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 نحوه کار گوگل و ارتباط آن با بخش های مختلف گوگل وبمستر

 
  محسن رجبی نویسنده :

 www.hiwebmaster.ir ارائه :

 Search Console Help Center  منبع:
https://support.google.com/webmasters 

 :خالصه
خواندن صفحات، فهرست بندی و ذخیره  -2پیداکردن صفحات در وب  -1مراحل کاری گوگل شامل : 

بر اساس همین سه مرحله، در کنسول و ارائه نتایج متناسب با درخواست های کاربران می باشد و  -3اطالعات 

 . کندمیو ارائه  بندیدستهمربوط به هر بخش را  ابزارهایو  هاسایتمربوط به  هاگزارشجستجوی خود 

 

http://www.hiwebmaster.ir/
https://support.google.com/webmasters
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ا، ، گوگل بالفاصله پس از ارسال درخواست شمکنیدمیو موضوعی را در گوگل جستجو  ایدنشستهوقتی پشت کامپیوتر خود 
ا اینجاست که گوگل چگونه صفحاتی ر سؤالال . حکندمیاز سرتاسر وب را برای شما فراهم و ارائه  پیداشدهاز نتایج  یفهرست

 ؟کندمیرا مشخص  پیداشدهترتیب نمایش نتایج  ،و بر چه اساسی کندمیکه مرتبط به درخواست شما است را پیدا 

امل و وجود یک فهرست دقیق و ک است، جستجو در وب مانند جستجو یک موضوع در یک کتاب بسیار بزرگ هبه بیان ساد
، شودمیجستجویی در گوگل انجام  کهوقتی .قرار دارد ایصفحهدر چه فصل و یا  دقیقاًکه هر مطلبی  دگویمیخیلی سریع به ما 

 .تا مرتبط ترین نتایج را متناسب با جستجو کاربران ارائه کند کندمیگوگل نیز فهرست خود را بررسی 

 :استمرحله  3شامل  اشخاص مختلفارائه نتایج جستجو به روال کاری گوگل برای 

 گوگل ازجملههای جستجو مراحل کار موتور

 

 Crawling:  موتورهای جستجو هایرباتقرار دادن سایت توسط  یموردبررسپیدا کردن و 
؟ آیا شناسدیم شماراآیا گوگل سایت که در خصوص این مرحله کاری گوگل باید از خود بپرسید این است که  سؤاالتی ترینمهم

 ؟در وب پیدا کند شماراتوانسته سایت 

 

 Indexing: فهرست بندی و ذخیره کردن اطالعات سایت 
ر فهرست بندی و د شمارااطالعات سایت  تواندمیآیا گوگل موضوع این است که  ترینمهم ،در مرحله دوم از روال کاری گوگل

 ؟خود ذخیره کند هایدیتابیس

 

 Serving: ارائه پاسخ به درخواست جستجو کاربران 

آیا سایت شما محتواهای خوب و کاربردی دارد که که باید از خود بپرسید این است که  سؤالی ،آخرین مرحله کاری گوگلو در 
 ؟کاربران مربوط باشد هایدرخواستو  جستجوهابه 

 مرحله خواهیم پرداخت: 3در ادامه به توضیح بیشتری در خصوص این 
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1-1. Crawling 
Crawl  که توسط ربات گوگل جهت پیدا کردن صفحات  شودمیبه مجموعه عملیاتی گفته در لغت به معنای خزیدن بوده و

که در سطح وب به پیدا کردن و  شودمیگفته  1خزشگر یا عنکبوت افزارهاینرمبه  Crawlerو  شودمیجدید در وب انجام 
 .پردازندمیخواندن صفحات جدید و بروز شده 

و  کندمیصفحه موجود در دنیای وب استفاده  هابیلیونفراخوانی و بررسی گوگل از مجموعه عظیمی از کامپیوترها برای 

ام دارد. )البته به نام ربات یا عنکبوت نیز یا ربات گوگل ن گوگل بوت دهدمیرا انجام  هابررسیکه این فراخوانی و  ایبرنامه
مشخص  هاتمالگوریو این برنامه و  کندمیربات گوگل از یک الگوریتم بسیار پیچیده و مخصوص به خود استفاده  (شودمیشناخته 

و چه تعداد صفحه از هر سایت فراخوانی و  قرار بگیرند موردبررسی باریکوقت  هرچند هرکدامو  هاسایتکه کدام  کنندمی
 .بررسی شود

د ی قبلی خوهابررسیرا از  هاآنکه همه  کندمیی شروع هایلینکاز  ستیفهرگوگل پروسه بررسی صفحات وب را با 
 .است شدهفراهم هاسایتوبی که در نقشه سایت توسط مدیران هایلینککرده است، بعالوه اطالعات و  آوریجمع

