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موتور جستجو چیست ؟

در فرهنگ رایانه، موتور جستجو یا جویشگر یا جستجوگر )به انگلیسی: Search Engine(، به طور عمومی به برنامه ای گفته می شود که کلمات 
کلیدی را در یک سند یا بانک اطالعاتی جستجو می کند. در اینترنت به برنامه ای گفته می شود که کلمات کلیدی موجود در فایل ها و سندهای وب 

جهانی، گروه های خبری، منوهای گوفر و آرشیوهای FTP را جستجو می کند.
برخی از موتورهای جستجو برای تنها یک وب گاه)پایگاه وب( اینترنت به کار برده می شوند و در اصل موتور جستجویی اختصاصی آن وب گاه هستند و 

تنها محتویات همان وب گاه را جستجو می کنند.
برخی دیگر نیز ممکن است با استفاده از SPIDERها محتویات وب گاه های زیادی را پیمایش کرده و چکیده ای از آن را در یک پایگاه اطالعاتی به شکل 
شاخص گذاری شده نگهداری می کنند. کاربران سپس می توانند با جستجو کردن در این پایگاه داده به پایگاه وبی که اطالعات موردنظر آن ها را در خود 

دارد پی ببرند.

انواع جستجوگرها در اینترنت
موتورهای جستجو به دو دسته کلی تقسيم می شوند. موتورهای جستجوی پيمايشی )خودکار( و فهرست های تکميل دستی )غیر خودکار(. هر کدام 
از آن ها برای تکميل فهرست خود از روش های متفاوتی استفاده می کنند البته الزم به ذكر است كه گونه اي جديد از موتورهاي جستجوگر حتت عنوان 

»ابر جستجوگر« )Meta Search Engines( نيز وجود دارد كه در ادامه به توضيح هر يك از اين موارد خواهيم پرداخت :

موتورهای جستجوی پيمايشی
موتورهای جستجوی پيمايشی )Crawler-Based Search Engines( مانند گوگل فهرست خود را بصورت خودکار تشکيل می دهند. آنها وب را پيمايش 
کرده، اطالعاتی را ذخیره می کنند، سپس کاربران از میان این اطالعات ذخیره شده، آنچه را که می خواهند جستجو می کنند. اگر شما در صفحه وب خود 
تغييراتی را اعمال مناييد، موتورهای جستجوی پيمايشی آن ها را به طور خودکار می يابند و سپس اين تغييرات در فهرست ها اعمال خواهد شد. عنوان، 
منت و ديگر عناصر صفحه، همگی در این فهرست قرار خواهند گرفت.وجه مشخصه این گروه از جستجوگرها وجود نرم افزار موسوم به SPIDER در 
آن هاست. این شبه نرم افزار کوچک بصورت خودکار به کاوش در شبکه جهانی پرداخته و از پایگاه های وب یادداشت برداری و فهرست برداری می کند سپس 

این اطالعات را برای جتزیه و حتلیل و طبقه بندی به بانک اطالعاتی موتور جستجوگر حتویل می دهد.

فهرست های دست نویس شده
فهرست های دست نویس شده يا )Human-Powered Directories( مانند فهرست بازی )Open Directory( مانند Dmoz وابسته به کاربرانی است که آن 
را تکميل می کنند. شما صفحه مورد نظر را به همراه توضيحی كوتاه در فهرست ثبت می کنيد يا اين کار توسط ويراستارهايی که برای آن فهرست 
در نظر گرفته شده، اجنام می شود. عمل جستجو در اين حالت تنها بر روی توضيحات ثبت شده صورت می گيرد و در صورت تغيير روی صفحه وب، روی 
فهرست تغييری به وجود نخواهد آورد. چيزهايی که برای بهبود يک فهرست بندی در يک موتور جستجو مفيد هستند، تأثيری بر بهبود فهرست بندی يک 
دايرکتوری ندارند. تنها استثناء اين است که يک سايت خوب با پايگاه داده ای با محتوای خوب شانس بيشتری نسبت به يک سايت با پايگاه داده ضعيف 
دارد. البته در مورد جستجوگرهای مشهور مانند گوگل و یاهو، یک مولفه دیگر هم برای بهبود فهرست بندی وجود دارد که کمک مالی )یا به اصطالح 
اسپانسر( است، یعنی وب گاه هایی که مایل به بهبود مکان وب گاه خود در فهرست بندی هستند، می توانند با پرداخت پول به این جستجوگرها به 

هدف خویش برسند.

موتورهای جستجوی ترکيبی با نتايج مختلف
به موتورهايی گفته می شود که هر دو حالت را در کنار هم منايش می دهند. غالباً، يک موتور جستجوی ترکيبی در صورت منايش نتيجه جستجو از هر يک 
از دسته های فوق، نتايج حاصل از دسته ديگر را هم مورد توجه قرار می دهد. مثالً موتور جستجوی ام.اس.ان )MSN( بيشتر نتايج حاصل از فهرست های 

تکميل دستی را نشان می دهد اما در کنار آن نيم نگاهی هم به نتايج حاصل از جستجوی پيمايشی دارد.

ابر جستجوگرها
اين گونه جديد از موتورهای جستجوگر كه قدمت چندانی نيز ندارند،بصورت هم زمان از چندین موتورجستجوگر برای کاوش در شبکه برای کلید واژه 
مورد نظر استفاده می کنند. بدين معنی كه اين موتور عبارت مورد نظر شما را در چندين موتورجستجوگر  ِ جستجو کرده و نتايج آنها را با هم تركيب 
 ASK و Google - Yahoo - MSN كرده و يك نتيجه كلی به شما ارائه می دهد. به عنوان مثال موتور جستجوگر داگ پايل از نتايج حاصل از موتورهای
استفاده كرده و نتيجه حاصله را به شما ارائه می دهد.الزم به ذکر است که روش و یا راهکار مشخص و یکسانی برای ترکیب نتایج حاصله از موتورهای 
 dogpile می باشد - وجود ندارد.اما dogpile که یک موتور پایه برای Yahoo پایه - موتورهایی که به عنوان موتور جستجوگر استفاده می شوند مانند

قابلیت جستجو به همه زبانها را ندارد و ظاهرا فقط کلمات انگلیسی را پیدا می کند.
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بررسی يک موتور جستجوی پيمايشی
ناميده  هم   )Crawler( پيمايش گر  که  است   )Spider( عنکبوت  اصطالح  در  اولی  اصلی هستند.  عنصر  پيمايشی شامل سه  موتورهای جستجوی 
می شود. پيمايش گر همني که به يک صفحه می رسد، آن را می خواند و سپس پيوند های آن به صفحات ديگر را دنبال می منايد. اين چيزیست که برای يک 
سايت پيمايش شده )Crawled( اتفاق افتاده است. پيمايش گر با يک روال منظم، مثالً يک يا دو بار در ماه به سايت مراجعه می کند تا تغييرات موجود در 
آن را بيابد. هر چيزی که پيمايش گر بيابد به عنصر دوم يک موتور جستجو يعنی فهرست انتقال پيدا می کند. فهرست اغلب به کاتالوگی بزرگ اطالق 
می شود که شامل ليستی از آنچه است که پيمايش گر يافته است. مانند کتاب عظيمی که فهرستی را از آنچه پيمايش گرها از صفحات وب يافته اند، 
شامل شده است. هرگاه سايتی دچار تغيير شود، اين فهرست نيز به روز خواهد شد. از زمانی که تغييری در صفحه ای از سايت ايجاد شده تا هنگامی 
که آن تغيير در فهرست موتور جستجو ثبت شود مدت زمانی طول خواهد کشيد. پس ممکن است که يک سايت پيمايش شده باشد اما فهرست شده 
نباشد. تا زمانی که اين فهرست بندی برای آن تغيير ثبت نشده باشد، منی توان انتظار داشت که در نتايج جستجو آن تغيير را ببينيم. نرم افزار موتور 
جستجو، سومني عنصر يک موتور جستجو است و به برنامه ای اطالق می شود که به صورت هوشمندانه ای داده های موجود در فهرست را دسته بندی 

کرده و آن ها را بر اساس اهميت طبقه بندی می کند تا نتيجه جستجو با کلمه های درخواست شده هر چه بيشتر منطبق و مربوط باشد.

رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای جستجو
وقتی شما از موتورهای جستجوی پيمايشی چيزی را برای جستجو درخواست می مناييد، تقريباً بالفاصله اين جستجو از ميان ميليون ها صفحه صورت 
گرفته و مرتب می شود بطوريکه مربوط ترين آنها نسبت به موضوع مورد درخواست شما رتبه باالتری را احراز منايد. البته بايد در نظر داشته باشيد که 
موتورهای جستجو همواره نتايج درستی را به شما ارائه نخواهند داد و مسلماً صفحات نامربوطی را هم در نتيجه جستجو دريافت می کنيد و گاهی 
اوقات مجبور هستيد که جستجوی دقيقتری را برای آنچه می خواهيد اجنام دهيد اما موتورهای جستجو کار حيرت انگيز ديگری نيز اجنام می دهند. فرض 
کنيد که شما به يک کتابدار مراجعه می کنيد و از وی درباره »سفر« کتابی می خواهيد. او برای اين که جواب درستی به شما بدهد و کتاب مفيدی را 
به شما ارائه منايد با پرسيدن سؤاالتی از شما و با استفاده از جتارب خود کتاب مورد نظرتان را به شما حتويل خواهد داد. موتورهای جستجو همچنني 
توانايی ندارند اما به نوعی آنها را شبيه سازی می کنند. پس موتورهای جستجوی پيمايشی چگونه به پاسخ مورد نظرتان از ميان ميليونها صفحه 
وب می رسند؟ آنها يک مجموعه از قوانني را دارند که الگوريتم ناميده می شود. الگوريتم های مورد نظر برای هر موتور جستجويی خاص و تقريباً سری 

هستند اما به هر حال از قوانني زير پيروی می کنند:

