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 توضیح مرتجم
پیش رو دارید از جمموعه  اثري كه

 هاي ختصصي و  اجنمن كتاخبانه « آموزشيعناوین
 باشد و   انگلستان مي »رساني دفاتر اطالع

رساني  موجز اطالع ي ساده و  ارائه ،هدف آن
براي قشر وسیعي از افراد، خبصوص 

در این  .رسانان و كتابداران است اطالع
كتاب سعي نویسنده بر آن است كه بطور 

ي   نكات كلیدي در طراحي صفحه ساده و موثر،
   ارائه، ي وب را ارائه كند و در این شیوه

املقدور از زباني ساده و عاري از  حيت
 .اصطالحات فين استفاده كرده است

این اثر اساسًا براي انگلستان هتیه 
مندان ایراني حاوي  شده، اما براي عالقه

 سعي  ي اثر در ترمجه. نكات مفیدي است
در برخي . كارببندم ام دقت كايف به كرده
 قرار ] [ها توضیحات اضايف را داخل  قسمت
با این حال در برابریابي ممكن . ام داده
هایي صورت گرفته باشد كه آن را  ت لغزشاس

ي   من در كار ترمجه ي باید به حساب كمي جتربه
 .فارسي بگذارید

ي فارسي این كتاب حاصل یك كار  ترمجه
در این جا میل دارم از . گروهي است

مهكاران خویش در مركز اطالعات و مدارك 
ي این ترمجه مهكاري  علمي ایران كه در هتیه

 از مجله آقاي حممود  شتند،زیادي با من دا
 خباطر حسن اطمیناني كه به من ئيبابا

داشتند، و آقاي علي حسني قامسي ویراستار 
 .كتاب، تشكر كنم

  



 
 ي نویسنده  در باره

مدیر مركز در یك شركت است » مارك كر«
آموزش و  ي مشاوره،   وي، ارائه و نقش

باشد  هایي مي ها وسازمان پشتیباني به شركت
هاي خود بر  شدن از فعالیت پي منتفعكه در

ي  نندهك مهاهنگ«وي قبال  . روي اینرتنت هستند
بود و در این نقش، » هاي اینرتنت آموزش
 طیفي از -ي  و ارائه- ي تدوین  وظیفه
هاي عمومي در موضوع نشر بر روي وب،  دوره

ي  بازاریابي و حتقیق در اینرتنت، و استفاده
. برعهده داشت از اینرتنت را 1گاني پیشه

نشر بر «مهچنني كتابي با عنوان » مارك كر«
به » ال ام تي مقدمه اي بر اچ: روي وب

 به چاپ 1998نگارش در آورده كه  در سال 
هاي  وي دبري خبش بررسي لوح. رسیده است

.  است »فناوري كتاخبانه«ي  فشرده براي جمله
 .مقاالتي نیز در نشریات دیگر دارد
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 مقدمه
 هر روز بیش از پیش به 2هاي وب 1پایگاه

رساني  ها و مراكز اطالع خبش حموري كتاخبانه
ها كه زماني شاید  این پایگاه. شوند بدل مي

ها حمدود  اي از خدمات و متاس به فهرست ساده
شدند، اكنون حاوي اطالعات اساسي، منابع  مي

هاي بازخورد و  ها، فرم3كتابشناخيت، راهنما
، 4یگر خدمات دروخنطيوجو، دسرتسي به د پرس

هاي قابل  نامنویسي و اشرتاك خدمات، فهرست
... آموزي از طریق وب، و  كاوش، مهارت

 .هستند
یك پایگاه وب مهه یا هر یك از این 

 براي ًاباشد، قطع خدمات را كه داشته 
اگر كسي . است طراحي و اجياد آن تالش شده 

از وجود این پایگاه باخرب نشود، این 
هدف این كتاب . ه هدر خواهند رفتها ب تالش

توان عالوه  آن است كه نشان دهد چگونه مي
ي شایسته از  ها، هبره بر شناساندن این تالش

ان را از 5یعين گروه خدمتگري: آن گرفت
خدمات موجود بر روي پایگاه وب آگاه منود 

___________________________________________________________ 
1. site  

سایت «اي  به ج»پایگاه وب«درمنت كتاب از اصطالح .  2
 . استفاده شده است»وب

3. directory  
4. online  
5. client  



ي این گروه خدمتگريان  و عالوه بر آن، دامنه
 .را گسرتش داد

خدمات «عبارت در این كتاب، 
  ها، را باید شامل كتاخبانه» رساني اطالع

  ي  مهه  واقع  در  و  بازاریابي، هاي خبش
در یك » اطالعاتي«هاي  فعالیت هاي حوزه

سازمان، چه در خبش خصوصي و چه عمومي، 
جتاري یا غريانتفاعي، علمي یا پژوهشي، 

. رایگان یا فروشي، اماني یا مرجع دانست
رساني اساسَا  ین خدمات اطالعمأموریت متام ا

تأمني امكان دسرتسي به اطالعات : یكي است
اي هبنگام، مناسب، و  مرتبط، به شیوه

 .باصرفه
شده در این كتاب اگر چه   فنون ارائه

رساني    براي آن دسته از خدمات اطالعال اصو
اند كه خواهان اجياد و تبلیغ  نوشته شده

ها  توان آن باشند، اما مي پایگاه وب خود مي
هاي تفرحيي، بازرگاني یا  را براي پایگاه

هاي  ي فعالیت عمده. شخصي نیز به كار بست
میل به برقراري : اند وب در یك چیز مشرتك

ي آن  ارتباط، و حمتوایي كه در پي ارائه
ماهیت پایگاه هر چه كه باشد، . هستند

تري  توان به مجع هر چه وسیع حمتواي آن را مي
رضه كرد؛ هدف این كتاب بیان از خماطبان ع

 .ي دستیابي به این هدف است شیوه
ها،  ي مثال در توضیح مطالب و ارائه

 غريعمدي هرگونه شباهت به هر سازماني كامال 
ي عملي خوبي از  است و در مواردي كه منونه

هاي موجود ذكر شده، اهداف  خدمات و پایگاه
 ...انتفاعي در نظر نبوده است 



 تبلیغ كارآمد پایگاه وب 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تر این كتاب شامل مقداري  هاي عملي  خبش
گر چه .  هستند1»ال ام تي اچ«از كدهاي 

براي استفاده از خبش » ال ام تي اچ«دانسنت 
شده ضروري نیست،  هاي ارائه اعظم توصیه

آشنایي امجايل با این زبان در اجراي نكات 
اند،   آمده5 و 3طراحي پایگاه كه در فصل 

 .مفید خواهد بود
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؟چرا: تبلیغ. 1

تصمیم به طراحي و اجياد یك پایگاه وب 
معموال  به طیفي از عوامل ـ از گسرتش دسرتسي 
  به اطالعات، هببود ارتباطات با خماطبان،

جویي در  ي نتایج حتقیقات، صرفه اشاعه
هاي سنيت حتویل اطالعات، تا هببود  ي روش هزینه