به لیست  ،کندمیرا که هنگام بررسی صفحات مشاهده  هایلینک، کلیه کندمیهر زمان که ربات گوگل سایتی را بررسی 

، شدهذفحو صفحات  هالینکی فعلی، هاسایتی جدید، تغییرات در هاسایت. کلیه کندمیبعدی خود اضافه  هابررسیخود جهت 
 .تا در فهرست بندی و اطالعات ذخیره شده نزد گوگل بروز رسانی شوند شوندمیهمه و همه به قولی یادداشت 

و تعداد دفعاتی که این کار را برای هر سایت انجام  هاسایتاعالم کرده است که بحث بررسی کردن  صراحتاًخود گوگل 

با دریافت پول یک سایت را  مثالًرایگان بوده و هرگز با پرداخت هزینه روال این بررسی را تغییر نخواهد داد ) کامالً، دهدمی
 .تمجزا کرده اس کامالًخود  هایییدرآمدزار وب را از بحث تبلیغات و قرار دهد( و بحث جستجو د موردبررسی ترسریعبیشتر و 

1-2. Indexing 

Index  وگل ربات گ ازاینکهپس. باشدمیدومین مرحله کاری گوگل  استو فهرست بندی کردن  گذارینشانهکه به معنای
عی سکرد و در طی این پردازش  شروع به پردازش اطالعات تمامی این صفحات خواهدگوگل  صفحات وب را پیدا و بررسی کرد

خود اطالعات و صفحات  یفاکتورهامعنا و مفهوم و موضوع اصلی مربوط به هر صفحه را درک کند و بر اساس  کندمی

مربوطه  ایصفحه آدرسیک فهرست کامل از تمامی کلمات موجود در صفحات به همراه را شاخص گذاری کند و  آمدهدستبه
 یا Title هایتگبر این گوگل تمامی اطالعاتی اضافی مانند مقادیر  عالوه العاتی خود ذخیره کند.اط هایبانکو در آماده 

ALT   کندمیرا نیز پردازش  برچسب یا توضیح جانبی در متن استفاده شده است صورتبهکه. 
اطالعات بسیار زیادی را پردازش کند، اما همه نوع  تواندمیربات گوگل محدودیتی در پردازش اطالعات ندارد و  بااینکه

ردازش کند یا پ مستقیماً تواندمیمحتواهای موجود در یک فایل تصویری یا ویدئویی را ن مثالً، پردازش کند تواندمیمحتوایی را ن
جستجو  تواندیمگیرید کاربر یک فروشگاه لباس را در نظر ب مثالً. )شوندمیتولید  ینامیکد صورتبهصفحاتی که در سایت  مثالً

اربر خاص به ک ایصفحه، رنگ آبی، سایز بزرگ، در این حالت سایت اطالعات این جستجو را در یک کنگرمکند لباس از نوع 

 (شودمیکه لینک آن صفحه بر اساس نوع جستجو توسط خود سیستم ساخته  دهدمینشان 

                                                                 
1 spider 
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 وتحلیلتجزیهکرده است را شروع به بررسی و  آوریجمعمرحله قبل  که از هایلینکدر این مرحله گوگل محتویات کلیه 
 فرستندیمکه اشخاص درخواست جستجویی را برای آن  زمانی کندمیاست که به گوگل کمک  ایمرحلههمان  دقیقاً. این کندمی

و در کمترین زمان ممکن را از کدام سایت برای ایشان فراهم کند که بهترین نتیجه ممکن باشد  ایصفحهچه مطلب و چه 

 کاربران را به بهترین جواب و نتیجه برساند.

1-3. Serving results 

Serving results  در مرحله آخر از روال کاری گوگل، وقتی کاربری درخواست را برای . استبه معنای ارائه نتایج به کاربران
ه در مرحله دوم فهرست بندی کرده است شروع به ، گوگل بین تمامی صفحات و اطالعاتی ککندمیجستجو برای گوگل ارسال 

خودش بیشترین نزدیکی و ارتباط را با جستجو کاربر داشته  هایپردازشو  هاتحلیلو صفحاتی را که طبق  کندمیجستجو 
 .گرداندبرمینتیجه  عنوانبه

فاکتور را برای تشخیص میزان ارتباط بین جستجو کاربران و اینکه چه نتایجی برگردانده شود را بررسی  222گوگل بیش از 
یک صفحه است که بر  یتاهم. پیج رنک میزان است pagerankهمان رتبه صفحات یا  ،معیارهایکی از این  مثالً. کندمی

 به یکی از صفحات هاسایتهر لینکی که از سایر  ترساده. به بیان شودمی مشخص فحهیک ص 1خارجی هایلینکتعداد اساس 