مکان و بسامد
يکی از قوانني اصلی در الگوريتم های رتبه بندی موقعيت و بسامد )تعداد تکرار( واژه هایی است که در صفحه مورد استفاده قرار گرفته اند که بطور 
خالصه روش مکان-بسامد )Location/Frequency Methode( ناميده می شود. کتابدار مذکور را به خاطر می آورِد؟ الزم است که او کتاب های در رابطه با 
واژه »سفر« را طبق درخواست شما بيابد. او در وحله اول احساس می کند که شما به دنبال کتاب هايی هستيد که در نامشان کلمه »سفر« را شامل 
شوند. موتورهای جستجو هم دقيقاً همان کار را اجنام می دهند. آنها هم صفحاتی را برايتان فهرست می کنند که در برچسب عنوان )Title( موجود در 
کد زبان نشانه گذاری اَبَرمتنی )زنگام( )HTML( حاوی واژه »سفر« باشند. موتورهای جستجو همچنني به دنبال واژه مورد نظر در باالی صفحات و يا در آغاز 
بندها )پاراگراف ها( هستند. آنها فرض می کنند که صفحاتی که حاوی آن واژه در باالی خود و يا در آغاز بندها و عناوين باشند به نتيجه مورد نظر شما 
مربوط تر هستند. بسامد عامل بزرگ و مهم ديگری است که موتورهای جستجو از طريق آن صفحات مربوط را شناسايی می منايند. موتورهای جستجو 
صفحات را جتزيه کرده و با توجه به تکرار واژه ای در صفحه متوجه می شوند که آن واژه نسبت به ديگر واژه ها اهميت بيش تری در آن صفحه دارد و آن 

صفحه را در درجه باالتری نسبت به صفحات ديگر قرار می دهند.
چگونگی کارکرد دقيق موتورهای جستجو درباره روش هايی از قبيل مکان-تکرار فاش منی شود و هر موتور جستجويی روش خاص خود را دنبال می کند. به 
همني دليل است که وقتی شما واژه های همانندی را در موتورهای متفاوت جستجو می کنيد، به نتايج متفاوتی می رسيد. الگوریتم های اولیه موتورهای 
جستجوی معتبر و بزرگ همچنان محرمانه نگهداری می شوند. برخی موتورهای جستجو نسبت به برخی ديگر صفحات بيشتری را فهرست کرده اند. 
نتيجه اين خواهد شد که هيچ موتور جستجويی نتيجه جستجوی مشترکی با موتور ديگر نخواهد داشت و شما نتايج متفاوتی را از آن ها دريافت 
می کنيد. موتورهای جستجو همچنني ممکن است که برخي از صفحات را از فهرست خود حذف کنند البته به شرطی که آن صفحات با هرزنامه 
)Spam( شدن سعی در گول زدن موتورهای جستجو داشته باشند. فرستادن هرزنامه )Spamming( روشی است که برخی از صفحات برای احراز رتبه 
باالتر در موتورهای جستجو در پيش می گيرند و آن به اين صورت است که با تکرار بيش از حد واژه ها و یا بزرگ نوشنت یا بسیار ریز نوشنت متنها بطور 
عمدی كوشش در بر هم زدن تعادل و در نتيجه فريب موتورهای جستجو دارند. آنها سعی دارند که با افزايش عامل تکرار، در رتبه باالتری قرار بگيرند. 
البته آنگونه که گفته شد تعداد تکرارها اگر از حد و اندازه خاصی فراتر رود نتیجه معکوس می دهد. موتورهای جستجو راه های متنوعی برای جلوگيری 
از فرستادن هرزنامه دارند و در اين راه از گزارش های کاربران خود نيز بهره می برند. امروزه بهینه سازی سایت های اینترنت برای موتورهای جستجو یکی از 

مهم ترین روشهای جلب بازدیدکننده به سایت است.
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عوامل خارج از صفحه
بازنويسی می کنند.  را برای کسب رتبه بهتر مرتباً  موتورهای جستجوی گردشی اکنون جتربه فراوانی در رابطه با وب دارهايی دارند که صفحات خود 
بعضی از وب دارها )وب مسترها(ی خبره حتی ممکن است به سمت روش هايی مانند مهندسی معکوس برای کشف چگونگی روش های مکان-تکرار بروند. 
به همني دليل، متامی موتورهای جستجوی معروف از روش های امتيازبندی »خارج از صفحه« استفاده می کنند. عوامل خارج از صفحه عواملی هستند 
که از تيررس وب دارها خارجند و آنها منی توانند در آن دخالت کنند و مسأله مهم در آن حتليل ارتباطات و پيوندهاست. به وسيله جتزيه صفحات، موتورهای 
جستجو پيوندها را بررسی کرده و از محبوبيت آنها می فهمند که آن صفحات مهم بوده و شايسته ترفيع رتبه هستند. به عالوه تکنيک های پيشرفته 
به گونه ای است که از ايجاد پيوندهای مصنوعی توسط وب دارها برای فريب موتورهای جستجو جلوگيری می منايد. عالوه بر آن موتورهای جستجو بررسی 
می کنند که کدام صفحه توسط يک کاربر که واژه ای را جستجو کرده انتخاب می شود و سپس با توجه به تعداد انتخاب ها، رتبه صفحه مورد نظر را 

تعيني کرده و مقام آن را در نتيجه جستجو جابه جا می منايند.
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مباني موتورهاي جستجوگر

ميليون ها و بلکه میلیاردها صفحه وب در اينترنت وجود دارد، که هر روز بر تعداد آنها افزوده مي شود. قرار دادن صفحه وب خود در شبكه فقط آغاز 
كار است. شما بايد حضورتان را به همه اعالم كنيد _ يك عالمت خوش آمديد بسازيد. ثبت سايت خود در موتورهاي جستجوگر اولني اقدام در اعالن 

حضورتان در شبکه جهانی است.
 سه روش مختلف براي ثبت سايت در موتورهاي جستجوگر مهم وجود دارد:

روش دستي: يك به يك به موتورهاي جستجوگر مراجعه كنيد سایت خود را معرفی کرده و به سواالت آنها پاسخ دهيد.
سايت هاي ثبت نام خودكار: بسياري از اين سايت ها وجود دارند . Adpro ،Adme ، Superb Submit pro سه گزينه اي هستند كه ما براحتي پس از 

جستجو براي  »website submission« يافتیم.
نرم افزارهاي ثبت نام اتوماتيك: مانند Adweb يا web position gold . اين نرم افزارها كاري بيش از ثبت سايت شما در موتورهاي جستجوگر مي كنند. 

امكانات مشترك آنها شامل :
بررسي وب سايت شما

ارائه مشاوره در مورد چگونگي بهينه كردن سايت
كمك در بدست آوردن keyword يا كلمات كليدي مناسب

تبادل لينك- جستجو و تائيد اعتبار
ثبت نام اتوماتيك در موتورهاي جستجوگر

 با مزاياي زيادي كه اين نرم افزارها در اختيار شما قرار مي دهند داراي قيمت مناسبي هستند. نرم افزار Adweb و  www.webposition.com  نيز فوق 
العاده اند. دانسنت اين نكته ممكن است مهم باشد كه اين نرم افزارها بصورت دوره اي به روز رساني ميشوند و براي دريافت نسخه جديد بايد مبلغي را 

بصورت ساليانه يا ... پرداخت كنيد. برخالف بسياري از نرم افزار هاي ديگر ، برنامه هاي ثبت نام در سايت بيشتر جنبه كرايه اي دارند تا خريد!
خب ، كداميك بهترين است ؟ برخي از متخصصني روش ثبت نام دستي را معرفي مي كنند... گروهي ديگر ، روش نرم افزاري را سريعتر مي دانند. جواب 
اين سوال به اين بستگي دارد كه موضوع سايت شما چقدر مورد رقابت است. اگر در يك بازار تك محصولي كه خيلي كمتر مورد توجه قرار گرفته 
هستيد، عمالً از هر روشي كه استفاده كنيد كامالً موثر خواهيد بود. از طرف ديگر ، اگر مي خواهيد سايتي با يك موضوع رايج و پر طرفدار راه اندازي 
كنيد ، احتماال با ثبت نام دستي در سايتهاي جستجوگرِ عمده ، نتايج خيلي بهتري خواهيد گرفت. در اين جا ليستي از چند موتور جستجوگر برتر براي 

شروع ارائه شده است :

Google
Alltheweb.com

Yahoo
MSN search

)  GoTo سابقاً با نام (  Overture
AltaVista

شايد بهترین منبع براي دريافت اطالعات در مورد موتورهاي جستجوگر ، www.searchenginewatch.com باشد. حتما سري به اين سايت بزنيد ، اينجا 
يك معدن طال مملو از اطالعات در مورد موتورهاي جستجوگر است.قبل از آنكه سايت خود را در موتور جستجوگر ثبت كنيد ، مطمئن شويد كه سايت 

شما به طور خاص براي اين كار بهينه شده است.
مكان ديگري كه ممكن است مايل باشيد از آن بازديد كنيد ، Robotstxt.org است. كه به شما كمك مي كند تا از عملكرد صحيح robots text file خود 
اطمينان حاصل كنيد و البته با تعداد زیادی از آنها آشنا شوید. ديگر سايت مفيد ، Good keywords ميباشد كه در پيدا كردن كلماتي كه مي خواهيد 

به كمك آنها سايت خود را بهينه كنيد ، ياري مي كند.
صحبت در مورد موتورهای جستجوگر به زمان زیادی نیاز دارد که در این فرصت کم مجالی برای آن نیست. شما می توانید با جستجو در اینترنت و 
همچنین مطالعه مقاالت سودمندی که در این مورد موجوداند بر دانش خود بیافزایید. بخاطر داشته باشید هر قدر بیشتر در مورد جستجوگر ها بدانید 

، می توانید رتبه باالتری در نتایج جستجو کسب کرده و مسلماً شانس بیشتری برای درآمد و سود داشته باشید.
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موتورهاي جستجو را فریب ندهید که فقط سایت شما ضرر خواهد کرد!

امروزه ارتقاء رتبه در موتورهاي جستجو يکي از اهداف سايتهاي گوناگون است. زيرا اکثريت مردم از اين طريق سايت مورد نياز خود را پيدا مي کنند. در 
رقابت براي بدست آوردن رتبه باالتر، گروهي متقلب نيز حضور دارند. اين افراد سعي مي کنند از تاکتيکهايي براي فريب موتورهاي جستجو و ارتقاء رتبه 

سايت استفاده کنند.

عبارت ديگري که در دنياي جتارت الکترونيکي مرسوم است، »بهينه سازي سايت براي موتورهاي جستجو« است که تفاوت اساسي با مفهوم قبل دارد 
و به معني اعمال تغييرات معني در سايت براي افزايش رتبه در موتورهاي جستجو مي باشد.

تکنيکهاي بهينه سازي سايت عموماً به دو گروه تقسيم مي شوند:

• استفاده از واژه هاي کليدي که اهداف جتارت شما را نشان مي دهد، در متون و تگهاي html موجود در سايت.

• ايجاد لينک ها و مسيرهاي ارتباطي از ديگر سايتها به سايت.

گوگل و ديگر موتورهاي جستجو لينک هاي ورودي به سايت شما را به عنوان امتيازي براي اهميت سايت شما در نظر مي گيرند و سايتي که امتياز 
بيشتري داشته باشد، مسلماً رتبه بهتري کسب خواهد کرد.

