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 مراجعه کنید. .see.co.irwwwمی توانید به سایت 

 

کنید و به حقوق سایرین احترام  از اینکه بدون اجازه، از انتشار و کپی این فایل به هر نحوی خوداری می
 یمگذارید از شما متشکر و سپاسگذار می
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 .میمتشکر و سپاسگذار گذارید از شما کنید و به حقوق سایرین احترام می به هر نحوی خوداری می از انتشار و کپی این فایل ،از اینکه بدون اجازه

 سئو و بازاریابی اینترنتی به سایت مراجعه کنید.موزشی آطبقه بندی شده  مقالاتسایر دسترسی به رای ب
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اید و موضوعی را در گوگل جستجو وقتی پشت کامپیوتر خود نشسته
ز نتایج ا یکنید، گوگل بلافاصله پس از ارسال درخواست شما، فهرستمی

ال سؤال . حکندپیداشده از سرتاسر وب را برای شما فراهم و ارائه می
اینجاست که گوگل چگونه صفحاتی را که مرتبط به درخواست شما است 

ترتیب نمایش نتایج پیداشده را مشخص  ،کند و بر چه اساسیرا پیدا می
 ند؟کمی

 
، جستجو در وب مانند جستجو یک موضوع در یک کتاب هبه بیان ساد

ای گوید که هر مطلبی دقیقاً در چه فصل و یا صفحهبسیار بزرگ است و وجود یک فهرست دقیق و کامل خیلی سریع به ما می
ا متناسب تا مرتبط ترین نتایج رکند شود، گوگل نیز فهرست خود را بررسی میکه جستجویی در گوگل انجام میوقتی .قرار دارد

 .با جستجو کاربران ارائه کند

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

 گوگل ازجملههای جستجو مراحل کار موتور
 

 Crawling :های موتورهای جستجوقرار دادن سایت توسط ربات یپیدا کردن و موردبررس 
شناسد؟ آیا گوگل سایت شمارا میترین سؤالاتی که در خصوص این مرحله کاری گوگل باید از خود بپرسید این است که مهم

 ؟آیا توانسته سایت شمارا در وب پیدا کند

 

 Indexing: فهرست بندی و ذخیره کردن اطلاعات سایت 
تواند اطلاعات سایت شمارا فهرست بندی و در گوگل می آیاترین موضوع این است که در مرحله دوم از روال کاری گوگل، مهم

 ؟های خود ذخیره کنددیتابیس
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 Serving :ارائه پاسخ به درخواست جستجو کاربران 
آیا سایت شما محتواهای خوب و کاربردی دارد که و در آخرین مرحله کاری گوگل، سؤالی که باید از خود بپرسید این است که 

 ؟های کاربران مربوط باشددرخواستبه جستجوها و 
 مرحله خواهیم پرداخت: 3در ادامه به توضیح بیشتری در خصوص این 

 

Crawling 
Crawl شود که توسط ربات گوگل جهت پیدا کردن صفحات در لغت به معنای خزیدن بوده و به مجموعه عملیاتی گفته می

شود که در سطح وب به پیدا کردن و گفته می 1افزارهای خزشگر یا عنکبوتبه نرم Crawlerو  شودجدید در وب انجام می
 پردازند.خواندن صفحات جدید و بروز شده می

 
ای د و برنامهکنها صفحه موجود در دنیای وب استفاده میگوگل از مجموعه عظیمی از کامپیوترها برای فراخوانی و بررسی بیلیون

ام دارد. )البته به نام ربات یا عنکبوت نیز شناخته یا ربات گوگل ن گوگل بوت دهدها را انجام میکه این فراخوانی و بررسی
ا مشخص هکند و این برنامه و الگوریتمربات گوگل از یک الگوریتم بسیار پیچیده و مخصوص به خود استفاده می (شودمی
رسی قرار بگیرند و چه تعداد صفحه از هر سایت فراخوانی و بار موردبرها و هرکدام هرچند وقت یککنند که کدام سایتمی