ی یکسان خارج هایلینکهمه  تأثیراست و البته میزان  تأثیرگذاردر رتبه و میزان پیج رنک هر صفحه  شودمیسایت شما داده 
 .ه استدر سایت شما منتشر شد باکیفیتی هستند که به خاطر محتوای مفید و هایلینکخارجی  هایلینکنیست و بهترین 

را به  انددادهگوگل روی این موضوع بسیار حساس است که بهترین نتیجه را برای کاربرانش که درخواست جستجو به او 

 گذارندمیی منف تأثیرکه بر نتایج  هاییروشاسپم و  هایلینکتا  کندمیهمراه داشته باشد و برای این هدف نیز سخت تالش 
 .کند و بتواند بهترین حس را برای کاربرانش به ارمغان بیاورد ییشناسارا 

 
وید مهم است که قبل از هر چیزی مطمئن ش داشته باشد، خیلی خوبیبهبرای اینکه سایت شما در صفحه نتایج جستجو رت

و اطالعات  (Crawling) را بررسی کند هاآنبه صفحات و محتویات سایت شما دسترسی داشته باشد و بتواند  تواندمیکه گوگل 
وضعیت بررسی و  توانیدمیگوگل شما کنسول جستجو ابزار  توسط .(indexing) را پردازش و فهرست بندی کند شدهخوانده

 زیر نظر بگیرید. را است شده مواجه هاآن با  ایندکس سایت خود و یا خطاهایی که ربات گوگل

و مدیران  ها مفیدی را قرار دادهراهنماییو  هادستورالعمل، هاسایتوبگوگل در بخش آموزشی خود برای مدیران 

 خوبیبهرت ندتوانمیند دور باشند بلکه توانمیگوگل  هایجریمهاز خیلی از مشکالت و  تنهانه، هاآنبا رعایت کردن  هاسایتوب
 .نیز در نتایج جستجو گوگل کسب کنند

توسط گوگل، زمانی که در حال نوشتن کلمه یا عبارت مور نظر خود برای جستجو هستند،  یجنتادر خصوص جستجو و ارائه 

وگل . این قابلیت گدهدمیو مواردی را پیشنهاد  کندمیا عبارت شمخودکار اگر دقت کرده باشید خود گوگل شروع به تکمیل 
ن بر اساس بیشتری دهدمیشده است و عباراتی که پیشنهاد  سازیپیادهدر زمان کاربران طراحی و  جوییصرفهبرای  صرفاً

اگر سایتی  ستید( واست )البته متناسب با کلماتی که شما در حال تایپ ه شدهدادهی است که توسط سایر کاربران هایدرخواست

                                                                 
1 back links 

http://webschool.paazen.com/content/29453


 

 

 بازاریابی اینترنتی مقاالت آموزشی سئو و
www.Hiwebmaster.ir 

5 

ایت گوگل از محتوای آن س هایربات خودکاربرای یک عبارت یا کلمه کلیدی رتبه خوب و باالیی داشته باشد علت آن تحلیل 
 .توسط کاربران دارد شدهدادهاست و تشخیص اینکه آن محتوا بیشترین ارتباط و نزدیکی را با درخواست جستجو 

مربوط به هر بخش  ابزارهایو  هاسایتمربوط به  هاگزارشکنسول جستجوی خود  گوگل بر اساس همین سه مرحله، در

 از: اندعبارتدر کنسول جستجو گوگل  ی مهم موجودهابخش. کندمیو ارائه  بندیدستهرا 

 Ceawl 
 مربوط به پیدا کردن و بررسی کردن مطالب و صفحات سایت ابزارهایو  هاگزارش

 Index 
 پیداشدهو عملیات مربوط به فهرست بندی و ذخیره کردن مطالب و صفحات  هاگزارش

 

 :کندمیرائه زیر ا دو بخشمربوطه را در  هاگزارشگوگل  1در خصوص ارائه نتایجو 

  Search traffic 
 کنندمیوضعیت ترافیک و بازدید سایت بر اساس کلماتی که کاربران جستجو 

 Search appearance 
 کردن اطالعات سایت برای فهمقابلبرای  گذاریبرچسببه نحوه نمایش سایت در نتایج جستجو و ابزارهای  مربوط هاگزارش

 گوگل و نمایش بهتر در نتایج جستجو
 

 کتاب آموزش گوگل وبمستر 

 2۹1 : تعداد صفحه 

 ۹۵۹-۰22-۹۱1۹-۷۵-2 :شابک 

 وزیری ز: سای 

 سئو، بهینه سازی سایت :موضوع 

 سئو پیشرفته :سطح 

 :چشم ساعی انتشارات 

 

 

 

 

                                                                 
1 Serving results 

خرید آنالین کتاب آموزش گوگل 
 وبمستر

 

http://hiwebmaster.ir/product/google-search-console-learning-book/
http://hiwebmaster.ir/product/google-search-console-learning-book/