موتورهاي جستجو چه اعمالي را تقلب محسوب مي کنند؟

دو موتور جستجوي بزرگ google و yahoo هر يک تعاريفي از اين مفهوم ارائه کرده اند.

در بخش راهنماي دارندگان وب سايت در google تکنيکهاي متقلبانه به اين صورت معرفي شده است:

• منت ها يا لينک هاي مخفي و نامرئي

• ارتباطات چرخشي سايت ها

• ارسال درخواستها و سواالت غيرواقعي به google که به صورت اتوماتيک توليد مي شوند.

• کلمات کليدي نامربوط به مطالب صفحات سايت

• چندين صفحه يا دامنه با محتواي يکسان

• صفحات خروجي متعدد منتهي به صفحاتي که اطالعات جزئي و بي استفاده اي در آنها قرار دارد.

تأکيد google بر اين حقيقت است که سايت ها بايد براي جلب رضايت بازديدکننده طراحي و ساخته شوند و نه براي موتورهاي جستجو. اين بدان 
معني است که نبايد موتور جستجو را فريب داد و نبايد محتوايي که بازديدکننده مشاهده مي کند با محتواي کل سايت و آنچه موتور جستجو آن را 

بررسي مي کند، تفاوت داشته باشد.

براي اطمينان از اينکه تغييرات شما در دسته راهکارهاي بهينه سازي قرار بگيرد، سواالت زير را از خود بپرسيد: »آيا اين تغيير به نفع بازديدکننده و 
کاربران سايت است؟« و »اگر موتورهاي جستجو وجود نداشتند، آيا باز هم اين تغييرات را اعمال مي کردم؟«

Google هم چنني در مورد عضويت در گروههاي متقلب به شما هشدار داده است. در اين پديده که به »مزرعه لينک« معروف است، گروه بزرگي از 
سايتهاي غير مرتبط به هم براي بدست آوردن رتبه هاي باالتر به يکديگر مرتبط مي شوند. اما اگر google به شما مظنون شود که در اين شبکه ها 

عضو هستيد و يا در همسايگي سايت هاي متقلب قرار گرفته ايد، روي رتبه سايت شما تأثير منفي خواهد داشت.

از برنامه هاي کامپيوتري که رتبه شما را در موتورهاي جستجو چک مي کنند، استفاده نکنيد. زيرا اين برنامه ها به حرمي منابع اطالعاتي موتور جستجو 
وارد مي شوند و اين به منزله تعدي از قوانني و مقررات google مي باشد.

در بخش راهنماي کيفي yahoo موارد تقلب اين گونه تعريف شده است: »صفحاتي که به منظور فريب دادن موتور جستجو طراحي شده اند و باعث 
مي شوند که موتور جستجو نتايج نامناسب، اضافه يا با کيفيت پايني را در اختيار جستجوگران بگذارد.«
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اين تکنيکهاي متقلبانه عبارتند از:

• صفحاتي که فقط بازديدکننده را به صفحات ديگر راهنمايي مي کند.

• صفحاتي با محتواي تکراري.

• سايت هايي که اسامي متعدد مجازي و غير ضروري براي خود انتخاب مي کنند.

• صفحاتي که به صورت اتوماتيک توليد مي شوند و داراي حجم زياد و ارزش اطالعاتي کمي هستند.

• تفاوت در محتوايي که به موتور جستجو ارائه مي شود با آنچه کاربر در سايت مشاهده مي کند.

• وجود بيش از حد لينک هاي دوطرفه بني سايتها براي افزايش ترافيک و نشان دادن محبوبيت ظاهري.

• سوء استفاده از اسامي رقبا.

• وجود بيش از حد صفحات pop-up که به صورت خودکار ظاهر مي شوند و روال کار کاربر را به هم مي زنند.

• صفحات فريبنده که براي کاربران کارايي خاصي ندارند.

Yahoo تأکيد دارد که سايت ها بايد محتواي واقعي، با ارزش و منحصر به فرد خود را داشته باشند و هر لينکي که در سايت قرار مي گيرد بايد کاربر را 
به نوعي ياري کند تا مطالب جذاب ديگري را در زمينه مورد عالقه خود بيابد.

عاقبت استفاده از تاکتيک هاي متقلبانه

استفاده از اين تاکتيکها گر چه ممکن است که در کوتاه مدت نتيجه خوبي را حاصل کند، اما ريسک اينکه در نهايت گرفتار شويد، بسيار زياد است. 
Google )و ديگر موتورهاي جستجو( شما را جزو متقلبني به حساب مي آورند و حتي ممکن است شما را از ليست سايت هاي رتبه بندي حذف کند. 
تالش براي خروج از اين ليست سياه ممکن است ماهها به طول بياجنامد. در اين ماهها حجم بازديدکنندگان شما بسيار کم خواهد شد و اعتبار شما 

از بني خواهد رفت.

اما اگر سعي کنيد که سايت خود را براي کاربران مفيد و کارا کنيد، رتبه باال را نيز خود به خود کسب خواهيد کرد. اگر سايت شما در گروه خود جزء 
سايت هاي قوي و غني به حساب بياد، بازديدکنندگان نيز به آن مراجعه خواهند کرد و با محتواي مورد نياز خود روبرو خواهند شد.

سايت هاي غني امتحان خود را پس داده اند و همواره رتبه هاي بااليي را کسب کرده اند و خطر قرار گرفنت در ليست سياه نيز در مورد آنها منتفي 
است.

همانگونه که google مي گويد: »افرادي که انرژي خود را صرف رعايت اصول طراحي سايت مي کنند، توانايي جلب رضايت بازديدکنندگان بيشتري 
را در سايت خود خواهند داشت و در نتيجه رتبه بهتري نسبت به آنهايي خواهند داشت که به دنبال روزنه هايي براي فريب دادن موتورهاي جستجو 

هستند.

منطقي  ديگر  متقلبانه  تکنيکهاي  اين  از  استفاده  انديشند.  مي  جديدي  راهکارهاي  آنها  تنبيه  و  متقلبان  يافنت  براي  روزه  هر  جستجو  موتورهاي 
نيست.

موتورهاي جستجو را فريب ندهيد و مطمئن باشيد که با اين روش نتيجه بهتري کسب خواهيد کرد.

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



www.Chaparel.NETبرای دریافت سایر Ebook ها به سایت مراجعه کنید.

نقش موتور هاي جستجو در بازاریابي اینترنتي

چند سال پیش، موتورهای جستجو به عنوان ابزاری محدود و ضعیف برای بازاریابی، فروش و جذب بازدیدكنندگان به وب سایت مورداستفاده قرار می 
گرفت.

اما در چند سال اخیر، موتورهای جستجو هر 3 هدف باال را قویاً برآورده می كنند.
موتورهای جستجوگر امروزه موقعیت و شانس موثری را برای بازاریابان بوجود آورده اند و جریان میلیونی كاربران را به سوی خود جذب كرده اند.

موتورهای جستجو بهترین روش برای یافنت محصوالت و اطالعات مورد نیاز توسط کاربران و متقاضیان از یک سو و از سوی دیگر بهترین راه برای تبلیغات 
و جذب مشتریان توسط تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات است.

علیرغم متام این تفاسیر، هنوز هم بدست آوردن نتیجه مطلوب )کسب جایگاه مناسب( از طریق موتورهای جستجوگر پیچیده و طاقت فرسا است و 
نیاز به بررسی ها و اندازه گیری های دقیق دارد.

برای موفقیت در بازاریابی توسط موتورهای جستجو گر نكات زیر را در نظر داشته باشید.

1- قدرت موتورهای جستجوگر
ایده اصلی كار به این صورت است كه شما كلمات كلیدی خود را انتخاب می كنید و در موتورهای جستجویی مانند MSN یا Google عضو می شوید.

هنگامی که کاربران آن کلمات را برای جستجو وارد کنند سایت شما در صفحات حاصل از نتایج جستجو به منایش گذاشته می شود و مشتریان را 
به سایت شما هدایت خواهد کرد.

در موتورهای جستجویی که از روش پرداخت به ازای هر کلیک استفاده می کنند، تنها هنگامی از شما پول دریافت می شود که کاربری روی نام سایت 
شما کلیک کند و به آن وارد شود. حداقل میزان این پرداخت ها به کلمات انتخاب شده توسط شما بستگی دارد. ضمناً هر چه پیشنهاد شما برای 

پرداخت در مقایسه با رقبا باالتر باشد، رتبه باالتری در صفحه نتایج کسب خواهید کرد.
باید سعی کنید که رقبای خود را پشت سر بگذارید و مشتریانی که به دنبال محصوالت شما هستند را جذب کنید.

2- تبلیغات هدفدار
پدیده جدیدی که در دنیای موتورهای جستجوگر به وجود آمده است، جستجوی مرتبط با منت یا تبلیغات هدفدار است. در این پدیده به جای این که 
لینک سایت شما در صفحات نتایج منایش داده شود، به درون سایت های مرتبط می رود. برای مثال اگر کاربر به سایتی مراجعه کرده و وضعیت آب و 
هوایی سواحل میامی را چک می کند احتماال« مایل است اطالعاتی در مورد هتل ها یا آژانس های اتومبیل آن منطقه نیز به دست آورد. این لینک ها 
توسط موتورهای جستجو در همان صفحه در اختیار او قرار می گیرند. به این ترتیب شما در همان حلظه ای که مشتری در فکر یافنت محصوالت و 

خدمات شما است او را غافلگیر می کنید و به سایت خود می برید.

3- عوامل موفقیت
استفاده از موتورهای جستجو می تواند با توجه به نیاز شما در زمینه های مختلف شما را یاری کند.

-  شناساندن و به منایش گذاشنت نام شرکت شما در سطحی بسیار وسیع.
- جذب مشتریان جدید.

-  افزایش ترافیک )میزان بازدید کننده( وب سایت شما در نتیجه افزایش درآمد.
-  شناسایی مراجعین دائمی به وب سایت.

-  تبلیغات و پیشنهادات فروش.
-  تبلیغات عمومی.

-  بازاریابی برای محصوالت.
-  افزایش فروش الکترونیکی.

4- از اشتباهات زیر اجتناب کنید

1- اشتباه در انتخاب کلمات کلیدی
یکی از اشتباهات بازاریابان الکترونیکی آن است که از ابتدای کار کلمات بسیار جزئی و تخصصی را انتخاب می کنند. بهتر است ابتدا تعداد محدودی 
کلمه کلی تر را انتخاب کنید و نتایج را بررسی کنید. ببینید که مشتریان حقیقی شما از چه کلماتی بیشتر استفاده می کنند و به دنبال چه هستند. 