هي عامل گا. كارآیي سازماني ـ متكي است
مهه  «انگیزشي ممكن است صرفًا این باشد كه 

پس ما هم باید داشته [» یك پایگاه دارند
 . ]باشیم

 كارآمد در وب 1یك پایگاه اطالعاتي
توان  مزایاي متعدد و چشمگريي دارد، كه مي

بندي  ها را در یكي از سه خبش زیر دسته آن
 : كرد
 توجیه منابع؛   •
 حتقق ماموریت؛   •
 .ي در هزینهجوی صرفه  •

گذاري در وقت و منابع را  سرمایه
تر از منبع حاصله  ي بیش توان با استفاده مي

پروفایل  كتاخبانه یا مركز . توجیه كرد
___________________________________________________________ 
1. database  



  وبسایتتبلیغ كارآمد  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توان ارتقا داد، و  رساني را مي اطالع
 كه  تر نقش آن در سازمان را، شناسایي بیش

تأثري مثبت در آراي  ي  احتماال  دربردارنده
عتبارات در آینده خواهد مربوط به ختصیص ا

 . بود، تضمني كرد
رساني را كه ـ چه  اطالع ماموریت خدمات 

كردن  صرحيًا و چه تلوحيًا ـ عبارت از فراهم
دسرتسي آسان به اطالعات مربوط و هبنگام 

ي این اطالعات برروي وب   با ارائه باشد، مي
دسرتسي مستقیم به یك . توان تقویت كرد مي

یا به اطالعات صرفًا پایگاه اطالعاتي، 
حمل، جزئیات متاس، و  ساعات كار، ( سازماني 

ي امر  كننده متامًا پشتیباني) سؤاالت رایج
با انتقال برخي . باشند ي خدمات مي ارائه

توان از  از منابع چاپي بصورت دروخنطي مي
در صورتي كه اشرتاك یا . ها كاست هزینه

فروش بصورت دروخنطي تبلیغ شود یا حيت 
تقیمًا ممكن باشد، چه بسا منجر به مس

در صورتي كه سؤاالت . افزایش درآمد گردد
را بتوان از طریق یك سرویس » استاندارد«

بیين منود و پاسخ  پیش  1»سؤاالت رایج«دروخنطي 
جویي  توان در وقت كارمندان  صرفه داد، مي

توان  مي. برداري منود  یا حيت از آن هبرت هبره،
یزیكي و ساعات معمول فارغ از موقعیت ف

ي دسرتسي   ي خدمات، به مراجعان اجازه ارائه
 .داد

ي  این مزایا تقریبًا در مورد مهه
رساني مصداق  ها و مراكز اطالع كتاخبانه

برخي داراي منابع، زمان و متایل . دندار
برداري كامل از آن هستند ـ و ممكن  به هبره

___________________________________________________________ 
1. Frequently Asked Questions (FAQs) 



   چرا؟:  تبلیغ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 است عمال  این كار را كرده باشند؛ در حايل
كه بقیه فقط قادرند بتدریج با 

پذیرشدن منابع، اقدام به اجياد خدمات  دسرتس
 . دروخنطي كنند

اگر چه این مزایا به اجياد یك پایگاه 
 اما ساخت منبع هنوز گام  ,كنند وب كمك مي
بازاریابي خدمات دروخنطي . خنست است

ي ـ اگر نگوییم  رساني به مهان اندازه اطالع
هاي بازاریابي در  یتتر از ـ فعال بیش

صرف نظر از .  داراي امهیت است»جهان واقع«
میزان و چگونگي آشنایي كاربران با خدمات 
مشا، باید در مورد منابع جدید تبلیغات 

اگر جمدانه به دنبال كاربران جدید . شود
تر توسط مراجعان  ي بیش هستید ـ یا استفاده

اید ـ پس  موجود را هدف خود قرار داده
ات كارآمد نه تنها مطلوب، بلكه تبلیغ

 . ضروري است
 خماطبان
ي اطالعات و خدمات موجود در  دامنه

پایگاه وب هرچه كه باشد، و صرف نظر از 
رساني مشا، احتمال دارد  ماهیت مركز اطالع
 مشا بیش از یك دسته نظركه خماطبان مورد 

 . باشند
 هسته و غريهسته

ه هاي دانشگاهي به چندین گرو كتاخبانه
دانشجویان، كادر  : كنند  مي1خماطب خدمت

یك با نیازهاي  آموزشي و پژوهشگران، هر
اما . دهند متفاوت، گروه هسته را تشكیل مي
ها یا   خبش كاربران دیگر از موسسات،

___________________________________________________________ 
1. service  



  وبسایتتبلیغ كارآمد  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها  كشورهاي خارجي نیز چه بسا از خدمات آن
كیفیت پایگاه وب در ـ مثال  . استفاده كنند

هاي   فرصتـ استخدام یا استفاده از
 .اي اثر دارد بودجه

 داخلي و خارجي
هاي ختصصي، جتاري  هاي وب كتاخبانه پایگاه

( و شركيت چه بسا خماطبان معلوم و حمدودي 
كه البته ممكن است تعدادشان هم زیاد 

 را هدف قرار داده باشند ـ خبصوص  )باشد
اگر پایگاه وب به دسرتسي اینرتانيت حمدود 

ي  هاي چندگانه م گروهاما در اینجا ه. باشد
قابل تعریفي از كاربران با نیازهاي خمتلف 

بازاریابي، تولید و حتقیق، . وجود دارند
هاي  مهگي ممكن است به اطالعات، اما در زمان

هاي متفاوت احتیاج  متفاوت و در قالب
 . داشته باشند

بطور صریح یا  ـ رساني اگر خدمات اطالع
هاي  ضمين ـ بعنوان خبشي از فعالیت

بازاریابي یا روابط عمومي سازمان نقشي 
كند، این خماطبان ممكن است  ایفا مي

مند،  كنندگان، مشرتیان، متخصصان عالقه تأمني
هاي نظارتي، یا  رقبا و دانشجویان، اد
 . عموم مردم را شامل شوند

 جدید یا موجود
 اطالعاتي در  در رابطه با خدمات موجود،

 فعلي خود خواهید ي بازار یا خماطبان باره
ها ممكن است از خدمات جدید  ويل آن. داشت

بازاریابي و . خرب باشند دروخنطي مشا بي
تري  تبلیغات داخلي غالبًا  از امهیت بیش

هاي بازاریابي خارجي یا  نسبت به فعالیت



   چرا؟:  تبلیغ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

عمومي برخوردار است ـ و به راحيت نیز 
 . گريد مورد غفلت قرار مي

 پایگاه وب، در طراحي و انتخاب حمتواي
ي خود را به حساب آورید  باید خماطبان هسته

و در مهني حال، بازدیدكنندگان غريهسته هم 
باید به حنوي از مكاشفه در پایگاه مشا 

اي  ممكن است مناطق حمدودشده. مند شوند هبره
 نیاز دارند، اما 1باشند كه به گذرواژه

باید مقداري اطالعات عمومي وجود داشته 
ي آن  حداقل، اطالعاتي در بارهباشد ـ كه 

خدمات و جزئیات مربوط به افراد جماز و 
 .گريد چگونگي دستیابي را دربرمي

یكي از نقاط قوت اصلي وب، توانایي آن 
هاي مناسب بازار  در هدفگريي موثر موقعیت

متركز یا پوشش خاص خدمات اطالعاتي مشا . است
هرچه كه باشد، این احتمال كه 

اي كامال  از وجود مشا  بالقوهبازدیدكنندگان 
ها ممكن است در  آن. خرب باشند، وجود دارد بي

