
 

 

 :مقدمه

تا پیشزفت تکٌَلَصی ٍ صؼَد رٍال سًذگی تِ سوت دیجیتالی شذى تغثغ تایذ ّوسَی آى شذ ٍ کسة ٍ کار، 

 .را ّوسَ تا دًیای دیجیتالی پیش تزد... ارتثاعات، رٍسهزگیْا ٍ 

 ایي تاٍر.گشت آًالیي دًیای ٍارد سایت ٍب صفحِ اٍلیي کِ شذ سال 29، ( 99 هزداد )2020 سال آگَست در

 ًظز تِ ٍ است تَدُ رشذ حال در ػجیثی شکل تِ تؼذ تِ سال آى اس ایٌتزًت دًیای است هشکل تسیار هَضَع

 ایي تز گَاّی شذُ ثثت( Domain )داهٌِ هیلیارد یک اس  تیش.کزد خَاّذ پیذا اداهِ اتذ تا رشذ ایي رسذ هی

. است فشایٌذُ رشذ

 فؼال ٍاقؼی هؼٌای تِ آًْا چْارم یک حذٍد تٌْا شذُ ثثت داهٌِ ٍ سایت ٍب هیلیًَْا در ٍاقؼیت الثتِ

 هیلیَى 250 ایي هیاى  در.ًذارًذ فؼالیتی کِ هیشًَذ هحسَب «شذُ پارک» داهٌْْای آًْا  تاقی.ّستٌذ

 تزای ّوچٌاى رقاتت فضای  تٌاتزایي.هیکٌٌذ دریافت رٍساًِ تاسدیذ ٍ تزافیک هحذٍدی، تؼذاد تٌْا فؼال، ٍتسایت

. دارد ٍجَد قثَلی قاتل شکل تِ ّستٌذ ایٌتزًت در فؼالیت دًثال تِ کِ جذیذ ٍتسایتْای

ّوچٌیي تزای دیذُ شذى کسة ٍ کار ٍ کسة . اهزٍسُ تکٌَلَصی ًیش یکی اس پایْْای اساسی تحصیالت است

 .سَد هتٌاسة سًذگی در ػصز جذیذ تایذ آى را ًیش دیجیتالی کزد

ٍب سایت ّا اهزٍس تزاتز ّستٌذ تا کسة ٍ کارّای . در دًیای هذرى ٍب سایت ّا تٌْا اتشار تاساریاتی ّستٌذ

تزای هثال ٍقتی هیخَاّیذ درتارُ یک شزکت .  هیلیارد کارتز در سزاسز جْاى3سٌتی ٍ فیشیکی تا تیش اس 

اعالػات تیشتزی تذست تیاٍرین در هَتَر جستجَ گز گَگل آى را جستجَ کزدُ ٍ در ًْایت تِ یک ٍب سایت 

ّوچٌیي تزای هحصَالت ٍ سایز خذهات اس کتاب گزفتِ تا قغؼات خَدرٍ ٍ یا حتی دارٍ ایي . هتصل خَاّیذ شذ

 .فزآیٌذ ّز رٍسُ تَسظ هیلیًَْا کارتز تکزار هیشَد

تلکِ اهزٍس ٍب سایت گاُ اس یک هزکش خزیذ . اهزٍسُ دیگز ٍب سایت یک اتشار تجوّلی تزای کسة ٍ کار ًیست

دیگز تا هشکالت سًذگی پز سزػت اهزٍسُ پاساص گزدیْا ّن جای خَد را تِ ٍب . قذرتوٌذتز ٍ شلَغتز است

ٍ کسة ٍ کار ّا تزای تز قزار کزدى ارتثاط دیگز تِ سزاؽ آگْی ّای رٍسًاهِ ًویزًٍذ تلکِ تسَی . گزدی دادّاًذ

ایي هقالِ ! هَتَرّای جستجَی ایٌتزًت هاًٌذ گَگل ّذایت شذّاًذ تزای راحتی ٍ سزػت تیشتز ٍ جذاتیت

 .هقذهْایی است تز اّویت داشتي ٍب سایت در ّز سایش ٍ تزای ّز ًَع کسة ٍ کار



 