 .بررسی شود
 

آوری های قبلی خود جمعها را از بررسیکند که همه آنهایی شروع میگوگل پروسه بررسی صفحات وب را با فهرستی از لینک
 .شده استهمها فراسایتهایی که در نقشه سایت توسط مدیران وبکرده است، بعلاوه اطلاعات و لینک

یست خود کند، به لهای را که هنگام بررسی صفحات مشاهده میکند، کلیه لینکهر زمان که ربات گوگل سایتی را بررسی می
شده، ها و صفحات حذفهای فعلی، لینکهای جدید، تغییرات در سایتکند. کلیه سایتها بعدی خود اضافه میجهت بررسی

 .شوند تا در فهرست بندی و اطلاعات ذخیره شده نزد گوگل بروز رسانی شوندهمه و همه به قولی یادداشت می
 

Indexing 
Index ل ازاینکه ربات گوگپسباشد. دومین مرحله کاری گوگل می استگذاری و فهرست بندی کردن که به معنای نشانه

عی سخواهد کرد و در طی این پردازش شروع به پردازش اطلاعات تمامی این صفحات گوگل  صفحات وب را پیدا و بررسی کرد
ی خود اطلاعات و صفحات فاکتورهاکند معنا و مفهوم و موضوع اصلی مربوط به هر صفحه را درک کند و بر اساس می
مربوطه ای یک فهرست کامل از تمامی کلمات موجود در صفحات به همراه آدرس صفحهرا شاخص گذاری کند و  آمدهدستبه
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که   ALT یا Title هایعلاوه بر این گوگل تمامی اطلاعاتی اضافی مانند مقادیر تگ های اطلاعاتی خود ذخیره کند.بانکو در آماده 
 .کندصورت برچسب یا توضیح جانبی در متن استفاده شده است را نیز پردازش میبه
 

یل وتحلت را شروع به بررسی و تجزیهآوری کرده اسهای که از مرحله قبل جمعدر این مرحله گوگل محتویات کلیه لینک
فرستند کند زمانی که اشخاص درخواست جستجویی را برای آن میای است که به گوگل کمک میکند. این دقیقاً همان مرحلهمی

ای را از کدام سایت برای ایشان فراهم کند که بهترین نتیجه ممکن باشد و در کمترین زمان ممکن چه مطلب و چه صفحه
 ان را به بهترین جواب و نتیجه برساند.کاربر

 

Serving results 
Serving results  در مرحله آخر از روال کاری گوگل، وقتی کاربری درخواست را برای . استبه معنای ارائه نتایج به کاربران

روع به کرده است شکند، گوگل بین تمامی صفحات و اطلاعاتی که در مرحله دوم فهرست بندی جستجو برای گوگل ارسال می
های خودش بیشترین نزدیکی و ارتباط را با جستجو کاربر داشته ها و پردازشکند و صفحاتی را که طبق تحلیلجستجو می

 .گرداندعنوان نتیجه برمیبه
 

 ها و ابزارهای مربوط به هر بخش راها مربوط به سایتگوگل بر اساس همین سه مرحله، در کنسول جستجوی خود گزارش
 از: اندعبارتهای مهم موجود در کنسول جستجو گوگل کند. بخشبندی و ارائه میدسته

 Ceawl 
 ها و ابزارهای مربوط به پیدا کردن و بررسی کردن مطالب و صفحات سایتگزارش

 Index 
 ها و عملیات مربوط به فهرست بندی و ذخیره کردن مطالب و صفحات پیداشدهگزارش

 
 کند:ها مربوطه را در دو بخش زیر ارائه میگوگل گزارش 2جو در خصوص ارائه نتای

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

 Search appearance 
برای  سایتفهم کردن اطلاعات گذاری برای قابلها مربوط به نحوه نمایش سایت در نتایج جستجو و ابزارهای برچسبگزارش

 گوگل و نمایش بهتر در نتایج جستجو
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