كه در خبشي  طرف دیگر جهان باشند، یا این
مشغول به كار باشند كه ارتباط صرحيي با 

 . ي كاري مشا ندارد زمینه
با استفاده از فنون ذكر شده در این 

یابید كه هم به خماطبان   امكان مي كتاب،
 برسید و هم به آن خماطباني كه موجود خود

از آنان هیچ اطالع ندارید یا اطالع كمي 
طیف وسیعي از راهربدها هستند كه . دارید

رساني  حداكثر آشكاري را براي خدمات اطالع
هر فعالیيت در مورد هر . كنند مشا فراهم مي

 اما انتخاب  ,سازماني مصداق ندارد 
اي دیده ها، خبت مشا را بر ترین فعالیت مربوط

___________________________________________________________ 
1. password  
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ي وب به حداكثر  شدن در حمیط آشفته
 . رساند مي

فرض بنا   این كتاب را بر چند پیش
 :كنم مي

حداكثررساندن استفاده  مشا بدنبال به •
 از پایگاه وب خود هستید؛

 حمرمانه نیستند؛  شده  اطالعات ارائه •
ي عموم،  این اطالعات براي استفاده •

 .خطرند  و بي »امين«
 

ي  فادهاست    خماطب 
 معمول

 شده شناخته
   داخلي    

 ضروري
      
 موجود    بريوني

 كنجكاوي    
 ناشناخته

 منبع جدید   
     ناداني 
 منبع 

 
هرچه پیكان . 1منودار 

براي  مایل، باالتر برود، 
تري  تبلیغ منبع، تالش كم

 .الزم است
 

ها  دهید این فرض اگر خدميت كه ارائه مي
هایي را  زد، فقط آن فعالیترا برآورده نسا
. چني كنید كه مناسب هستند انتخاب و دست
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اطالعات خصوصي باید توسط گذرواژه یا 
اینرتانت حمافظت شوند و این كه در قبال یك 

ي وب كه در سطح جهاني قابل دیدن است  صفحه
صرفًا سكوت اختیار كنید، راهربد امنیيت 

البته باید اطمینان حاصل ! معتربي نیست
ایید كه عبارات مناسب مربوط به رفع من

مسئولیت كامال  مشهود باشند، خبصوص زماني 
كه موضوع اطالعات حقوقي یا هبداشيت در میان 

 . باشد
 ي تكراري و بدیهي چند نكته

 اگر بسازي، خواهند آمد
» ِكوین كاستنر«این نقل قول از فیلم 

، به صورت یك پند »ي رویاها عرصه«با نام 
البته . ر طراحي وب درآمده استاي د كلیشه

توان انتظار  مي. تا حدي هم حقیقت دارد
گان از سر  داشت كه تعدادي از بازدیدكنند

چالش . كنجكاوي به سراغ پایگاه مشا بیایند
مطرح، این است كه كاري كنید كه بعد از 
بازدید اولیه بازهم برگردند، پایگاه را 

 كنند، وخرب آن را به 1گذاري نشانه
تالش عظیمي صرف . ستانشان هم بدهنددو

شود، كه  هاي وب مي طراحي بسیاري از پایگاه
غالبًا بیش و پیش از مهه بر ظاهر پایگاه 
متمركز است، و حمتوا اغلب از توجه ثانویه 

 . برخوردار است
 اصل، حمتوا است

حمتواي مفید، دقیق و هبنگام كلید 
در خبش ما، . موفقیت یك پایگاه وب است

تر، و كاالیي است كه با آن  ا از مهه مهمحمتو 
كنیم،  سروكار دارمي، حمصويل است كه ارائه مي

___________________________________________________________ 
1. bookmark  
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طراحي غالبا . و دلیل وجودي خدمات ما است
گريد، یا حداقل به  مهري قرار مي مورد بي

بدیهي است . شود نفع حمتوا از آن غفلت مي
حنو تكمیلي، هم حمتوا  ها به كه هبرتین پایگاه
با : كنند  با هم تركیب ميو هم طراحي را

. شود تر مي طراحي خوب، اطالعات قابل دسرتس
اما اگر كسي از منبع خرب نداشته باشد،  

پایگاه وب . رود این تالش به هدر مي
ي كلیدي ـ طراحي، حمتوا  كارآمد، سه خصیصه

و تبلیغات ـ را با هم تركیب و مهاهنگ 
 .كند مي

 اندازه مهم است
ي  منبع وب در زمینهترین  بنامنودن بزرگ

موضوعي موردنظر مشا با ساخنت هبرتین منبع در 
حمتواي وب روزانه بني یك  . وب مرتادف نیست

. یابد ونیم میلیون صفحه گسرتش مي تا یك
آنچه كاربران به آن نیاز دارند دسرتسي به 
اطالعات مربوط به عالیقشان است كه ترجیحًا 

تب، توسط كسي كه به او اطمینان دارند مر
ها  البته آن. ارزیابي و توصیف شده باشد
نشده نیز  بیين میل دارند بر مطالب پیش

مروري داشته باشند ـ پایگاه وب مشا باید 
ها، و البته  یكي از منابع اطالعاتي آن

 . منبع حمبوب آنان باشد
 130حاوي بیش از » 2آلتاویستا«ي 1 منایه

حاوي » 3!یاهو« و راهنماي ،میلیون صفحه
.  از هفتصد هزار پایگاه استبیش

___________________________________________________________ 
1. index  
2 . AltaVista 
3. Yahoo!  
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 3400 فقطدر فهرست خود » 1وي ال  ئي ئي«
 پایگاه، 3500 2»اومين«پایگاه دارد، 

 1100فقط » 4دي ئي/ بیز« و 1500» 3رودي«
ها ارزیابي و   آني پایگاه دارد ـ اما مهه

ي موضوعي  اند، و مهگي به زمینه توصیف شده
ها  اكثر این پایگاه. خاص خود مربوط هستند

یا  »!هو  یا«را ممكن است بتوان در 
یافت، اما این عمل مستلزم » آلتاویستا«

براي . العاده است صرف وقت و تالش فوق
تر و  نیازهاي مشخص، چه بسا منابع كوچك

 . هاي وب كارآمدتر باشند تر از غول متمركز
 تر، هبرت هرچه سریع

دستیابي به اطالعات موردتقاضا در یك 
طراحي .  آسان و سریع باشدپایگاه وب باید

رساني  جذاب و موثر ازنظر جهتیابي و اطالع
كننده را قادر سازد كه  باید مراجعه

اطالعات مورد نظر خویش را با حداقل 
. آورد دست گرد یا مرور غريضروري به عقب

ها باید براي تأمني امكان ضبط سریع  تصویر
توسط كاربران، هبینه شوند و كال ، استفاده 

ي آگاهي از  كننده صویرها باید منعكساز ت
اگر . فناوري دردسرتس مراجعان باشد

» 5جانت«ي معمول مشا برروي  كننده مراجعه
قرار دارد، ) هاي انگلستان ي دانشگاه شبكه(
ممكن است استفاده از تصویرهاي گسرتده قابل  