سپس می توانید کلمات تخصصی دیگری را به کلمات کلیدی خود اضافه کنید و از ورود کاربران غیر مرتبط جلوگیری کنید. 
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2- اصرار برای مدیریت همه امور توسط شخص شما

مدیریت مسائل مربوط به موتورهای جستجو یک کار متام وقت است. بررسی و اندازه گیری نتایج، تغییرات ضروری و کنترل رتبه های به دست آمده در 
موتورهای جستجو احتیاج به زمان فراوان و افراد متخصص دارد. بهتر است که مدیریت بازاریابی توسط موتورهای جستجو را به دست یک مشاور خبره 

یا برنامه های نرم افزاری مخصوص این کار بسپارید.

3- عضویت در فقط یک موتور جستجو

اعتماد به یک موتور جستجوی بزرگ و مشهور موفقیت شما را محدود می کند. سرمایه گذاری روی یک روش خاص، یک موتور جستجو و یک پیام 
تبلیغاتی اشتباه است. در عوض بهتر است سرمایه خود را بین گروهی از پیام های تبلیغاتی و ترکیبی از موتورهای جستجو تقسیم کنید تا مشتریان 

بیشتری را جذب کنید.

4- نا امیدی

از موتورهای جستجو انتظارات منطقی داشته باشید. ممکن است حدود 8 هفته طول بکشد تا موتور جستجو شما را در لیست خود قرار دهد. برای به 
دست آوردن نتیجه مطلوب ممکن است الزم باشد در گروهی از موتورهای جستجو عضو شوید و متدهای مختلف را پیش بگیرید. باید کمی صبر داشته 

باشید تا به اهداف خود برسید.

5- اشتباهاتی که در سایت وجود دارند

اگر صفحات سایت شما برای موتورهای جستجو بهینه نشده باشند، متام کلمات کلیدی دنیا هم منی توانند به شما کمک کنند. یکی از اشتباهات 
رایج، جدا شدن یک صفحه از سایت است. برای مثال در اثر تغییراتی که در سایت اعمال می کنید ممکن است لینکی را که به صفحه مورد نظر وارد می 
شده است را از بین ببرید. به این ترتیب موتور جستجو صفحه مورد نظر را مشاهده نخواهد کرد. اشتباه دیگر این است که کلمات کلیدی فراوانی را 
در صفحات سایت خود جای بدهید. وقتی که موتور جستجو 100 ها کلمه و عبارت مختلف را در یک صفحه می بیند منی تواند درجه اهمیت هر کدام 
را تشخیص بدهد و در نتیجه در هیچ کدام از آن کلمات رتبه خوبی به دست نخواهید آورد. بهتر است سایت خود را برای یک یا دو کلمه کلیدی بهینه 

سازی کنید.

امروزه جتارت های گوناگون برای کسب موفقیت باید همیشه و همه جا حضور داشته باشند و پیشنهادات قابل توجهی را به مشتریان ارائه کنند. 
موتورهای جستجو می توانند شما را برای جلب نظر بازدیدکنندگان اینترنتی یاری کنند.

http://eMarketingway.ir : منبع  
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چگونه می توان کاری کرد که سایت ما به سرعت در موتور جستجو ثبت شود

چند نکته برای مدیران سایت جهت اضافه کردن سایت به موتورهای جستجو :

1- همیشه قبل از ارسال آدرس صفحات مطمئن شوید که صفحه شما در آن موتور جستجو وجود نداشته باشد. در صفحات شما نباید اتصاالت 
شکسته وجود داشته باشد. صفحاتی که اتصاالت شکسته دارند بخوبی در موتورهای جستجو ثبت منی شوند.

2- اگر در سایتتان از فریم )Frame( استفاده می کنید، ثبت سایت شما در موتورهای جستجو می تواند با مشکل مواجه شود. بهترین کار این است که 
یک نسخه بدون فریم از سایت خود تهیه کنید و این نسخه را به موتور جستجو معرفی کنید. البته شما می توانید صفحه داخلی فریم را بصورت 

مستقل به موتور جستجو معرفی کنید.

3- روباتهای موتور جستجو منی توانند سایتهائی که برای ورود نیاز به شناسه کاربر و کلمه عبور دارند را، ثبت کنند. این روباتها هیچیک از صفحاتی که 
نیاز به پر کردن فرم داشته باشند را منی توانند ثبت کنند. عالوه بر این سایتهائی که داراری فرمهای جستجو هستند را هم به خوبی ثبت منی کنند چرا 
 )Forum( برای دستیابی به اطالعات نیاز به پر کردن فرمهای جستجو است. یک راه حل، ارائه صفحات ثابت برای این اطالعات است. بعنوان مثال فروم ها

می توانند با ارائه مطالب فروم در صفحات ثابت ، آن را به موتورهای جستجو معرفی کنند.

۴- صفحات پویا روباتهای موتور جستجو را بلوکه می کنند. هر آدرسی که به همراه عالمت سوال )؟( یا عالمت & باشند توسط این روباتها در نظر 
گرفته منی شوند.

۵- بیشتر موتورهای جستجو منی توانند متون موجود در تصاویر را در ثبت خود در نظر بگیرند. این اطالعات بایستی بصورت دیگری در سایت ارائه شوند 
تا توسط موتورهای جستجو ثبت شوند.

۶- اگر سایت شما سرعت پائینی دارد یا اینکه حجم صفحه سایت شما زیاد است، موتورهای جستجو در ثبت کردن سایت شما مشکل دارند. سعی 
کنید اندازه صفحات سایت خود را طوری کوچک طراحی کنید ) از نظر حجم( که با سرعت مناسبی دیده شود. این نکته هم می تواند در رضایت 
بازدیدکنندگان سایت شما موثر باشد و هم در ضریب اطمینان از ثبت شدن توسط موتورهای جستجو. بهترین اندازه برای هر صفحه با متام تصاویر و 

اشیاء موجود در آن بین ۵0 تا 70 کیلو بایت است.

7- اگر فقط صفحه اول سایت خود را به موتور جستجو معرفی کنید، انتظار نداشته باشید که همه اتصاالت موجود در سایت شما در موتور جستجو 
ثبت شود. هرچند بعضی از موتورهای جستجو متام اتصاالت را ثبت می کنند اما شما به این مسئله اطمینان نداشته باشید و تک تک صفحات خود 

را در موتورهای جستجو معرفی کنید.

8- اگر زمانی که روبات موتور جستجو به سایت شما مراجعه می کند سایت شما در دسترس نباشد، سایت شما ثبت نخواهد شد. حتی بدتر از این 
،در شرایطی خاص سایت شما که قبال در موتور جستجو ثبت شده بوده، در این حالت از لیست حذف خواهد شد. سعی کنید هاستینگ سایت خود 

را از شرکتهائی تهیه کنید که در 99.5 درصد موارد سایت شما در دسترس باشد.

9- اگر زمانیکه روبات موتور جستجو به سراغ سایت شما می آید، سایت شما در دسترس نباشد، منی تواند آن را ثبت کند. حتی بدتر از این ، اگر قبال 
از لیست خارج خواهد شد. بنابراین تالش کنید که سایت شما همیشه در دسترس باشد.  این حالت سایت شما  در  سایت شما ثبت شده باشد 
همیشه وضعیت سایت خود را در موتور جستجو بررسی کنید . اگر این اتفاق برای سایت شما افتاد سعی کنید مجددا سایت خود را در آن موتور 

جستجو ثبت کنید.

10- موتورهای جستجو به سایتهائی که در آنها کلمات کلیدی زیاد تکرار شده اند )مانند سایتهائی که بصورت سوال و جوابی هستند( حساس 
هستند و آنها را ثبت منی کنند. سعی کنید هر صفحه سایت شما به گونه ای باشد که تعداد تکرار کلمات کلیدی در آنها از یک حد معین بیشتر 

نباشد. برای ارزیابی سایت خود می توانید از ابزارهای رایگان موجود در اینترنت استفاده کنید و نرخ تکرار کلمات کلیدی را مشخص کنید.

11- اگر سایت شما به گونه ای است که وقتی کاربر وارد آن می شود ، او را به یک آدرس دیگر ارجاع می دهید یا اینکه از تگهای مربوط به بروزرسانی 
خودکار صفحه استفاده می کنید، موتورهای جستجو با ثبت آن مشکل دارند. در این حالتها یک روبات موتور جستجو تصور می کند که شما می 

خواهید آی پی سایت خود را پنهان کنید یا اینکه با اینکار قصد افزایش رتبه سایت خود را دارید.

12- اگر سایت خود را می خواهید در یک دایرکتوری ثبت کنید، این احتمال وجود دارد که سایت شما توسط یک شخص بررسی شود . سایت شما در 
صورتی ثبت خواهد شد که شرایط الزم را داشه باشد. برای اطمینان از ثبت سایت شما در یک دایرکتوری بایستی راهنما ثبت سایت را حتما مطالعه 

کنید و از شرایط آن مطلع شوید.
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13- تعدادی از موتورهای جستجو سایتهای رایگان را ثبت منی کنند. استدالل آنها این است که در بیشتر موارد چنین سایتهائی مطالب ارزشمندی 
ندارند. اگر می خواهید سایت شما در موتورهای جستجو رتبه خوبی داشته باشد، سعی کنید که سایت خودتان را خریداری کنید . البته در این مورد 

استثنائی هم وجود دارد. وبالگها منونه ای از سایتهای رایگان هستند که در موتورهای جستجو بخوبی ثبت شده و رتبه مناسبی نیز دارد.

 HotBot 14- بعضی از موتورهای جستجو صفحاتی را که از طریق صفحه خانگی سایت قابل دسترسی نیستند، در ثبت سایت در نظر منی گیرند. مثال
اینگونه عمل می کند. اگر شما صفحاتی دارید که نقش ورودی کاربران به سایت شما را دارد باید این نکته را درنظر بگیرید.

1۵- اطمینان حاصل کنید موتور جستجوئی که روی آن کار می کنید محدودیتی برای تعداد لینکهای ثبت شده ) متعلق به یک سایت ( ندارد. تعدادی 
این  از  از شروع به ثبت لینکهای سایت،  روز محدودیت قائل می شوند. سعی کنید قبل  برای ثبت لینکهای یک سایت در هر  از موتورهای جستجو 

محدودیتها مطلع شوید.

16- امکان دارد که بدلیل تعدادی از خطاهای موتور جستجو مقداری از اطالعات ثبت شده ، حذف شوند. برای اطمینان از اینکه سایت شما در موتور 
جستجو همیشه وجود دارد، مرتبا وضعیت سایت خود را بررسی کنید. در صورتی که مشکلی در دیدن سایت خود در موتورهای جستجو داشتید، مجددا 

سایت خود را ثبت کنید.

