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 سئو خچهیتار
ط دهه  ئو به اواـس ینه ـس تجو   1990پیـش باز می گردد. در این مقاله، جدول زمانی تکامل موتورهاي جـس

 .را به شما ارائه می کنم سئو و

 .امروزه، بهینه سازي سایت براي موتورهاي جستجو (سئو) حول محور گوگل در گردش است

ــیم، پیش تر از پیدایش محبوب ترین موتور  ــناس ــئو می ش با این حال، فرآیندي که اکنون به عنوان س
 .است  شده  ایجاد)  است شده تأسیس برین سرجئی  و پیج  لري  توسط که  –جستجوي جهان (گوگل 

ــتجو ابی موتور جسـ ازارـی ــئو و ـب ه سـ ات کرد ـک ه می توان اثـب  SEM – Search Engine) اگرـچ

Marketing)یا شاید راه اندازي اولین موتور جستجوي    1991در سال   سایت وب اولین ، با راه اندازي
 .بطور رسمی معرفی شد  1997وب آغاز شده است، اما سئو در حدود سال  

ـــندههیمن  ـباب ـبه گفـته ــون ، ـباـید از ـمدیر گروه ر  ” Digital Engagement“، نویسـ اك “جفرسـ
 .استارشیپ” تشکر کنیم، چرا که به ظهور این پدیده ي جدید کمک بسیاري کرده است

 .این پدیده ي جدید ” بهینه سازي موتور جستجو” نامیده می شود

فحه   یپ، در ـص تارـش ون اـس می جفرـس ایت رـس تجو   4با این حال، در ابتدا وب ـس برخی از موتورهاي جـس
 .ایتی و ناراحتی او شدقرار گرفت و این امر باعث نارض

 .تاکنون اطالعاتی مبنی تحریف تاریخچه سئو یا واقعی بودن آن، یافته نشده است

تند که به طور قطع انه ها حاکی از آن هـس ئو با این وجود تمامی نـش ال   ـس طح   1997در حدود ـس در ـس
 .جهانی، معرفی شده است

ــده، ــانه اي از این اصــطالح، در اوایل   آئودت جان با توجه به تحقیقات انجام ش از گروه بازاریابی چندرس
 .استفاده کرده است  1997فوریه 

 .رتبه بندي باال در موتورهاي جستجوگر، مفهوم بسیار جدیدي بود  1997در سال  

https://majidrajabi.com/
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
http://searchengineland.com/who-coined-the-term-seo-14916
https://majidrajabi.com/
https://www.merkleinc.com/blog/correcting-history-search-engine-optimization
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پـشتیبانی  Zeal از طریق LookSmartطبقه بندي اـصلی گوگل را انجام دهد،  DMOZ قبل از اینکه
دایرکتوري اصــلی خود را در اختیار داشــت و دایرکتوري یاهو نقش مهمی در این  Go.comمی شــد،  

 .جستجو ایفا می کردموتور 

ت آزاد دایرکتوري موزیال، اطالعاتی نداریدDMOZ اگر درباره ت و ) ، پروژه فهرـس رکت اـس موزیال یک ـش
ئوموز (Moz) موز ت که قبل از ـس ت (SEOMoz) برند تجاري اـس ده اـس ت  (ایجاد ـش ایان ذکر اـس ، ـش
 .در واقع یک فهرست از وب سایت ها است DMOZ که

تاران تأیید کرده در ابتدا یاهو نیز بر ا ایت هاي موجود که ویراـس د و بهترین وب ـس یس ـش اس تأـس ین اـس
 .اند را، در اختیار کاربران قرار می داد

 .در اوایل شبکه جهانی وب، براي اکثر مردم مفهومی نسبتا جدید بود

ــتجو ــفحه نتایج موتور جس ند. در رتبه هاي باال قرار گیر (SERP) امروزه، همه افراد می خواهند در ص
 .بهتر بگوئیم می خواهند در صفحه اول نتایج جستجو جاي داشته باشند

 بهینه سازي موتور جستجو در مقابل بازاریابی موتور جستجو

Search Engine Optimization vs. Search Engine Marketing 

ایت براي   ازي ـس ازي موتور جـستجو (بهینه ـس ته اـصطالحات دیگري به جاي بهینه ـس موتورهاي  در گذـش
 :جستجو) استفاده می شد. به عنوان مثال

• Search engine positioning 
• Search engine ranking 
• Search Engine registration 
• Search engine placement 
• Search engine submission 
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• Website promotion 
 .در این بین، اصطالح بازاریابی موتور جستجو جایگاه ویژه اي دارد