اما اگر پایگاه مشا براي . قبول باشد
 كه داراي دسرتسي جهاني، خبصوص از كشورهایي

___________________________________________________________ 
1. EELV  
2. OMNI 
3. RUDI  
4. Biz/ED  
5. JANET  
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 طراحي شده، شاید  ارتباطات كندتري هستند،
جدول . رویكرد دیگري در طراحي الزم باشد

زیر یك دیدگاه از خبشي از كاربران وب با 
 :1دهد هاي خمتلف ارتباطي را نشان مي سرعت

 
درصد 
 كاربران

سرعت مودم 

 4/14تر از  كم 1/0%
 كیلوبایت

  كیلوبایت4/14 % 7/1
  كیلوبایت8/28 4/15%
  كیلوبایت6/33 7/17%
  كیلوبایت56 4/31%
تر یا  سریع 6%

 »ان دي اس آي«
% 65دهد كه بیش از  این جدول نشان مي

كاربران داراي سرعت اتصال كندتر از 
بسته به این كه . هستند» 2ان دي اس آي«

كه چه درصدي از كاربران مشا بدانید 
حي اي سریع دارند، در طرا ارتباطات شبكه

 .خود باید این مطلب را در نظر بگريید

___________________________________________________________ 
1. Source: GTRC, GUU's 10th WWW User Survey, October 1998 at: 
 http://www.gvu.gatech.edu/user-surveys 
2. ISDN  

http://www.gvu.gatech.edu/user-surveys


 

 
 
 

 
 راهربد تبلیغ. 2

یك راهربد بازاریابي و تبلیغ مركب از 
هبسازي داخلي خود خدمت : تعدادي عنصر است

هاي  ، مبارزه )در این مورد پایگاه وب(
تبلیغاتي خاص، اذعان به امهیت اقدام هم 

. آورنده از جانب مشرتي و هم از جانب فراهم
بلكه   راهربد، یك رخداد تكباره نیست، تعیني

فرایندي كه . خبشي از یك فرایند مستمر است
 انتزاعي است؛ مشا ، در زیر نشان داده شده

 آن عناصري را انتخاب
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ي راهربد  چرخه. 2منودار
 تبلیغ

كنید كه در مورد خدمات مشا مصداق دارند، 
ها را با شرایط خاص خود منطبق كنید و  آن 

 .كاربندید ریزي عملیاتي خویش به در برنامه
 طراحي

تبلیغ یك پایگاه وب چیزي فراتر از جلب 
بازدیدكنندگان تازه، و  متضمن آن است كه 

ي منظم و مكرر  بازدید اولیه به یك واقعه
این امر تا حد زیادي با . بدل شود

شود كه حمتوا  اطمینان از این مطلب حاصل مي
صورت   كه بهاي باشد گونه و طراحي پایگاه به
ي منابع اطالعاتي براي  خبش الینفكي از جمموعه

اگرچه این . ي مطلوب ما درآید بازدیدكننده
كتاب بنا ندارد كه راهنماي طراحي پایگاه 

هایي از تولید و اجياد یك  باشد،  اما جنبه
پایگاه وب وجود دارند كه در 

بودن و در نتیجه، توفیق آن  استفاده قابل
 :دسهم زیادي دارن

ها به مهان جایي كه ادعا 1پیوند: دقت •
كنند بروند، منت از نظر امالیي  مي

شده باشد، و حمتوا مورد تصحیح و  نظارت
 .مطابقت قرار گريد

» سازي آخرین هبنگام «تاریخ: موضوعیت •
و  ( واضح »اجياد صفحه«یا تاریخ 

باشد و مطالب قدميي حذف شده !)  روزآمد
 .ندیا به قسمت بایگاني منتقل شو

___________________________________________________________ 
1. link  
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حمتوا بطور واضح از : پذیري دسرتس •
تصاویر منایشي و راهنماها و پیوندها 

 .متمایز باشد
  »در دست ساخت«ي  اطالعیه: بودن كامل •

بنا به تعریف، هر . تكراري است
پایگاه خوب وب مهواره در دست بازبیين 

اي حاضر نیست،  اگر صفحه. و توسعه است
اگر باید براي . را منتشر نكنید آن
ي  در آیندهتواي جدیدي كه ظهور آن حم

 قرار باشد كه عملي خواهد شدنزدیك 
بعنوان جامنا داشته » خايل«صفحات 

باشید، صرحيًا بیان كنید كه براي آن 
صفحه چه چیزي را ـ براي چه وقت ـ 

آن صفحه باید حاوي . اید درنظرگرفته
پیوندهاي راهنما به مست باالي آن 

 . لي باشدي اص 1قسمت، یا به سراصفحه
یك پایگاه باید در : سازگاري •

مرورگرهاي معمول خمتلف و برروي 
هاي مكینتاش یا سازگار با  ماشني

بودن  غريفعال، در حالت »ام بي آي«
اگر  : تصاویر مورد آزمون قرار گريد

صفحه هنوز معنادار باشد و خوب به 
 خوب  نظر برسد، در آن صورت آن پایگاه

 .طراحي شده است
 دافتعیني اه

این اهداف كه ممكن است بسیار كلي 
ها احتماال  دشوار باشد،  باشند و سنجیدن آن

  :اند از عبارت
 حموري مشا؛اصلي و محایت از ماموریت  •

___________________________________________________________ 
1. homepage  
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 پروفایل  پایگاه وب یا خدمات  ارتقاي •
 رساني؛ اطالع

 هببود دسرتسي به منابع اطالعاتي مشا؛ •
و نیز ممكن است خیلي مشخص و كم ي 

 :باشند
هاي « یافته« تعداد معیين از تأمني •

 روز یا هفته؛ درخواسيت از پایگاه در 
 اجياد درخواست، سفارش و اشرتاك عضویيت؛ •
اهداف درآمدي درمورد خدمات  •

 غريرایگان؛
 .هاي تلفين كاهش درخواست •

با این . یك جدول زماني نیز ضروري است
 تبلیغ پایگاه، یك فعالیت یكشبه  مهه،

به » 1میم«ي بني ارسال مثال  مكث زمان. نیست
 كاوش و پیداشدن پایگاه مشا از 2یك موتور

طریق یك كاوش، ممكن است چندین روز و اغلب 
 6به فصل (چندین هفته به طول اجنامد 

تصحیح و تكرار یك درخواست ). مراجعه كنید
شده نیز ممكن است به مهان اندازه به  ارسال

یك جدول زماني واقعگرایانه . درازا بكشد
پذیري را در  ید به وجود آورید و انعطافبا

 . آن وارد كنید
 شناسایي و انتخاب اقدامات

 اقدامات خود كه 3ي ابزار از جعبه
جزئیات آن در شش فصل بعدي ذكر شده 
مواردي را انتخاب كنید، و تعیني كنید كه 

ها به اهداف مشخص نایل  كدامیك از آن
___________________________________________________________ 

  Unique Resource Locator (URL))= میم(ي منبع  مكانیاب یگانه. 2
2. engine  
3. tool  
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خواهند شد و كدامیك در هبسازي كلي امور 
ها ممكن است  برخي از آن. قش خواهند داشتن

تبلیغ به تاخري افتند، یا » موج دوم«تا 
هاي  فعالیت. بسته به تناسب كامال  حذف شوند