17- روشهای ارزیابی سایت در موتورهای جستجو مرتبا تغییر می کند. الزم است که در دوره های خاصی با بررسی این تغییرات سایت خود را بازسازی 
کنید. همیشه باید در جریان این تغییرات قرار داشته باشید. برای این منظور می توانید در سایتهائی که در این زمینه مطلب می نویسند ، عضو شوید 

و از آخرین تغییرات آن مطلع شوید.

منبع : شبکه رسمی بازاریابی و جتارت الکترونیک
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راه ورود موتور جستجوگر به سایت شما چیست؟

محبوبیت یک سایت در وب راه ورود موتور جستجوگر به سایت شما چیست؟

این راه چیزی جز یک پیوند ناقابل از سایتهای دیگر نیست. اگر می خواهید موتور جستجوگر را به میهمانی سایتتان دعوت کنید باید راه را هم به وی 
نشان دهید و وی آدرس سایت شما را بداند. موتور جستجوگر بهانه های بسیاری برای نپذیرفنت این دعوت دارد زیرا در همان حلظه به سایتهای بسیار 
دیگری هم دعوت شده است! بنابراین باید در آدرس دادن نهایت دقت را اجنام دهید. برای روشنتر شدن موضوع، چگونگی کارکرد موتور جستجوگر را با 

هم بررسی می کنیم.

موتور جستجوگر چگونه کار می کند؟

طرز کار موتور جستجوگر به طور خالصه بدین گونه است که آن یک آدرس وب را می یابد، آن را دنبال می کند و به صفحه ای می رسد. محتوای 
آن صفحه را می خواند و پارامترهای آن را مشخص می کند. به عنوان مثال تعداد کلمات منت آن صفحه، حجم و تاریخ به روز رسانی آن، بعضی از 
پارامترهای آن صفحه است. سپس پارامترهای تعیین شده را به همراه آدرس آن صفحه به بایگانی موتور جستجوگر ارسال می کند و این اطالعات 
در آجنا پس از فشرده سازی، ذخیره می گردد. حال اگر کاربری که دنبال چیزی می گردد کلماتی را جستجو کند، موتور جستجوگر در پایگاه داده ای که 
تشکیل داده است ابتدا متام صفحات مرتبط با موضوع جستجو شده را می یابد و سپس مرتبط ترین را به عنوان اولین نتیجه جستجو و بقیه صفحات 
را بر اساس میزان ارتباط بعد از آن در اختیار کاربر قرار می دهد. به عبارت دیگر اگر تعداد نتایج جستجو 1000 مورد باشد، سایت رده اول مرتبط ترین و 
سایت رده 1000 کم ارتباط ترین سایت به موضوع جستجو شده می باشد. به آدرس دادن برگردیم. شما می توانید آدرس خود را روی تکه کاغذی مچاله 
شده به مهمان خود بدهید و یا آن را به شکلی بسیار با کالس و خاطره انگیز تقدیمش کنید. حتما همه ما حالت دوم را ترجیح می دهیم. پیوندی هم 

که شما با آن موتور جستجوگر را به پارتی سایتتان دعوت می کنید، بسیار مهم است:

همواره پیوند به سایتتان را در سایت )صفحات( مهم دیگر قرار دهید تا موتور جستجوگر نه یکبار که چندین بار به سایت شما از آن طریق مراجعه کند. 
موتور جستجوگر، کافیست که آدرس سایت شما را یاد بگیرد. آن وقت می توانید مطمئن باشید که هر ماه حداقل یکبار بدان مراجعه می کند. اما 
اگر پیوندهای سایتتان در سایتهای معتبر و مهمی باشند آن وقت بیش از یکبار در ماه و حتی هر چند روز یکبار بدان مراجعه می کند. پیوند دادن و پیوند 
گرفنت امروزه مقوله ای بسیار جدی میان مدیران سایتهاست. شاید هر روزه میلیونها پست الکترونیک فقط برای این موضوع میان مدیران سایتها رد و 
بدل می شود. البته مدیران سایتها نیز خسیس شده اند و به سادگی لینک منی دهند. به سایت شما لینک منی دهند تا زمانی که به سایت آنها لینک 
ندهید: به من لینک بده تا من به تو لینک بدهم! شما هم باید موضوع پیوندها را جدی بگیرید و تعداد پیوندهای به سایتتان را افزایش دهید. حاال که 

بحث به اینجا کشیده شده است، اجازه دهید خود را ملزم به رعایت چند قانون ساده کنیم:

- در سایتتان حتما صفحه ای را برای لینک دادن به سایتهای دیگر، اختصاص دهید.

- اگر سایتی محتوای مناسبی دارد ، حتما به آن لینک بدهید حتی اگر از شما درخواست هم نکرده باشد. با اینکار شما به طبیعت اینترنت احترام می 
گذارید و همچنین منابع مفید را به کاربران سایتتان معرفی می منایید.

- از سایتهایی لینک بگیرید که به محتوای سایتتان ارتباط دارند.

- لینکها را تنها برای صفحه اول سایتتان درخواست نکنید.

- برای لینک گرفنت از سایتهای با ارزش، وقت صرف کنید. اما چرا پیوندها مهم هستند؟ یکی از مهمترین دالیل آنست که ما با کمک آنها می توانیم 
موتورهای  اما  جستجوست  دنیای  غول  گوگل  که  است  درست  که  کنید  دقت  لطفا  کنیم.  دعوت  سایتمان  به  را  بیشتری  جستجوگر  موتورهای 
جستجوگر مهم دیگری نیز وجود دارند که شما منی توانید از آنها غافل باشید. یاهو منونه ای از آنهاست. هر چه موتورهای جستجوگر بیشتری سایت 

شما را بشناسند، بهتر )بهتر تر !( است.

- حدود بیست درصد مراجعات به وب سایتها از طریق دنبال کردن لینکهای موجود در وب است. چرا کاربران وب از طریق همین پیوندها به سایت شما 
مراجعه ننمایند؟

- اگر بدون درخواست شما به سایتتان لینک داده می شود، می تواند دلیل آن باشد که محتوای سایتتان برای سایت های دیگر مفید و مناسب بوده 
است و این می تواند معیار ارزیابی خوبی برای سایتتان باشد.

منبع : شبکه رسمی بازاریابی و جتارت الکترونیک
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از موتور بخار تا موتور جست و جو

عصر امروز را عصر اطالعات خوانده اند. این عنوان از این رو به عصر جاری اطالق شده است که در سال های اخیر به خصوص پس از سال 1970 سرعت 
انتقال اطالعات بر سرعت انتقال فیزیکی پیشی گرفته است. شاید بتوان آغاز عصر اطالعات را اختراع مورس دانست که در سال 1837 اتفاق افتاد. به 
دنبال آن، ماشین حساب مکانیکی، تلفن و سپس ضبط صوت و تلویزیون ابداع شد. اما آنچه نقطه عطفی در شکل گیری عصر اطالعات محسوب می 
شود، اختراع کامپیوتر شخصی در دهه 1980 است که پیامدهای گسترده ای را در متام سطوح زندگی انسان به همراه آورد؛ پیامدهایی که اصطالحاً 

انقالب دیجیتال خوانده می شود. استفاده از واژه انقالب یادآور انقالب صنعتی است.

در واقع تأثیر انقالب دیجیتال در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری به اندازه ای است که با انقالب صنعتی قابل مقایسه است. این دو دگرگونی 
در تاریخ جوامع بشری دارای نقاط اشتراک و تفاوتی است که ذکر پاره ای از آنها می تواند درکی جدید از تغییر برخی مفاهیم، به خصوص قدرت به 

دست دهد.

انقالب صنعتی

انقالب صنعتی به مجموعه حتوالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری گفته می شود که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در انگلستان 
رخ داد. اساس این دگرگونی، جایگزینی اقتصاد مبتنی بر صنعت و تولید ماشینی به جای اقتصاد مبتنی بر نیروی کار دستی بود. تا پیش از این، زور بازوی 
انسان و دام، موتور محرک اقتصاد کشاورزی مدار بود. طبعاً کشاورزی به روش »دستی و دامی« ، مبتنی بر تولید انبوه نبود. از نظر اجتماعی، ویژگی این 
دوره درهم تنیدگی کار و خانه بود. به عبارت دیگر کار از طریق خانه و در بسیاری موارد توسط زن و شوهر اجنام می شد. از این رو، حوزه عمومی و خصوصی 

به طور دقیق از هم تفکیک نشده و هم پوشانی زیادی داشت.

اما آغاز انقالب صنعتی با تفکیک حوزه خصوصی از عمومی همراه بود؛ یعنی زندگی کاری و زندگی خانه تدریجاً از هم جدا شد. چنین تغییری نیازمند 
آن بود که یکی از زوجین، متکفل امور خانه و دیگری عهده دار شغل و نان آور خانواده شود. طبعاً در بیشتر موارد، زن خانه را می گرداند و مرد، نان آور خانه 
بود. از این رو، قسمت اعظم درآمد خانواده را مرد کسب می کرد و این امر سبب شد تا قدرت مرد نسبت به زن افزایش یابد. الگوی یاد شده تأثیر زیادی 

بر تعریف نقش جنسیتی زوجین و آنچه بعداً خانواده سنتی خوانده شد، داشت.

موتور بخار

تصویری که از انقالب صنعتی در ذهن بسیاری نقش می بندد، با موتور بخار همراه است.

اختراع موتور بخار به جیمز وات منتسب می شود، هر چند که آنچه وی ساخت، در واقع صورت تکامل یافته دستگاهی بود که کسان دیگری در تکمیل 
آن مشارکت کرده بودند. موتور بخار با مهار انرژی سوخت سنگواره ای )زغال سنگ( و استفاده از چرخ دنده، انسان را از به کارگیری انرژی جسمی خود 
و حیوانات تا حد زیادی راحت کرد. صنعت در انگلیس و تدریجاً در سایر کشورهای غربی جایگزین کشاورزی- به عنوان صورت غالب فعالیت اقتصادی- 

شد.

وجه برجسته دیگر انقالب صنعتی، پیدایش طبقه صاحبان صنایع و سرمایه داران صنعتی بود. تولید انبوه کاال در کارخاجنات، محصول سرمایه گذاری 
طبقه جدید سرمایه داران بود. این سرمایه داران در واقع جانشین مالکان شده بودند. در نظام اقتصادی کشاورزی مدار، زمین داران بزرگ بستر تولید را در 
اختیار کشاورزان خرده پا قرار می دادند که در ازای برداشت سهمی از محصوالت، در زمین زراعت می کردند و درآمد اصلی نصیب فئودال می شد. حال در 
نظام اقتصادی صنعت مدار، نوبت سرمایه داران بود که با ساخت کارخانه و خرید ابزارآالت، امکان تولید انبوه را با استفاده از نیروی کار کارگران فراهم 
آورند. در کنار نیروی جسمی، سرمایه نیز نقش مهمی پیدا کرد. سرمایه به اندازه نیروی کار و شاید بیشتر از آن اهمیت پیدا کرد؛ چون نیروی کار همه 
جا پیدا می شد، اما سرمایه نزد هر کسی پیدا منی شد. اگر در اقتصاد کشاورزی پس از دوره نوسنگی، زمین اهمیت داشت، انقالب صنعتی این اهمیت 

را به سرمایه منتقل کرد.