، یک نویـسنده برجـسته، بازاریابی موتور جـستجو را به عنوان جانـشین  2001مقطع زمانی در ـسال  در یک  
 منبع. بهینه سازي موتور جستجو پیشنهاد کرد

 .جایگزینی هرگز عملی نشدبدیهی است، این  

ئو  ت” و یا “ـس ئو از بین رفته اـس ی می کنیم: به عنوان مثال، “ـس یاري از ادعاها را بررـس در این مقاله، بـس
ــازي تجربه”) تمام تالش خود را  ــتجو براي بهینه س ــئو (“جس ــازي برند س جدید”. همچنین براي بازس

 .خواهم کرد

طالح چندان کامل ن ئو در قالب یک اـص ت  اگرچه ـس تجوگر  موتورهاي ما حال، این  با –یـس  بهینه  را جـس
ـسال اـست که ـصنعت این اـصطالح را  20  -ـسایت خود هـستیم  وب  ـسازي  بهینه حال در  بلکه کنیم، نمی

 .ترجیح داده و احتماال در آینده نیز همین اصطالح به کار خواهد رفت

تجوهاي پولی تر با جـس تفاده قرار می گیرد، بیـش تجو که هنوز هم مورد اـس  Paid) بازاریابی موتور جـس

Search)   دارندهمراه است. این دو اصطالح به طور مسالمت آمیز در کنار یکدیگر قرار. 

 جدول زمانی تاریخچه موتور جستجو

موتورهاي جستجو نحوه یافتن اطالعات، انجام تحقیقات، خرید کاالها و خدمات، سرگرمی و ارتباط افراد  
 .با دیگران را تغییر داده اند

تجو  بکه اجتماعی یا برنامه ها) یک موتور جـس ایت، وبالگ، ـش د آنالینی (وب ـس ت هر مقـص تقریبا در پـش
 .وجود دارد

 .موتورهاي جستجو به نیروي پیوند دهنده و جهت دهنده زندگی روزمره انسان ها، تبدیل شده اند

https://www.clickz.com/congratulations-youre-a-search-engine-marketer/60093/


 
 

 

 ٦ 

 آمدند؟ بوجود  چگونه  جستجو  موتورهاي این اما

ــتجو می  ــازي موتورهاي جس ــتجو و بهینه س ــی تاریخچه موتورهاي جس در یک جدول زمانی به بررس
 .پردازیم

نا ـشویم، تکنولوژي اي که به بخش بـسیار بـسیار  با این کار قـصد داریم تا با  ریـشه هاي این تکنولوژي آـش
 .مهمی در زندگی روزمره تبدیل شده است

 ”وحشی “غرب عصر  سئو:  ظهور
 .در سال هاي پایانی قرن بیستم، چشم انداز موتور هاي جستجو بسیار رقابتی بود

 نیروي  توسـط که هایی  دایرکتوري –شـما باید موتورهاي جسـتجو مورد نیاز خود را انتخاب می کردید  
ــانی ــده  ایجاد  انسـ ــت  یا و  بود  شـ ، از جمله این موتورهاي  (crawler) ها خزنده  بر مبتنی  هاي لیسـ

اره  Yahoo و AltaVista ،Ask Jeeves ،Excite ،Infoseek ،Lycos جسـتجو می توان به اـش
 .کرد

 .(سئوي داخلی) بود on-page SEO در ابتدا تنها روش اجرا سئو، فعالیت هاي

این فعالیت هاي سـئوي داخلی شـامل اطمینان از داشـتن محتواي خوب و مرتبط، داشـتن متن کافی، 
 .درست، داشتن لینک هاي داخلی و خارجی در میان سایر فاکتورها بود HTML داشتن تگ هاي

خواســـتید رتبه بندي خوبی کســـب کنید، تنها الزم بود کلمات کلیدي را به اندازه  در آن زمان اگر می 
 .کافی در کل صفحات وب و برچسب هاي متا وارد کرده و تکرار کنید

فحه اي که   تید از ـص تید از   100اگر می خواـس تفاده کرده، جلو بیفتید، می توانـس بار از کلمه کلیدي اـس
 !بار استفاده کنید  200کلمه کلیدي 

 .امروزه، به این کار فعالیت هاي اسپمی گفته می شود
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 در

 :است شده ذکر جالبی اطالعات قسمت  این

ــتنفورد، در ـیک کـمپ  : 1994 • اه اسـ ـــگ ان دانشـ ــجوـی جري واـنگ و دیوـید فیلو، دانشـ