  :اند از اصلي عبارت
 پذیري؛ طراحي براي كاوش •
 ؛»میم«ارسال  •
 برقراري پیوندها؛ •
 تبلیغات جامع داخلي؛ •
 هاي مطبوعاتي و دروخنطي؛ اطالعیه •
 .قیمهاي مست آگهي •

 ها ختصیص منابع و توزیع مسئولیت
هاي تبلیغاتي حتمًا  ي فعالیت اگر چه مهه

ها به  باید مهاهنگ باشند، تقسیم آن
هایي از وظایف كه اعضاي یك تیم  گروه

ها را در میان خود تقسیم كنند  بتوانند آن
فشار كار كاهش مي : داراي چند مزیت است

 هاي آن یابد؛ مالكیت پایگاه و فعالیت
تر  یابد ـ در بیش شود و هببود مي تقسیم مي

 خارجي  »مورد اضايف «مواقع پایگاه وب یك 
ي شخص  شود كه مسئولیت آن برعهده مشرده مي

توان بطور مهزمان   تبلیغ را مي دیگري است؛
هاي متفاوت ـ دروخنطي،  از طریق رسانه

چاپي، یا از جمراهاي ارتباطي دیگر ـ اجنام 
توان مهزمان با طراحي  ي تبلیغ را م داد؛

جویي در وقت، بر  آماده كرد و ضمن صرفه
 .اشتیاق تیم كاري نیز افزود 

 اجرا
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» نایك«طور كه آگهي كفش ورزشي  مهان
ي  مهني كه برنامه. »فقط اجنامش بده « گوید، مي 

دادن كار در  زماني تنظیم شد، آنگاه حتویل
ي  كه مهه سروقت ـ و اطمینان از این

كنند  اران دیگر هم مهني كار را مياندرك دست
ـ به تثبیت امهیت فعالیت در یك خدمات 

 .كند تر كمك مي رساني گسرتده اطالع
 فرابیين و سنجش

فصل م برخي از ابزارها و فنون مورد 
استفاده در تأمني شواهد آماري براي 

. دهد هاي تبلیغي را شرح مي موفقیت فعالیت
د خود را اگر قرار است كه اثرخبشي راهرب

  ارزیابي كنید، سطحي از سنجش ضروري است،
توانید  و با سنجیدن امور در طول زمان مي

هاي مناسب  ها را مشخص كنید و فرصت گرایش
 . تر را تشخیص دهید براي اقدام و اصالح بیش
 ارزیابي و هببود

هاي پایگاه وب  هبسازي مداوم در فعالیت
. استها مهم  ي فعالیت نیز مهچون در بقیه

تر از حد تصور  اجنام این كار اغلب ساده
چراكه طراحي جمدد و هببود پایگاه وب  است، 
هاي  تر از رسانه تر و ارزان توان سریع را مي

درواقع . چاپي یا لوح فشرده صورت داد
هاي وب غالبًا از یك حس تغیري و رشد  پایگاه

   كه در آن، هببودها، مندند اي هبره اندامواره
گريند ـ به  متناوبًا اجنام مي زئي، هرچند ج

و پویا به نظر » زنده«این ترتیب پایگاه، 
 . جان رسد و نه ایستا و بي مي

 تداومحفظ و 
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این امر در مورد خود  پایگاه وب، به  
اما . اي كه قبال گفته شد، مصداق دارد گونه

توان آن  هاي تبلیغي نیز مي در مورد فعالیت
 پویا و رقابيت وب حمیطي. را صادق دانست

پایگاه مشا از نظر وقت، توجه و . است
طور پول  وفاداري بازدیدكنندگان ـ و مهني

آنان در مورد خدمات غريرایگان ـ در حال 
هاي  با بازدید جمدد از فعالیت. رقابت است

توان  مي تبلیغي، شاید هر دوتا سه ماه، 
تضمني كرد كه خماطبان خود را آگاه و هشیار 

 .اید نگاه داشته
طیفي از این كتاب، فصول سه تا هشت 

هاي تبلیغ پایگاه وب را  فنون و مهارت
توانید از میان  اگرچه مي. كنند ارائه مي

ها مواردي را بطور تصاديف انتخاب كنید  آن
 اما طراحي، تدوین و پريوي  كارببندید، و به

از یك راهربد روشن تضمني خواهد كرد كه 
ته یا منابع و زمان به هدر نرف

 . شود كاري مني دوباره
 ابزار تبلیغ جعبه

ي كلیدي  براي فعالیت تبلیغي هفت زمینه
ابزار  د كه براي اجياد یك جعبهنوجود دار

  :شوند تبلیغي موثر با هم مجع مي
 راهربد تبلیغي؛ •
 طراحي پایگاه؛ •
 ؛»میم«ارسال  •
 برقراري پیوندها؛ •
 تبلیغ شامل؛ •
 هاي خربي؛ اطالعیه •
 .آگهي مستقیم •
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ها  ش مربوط به طراحي اساسًا از دیگر خبشخب
این امر ممكن است براي كتابي . تر است بزرگ

كه مشخصًا بعنوان راهنماي طراحي تدوین 
اما طراحي یك وجه حساس  نشده غریب باشد، 
در . هاي تبلیغي است در موفقیت تالش

دریافت درست » دنیاي واقعي«بازاریابي در 
ي  مهان اندازهحمصول و اسلوب سازماني، به 

ي مناسب داراي امهیت  دادن آگهي در جمله قرار
. طور است تبلیغ پایگاه وب هم مهني. است

طراحي موثر مزایاي تبلیغاتي خاص خود را 
اساس پنج فعالیت كلیدي دیگر، بر . دارد

اند و در تركیب با  این بنیان بنا شده
یكدیگر، راهربد تبلیغي كارآمد، عملي و 

 . كنند اي را اجياد مي صرفه به مقرون



 

 
 
 

 
 تبلیغ ازطریق طراحي. 3

هاي   حبث هاي بازاریابي اینرتنت، در كانون
ي امهیت موتورهاي كاوش در  زیادي درباره

از یك طرف . تبلیغ پایگاه مطرح شده است
رسد كه اگر  این كامال  بدیهي بنظر مي

پایگاه مشا در كاوش برروي یكي از خدمات 
ود، تعداد زیادي از مهم كاوش یافت نش

كنندگان بالقوه را از دست خواهید  استفاده
از طرف دیگر، مراجعاني كه از این . داد

آورید، چه بسا بازدیدكنندگان  مي دست راه به
واقعًا متعهد و پرارزشي كه دارید به 

ي  مثل مهه. گردید نباشند دنبالشان مي
حتمًا  : ها، جواب حقیقي، راه وسط است جمادله
شدن در خدمات اصلي كاوش، داراي امهیت  مطرح

است، اما شاید ـ و احتماال ، باید ـ فقط 
خبش حمدودي از بازدیدكنندگان مشا را تأمني 

با این ترتیب، زمان و تالشي كه . كنند
شود باید متناسب  مصروف یك حضور برجسته مي

 . با نتایج مورد انتظار باشد
 براي یك خدمات كامال نوین كه براي یك

  دهد، نیاز موجود راه حل ارائه مي
موتورهاي كاوش یك منبع حیاتي در ترافیك 

تا پایگاه مشا در خبش . پایگاه هستند
شده نباشد، از  موردنظرتان كامال  شناخته 
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هاي مربوط دیگر،  هاي وب سازمان پایگاه
پیوندهاي اندكي به پایگاه مشا داده خواهد 