در بعد فرهنگی، کاربرد موتور بخار در فرایندهای چاپ به گسترش نشر کتاب و مجالت و در نتیجه افزایش سواد در میان مردم اجنامید. این امر باعث شکل 
گیری مطالبات اجتماعی و مشارکت فزاینده مردم در فرایندهای سیاسی شد. تشکیل احزاب سیاسی از یادگارهای این دوره است.

انقالب دیجیتال

نیمه دوم قرن بیستم شاهد اختراع و تکامل کامپیوتر بود. کامپیوترهای اولیه اندازه زیادی را در حد یک یا چند اتاق اشغال می کردند و سقف قدرت
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پردازش آنها در پایین ترین حد کامپیوترهای کوچک امروزی بود. اما تدریجاً با تکامل در روند ساخت کامپیوتر، این وسیله کوچک و کوچک تر و ارزان و 
ارزان تر شد، ضمن آنکه قدرت آن به طور فزاینده ای ارتقا یافت. عبارت انقالب دیجیتال در واقع توصیف آثار کاهش هزینه کامپیوتر و بهبود کارایی آن در 
زمینه های مختلف از جمله اقتصاد، اجتماع، فناوری و فرهنگ است. در این راستا، ساخت کامپیوتر شخصی نقطه عطفی محسوب می شود. تشکیل 
شبکه های محلی و سپس غیرمحلی از جمله دستاوردهای مهم این دوره است که ثمراتی همچون اینترنت را به همراه داشت. اینترنت در ابتدا در داخل 
ارتش آمریکا و برای تبادل اطالعات ابداع شد اما در دهه ،1980 پنتاگون اجازه استفاده از آن را به دانشگاه ها و مراکز حتقیقاتی آمریکا داد. این آغاز جهانی 
شدن شبکه ای بود که ظرف مدت کوتاهی بسیاری از مناسبات را دستخوش دگرگونی کرد. در سال های اولیه دهه ،1990 وب جهان گستر )WWW( را 

تیم برنزرلی- محقق انگلیسی- اختراع کرد و در واقع همین قابلیت جدید بود که استفاده از اینترنت را برای همگان امکان پذیر کرد.

امکان تبادل سریع، ارزان و آسان اطالعات از طریق اینترنت، پیامدهای گسترده ای داشته است. اگر اینترنت نبود، احتماالً پدیده جهانی شدن به شکلی 
که امروزه رخ منوده است، وجود نداشت.

در هم تنیدگی اقتصاد کشورها از رهگذر ارتباطاتی که اینترنت میسر کرده است، به بیشترین حد در طول تاریخ بشر رسیده است. به عالوه همه می 
توانند درباره هر آنچه می خواهند، بنویسند و در اینترنت منتشر کنند. پیدایش وبالگ ها را عده ای از این جهت، رقابت با نشریات می دانند.

از سوی دیگر، توسعه فناوری اطالع رسانی و شبکه های کامپیوتری باعث شده است تا بار دیگر حوزه عمومی و خصوصی با یکدیگر هم پوشانی پیدا 
کنند. اکنون این امکان وجود دارد که برخی کارها را از طریق اینترنت و از خانه اجنام داد. اگر انقالب صنعتی، کار را از خانه جدا کرد، انقالب دیجیتال بار 

دیگر این دو را در کنار هم قرار داد.

توانا بود هر که دانا بود

انسان از مدت ها قبل به این نکته پی برده بود که دانایی )داشنت اطالعات( به معنای قدرت است. انقالب دیجیتال باعث شد تا گروه عظیمی از مردم 
جهان به این قدرت دسترسی داشته باشند اما ازدیاد انفجار گونه اطالعات سبب شده است تا تفکیک اطالعات درست از نادرست کار ساده ای نباشد. 
جوزف نای نظریه پرداز معاصر روابط بین امللل در کتاب »قدرت نرم؛ ابزار موفقیت در جهان سیاست« اینگونه می نویسد: »توجه _ و نه اطالعات _ 
منبعی کمیاب است و کسانی که می توانند بین اطالعات ارزشمند و مطالب زمینه ای بی ارزش متایز قائل شوند، قدرت کسب می کنند« . اگر در 
انقالب صنعتی، سرمایه قدرت بود، حاال در دوره جاری توانایی متییز اطالعات درست از نادرست و کسب توجه قدرت است. البته این بدان معنا نیست که 
حامل های قبلی قدرت یعنی زمین و سرمایه اهمیت خود را از دست داده باشند؛ این عناصر همچنان ارزش خود را حفظ کرده اند اما عنصر قدرت آفرین 

دیگری نیز به این معادله افزوده شده است.

موتور جست وجو

یافنت یا تفکیک اطالعات در شبکه اینترنت چگونه صورت می گیرد؟ کسانی که با اینترنت کار می کنند، با ابزار کاوشی به نام موتور جست و جو 
)Search engine( آشنا هستند. از این ابزار برای یافنت اطالعات در زمینه های مختلف استفاده می شود.

شاید بتوان نقش موتور جست و جو را در انقالب دیجیتال، معادل موتور بخار در انقالب صنعتی دانست. پیدایش موتور جست و جو، در واقع نشان دهنده 
تغییر در مفهوم قدرت است. اگر قبالً موتور بخار منبع قدرت بود، حاال موتور جست و جو منبع قدرت است، چون حامل قدرت عوض شده است.

معروف ترین موتور جست و جو، گوگل نام دارد. این موتور که در سال های پایانی دهه 1990 ظاهر شد، اکنون قابلیت های فراوانی را به کاربران اینترنت 
عرضه می کند. جست و جوی کلید واژه، جست و جوی عکس، اخبار، راهنمای سایت ها، گوگل زمین و گوگل کتاب از جمله بخش های این موتور جست 
و جو است که به طور فزاینده ای قابلیت های گوناگونی پیدا می کند. 70 درصد بودجه حتقیقاتی گوگل صرف توانایی کاوش آن، 20 درصد صرف قابلیت 

های جانبی آن و 10درصد دیگر صرف پژوهش می شود.

همان گونه که موتور بخار سرآغاز انقالبی شد که دگرگونی های عمیقی در زندگی انسان پدید آورد، موتور کاوش نیز تدریجاً نقش بزرگی در زندگی 
برعهده می گیرد. حتی عده ای معتقدند در آینده ای نه چندان دور، اشتراک موتور جست و جویی مانند گوگل به مانند اشتراک آب، برق، گاز و تلفن برای 

همه خانه ها ضروری خواهد بود.بشر از موتور بخار تا موتور جست و جو، راه زیادی آمده است اما این هنوز پایان راه تکامل نیست.

منبع : روزنامه همشهری
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موتور جستجو چیست؟

دنیای وب منبع عظیمی از اطالعات است که روزبه روز برحجم آن افزوده می شود. در حال حاضر میلیاردها صفحه که اطالعات فراوانی از موضوعات 
مختلف را در بر دارند، بر روی سرورهای مختلف جا خوش کرده اند. این در حالیست که تولد سایتهای جدید و گسترش سایتهای موجود نیز به طور 
فزاینده ای به این حجم اطالعات می افزاید. نرخ رشد اطالعات تا بدان جاست که امروزه مشکل دسترسی به اطالعات جدی تر از نبود اطالعات است. 
امروزه چالش عمده اکثر کاربران دستیابی به اطالعات است. به عبارت دیگر اگر کاربری دنبال موضوعی خاص باشد، کدام صفحه را باید بخواند؟ از 

میان این تعداد عظیم صفحات موجود، کدام صفحه نیاز او را برآورده می کند؟

اگر سایتی باشد که به کاربران دریافنت اطالعات کمک کند، قطعا مورد توجه خواهد بود. خوشبختانه چنین سایتی وجود دارد و ما آن را با نام موتور 
جستجوگر می شناسیم.

موتور جستجوگر سایتی است که برای کمک به کاربران در یافنت اطالعات موجود در سایتهای دیگر طراحی شده است. موتور جستجوگر سایتی است 
که با گرفنت عبارتی مختصر، کاربر را با لیستی از سایت ها روبرو می کند که به موضوع مورد عالقه او مرتبط می باشند.

با موتورهای جستجوگر آغاز می کنند و مراجعه به موتورهای جستجوگر چنان عادی  را  آمارها نشان می دهند که افراد بسیاری سفر در دنیای وب 
شده است که جستجو کردن و کار با موتورهای جستجوگر، دومین فعالیت عمده کاربران در دنیای وب )بعد از ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی(، 

محسوب می شود.

هر چه بر محبوبیت وب افزوده می گردد، نیاز به بایگانی کردن اطالعات آن نیز بیشتر می شود؛ موتور جستجوگر نیز در واقع این اطالعات را بایگانی کرده، 
در زمان مورد نیاز و به سرعت در اختیار کاربران قرار می دهد. بدون موتور جستجوگر، وب تنها به بخش کوچکی از موفقیت امروزین خود دست می یافت 
زیرا موتور جستجوگر، اینترنت را به رسانه ای قابل استفاده برای همه کرده است )از هیچ کس توقع منی رود تعداد زیادی از آدرس های وب را به یاد داشته 

باشد(.

آن چه که موتورهای جستجوگر اجنام می دهند- با درجات متفاوتی از موفقیت- فراهم کردن یک وسیله جستجوی ساده است. وقتی یک کاربر وب 
عبارتی را جستجو می کند، موتور جستجوگر لیستی از سایت  ها را ارائه می کند که تعداد آنها از چند صد مورد تا چند میلیون متغیر می باشد.

سایت هایی که موتور جستجوگر به عنوان نتایج جستجویش ارایه می کند، بر حسب میزان ارتباط با عبارت جستجو شده به ترتیب نزولی لیست 
می شوند. به عبارت دیگر سایتی که به عنوان اولین سایت در نتایج جستجو معرفی شده است، مرتبط ترین سایت با عبارت جستجو شده از دید آن 

موتور جستجوگر بوده است.

دقت در ارایه نتایج جستجو چیزیست که کاربران وب همواره از موتورهای جستجوگر می خواهند. هر چه نتایج جستجوی یک موتور جستجوگر دقیق 
تر و مرتبط تر باشد، محبوب تر خواهد بود و کاربران بیشتری بدان مراجعه خواهند کرد.