ــاـیت ـهاي اینترنتی و  ــتی از سـ ـــگاهی ـیاهو را ایـجاد کردـند. ـیاهو در ابـتدا فهرسـ دانشـ
ایت دایرکتوري هاي جالب   فحه ـس تی ـص ورت دـس ترها مجبور بودند به ـص بود. وب مـس

خود را در یاهو ثبت کنند تا فهرســت بندي شــده و در صــورت جســتجو ســایر افراد،  
 .نیز راه اندازي شدند Lycos و AltaVista ،Excite .صفحاتشان در دسترس باشد

 جدیدي بنامپیج و برین، دو دانشـجوي دانشـگاه اسـتنفورد، موتور جسـتجوي  : 1996 •

Backrub   ــاس ــایت ها را بر اس ــاخته و آزمایش کردند. این موتور جســتجو، س را س
ــایت و محبوبـیت رتـبه بـندي می کرد در  Backrub .ارتـباط لیـنک هاي ورودي به سـ

با پشــتیبانی اینکتومی نیز در این ســال راه   HotBot .نهایت به گوگل تبدیل شــد
 .اندازي شد

نماي وب مســتر در موتورهاي جســتجو، دنی ســالیوان به دنبال موفقیت راه : 1997 •

را راه اندازي کرد. این سایت منحصرا درباره اخبار   Search Engine Watch سایت
ـصنعت جـستجو اـست و نکاتی درباره جـستجوي وب و اطالعاتی در مورد چگونگی رتبه  

ایت ها نیز ارائه می ـشد ال بعد، پس از ترك) .بندي بهتر وب ـس اSEW ده ـس لیوان ، ـس
تجو با نام ریه معروف دیگري در زمینه موتورهاي جـس  Search Engine Land نـش
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یس کرد ال .(را تاـس  Google.com آغاز به کار کرده و Ask Jeeves در همین ـس

 .نیز ثبت شد

• 1998Goto.com  :تجوي پولی ري و جـس پانـس   (Paid Search)با لینک هاي اـس

ا   ان ـب دـگ ــد. تبلیغ کنـن دازي شـ هراه اـن ت پول ـب ایج  Goto.com پرداـخ االي نـت در ـب
ده بود. در  ط اینکتومی طراحی ـش جسـتجوي ارگانیک قرار می گرفتند. این امکان توـس

(پروژه فهرســت آزاد) پر مخاطب ترین  DMOZ .شــد Goto.com نهایت یاهو مالک
 .مکان براي کارشـناسـان سـئو بود تا صـفحات خود را در آن ثبت و رتبه کسـب کنند

MSN  قالبدر MSN Search وارد صنعت جستجو شد. 

  Search)اولین کنفرانس بازاریابی جسـتجو، اسـتراتژي هاي موتور جسـتجو: 1999 •

Engine Strategies- SES)  ه اي از آن د. می توانید خالـص ال برگزار ـش در این ـس
ــت را ــده اس ــالیوان تهیه ش ــط س مجموعه  ( کنید  مطالعه رویداد را این مقاله که توس

ال   SES کنفرانس رکت هاي مختلف تا ـس ت و بعد از   2016تحت نظارت ـش ادامه داـش
 ).آن دیگر خاتمه یافت

 انقالب گوگل

ال   تجو را انجام داد و با گوگل همکاري کرد. ، یاهو بدترین حرکت 2000در ـس تراتژیک در تاریخ جـس اـس
ــتجوي خود را از یاهو تامین کند. پیش از  یاهو به گوگل اجازه داد به جاي اینکتومی نتایج ارگانیک جس
این، گوگل موتور جســتجوي شــناخته شــده اي نبود. نتیجه نهایی: در تمامی نتایج جســتجو یاهو گفته 

 .و آنها بزرگترین رقیب خود را در سطح جهانی تبلیغ کردند ”Powered by Google“ شد

http://searchengineland.com/10-years-search-engine-strategies-to-search-marketing-expo-30060
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فحه، نام دامنه ها، توانایی ثبت   اس محتواي درون ـص ایت ها را براـس تجو ـس تا این مرحله، موتورهاي جـس
ــایت ــاختار پایه اي س رتبه بندي می کردند. اما خزنده وب  (Breadcrumb) در دایرکتوري ها و س

 .انقالبی در بازیابی اطالعات ایجاد کرد PageRank گوگل و الگوریتم

اي اکتورـه ان ـف ه طور همزـم ل ـب ابی قرار داد   Off-Page و On-Page گوـگ ت  –را مورد ارزـی  و  کمـی
 نیز  را)  استفاده مورد  لینک متن  همچنین و(  دارد  اشاره سایت  وب  یک به  که  خارجی  هاي  لینک کیفیت