 حداقل در مراحل اولیه، اكثریت. شد
ترافیك ممكن است به آن عده از كاربران وب 
تعلق داشته باشد كه سرگرم اجنام كاوش در 

در . ي اطالعاتي مرتبط با مشا هستند زمینه
تر به عبارت كلیدي  اینجا باید بیش

 توجه كنید تا به  »ي اطالعاتي زمینه «
اگر بازدیدكنندگان . سازمان متبوع خودتان

شناسند، پس  ميي خدمات مشا را  نام و دامنه
دانند كه چگونه مستقیمًا با مشا  احتماال  مي
این فصل برروي آن دسته از . متاس بگريند

افرادي متمركز است كه نیاز به جواب 
دانند كه در كجا بدنبال  دارند، و هنوز مني

فرض اساسي این است كه مشا . ها بگردند آن
ها  تان منبع آن جواب خواهید پایگاه مي

 .باشد
 ند كاوشفرای

براي این كه یك موتور كاوش به شكل یك 
ابزار تبلیغي براي پایگاه مشا كار كند، 

ها آشنا  ي كاركردن آن باید اندكي با حنوه
این امر آگاهي الزم براي اثرگذاري . باشید

تان در  بر عملكرد و موقعیت پایگاه
 . دهد هاي حاصل از كاوش را به مشا مي یافته

دوتا از   نوعًا به یكياي كاوشگران غريحرفه
خدمات كاوشي آشنا مراجعه و فقط یك 

ي  هنگامي كه واقعه. كنند  وارد مي1كلیدواژه
ها  دهد ـ یعين میلیون مي اجتناب رخ غريقابل
هاي  ي نامربوط، اكثرًا از پایگاه یافته

___________________________________________________________ 
1. keyword  
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گردد ـ اقدام بعدي شاید  آمریكایي حاصل مي
ي دیگر، و  دو كلمه كردن یكي شامل اضافه

» كاوش عبارتي«ي  بسا انتخاب گزینه هچ
یك كارشناس اطالعاتي ممكن است . باشد

و مثال  از  رویكرد دیگري را اختاذ كند
ي مهان خدمات كاوش  هاي پیشرفته ویژگي

ي كاوش  یا با ساخنت یك مجله استفاده كند، 
شده را  هاي بازیابي بويل، دقت و ربط یافته
د قابل ها را به ح تقویت كند و تعداد آن

هریك از این رویكردها كه . دهد كنرتيل كاهش 
: بعضي چیزها یكسان هستند انتخاب شوند، 

هر دو كاوش در پایگاه اطالعاتي واحدي  
 متام كاري كه نرم افزار  د؛نگري صورت مي

دهد ـ یعين تنها كاري كه  كاوش اجنام مي
هاي  توان اجنام آن را دارد ـ تطبیق رشته

ود در عبارت كاوش با عالئم و حروف موج
رشته عالئم و حروف موجود در پایگاه 

ها در یك قالب حمدود  اطالعاتي است؛ یافته
 كه  شود، ي منایشگر مشا ارسال مي به صفحه

ركوردهاي مربوط در باالي فهرست قرار 
ي زبان  هاي پیچیده حيت در گزینه. اند گرفته

» اینفوسیك«و » آلتاویستا«طبیعي كه در 
توانید سؤايل را  شوند و در آن مي ارائه مي

 كاوش  به زبان انگلیسي ساده وارد كنید،
هایي  در ایت چیزي جز فرایند تطبیق رشته

تنها تفاوت در این . از عالئم و حروف نیست
افزار كاوش، سؤاالت مشا را به  است كه نرم

كند و  اي از اصطالحات كاوش ترمجه مي جمموعه
 .  متغرينددرجات دقت یا موفقیت نیز

یك تفاوت كلیدي دیگر بني كاوش اینرتنت و 
كاوش سنيت دروخنطي در این است كه اینرتنت 

در یك كاوش . است» حمیط فارغ از ثبات«یك 
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بسا چندین كاوش مقدماتي را  دروخنطي چه
هاي حاصل از  دهید و سپس یافته اجنام مي

كنید،  ها را در یك كاوش دیگر تركیب مي آن
هاي  اي از كاوش »حافظه«نت اما در اینرت

ي یك  هر كاوش به منزله. قبلي وجود ندارد
رخداد كامال جدید براي موتور كاوش حمسوب 

هایي براي  ها گزینه برخي ازپایگاه. شود مي
كنند، اما  هاي قبلي ارائه مي پاالیش یافته

ها بعدًا با اصطالحات كاوش اولیه  این گزینه
ن یك كاوش شوند و جمددًا بعنوا تركیب مي

 . شوند عرضه مي» جدید «
ها براي یك طراح وب این معنا  ي این مهه

را دارد كه باید بسیار فكر كند تا 
هاي حاصل از كاوش در پایگاه مشا از  یافته

این كه . »بريون بزند«ها  توي پایگاه داده
ها باالترین رده  پایگاه مشا در فهرست یافته

ان اندازه را به خود اختصاص دهد نیز به مه
 .این فصل بدنبال این مهم است. امهیت دارد

 پذیري كاوش
ي  حداكثررساندن كارآیي صفحه براي به

یا ربط، یا » پذیري بازیابي«خویش، باید 
را در صفحه » پذیري كاوش«عبارت دیگر  به

تا جایي كه به كاربر مربوط . وارد كنید
اگر پایگاه مشا در ماحصل كاوش وي  است، 

بسا كه در منظر وي وجود  د، چهظاهر نگرد
متاسفانه ماهیت و . خارجي نداشته باشد

ي وب بدان معنا است كه اگر پایگاه  اندازه
ي اول ظاهر نشود،   یافته100 تا 50مشا در 

تر كاوشگري  كم. این امر مصداق خواهد یافت
رود كه چندین هزار یافته را  احتمال مي

ت گريد، زیرورو كند و حيت اگر چنني كاري صور
شده در یك كاوش،  ي بازیابي در ركوردها
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اطالعات اندكي وجود دارد كه پایگاه مشا را 
بندي باال تنها  رتبه. از بقیه متمایز سازد

هاي  شدن در یافته اتكا براي دیده راه قابل
شود و این كار نه به نبوغ،  كاوش حمسوب مي

 .بلكه به كمي تالش نیاز دارد
  
تعداد 
 ها یافته

اصطالح  یح یا معادل بويلتوض
 كاوش

070,861 steel OR girder steel girder 
360,20 steel AND girder +steel +girder 

804 steel ADJ girder (i.e. as a phrase) "steel girder" 
26 phrase, only sites ending in .uk "steel girder" 

host:uk 
4259 lower or upper case rsj 
3245 upper case only RSJ 
142 upper case, only UK domains RSJ 

host:uk 
137 both rsj and steel in each record +rsj +steel 
21 as above, but only in UK domains +rsj +steel 

host:uk 
 

درك چگونگي عمل موتورهاي كاوش روشنگر 
هنگامي كه . خبش ـ است ـ و تاحدي اطمینان

یا دیگر » آلتاویستا«بر، كاوشي را در كار
نتیجه  دهد،  اي اجنام مي خدمات كاوش منایه