روبرو  نتایج کامال متفاوتی  با  و  ارائه منی دهند  را  نتایج یکسانی  آنها  از  در متام موتورهای جستجوگر، جستجو شود هیچ کدام  اگر عبارت یکسانی 
می شویم. تفاوت در ارائه نتایج جستجو در موتورهای جستجوگر از تفاوت آنها در الگوریتم )سیستم رتبه بندی( و بایگانی داده شان ناشی می شود. 
حتی اگر همه آنها از بایگانی داده یکسانی نیز استفاده کنند، بازهم نتایج جستجویشان متفاوت خواهد بود. موتور جستجوگر برای رده بندی صفحات 
وب از الگوریتم خاصی استفاده می کند که فوق العاده محرمانه می باشد. الگوریتم نیز مجموعه ای از دستورالعمل ها است که موتور جستجوگر به 

کمک آن تصمیم می گیرد که سایت ها را چگونه در خروجی اش مرتب کند.

برای اینکه سایت ها با هم مقایسه شوند و بر حسب میزان ارتباط با موضوع جستجو شده، مرتب شوند، موتور جستجوگر، الگوریتم را بر مجموعه ای 
از پارامترها اعمال می کند. پارامترهای مورد توجه موتور جستجوگر نیز همانند الگوریتم آن ها ناشناخته می باشد و این ناشناخته ها جذابیت دنیای 
موتورهای جستجوگر را دوچندان می کنند.به اهمیت موتورهای جستجوگر از دیدگاه کاربران وب و جستجوکنندگان اطالعات اشاره شد. آیا موتورهای 

جستجوگر از دیدگاه جتاری و دیدگاه یک مدیر سایت نیز مهم می باشند؟

اهمیت جتاری موتورهای جستجوگر

فرقی منی کند که سایت چه  دانند.  آنالین ضروری می  و جتارت  وب  دنیای  در  برای موفقیت  را  به سایت  بیننده  آوردن  الکترونیک،  فعاالن عرصه جتارت 
می فروشد و چه خدماتی ارایه می دهد: اگر سایتی به دنبال فروش کاال یا خدمات و کسب درآمد یا محبوبیت است، باید بیننده داشته باشد.

تعداد بینندگان یک سایت، برگ برنده آن برای کسب موفقیت در دنیای وب می باشد. سایتی که بیننده ندارد، بدون شک مرگی آنالین را جتربه می کند و 
چه بسیارند سایتهایی که هر روزه از چرخه زندگی در وب خارج می شوند!
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دارید؟ خود شما چگونه  پر محتوا و جذابی  اید؟ چگونه دیگران بدانند که شما سایت  اندیشیده  برای دعوت بینندگان به وب سایتتان چه تدابیری 
سایتهای دیگر را می یابید؟

بدون هیچ گونه تردیدی باید گفت که ما در اغلب موارد به کمک موتورهای جستجوگر به آنچه که می خواهیم، دست می یابیم.

اگر ما اینکار را اجنام می دهیم، دیگران نیز دقیقا همین کار را می کنند: جستجوی چند عبارت در یکی از موتورهای جستجوگر و مراجعه به یکی از 
وب سایتها. ببینیم آمارها چه می گویند:

* 82 درصد کاربران اینترنت، موتورهای جستجوگر را ابزار اصلی خود برای یافنت وب سایتها عنوان کرده اند.

) SRI :57 درصد از کاربران اینترنت، هر روز جستجو می کنند و ۴۶ درصد این جستجوها برای کاال یا خدمات است. )منبع  *

* 8۵ درصد ترافیک هدفمند در اینترنت را موتورهای جستجوگر باعث می شوند.

)7th www user survey-Georgia Institute of Technology :منبع(

همان گونه که آمارها نشان می دهند موتورهای جستجوگر ابزار مناسبی هستند که خریداران به کمک آنها، کاال یا خدمات مورد نیاز خود را می یابند. 
البته تنها رده های باالی نتایج جستجو هستند که مورد توجه کاربران قرار می گیرند و آنها به سایت های لیست شده در این رتبه ها مراجعه می کنند.

بسیاری از کاربران دریافته اند که در اغلب موارد 10 رتبه اول نتایج جستجو می تواند خواسته آنها را برآورده کند و هنوز هم عالقه دارند که تنها 10 
سایت اول در نتایج جستجو را مرور کنند. اما آمارها چه می گویند:

* 70 درصد از کاربران به هنگام جستجو حتما یکی از سه سایت ابتدای نتایج جستجو را کلیک می کنند.

* تنها 7 درصد از آنها سایتهای قرار گرفته در رتبه های بیستم به بعد را کلیک می کنند.

* 8۵ درصد از آنها اگر جوابی برای جستجوی خود در بیست نتیجه اول نتایج جستجو نیابند، موتور جستجوگر مورد استفاده خود را عوض می کنند.

* 33 درصد کاربران وب فکر می کنند سایتی که در ابتدای نتایج جستجو قرار دارد، در موضوع جستجو شده سرآمدتر از رقبای خود است و در آن موضوع 
پیشرو می باشد.

با دقت در این آمارها، اهمیت کسب رتبه های باال در موتورهای جستجوگر روشن تر می شود. نکته مهم دیگر این است که بینندگانی که موتورهای 
جستجوگر روانه سایت ها می کنند، به احتمال زیاد مخاطبان اصلی سایت مورد نظر می باشند و این در حالی است که هزینه چندانی نیز صرف آوردن 

آنان به سایت نشده است.

آمارهای ارایه شده از رفتار کاربران وب پیام بسیار واضحی دارد: سایتهایی  که در رتبه های باال قرار منی گیرند، بخش مهمی از کاربران مخاطب خود را از 
دست می دهند.

یک سایت ممکن است هزاران بیننده داشته باشد اما تعداد بینندگان گروه مخاطب آن است که موفقیت سایت را رقم می زند. زیرا در اغلب موارد این 
بینندگان مخاطب سایت هستند که از سایت چیزی بیشتر از اطالعات رایگان ارایه شده می خواهند.

امروزه جتارت الکترونیک خود را با مسئله رتبه بندی در موتورهای جستجوگر هماهنگ کرده است زیرا رتبه های باالتر مستقیما به فروش بیشتر، تعبیر 
می شوند. طبق آمارهای ارایه شده در ابتدای سال جدید میالدی )2003( نزدیک به 93 درصد بینندگان سایت های فعال در زمینه ارایه هدایای کریسمس را 

موتورهای جستجوگر فراهم کرده اند که در این بین گوگل با 27 درصد در صدر ایستاده است و پس از آن یاهو با 25 درصد در رده دوم قرار گرفته است.

شم بازاریابی حکم می کند که همواره در جایی حضور داشته باشیم که مشتری ما آجناست. اگر ما آجنا نباشیم، رقیب ما آجنا خواهد بود. به عبارت 
دیگر کسی که قرار است از ما خرید کند، از رقیب ما خرید می کند:

رقیب ما هر روز چاق تر و چاق تر می شود و ما نحیف و نحیف تر.

بازاریابی با موتورهای جستجوگر )Search Engine Marketing( نیز دو هدف عمده زیر را دنبال می کند:

1.حضور در جاهایی که خریداران ما آجنا هستند.

2.باالتر بودن از رقبا ) کسب وضعیت بهتر نسبت به رقبا(
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اینگونه از بازاریابی شامل فعالیتهای مختلفی می باشد که از مهمترین فعالیتهای آن، بهینه سازی سایت )Search Engine Optimization( می باشد. 
در حقیقت موتورهای جستجوگر از مهمترین بینندگان هر سایتی هستند. اگر سایت شما تنها برای مرورگرها، بهینه سازی شده است، کمی تامل 
کنید: سایت شما باید برای موتورهای جستجوگر هم بهینه سازی گردد. به عنوان مثال مرورگرها می توانند صفحات را با وجود بعضی از خطاها در 
کدهای آنها، به کاربران منایش دهند اما موتورهای جستجوگر تا این حد مهربان نیستند. خوشبختانه توجه به موتورهای جستجوگر در طراحی سایت، 

آنرا برای کاربران سایت هم قابل استفاده تر می کند.

بهینه سازی سایت به معنای به کارگیری ترفندهای پیچیده نیست بلکه در اغلب موارد به کارگیری و اعمال تغییرات کوچک و ساده در سایت است 
که معموال تاثیر فوق العاده ای در باال بردن ضریب نفوذ سایت شما در موتورهای جستجوگر دارند.ضریب نفوذ مناسب به معنای حضور در موتورهای 
جستجوگر مهم و عمده، بایگانی شدن هر چه بیشتر صفحات سایت در پایگاه داده آنها و قرار گرفنت در صفحه های اول تا پنجم نتایج جستجوی 

آنهاست.

متخصصین بسیاری در تالش اند تا الگوریتم و پارامترهای مورد توجه موتورهای جستجوگر را شناسایی کنند تا بتوانند به کمک آنها به رتبه های باالتری 
دست یابند و شانس خود را در کسب درآمد بیشتر، افزایش دهند.

البته به موازات آنها، موتورهای جستجوگر نیز روز به  روز الگوریتم های خود را هوشمندتر کرده و بر اقدامات امنیتی برای حفاظت از الگوریتم هایشان 
می افزایند.

چیزی که امروزه این متخصصان با تاکید بر آنها قصد بهبودی رتبه های سایت های خود را دارند، تنها جتربه است و نه یافته های علمی ثابت شده از 
اسرار بسیار موتورهای جستجوگر.

خالصه:

موتور جستجوگر ابزاری است که کاربران اینترنت به کمک آنها سایت ها را می یابند.

نتایج جستجوی متام موتورهای جستجوگر دقیق نیست.

بسیاری از کاربران دریافته اند که در اغلب موارد 10 رتبه اول نتایج جستجوی موتورهای جستجوگر می تواند خواسته آنها را برآورده کند.

راههای بسیاری برای دسترسی به سایتها وجود دارد اما موتورهای جستجوگر همواره راهکار اساسی بوده اند.

جتارت الکترونیک به شدت خود را با مسئله رتبه بندی در موتورهای جستجوگر هماهنگ کرده است و همه سایت ها برای کسب رتبه های باال تالش 
می کنند.

اجرای یک برنامه موفق بازاریابی با موتورهای جستجوگر، بدون یک ساختار و زیربنای مستحکم در خود سایت اصوال با شکست همراه می باشد.
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آشتی با موتور های جست و جو

موتور های جست و جو برای سایت های بزرگ است. سایت یا وبالگ من شانسی برای منایش در بین پاسخ های جست و جو ها ندارد... چقدر این تصورات 
را قبول دارید؟ آیا دوست ندارید هر روز تعداد زیادی بازدید کننده از سوی موتور های جست و جو به بالگ یا سایت های شما سرازیر شوند؟ در مورد موتور 
های جست و جو Search Engine Optimization - SEO زیاد می توان صحبت کرد، اما در این نوشتار فقط قصد داریم با هم نکاتی ساده و کاربردی از 

موتور های جست و جو را مرور کنیم.