 .مورد بررسی قرار می داد

ـسا به این شکل است : “اگر افراد در مورد شما صحبت می کنند، حتما شما  ـسا گوریتم گوگل ا ال
ستید  ”.مهم ه

از آنجا که لینک ها یکی از فاکتورهاي الگوریتم رتبه بندي گوگل بودند، کارشــناســان ســئو لینک ها را 
ــازيمهمترین عامل در نظر می گرفتند، در نتیجه    (Link Building) این رویکرد مبحث لینک سـ

 .ایجاد شده

طی یک دهه بعدي، ایجاد لینک هاي بیـشتر به امید اخذ رتبه باالتر به مـسابقه اي تبدیل ـشد و تاکتیک 
 .ایجاد لینک شدیدا مورد سوء استفاده قرار گرفت

حول کرد تا از ایجاد لینک درنتیجه این سوء استفاده گوگل در سال هاي بعد لینک سازي را به شدت مت
 .هاي اسپمی جلوگیري شود

ال    Internet Explorer در مرورگر (Google Toolbar) نوار ابزار گوگل  2000همچنین در ـس

 .در دسترس قرار گرفت

خود را مـشاهده کنند (عددي بین  PageRank این نوار ابزار به متخـصـصان ـسئو اجازه می داد تا امتیاز
 .)10تا  0
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ار  PageRank از طریق د اعتـب انـن ارامتر نیز ـم ابی قرار داد. این ـپ ا را مورد ارزـی ار لیـنک ـه ، گوـگل اعتـب
 .، مورد سوء استفاده قرار گرفته است(Domain Authority) دامنه

 .ارائه کرد Adwords گوگل نیز آگهی هاي خود را با نام  2000از سال 

ین نتایج جســتجوي پولی در باال ، پایین و ســمت راســت نتایج جســتجوي ارگانیک گوگل، ظاهر می ا
 .شوند

ال   ترها به طور غیر رـسمی در لندن گرد هم آمدند تا اطالعات خود را در   2000در ـس گروهی از وب مـس
 .مورد سئو به اشتراك بگذارند

تبدیل شــد، این ســري کنفرانس بزرگ هنوز هم در Pubcon  این گردهمایی غیررســمی ســرانجام به
 .حال برگزاري است

 گوگل ادسنس: کسب درآمد از محتواي سئو

 
 .، گوگل ادسنس را راه اندازي کردBlogger.com ، گوگل پس از خریداري2003در سال  

 .در است ها تبدیل شد Adwords گوگل ادسنس به بستري براي نمایش تبلیغات

https://www.pubcon.com/
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انقالبی را در وبالگ منجر به افزایش درآمدهاي اینترنتی ـشد و  Blogger.com و AdSense ترکیب
 .نویسی ایجاد کرد

کالت  ال هاي بعد مجبور به رفع مـش ی از این ترکیب، آگاه نبوده و در ـس کالت ناـش در ابتدا گوگل از مـش
 .پیش آمده شد

 .ادسنس باعث ایجاد تاکتیک هاي اسپمی شد

 .کپی کردندسایت هایی که از ادسنس استفاده می کردند، شروع به ایجاد مطالب ضعیف و مطالب  

 .تنها هدف این سایت ها، افزایش بازدید و در نتیجه افزایش درآمد بود

 سازي شخصی و محلی سئو  

 
 .، گوگل و سایر موتورهاي جستجوي برتر نتایج بر اساس مکان فیزیکی ارتقا دادند2004در سال  

ایر   توران ها، لوله کش یا ـس تند (مانند رـس هر  نتایجی که مقـصد جغرافیایی داـش ارائه دهنده خدمات در ـش
 .شما) را به موتور جستجو افزودند

 .، گوگل یک باکس نقشه را ایجاد براي نتایج جستجو ایجاد کرد2006در سال  
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گوگل و ســایر موتورهاي جســتجو براي شــخصــی ســازي نتایج جســتجو، از داده هاي    2004در ســال  
 .کاربران، مانند تاریخچه جستجو و عالیق آن ها استفاده کردند

این بدان معنی اسـت که نتایج شـما می تواند با نتایج جسـتجوي شـخص دیگري (براي یک جسـتجو با 
 .موضوع یکسان) متفاوت باشد

 .به عنوان ابزاري براي مبارزه با اسپم ایجاد شد nofollow تگ هاي،  2005همچنین در سال  