 

تزای تذست آٍردى هشتزی ّای جذیذ شوا احتیاج داریذ کِ تذاًیذ هشتزی آیٌذُ ی شوا در کجا ٍ در چِ 

سهاًی فزاّن کٌٌذُ کاال ٍ یا خذهات را جستجَ هی کٌذ، درتارُ آى تحقیق هی کٌذ ٍ در ًْایت خزیذ خَد را 

در دًیای اهزٍس هحلی کِ تیشتز هزدم تیشتز اس تاسار ّای هختلف هزاجؼِ هیکٌٌذ ایٌتزًت ٍ . اًجام هیذّذ

ایي هَتَرّای جستجَ تِ تزتیة پز کارتزتزیي . تخصَص هَتَرّای جستجَی گَگل، یاَّ ٍ تیٌگ است

گَگل تا فاصلْی .  درصذ تؼذاد جستجَّا را تِ خَد اختصاص دادّاًذ90هَتَرّای جستجَ ّستٌذ کِ تقزیثا 

 درصذ تصویوات 93در دٍراًی کِ .  جستجَ را در ایٌتزًت تِ خَد اختصاص دادُ است10 اس 6تسیار سیادی 

 درصذ تاسار شٌاختِ شذُ 7تجاری در هَتَرّای جستجَ آغاس هیشَد اگز شوا ٍب سایتی ًذاشتِ تاشیذ ػوال 

-ػالٍُ تز خزیذ.  درصذ تاقی هاًذُ تاسار ٍ هشتزیاى جذیذ ٍ تالقَُ را اس دست دادّایذ93ّستیذ یؼٌی تخش سیاد 

ّا ٍ تصویوات تجاری شزکتْا خزیذّای هشتزیاى ٍ هصزف کٌٌذگاى ػادی ًیش آهار هشاتْای را ًشاى هیذّذ 

ٍ . ٍ ّزچِ کاال تشرگتز ٍ پز تْاتز تاشذ جستجَ ٍ تحقیق تیشتزی تَسظ کارتزاى در ایٌتزًت صَرت هیگیزد

 درصذ فزآیٌذ خزیذ کاالّای هصزفکٌٌذگاى در جَاهغ پیشزفتِ اس ایٌتزًت آغاس شذُ کِ 50 تا 40تقزیثا تیي 

 .ایي آهار در کشَر ها ػلیزغن کوتز تَدى تا سزػت تیشتزی رٍ تِ رشذ هیثاشذ

اگز در ایي دٍراى شوا یک ٍب سایت خَب ًذاریذ ػوال تخش سیادی اس تاسار شوا را تِ ػٌَاى گشیٌِ ایی جذی 

 تزای یک خزیذ خَب، شزکت ّا ٍ فزاّن کٌٌذگاى خذهاتی ّز شخصی. تزای خزیذ ّای خَد در ًظز ًویگیزًذ

یی اس حزفْایی ًثَدى در ا اها ًذاشتي ٍب سایت هیتَاًذ ًشاًِ ًذرا کِ ٍب سایت ًذارًذ را ّن تزرسی هیکي

تصَر کٌیذ شوا تزای تؼغیالت هیخَاّیذ اس خذهات یک شزکت تَریستی . هذیزیت آى کسة ٍ کار تِ ًظز تیایذ

در گذشتِ تٌزّا در پیادّزٍّا ٍ یا تاتلَّای شزکت هؼزف خذهات تَدًذ ٍ اهزٍس ٍب سایتْا شوا . استفادُ کٌیذ

تثلیغاتی چَى تزاکت جای خَد را تِ تثلیغات شثکْْای . را تِ تؼذاد تیشتزی هشتزی تالقَُ هؼزفی هیکٌذ

حتی اگز شوا اس تثلیغات شثکْْای هجاسی استفادُ کٌیذ داشتي یک ٍب سایت چَى داشتي . هجاسی دادّاًذ

 .هحل فیشیکی شزکت تِ شوا هشزٍػیت ٍ اهکاى در دستزس تَدى تیشتزی هیذّذ

 