ها یا عبارات مورد  كامال  به كلیدواژه
 steelي كاوشي در باره. استفاده وابسته است

girder ) یافته را 070,861  )تريهاي فوالدي 
 و سپس steel+girder+كاوش . كند بازیابي مي
"steel girder"اد كامال  متفاوتي را  تعد

» آلتاویستا«دهد، اما در هر مورد  مي دست به
بندي  ها را به حنوي رتبه كند یافته سعي مي

ها در باالي فهرست  ترین آن كند كه مربوط
 .قرار گريند
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این مسئله هم قدرت و هم ضعف موتورهاي 
هاي  ها پایگاه دهد ـ آن كاوش را نشان مي

اما تنها  تند، اطالعاتي بزرگ و توانایي هس
شده توسط كاوشگر پاسخ  به اطالعات ارائه

اگر مثال  یك پایگاه اطالعاتي وب . دهند مي
كنید  ي مصنوعات فوالدي را اداره مي درباره

 ( RSJو معموال  به حمصوالت خود با عنوان 
اشاره ) هاي فوالدي نوردشده یا صلب تريآهن

  مشا ممكن است در این صورت پایگاه كنید، مي
هایي كه در جدول فوق  ي كاوش در نتیجه

كه ارتباط  شده ظاهر نشود؛ هرچند  داده نشان
خدمات مشا با نیازهاي كاوشگر، امري 

 . است بدیهي ) كم از نظر مشا دست(
 خودراباالكشیدن

ها را  ها بطور تصاديف یافته منایه
 اگرچه گاهي اوقات ممكن است  گردانند، برمني
 حمتواي  ها،  منایه.طور به نظر برسد این
ي یك صفحه را با اصطالحات  شده سازي منایه

كاوشي كه توسط كاربر واردشده مقابله 
تر باشد، جایگاه  هرچه انطباق بیش : كنند مي

ي وب  طراح صفحه. ركورد باالتر خواهد بود
تواند با دقت در طراحي، بر این جایگاه  مي

ها ـ یعين كلماتي كه  كلیدواژه. اثر بگذارد
ي  امید دارید با اصطالحات مورد استفاده

كاربر انطباق یابند ـ ممكن است در هر جاي 
ها در  اما جایگاه آن صفحه ظاهر شوند، 

شده توسط موتور  صفحه برروي امتیاز حماسبه
ها براساس  بندي یافته كاوش در موقع رتبه

 . ي ربط، اثر خواهد داشت درجه
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ان ي یكس شیوه متامي موتورهاي كاوش به
برخي مثل . كنند حمتواي صفحات را منایه مني

كل حمتواي صفحه » 1هاتبات«یا » آلتاویستا«
» اینفوسیك« برخي مثل وكنند  را منایه مي

تنها خبشي از صفحه ـ شاید  ، »2لیكاس«یا 
ي اول ـ را منایه  پنجاه تا صد كلمه

ها براي كلمات موجود  اكثر منایه. كنند مي
صفحه، وزن اضايف قائل هاي مشخصي از  در خبش

 . شوند مي
 ها انتخاب كلیدواژه

هاي مربوط را با دقت انتخاب  كلیدواژه
. ها استفاده منایید كنید، و پیوسته از آن

ها نباید برچسب كاال یا نام  این واژه
اي ـ باشند  اي ـ هركلمه سازمان، بلكه كلمه

ي  كه بازدیدكننده ممكن است در كاوش درباره
ل یا خدمات مشا آن را وارد فعالیت، حمصو

رساني  مثال  اگر من خبواهم خدمات اطالع. كند
 از تكرار  ,را تبلیغ كنم Ask at the Deskفرضي

. كنم مكرر نام شركت نفع اندكي كسب مي
بعید است كه كاوشگران از این نام در 

اما اگر من . كاوش خود استفاده كنند
ام كه این پایگاه وب در فهرست  مایل
هاي مربوط به  هاي كاوش هیافت

كاوشگران «،  »آورندگان اطالعات فراهم «
مدیریت  «و  » خدمات پژوهشي «،  »دروخنطي

ها را در  باید مهني واژه  ظاهر شود،  »دانش
 .ي خویش وارد كنم صفحه

حال یك  ها یك علم و در عني تعیني كلیدواژه
هنر است ـ باید خود را در موقعیت فردي 

___________________________________________________________ 
1. HotBot  
2. Lycos  
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قرار است كاوشي را در وب قرار دهید كه 
خواهید در آن كاوش، در  اجنام دهد كه مي

رو  ازاین. ها حضور داشته باشید میان یافته
اصطالحاتي را كه ممكن است در كاوش خود 
مورد استفاده قرار دهند شناسایي كنید یا 

هاي اساسي مشا  ها كلیدواژه این. حدس بزنید
ین تواند در ا تفكر جانيب مي. خواهند بود
رسان باشد ـ هبرت این است كه  میان یاري

خودتان كاوشي را اجنام دهید، وسپس صفحاتي 
گردند،  هاي مربوط برمي را كه بعنوان یافته

ها  كلیدواژه. مورد جتزیه و حتلیل قرار دهید
. توان در چندین جاي صفحه قرار داد را مي

ها مشا را قادر  مشخص كردن حمل قرارگريي آن
اي بسازید از كلمات  ا جمموعهخواهد ساخت ت

توانید در صفحات خود از  و عباراتي كه مي
 .ها استفاده كنید آن

خاطر داشته باشید كه بسیاري از  به
هاي غريجماز استفاده  هاي كاوش از واژه منایه

كنند ـ كلماتي كه آنقدر رایج هستند كه  مي
هاي حاصل  كردن یا بازگرداندن یافته منایه

این . شود  امري موثر تلقي منيها از كاوش آن
حجم  كلمات حيت اگر منایه هم شده باشند، 

ها كسب اشتهار براي پایگاه مشا  زیاد یافته
پس . صورت امري ناممكن در خواهد آورد را به

ها، در مورد هر یك از  از انتخاب كلیدواژه
اجنام » آلتاویستا«ها یك كاوش  كلیدواژه

آید  دست مي ببینید كه چند ركورد به. دهید
ي اول چگونه طراحي  و دو یا سه پایگاه رده

. اند اند كه در باالي فهرست قرار گرفته شده
اند  هایشان را در كجا قرار داده كلیدواژه

 از  اند؟ و چند بار در صفحه تكرار شده
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ها بعنوان معیاري براي طراحي و  توفیق آن
 . ي خویش استفاده كنید تبلیغ صفحه

مثل (حريف   عبارات تكاز استفاده از
 و  ي خارجي،  اصطالحاتي با هلجه ، )ویتامني كا

 پست الكرتونیكي   اینرتنت، كلماتي مثل وب،
هاي وب  یا خانه كه در نوددرصد پایگاه

این عبارات در . شوند پرهیز كنید ظاهر مي
گريند  ها یا اصال  مورد انطباق قرار مني كاوش

 . شود ينظر م ها صرف یا در منایه از آن
 حمل كلیدواژه

بنا به تعریف، كلیدواژه باید منایانگر 
. ي وب باشد و بیانگر حمتوا و موضوع صفحه
ي كلي منت،  حضور واژگان مرتبط در بدنه