 .استفاده کردند PageRank کارشناسان سئو از این تگ ها به عنوان روشی براي ساخت

 گوگل همچنین از چند بروزرسانی قابل توجه رونمایی کرد

کند. جاگر به کاهش سـطح مبادالت لینک هاي زائد، کمک می  :(Jappger) جاگر •

را نیز و میزان اســتفاده از آن را نیز  (Anchor Text) همچنین اهمیت متن لینک
 .مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد

•  Daddy: Big  ــد. این آپدیت امکان درك ــاختار گوگل ش این آپدیت باعث بهبود س
 .بهتر ارزش و رابطه لینک هاي موجود بین سایت ها براي گوگل فراهم کرد

YouTube  ،Google Analytics و Webmaster Tools 

میلیارد  1.65را با قیمت   YouTube ، گوگل مالکیت شـبکه اشـتراك گذاري ویدیوي  2006در اکتبر  
 .دالر به دست آورد

 .یوتیوب در حال حاضر دومین موتور جستجوي پرکاربرد جهان تبدیل است

 .امروزه، یوتیوب بیش از یک میلیارد کاربر دارد
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دلیل محبوبیت زیاد این موتور جســـتجو، ســـئو ویدئو براي برندها، کســـب و کارها و افرادي که می به 
 .خواستند در رتبه هاي باالتر یوتیوب قرار بگیرند، از اهمیت زیادي برخوردار شده است

 :عرضه کرد  2006گوگل دو محصول فوق العاده مهم را در سال  

•  Analytics: Google رایـگان و مبتنی بر وب در هنـگام راه اـندازي آنـقدر این ابزار
محبوب بود که وب مـسترها هـشدارهاي مربوط به تعمیر و نگهداري را نادیده میگرفتند  

 .و به استفاده از آن روي آوردند

•  Tools: Webmaster Googleــتجو ــول جسـ کنسـ عنوان  بــه  اکنون   کــه 

(Search Console) مسـترها اجازه می دهد   شـناخته شـده اسـت. این ابزار به وب
خطاهاي خزنده را مشــاهده کنند، موارد جســتجو ســایت شــما را بررســی کرده و 

 .درخواست استفاده مجدد را ارائه کنند

 .البته کارایی این دو ابزار بسیار بسیار گسترده است

 .توسط موتورهاي جستجو، پشتیبانی شدند XML نقشه هاي  2006همچنین در سال  

وب ســایت خود را به موتورهاي   URL مدیران وب ســایت اجازه می دهد تا تمام به XML نقشــه هاي
 .جستجو نشان دهند

ه تی از XML نقـش تجو  URL نه تنها لیـس یعی از اطالعات را در اختیار موتورهاي جـس ها بلکه طیف وـس
 تر هوـشمندانه تا کند می فراهم  را  امکان این   براي موتورهاي جـستجو XML Sitemap .قرار می دهد

 .کنند  ایندکس و  پیمایش  را ها سایت
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 جستجوي جهانی

تکنولوژي جـستجو ارتقا یافت و به ـشیوه جدید در آمد. تمام آپدیت ها و به روز رـسانی در   2007از ـسال  
 .جهت بهبود تجربه کاربر بوده است

 .لینک آبی رنگ بود 10بیایید با جستجوي جهانی گوگل شروع کنیم. تا این زمان نتایج جستجو شامل 

ع نتایج دیگر مانند اخبار، فیلم و تصــاویر  پس از آن، گوگل نتایج جســتجوي ارگانیک و ســنتی را با انوا
 .ترکیب کرد

این کار یکی از بزرگترین تغییرات اتفاق افتاده در گوگل بود. این تغییر سـئو را نیز به شـدت تحت تاثیر  
 .خود قرار داد. این تغییرات بعد از آپدیت فلوریدا به وجود آمد

 پاکسازي منجالب

، اریک اشــمیت مدیرعامل وقت گوگل اذعان کرد که اینترنت در حال تبدیل شــدن به   2008در ســال  
 .یک منجالب است و برندها راه حل پاکسازي آن هستند

ستجو ها را پاك کنند آشفتگی و منجالب ج وانند  د ها می ت رن  ب

 .عرضه شد Vince کمتر از شش ماه پس از اظهار نظر وي، به روزرسانی گوگل با نام

 .شدند SERP برند هاي بزرگ به طور ناگهانی شاهد بهبود زیادي در نتایج

 .اما به گفته گوگل، هدف از این آپدیت دادن پاداش به برندها نبود

 .بلکه هدف گوگل جلب اعتماد کاربران نسبت به الگوریتم و موتور جستجوي گوگل بود

ــر ک ــرـعت ایـندکس کمی بـعد از این آـپدـیت، گوـگل آـپدـیت دیگري را نیز منتشـ رد ـکه ـباـعث افزایش سـ
 .گذاشت Caffeine صفحات می شد و نام آن را



