺮاﺗﮋی وب ﺳﺎﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻃﻼع از
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون  ، SEOوب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮا ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪ؟!
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی Crowling
ﺧﺰﯾﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎص را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  SEOای ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه و
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﺪ  ،ﺣﺮﮐﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﯾﺎ دﻓﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رؤﯾﺖ ﺷﺪن
آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺳﻨﺪی ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ  SEO ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رده
ﺑﻨﺪی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺲ از
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت روی ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﻣﯽ ﺑﺮد  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ  SEOرا ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ از ﺑﺮﺗﺮی در ﺟﺬب ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﭼﺮا وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ  SEOﻧﯿﺎز دارد؟
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺠﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﻫﻮ  ،ﮔﻮﮔﻞ و ﺑﯿﻨﮓ رواﻧﻪ ی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺟﺎع ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ روش اوﻟﯿﻪ ی ﻫﺪاﯾﺖ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺎل  ،ﺧﻮاه وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه
ی ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت  ،ﺧﺪﻣﺎت  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت  ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ درﺑﺎره ی ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی .ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در اراﺋﻪ و ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻤﭽﻮن آزاد
راﻫﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﮔﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺬاری ﻧﺸﻮد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ و وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ.

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
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ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از دو روش ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن و ﺑﺮرﺳﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

 : Providing answersﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﺪاول ﮐﺎرﺑﺮان و ﻋﺒﺎرات ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮات در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
و رده ﺑﻨﺪه ﺷﺪه.
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ  ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ
وارد ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺧﺎص ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻮ را از ﻣﺎﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم دو ﻋﻤﻞ
ﻋﻤﺪه اﺳﺖ :ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ وارد ﮐﺮده ؛ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎراﯾﯽ درک
ﺷﺪه ﻣﻄﻠﻮب رده ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺌﻮ دارﻧﺪ" ،ارﺗﺒﺎط" و "اﻫﻤﯿﺖ" ﻫﺴﺘﻨﺪ .در روزﻫﺎی اول اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﻪ دراﺧﺮ ﻧﺴﺨﻪ ی ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد .وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﭘﺲ از ﻃﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻔﯿﺪ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و ﮐﺎرآﻣﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺻﺪﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ در ارﺗﺒﺎط ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟! در ﺑﺎزار ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ  ،اﻫﻤﯿﺖ را ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺗﺮاﮐﻢ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎﯾﺖ  ،ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻬﺮت ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ  ،رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺷﻬﺮت و ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﯽ ﺗﻌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎ دﻗﺖ ﻓﺮاوان و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ  ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ و  ...ﺑﺮای رده ﺑﻨﺪی و ﭼﯿﺪﻣﺎن اوﻟﻮﯾﺖ ﻓﻮاﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ از ﺻﺪﻫﺎ ﺟﺰء
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺻﻄﻼح ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی رده ﺑﻨﺪی را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﺧﻮب  ،ﺣﺎﻻ
ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮر ﻏﺮق در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻮﯾﻢ؟! ﯾﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﻄﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟! اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻧﮕﺎه اول  ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﻮخ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺷﯿﻮه ی ﮐﺎری و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻫﺎﯾﺸﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت و روش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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 :Crawling and Indexingﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺬاری ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ اﺳﻨﺎد  ،ﺻﻔﺤﺎت  ،ﻓﺎﯾﻞ  ،اﺧﺒﺎر  ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
وب
دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﺜﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺮو ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ :ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺘﯽ ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﮔﺎﻫﯽ اﺳﻨﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی  PDFو ﻋﮑﺲ ﻫﺎی  JPGو  (...ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ در
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺮﻣﯽ زﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه را ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزد :رﺑﺎت ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻪ ﻋﻨﮑﺒﻮت ﯾﺎ ﺧﺰﻧﺪه
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت
ﺧﺎص را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  ،ﮐﺪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺻﻔﺤﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ی ﺧﺎﺻﯽ در
ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ دور ﻧﮕﻪ داری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻈﯿﻢ
 ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪ در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن  ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ دﯾﺘﺎ ﺳﻨﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن راه
اﻧﺪازی ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﮕﻪ داری اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را در
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ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪک ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دراﺧﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ی ﺟﻬﺎن وارد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ  ،ﺗﺄﺧﯿﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺛﺎﻧﯿﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﻮد  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮی وﺳﯿﻊ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺬاب
ﭼﺮا ﺑﺮای ﺳﺌﻮ زﻣﺎن  ،ﺗﻼش و ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟! ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺳﯿﻊ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﻢ  ،اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺬاب از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،ﻣﺎ آن دﺳﺘﻪ از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ روز  ،ﻣﺮﺗﺒﻂ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎرﺑﺮان  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺸﺎﺟﺮه ای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﻣﻮرد ﻗﺪرت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده اﯾﻢ.