 بدون مقدمه بیشتر با هم می خوانیم.

* همه نه

موتور های جست و جو تنها در میان سایت هایی جست و جو می کنند که قبالً به روش های مختلف آنها را شناخته اند و نه همه سایت هایی که در 
شبکه وجود دارند. عجله نکنید شما هم شناخته می شوید.

* حرفی برای گفنت

برای پیدا شدن باید حرفی داشته باشید تالش های شما برای موفقیت در موتور های جست و جو تنها در کنار سایت یا بالگی پرمحتوا و کاربر پسند 
موثر خواهد بود.

* کلمات کلیدی نه کیلویی

لغاتی که کاربران در موتور های جست و جو سرچ می کنند را کلمات کلیدی یا Keyword می نامند. انتخاب و مترکز روی کلمات کلیدی برای دارندگان 
سایت یا بالگ خیلی مهم است. یعنی شما توقع دارید سایت تان در بین پاسخ های چه جست و جو هایی باشند.

* دیکته نه امال

وقتی قصد دارید چندین بار از یک کلمه در یک صفحه استفاده کنید آن را هم به فارسی و هم به انگلیسی خالصه و کامل و با متام حالت ها و امال 
های ممکن بنویسید این کار باعث می شود بانک کلمات کلیدی سایت شما افزایش یابد، حتی بهتر است غلط های رایج امالیی در مورد کلمات را در کد 

های مخفی قالب تان بنویسید.

* تب

سعی کنید قسمتی از بالگ یا سایت تان را به اخبار و مطالب روز اختصاص دهید و در مورد تب های خبری به گوش باشید. اینگونه مطالب به ناگهان 
مورد توجه قرار می گیرند و برای مدتی تبدیل به کلمات پرکاربرد در موتور های سرچ می شوند مثالً »انتخاب بهترین وزنه بردار قرن« در این اواخر از همین 

موارد بود.

* تبادل لینک می کنیم...

لینک شما در سایت ها و بالگ های دیگر عالوه بر کلیک های مستقیم باعث افزایش رتبه شما در موتور های جست و جو می شود، هر چه سایت یا 
بالگ های میزبان پربیننده تر و از نظر محتوا به وب شما نزدیک تر باشد موثر تر خواهد بود.

* فهرست ها و دایرکتور ی ها

فهرست ها یا دایرکتوری ها سایت هایی هستند که به جمع آوری و گروه بندی مشخصات سایت های دیگر می پردازند و شما می توانید به راحتی سایت 
خود را در این فهرست ها جای دهید. Dmoz و Yahoo دو تا از مهم ترین دایرکتوری ها هستند. در مورد ثبت وب دایرکتوری ها سه نکته قابل ذکر است: 
اول اینکه اگر سایت شما تکمیل نشده است به سراغ دایرکتوری ها نروید زیرا دایرکتوری ها قبل از ثبت سایت آن را بررسی می کنند و غالباً سایت یا 

بالگ هایی که مشکل داشته باشند در هنگام ثبت نیز دچار مشکل می شوند.

دوم اینکه سعی کنید بهترین و تخصصی ترین شاخه را برای ثبت سایت تان در فهرست ها انتخاب کنید و سوم: برخی از نرم افزار ها به صورت رایگان 
به شما کمک می کنند تا سریع تر مراحل ثبت در لیست ها را اجنام دهید، تنها هنگامی از این نرم افزارها استفاده کنید که مراحل را حتت کنترل 
داشته باشند یعنی فهرست ها و مشخصات را خودتان وارد کنید زیرا بهتر است در مورد فهرست های بزرگ و عمده به صورت دستی و با دقت بیشتر 

عمل کنید.
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* دامین و تیتر های داغ

دامین و عنوان صفحات )page title( ارزش فوق العاده ای برای موتور های سرچ دارند. انتخاب دامین مناسب برای سایت و عنوان مناسب و مرتبط با 
محتوای صفحات در رتبه شما موثر خواهد بود. بهتر است مهم ترین کلمه کلیدی تان را در آدرس دامین و دیگر کلمات کلیدی مورد نظر را در عناوین 

صفحات بگنجانید. این کلمات را در عناوین صفحات مختلف جا دهید البته ارتباط مناسب عناوین با محتوای صفحات را فراموش نکنید.

* پیوندتان

»اینجا کلیک کنید«... این عبارت را زیاد دیده اید. بهتر است منت لینک هایتان با مقصدشان مرتبط باشند. لینک های شکسته )لینک هایی که به 
صفحاتی که وجود ندارند متصل می شوند( اثر منفی زیادی دارند و بعضی موتور های جست و جو صفحاتی که زیاد لینک شکسته دارند را جدی منی 
گیرند. سعی کنید در هر صفحه بیش از ۵۰ لینک قرار ندهید چون برخی از موتورهای سرچ به تعداد زیاد لینک در یک صفحه حساسند. اگر چند سایت 

یا بالگ مختلف دارید از آنها به یکدیگر لینک دهید.

* عکس ها هم...

حتماً تاکنون متوجه عباراتی شده اید که در حالت Mouse over )هنگام قرار گرفنت موس روی منت یا تصویر( منایش داده می شود. این عبارت با alt tag در 
دستورهای مربوط به منایش تصاویر و یا لینک ها قابل تنظیم است، اکثر طراحان معموالً این شناسه را خالی می گذارند، پر کردن این قسمت در لینک 

ها و مخصوصاً تصویرها به شما کمک می کند.

* باالتر، مهمتر

چند خط و قسمت های باالتر و تقریباً نصفه باالی سایت شما ارزش خاصی برای موتورهای جست وجو دارند. بهتر است کلمات کلیدی خود را در اوایل 
صفحه به کار ببرید، من شخصاً Combo boxها )منوهای پایین افتادنی یا Drop Down( را پیشنهاد می کنم که شامل لینک مطالب شما باشند و 

در این محل ها قرار بگیرند.

* یک / ناقابل

سعی کنید همه جا در آخر آدرس هایتان از »/« استفاده کنید یعنی مثالً /www.google.com بهتر است از www.google.com علت هم ندارد! می گویند 
موتورهای جست و جو این طوری بهتر می پسندند.

منبع :شرکت نرم افزاری ایده تک
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عنكبوتها در موتورهای جستجو

موتورهای جستجو، ابزارهایی دارند كه برای رتبه بندی وب سایتها از آنها استفاده می كنند. عنكبوتهای موتور جستجو برنامه هایی كامال اتوماتیك 
هستند كه وارد وب سایت می شوند و كلمات و عبارات كلیدی آن را استخراج كرده به موتور جستجو حتویل می دهند.

عوامل بسیاری در موفقیت یك كسب و كار موثرند كه فاكتور زمان از مهمترین آنهاست. این واقعیت درباره جتارت و كسب و كار اینترنتی هم صدق می 
كند. اخذ نتایج خوب و دخلواه به سادگی و سریع فراهم منی شود. درجه و رتبه وب سایتها در موتورهای جستجو از اساسی ترین معیارهای محبوبیت 
و موفقیت و رشد یك كسب و كار الكترونیك است كه فعالیت در دنیای مجازی را به حضور در جهان فیزیكی معمولی ترجیح داده است. میلیونها وب 
سایت هستند كه موتور جستجویی چون گوگل آنها را رتبه بندی كرده و ممكن است هنگام جستجوی یك واژه یا عبارت، صدها صفحه را پیش چشمان 

كاربر جستجوگر قرار دهد. برتری و كسب مقامی در خور توجه در بین جمعیتی اینچنین وقتگیر و سخت است.

اصول ثابت شده ای هستند كه رعایت آنان در آغاز كار، كمك كننده هستند. االن و با توجه به استراتژیهای جدید موتورهای جستجویی چون گوگل، 
بین شش ماه تا یك سال طول می كشد تا یك وب سایت جدید بتواند نتایج رتبه بندیهای موتور جستجو را ببیند. اصل اول، به روز كردن و متنوع منودن 

هر روزه وب سایت است. هر بار كه صاحب وب سایت، به سراغ مخلوقش می رود باید سعی كند، محتوا را جالبتر و پربارتر مناید.

موتورهای جستجو، ابزارهایی دارند كه برای رتبه بندی وب سایتها از آنها استفاده می كنند. عنكبوتهای موتور جستجو برنامه هایی كامال اتوماتیك 
هستند كه وارد وب سایت می شوند و كلمات و عبارات كلیدی آن را استخراج كرده به موتور جستجو حتویل می دهند. همین واژه ها و عبارات هستند 
كه باعث می شوند نام یك وب سایت پس از این كه كاربر آنها را در، جستجوگرها تایپ می كند پیش چشمان او ظاهر گردد. عنكبوتها درباره این كه 
محتوای یك وب سایت چیست و در چه حوزهای فعال است، چیزی منی دانند و این داده ها را هم منی شناسند و درك منی كنند. این پروسه كامال اتوماتیك 
است. به همین دلیل صاحب یك وب سایت باید به نهایت توجه و دقت كند تا مطمئن شود پیش از این كه وب سایت را ثبت كند، همه دستورالعملها 

را به درستی اجنام داده باشند.

برنامه فوق منی تواند تصاویر و گرافیك ها را بشناسد، از این رو یك وب سایت موفق باید بر منت تكیه كرده اطالعات كلیدی را در منت بگنجاند. داده ها 
و عبارات و كلمات كلیدی و مهم باید در همان پاراگراف نخست منت باشند و در ضمن جستجو در سایت راحت بوده، مطالب در الگویی ساده و آسان 

تنظیم شده باشند.

اگر واژه های شاخص و برجسته این وب سایت در عنوان آن درج شود، شانس كسب رتبه خوب در لیست موتور جستجو را باال خواهند برد.

را  و گرافیكها  توانند تصاویر  پرهیز شود. عنكبوتهای جستجوگر منی  باید  زیاده گویی  از هر گونه  و  و كامل باشند  و جامع  باید كوتاه  پاراگراف ها 
بشناسند ولی یك وب سایت بدون تصویر جذاب نخواهد بود. به همین خاطر درج همان كلمات كلیدی در تصاویر، كمك كننده است.

نباید سطوری كه واژه ها و عبارات كلیدی را توضیح می دهند، از قلم انداخت.

عنكبوتهای حاضر بر این نوشته ها چندان تاكید منی كنند ولی به هر حال مهم هستند. سادگی و دقت و جامعیت آنها نیز مورد توجه است.

http://aftab.ir : منبع
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