 
 

 

 ۱٥ 

 .از این زمان به بعد سرعت سایت ها نیز به عامل بسیار مهمی تبدیل شد

 .گوگل اعالم کرد، سرعت سایت یکی از عوامل رتبه بندي است  2010در سال  

 بینگ و اتحاد موتورهاي جستجو

 
 .به بینگ تبدیل شد Microsoft Live Search،  2009در سال  

درصدي گوگل در بازار جستجوي ایاالت متحده، یاهو  70ـسپس، در تالش براي به چالش کـشیدن ـسهم 
 .و مایکروسافت با یکدیگر متحد شدند تا سهم بازار گوگل را تصاحب کنند

ی  افت را بررـس تجوي ارگانیک و پولی یاهو و قدرت بینگ مایکروـس تجو نتایج جـس اتحادیه موتورهاي جـس
 .کرد

تجو  Bing با اینکه هم  به عنوان دومین موتور جـس تند ـس د اما در نهایت بینگ و یاهو نتوانـس ناخته ـش ـش
 .بازار گوگل را به دست آورند
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 ظهور رسانه هاي اجتماعی

 
 .پدیدار شدند  2000شبکه هاي اجتماعی در اواخر سال 

 .شرط بندي بزرگی انجام داد YouTube گوگل بر روي

به عنوان بازیگران اـصلی ظاهر ـشدند (در  اما ـشبکه هاي دیگري مانند فیس بوك، توییتر و لینکدین همه  
 .سال هاي بعد تعداد زیادي از شبکه هاي اجتماعی به وجود آمدند و کم کم از بین رفتند)

همزمان با ظهور رـسانه هاي اجتماعی، گمانه زنی هایی مبنی بر اینکه ـسیگنال ـشبکه هاي اجتماعی می 
 .توانند در رتبه بندي جستجو تأثیر بگذارند، مطرح شد

 .رسانه هاي اجتماعی به صورت غیر مستقیم می توانند به سئو کمک کنند

دقیقاً مانند سـایر اشـکال بازاریابی، شـبکه هاي اجتماعی باعث افزایش ترافیک بیشـتر وب سـایت شـما  
 .خواهد شد
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 .این شکبه ها همچنین به برندسازي شما نیز کمک شایانی خواهند کرد

 Panda, Penguin :باغ وحش گوگل

 .بر روي سئو تأثیر زیادي داشتند  2012و    2011دو به روزرسانی مهم گوگل، در سال  

ایت هایی با کیفیت باال  ازي کرده و به ـس تجوي خود را بهینه ـس ت نتایج جـس عی داـش گوگل بار دیگر ـس
 .پاداش دهد

 الگوریتم پاندا

 Content – زیرا “مزارع محتوا، گوگل نتایج جســتجوي خود را با دقت بررســی کرد  2011در ســال  

Farm”   (وب سـایت هایی که حجم باالیی از محتواهاي بی کیفیت تولید می کردند) بر نتایج جسـتجو
 .غالب بودند

ــده  ــایت هایی که داراي محتواي غیرقانونی و کپی ش ــطه ي وب س ــتجوي گوگل نیز به واس نتایج جس
 .بودندتحت تاثیر قرار گرفته بود
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، ســایت هاي که محتواهاي کپی شــده داشــتند رتبه باالتري حتی از تولید کننده حتی در برخی موارد
 .اصلی محتوا داشتند

ایت ها درآمد تبلیغاتی زیادي کـسب می کردند (به مـشکل که ادـسنس گوگل داـشت و  در نتیجه، این ـس
 .اردبه آن اشاره کرده بودم). زندگی و مرگ این گونه وب سایت ها به ترافیک ارگانیک بستگی د

انی ال  Panda اما هنگامی که به روزرـس ایت ها    2011در ـس د، بسـیاري از این نوع وب ـس به اعمال ـش
 .بخش بسیار زیادي از ترافیک خود را یک شبه از دست دادند

ــایت هایی به عنوان ــایت گوگل اطالعاتی در مورد اینکه چه س ــوند را  باکیفیت هاي س ــناخته می ش ش
 .منتشر کرد