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  20.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺟﺴﺘﺠﻮ را در ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ آﻣﺎر  13.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺟﺴﺘﺠﻮ  ،ﺑﻪ
ﭘﯿﺮو آن ﯾﺎﻫﻮ ﺑﺎ  3.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ  2.7ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی  ASKﺑﺎ  518ﻣﯿﻠﯿﻮن و  AOLLLCﺑﺎ 278
ﻣﯿﻠﯿﻮن در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  %67.7ﮐﻞ
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ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ﺑﯿﻨﮓ  %26.8ﺗﻤﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش  ، Forresterﭘﺲ از اوت ﺳﺎل  2011ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺑﺮای
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪ .ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ComScoreدراﮐﺘﺒﺮ  2011اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ رﺗﺒﻪ ی اول را
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ رﺗﺒﻪ ی اول را در ﺑﺎزار ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  %65.4ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﮐﻞ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﯾﺎﻫﻮ ﺑﺎ  %17.2و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ  %13.4در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از وب ﻣﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ درﺻﺪﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ درﺳﺎل  2016ﺑﻪ  77ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان  %27ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد» .ﺟﺴﺘﺠﻮ« دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﮔﺰارش  Burkeدر ﺳﺎل2011
 %76ﮐﺎرﺑﺮان در آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آدرس اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺎری ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ  %73آﻧﻬﺎ اﯾﻦ آدرس ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ
ﮐﺮدﻧﺪ %58 .از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  %44 ،از روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ %67 .از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻃﯽ  30روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و  %27ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻮادث ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻧﻼﯾﻦ  PEWدر اوت  2011ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ :درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﺎم ﻋﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺷﺪت رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﺳﺎل 2002
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  %59از ﮐﻞ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ  ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﻋﺎدی از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  %61ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ :ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن دراﺑﺘﺪای ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺘﻤﺎد در ﻣﺸﺘﺮری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارزش و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ را
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد» .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﮑﺎت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﺌﻮ  ،راﻫﯽ اﺳﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف«
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اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺌﻮ )  ، (SEOﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﻨﮓ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ «Do» .اﻧﺠﺎم ﺑﺪه-ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ-
ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  ،ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و  ...ﻣﯽ ﺷﻮد «know» .داﻧﺴﺘﻦ -ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ -ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی  ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻢ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺰرگ ..ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮران
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮی ﺧﺎص «Go» .ﺑﺮو -ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ )ﻧﺎوﺑﺮی( -ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 Facebookﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ی اﺻﻠﯽ  ، NFLﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﺌﻮ )  (SEOو ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن و ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮی در اﯾﻦ رده ﺑﻨﺪی ﯾﺎری دﻫﻨﺪ .ﻣﺮدم ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟! ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﺳﺌﻮ ،ﻫﻤﺪﻟﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ
ﺗﺎن اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ و ﺣﻔﻆ ﺷﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﯿﻨﮓ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
زﯾﺮ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ رده ﺑﻨﺪی در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﺷﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﺠﺎد وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺗﻤﯿﺰ  ،ﺣﺘﯽ از ﻟﻐﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا اﻧﺪر ﭘﺲ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ در
داﺧﻞ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا » «crawlerﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ از ﻟﻐﺎت
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ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭼﻪ ﻋﺒﺎرات و ﻟﻐﺎﺗﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ را
ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻗﺮار دادن ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در داﺧﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺬاری ﺷﻮد ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﻧﺎم ﯾﺎ
آدرس ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ  ،ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺬاری ﺷﻮد  ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﮔﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺧﻮب  ،ﭘﺲ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻣﯽ
ﻣﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎزه ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﮑﺘﻪ ی ﺳﺎده ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﮐﻮه ﯾﺨﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮش زﯾﺮ آﺑﻪ! ﺑﻠﯽ اﻣﺎ ﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ دﻟﺘﺎن راه ﻧﺪﻫﯿﺪ ،از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ! در ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ روش ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رده ﺑﻨﺪی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ  ،ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﮕﻮﻢ
»وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ« .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺑﺪی از ﺑﺎزدﯾﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﺮﺳﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﺎزدﯾﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺜﺒﺖ در آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،
اﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻫﻢ وب ﺳﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؟!
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