پاندا طی سـالهاي آینده به صـورت دوره اي بروزرسـانی شـد و هدف از این بروز رسـانی ها؛ از بین بردن 
 .بی کیفیت بودمحتواي  

 .پاندا، به الگوریتم اصلی گوگل تبدیل شد  2016در نهایت در سال 

 الگوریتم پنگوئن

 .الگوریتم پنگوئن لینک هاي سایت ها را مورد ارزیابی قرار می دهد

ابه با  anchor text وب ـسایت هایی با الگوهاي لینک غیرمعمول، مانند اـستفاده لینک هایی که با مـش
کلیدي اـصلی توـسط آن ها براي ـسایت لینک ـسازي انجام ـشده باـشد، تحت تاثیر این الگوریتم قرار کلمه 

 .خواهند گرفت

پنگوئن به اندازه پاندا به روز رســانی نمی شــشــود، بطوري که بیش از یک ســال بین به روز رســانی ها  
 .فاصله وجود داشت

 .م گوگل شدپنگوئن نیز مانند پاندا، بخشی از الگوریت  2016در سال  

https://webmasters.googleblog.com/2011/05/more-guidance-on-building-high-quality.html
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 (Knowledge Graph) گراف دانش

 .رونمایی کرد (Knowledge Graph) ، گوگل از نمودار دانش2012در می سال 

 .این گراف یک تغییر اساسی در تفسیر کلمات کلیدي به منظور درك مفاهیم و هدف کاربر بود

Amit Singhalیکی از مهندسان گوگل درباره راه اندازي این ، knowledge graph بیان کرد: 

گراف دانش شــما را قادر می ســازد در جســتجوي چیزها، افراد یا مکان هایی که گوگل از آن مطلع “
مکان هاي دیدنی، افراد مـشهور، ـشهرها، تیم هاي ورزـشی، ـساختمان ها ، ویژگی هاي جغرافیایی،   -اـست

  ساختن   براي  قدم  اولین  این.  کنید  کسب  را  عاتیاطال  –فیلم ها ، اجرام آسمانی، آثار هنري و موارد دیگر  
 جهان وب، تا ـشود می موجب نتیجه  در و  انجامد می وب جمعی  هوش به  که اـست، جـستجو بعدي  نـسل

 ” .کند درك  انسان مانند  را

 .گوگل با این اطالعات نتایج جستجوي خود را بهبود بخشید

فردي، یکی از میلـیارد ـها ورودي این نمودار دانش را پـنل ـهاي دانش، جعـبه ـهاي اطالـعاتی هر زـمان ـکه 
 .جستجو کند، ظاهر می شوند

 .ایجاد شد Hummingbird با الگوریتم  2013درمرحله بعدي، نسل بعدي گوگل در سپتامبر  

 .این الگوریتم جدید با هدف درك بهتر زیان و جستجوهاي محاوره اي ایجاد شده است

جستجوي صوتی)، گوگل باید عملکرد الگوریتم خود را براي رفع نیازهاي کاربران  با ظهور تلفن همراه (و  
 .مدرن، به طور کامل بازسازي کند

Hummingbird   ال لی گوگل از ـس اب می آید. بدیهی    2001بزرگترین تغییر در الگوریتم اـص به حـس
دهد. علی الخصــوص    اســت که گوگل در تالش اســت نتایج مرتبط تر را ســریعتردر اختیار کاربران قرار

 .کاربران موبایل
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Mobile-First 

 
 ، یک سؤال در صنعت کامپیوتر مطرح می شود. آیا امسال “سال موبایل” است؟2005با آغازسال 

 .اتفاق خاصی در زمینه موبایل رخ نداد  2010تا سال   2005خوب، به نظر می رسد که از سال  

 .گوگل به اولین شرکت تلفن همراه تبدیل شد  2010تا اینکه در سال  

 .یکی پس از دیگري سپري شدند  2014و   2013،  2012،  2011سپس سال هاي  

عه  ورت گرفت زیرا موبایل، در طی این مدت توـس ازي هایی نیز ـص فاف ـس د و ـش ئله موبایل مطرح ـش مـس
 .یافته بود

ــمـند، مردم در زم ــتـفاده کاربران از تلفن هاي هوشـ انی که در حال حرکت بودند به دنبال با افزایش اسـ
 .کسب و کارها و سایر موارد بودند

انی که جـستجو از طریق موبایل براي اولین بار از زم –، به ـسال موبایل تبدیل ـشد 2015ـسرانجام، ـسال  
 .جستجوي دسکتاپ در گوگل جلو افتاد
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همچنان در  Conversion rate در حالی که نرخ جســتجو در موبایل بیشــتر اســت ولی نرخ تبدیل
 .دسکتاپ بسیار بیشتر از موبایل است

ــال ــتجوهاي خود  comScore در این س گزارش داد که کاربران اینترنت که از تلفن همراه براي جس
 .استفاده می کنند از کاربران دسکتاپ پیشی گرفته است

ال   انی الگوریتم (ورژن 2015همچنین در ـس موبایل) را راه اندازي کرد. این الگوریتم ، گوگل یک بروزرـس
فحات   ب و به موقع ، اعم از اطالعات در ـص ت که کاربران را به “نتایج مناـس ده اـس به گونه اي طراحی ـش

 .وب سازگار با موبایل یا یک برنامه تلفن همراه” هدایت کند

 گوگل  2016  همچنان ســرعت بخشــیدن به صــفحات جز اولویت هاي گوگل بوده و درنتیجه، در ســال

AMP را براي دستگاه هاي موبایل معرفی کرد. 

AMP   براي بارگذاري فوري مطالب طراحی شـده اسـت و بیشـتر توسـط رسـانه هاي خبري و ناشـران
 .استفاده می شود

 ، هوش مصنوعی و جستجوي هوشمند(Machine Learning) یادگیري ماشینی

 .برپایه بازیابی اطالعات (استخراج اطالعات) ساخته شده استپیش از این، گفته شد که گوگل، در اصل  

ــال   ــاـندر پیـچاي گوـگل را ـبه عنوان اولین   2017این ـهدف در سـ تغییر کرد، زیرا ـمدیر ـعاـمل گوـگل سـ
 .شرکت هوش مصنوعی معرفی کرد

ی از امروزه، گوگل براي اطالع رسـانی و کمک به کاربران طراحی شـده اسـت نه اینکه تنها به آنها لیسـت
 .لینک ها را نمایش دهد

ــوالت خود   ــنوعی را در هـمه محصـ ه  از  –ـبه همین دلـیل گوـگل هوش مصـ ــتجو،  جمـل  Gmail  جسـ

،AdWords ،Google Assistant و سایر محصوالت خود استفاده کرده است. 
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 .بوده ایم RankBrain از نظر جستجو، قبال شاهد تأثیر هوش مصنوعی در

ســعی داشــت بر اســاس کلمات یا  RankBrain رونمایی شــد. در ابتدا  2015این الگوریتم در اکتبر  
 .درصد جستجوهایی را که گوگل قبال ندیده بود را تفسیر کند 15عباراتی که کاربر وارد کرده است، 

 .سئو الگوریتم هاي جالبی را در پیش رو دارد

 نتیجه

ــئو از دـهه   ــتجوگر و سـ اـله فقط ـبه چـند مورد از این   1990موتورـهاي جسـ تغییر کرده اـند. در این مـق
 .تغییرات اشاره کردم

ت   ئو با جریان هاي مهیجی همراه اـس تجوگر  موتورهاي ظهور –تاریخچه ـس   موتورهاي   توقف  جدید،  جـس
بروزرســانی هاي مداوم، به عالوه ، الگوریتم هاي جدید و  SERP جدید  هاي  ویژگی  قدیمی،  جســتجوگر

 . استفاده گسترده از سئو، کنفرانس ها، ابزارها و کارشناسان سئو

در حالی که موتورهاي جـستجو و سئو طی سال هاي متمادي به تکامل رسیده اند، این موضوع همچنان 
واهد بود و صادق است که: تا زمانی که موتورهاي جستجوگر وجود داشته باشند، سئو همچنان حیاتی خ

 !ما در این راه قدم گذاشته ایم و این راه را ادامه می دهیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ۲۳ 

 

 

https://majidrajabi.com 

info@majidrajabi.com 

+۹۸ ۹۱۲ ۳۱۷ ۲۲ ۸۹ 

majidrajabi.digital 
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سایت،   وسئسال تجربه در زمینه    هشتبا بیش از    هستم  مجید رجبی

) گوگل  کلیکی  ادزتبلیغات  کارهاي گوگل  و  کسب  اندازي  راه  )و 

 آنالین. 

عالقبند،   جواهرفروشی  مانند  معروفی  برندهاي  با  همکاري  تجربه 

کلینیک دندانپزشکی آیریس ، مرکز مشاوره و مدیریت کسب و کار  

شرکت معتبر را    20ماهان، بانک سامان، استارتاپ راندنو و بیش از  

 داشتم. 
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