ي مشا  تواند تضمیين باشد بر این كه صفحه مي
براي . شود هاي كاوش بازیابي مي در یافته

ي باالتري از فهرست  ظاهر شدن در رده
باالتري الزم است و این  ي »منره «ها،  یافته

تر  تر و مربوط منره ناشي از ظهور بیش
ها به  اكثر منایه. كلیدواژه در صفحه است

 : دهند ي ربط باالتري مي موارد زیر منره
 پاراگراف اول  •
 سرعنوان  •
• TITLE) عنوان( 
• URL) »میم«( 
 بسامد •
• ALT  
• COMMENT) توضیحات( 
• META) فراداد( 

 پاراگراف اول
هاي مشا  اطمینان حاصل كنید كه كلیدواژه

برخي . اند در اولني پاراگراف منت ظاهر شده
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ي اول را   كلمه100 یا 50سازان فقط  از منایه
كنند، و برخي اگر كلمه در اولني  ملحوظ مي

ي باالتري به  پاراگراف ظاهر شود رتبه
 اگر درپي  در هر دو حالت،. دهند ركورد مي

ي   هستید، از مقدمهطراحي خوب اطالعاتي
پرحاشیه پرهیز كنید؛ با اطالعات مربوط 

 . ها را ملحوظ منایید شروع كنید و كلیدواژه
 1سرعنوان

هاي 2 هایي كه در داخل نشانه كلیدواژه
<H1>شوند گريند مهم مشرده مي  قرار مي .

اي براي توصیف  بعنوان وسیله» ال ام تي اچ«
ها   آن3ساختار اسناد، و نه طرح و آراستمان

ي سرعنواني  رو نشانه ازاین. طراحي شده بود
. دهد امهیت یك واژه را مورد تایید قرار مي

توانید با استفاده از فرمان  هرچندكه مي
Fontي   مهراه با خصیصهSize منایشي مشابه را 

صورت دهید، اما از امهیت آن براي منایه به 
 .شود میزان زیادي كاسته مي

 4عنوان
ي  اتي كه در داخل نشانهكلمات و عبار

<TITLE>اند در خط آبي رنگي در   قرار گرفته
ي  باالي صفحه ظاهر خواهند شد و در جمموعه

مثابه عنوان صفحه  هاي كاوش به یافته
سازان براي  منایه. شوند بازیابي مي

هایي كه در اینجا قرار دارند  كلیدواژه
ي اول در  خبصوص در مورد یكي دو كلمه نیز، 
ي باالتري را  تر، عمومًا رتبه ن طوالنيعناوی

___________________________________________________________ 
1. Heading 
2. tag  
3. layout  
4. <TITLE> 
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ها در جاي  بسیاري از پایگاه. شوند قائل مي
عنوان برروي هر صفحه فقط نام شركت را 

این امر، خبصوص زماني كه انتظار . دارند
دارید كه بازدیدكنندگان، مناطق خاصي از 

گذاري كنند، اصال  مفید  پایگاه مشا را نشانه
ي  ري نیز از نشانهگذا نیست ـ عنوان نشانه

<TITLE>در اینجا بني . شود  گرفته مي
هاي بصري و مزایاي فين، یك هتاتر صورت  سرنخ

ها زیاد از حد  اگر كلیدواژه : گريد مي
رسد، و اگر اصال   مسخره به نظر مي باشند، 
اي وجود نداشته باشد،  به معناي  كلیدواژه

حداكثر شصت . از دست دادن فرصت است
عنوان . مومًا قابل قبول استكاراكرت، ع

هاي نوشتاري نگارش  باید با هبرتین مهارت
یابد ـ باید حداقل در میان ُنه عنوان 

و  ها، توي چشم بزند،  دیگر فهرست یافته
فقط توصیف صرف، بلكه باید هم  رو نه ازاین

هایي كه  در پایگاه. مربوط و هم جذاب باشد
ي  هتیهكنند  استفاده مي) Frames(از قاب 

مشكل خاصي است، چراكه فقط ) TITLE( عنوان
 منایش داده  FRAMESETي صفحه) TITLE(عنوان 

كه جایگزین كارآمد دیگر،  شود، مگر این مي
 .را ارائه كرده باشید  NOFRAMESیعين

 1)»میم«(مكانیاب یكسان منبع 
صفحه » میم«ها در كه كلیدواژه در صورتي

  .گريند ري ميي باالت قرار گريند نیز نوعًا منره
وجود ندارد، » میم«غالبًا امكان تغیري این 

ریزي اجياد یك  اما اگر سرگرم برنامه
پایگاه هستید و امكان انتخاب بني دو نام 

___________________________________________________________ 
1. Uniform Resource Locator (URL) 



  وبسایتتبلیغ كارآمد  34
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 براي یك html.4500-3653 یا database.htmlمثال  
مثال  .  اويل را انتخاب كنید فایل را دارید،

ده استفا با (دهد كه  امكان مي» آلتاویستا«
 كلمات را در داخل  )URL:keywordي  از گزینه

 .جستجو منایید» میم«
 بسامد

تر  تر، هرچه كلیدواژه بیش به عبارت ساده
با . رود  رتبه باالتر مي در صفحه ظاهر شود،

نظر  حال با ذكر غريالزم كلمات خاصي، صرف این
بسا ظاهري مضحك به   چه ها، از میزان ربط آن

به خدمات « ي خود بدهید ـ  صفحه
 خوش آمدید كه AskAtTheDesk  1رساني اطالع

ي نیازهاي اطالعاتي مشا  ي مهه كننده برآورده
اگر طالب اطالعات هستید، ما اطالعات . است

را در اختیار دارمي؛ اطالعات كامال  
ي عناوین  ي مهه شده در باره سازماندهي

. »رساني هاي گوناگون اطالع اطالعاتي حوزه
بسامد )! امیدوارم( گرفتید نكته را كه
ي ارقام بزرگ نیست، بلكه یك  فقط مسئله

تر با ذكر  اي كوتاه صفحه. معیار نسيب است
ي بسیار  ها، از یك صفحه معدود كلیدواژه

تر  طوالني، هرچند كه داراي تكرار بیش
 چراكه  كند؛ كلمات باشد، هبرت عمل مي

ساز درصد كلماتي را در صفحه حماسبه  منایه
تر  بیش. كند كه به كاوش، مربوط باشند مي

 درصد حمتوا 4 تا 3از حد معني، شاید حدود 
ـ تكرار » ها واژه آب بسنت به كلید«را، 

كنند و این  ها ـ تلقي مي عمدي كلیدواژه
بسا با حذف صفحه از منایه، مورد  اقدام، چه

 .كیفر قرار گريد
___________________________________________________________ 
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<ALT> 
اكثر موتورهاي كاوش متامي كدهاي 

بنابراین . كنند را منایه مي» ال ام تي اچ«
 ارائه ALTي  براي هر تصویر یك گزاره

این در هر حال كار خوبي در طراحي . كنید
 چراكه به افرادي كه به تصویرها  ,است

دهد كه  صفحات مشا  دسرتسي ندارند امكان مي
جاي این كه فقط  به. تر درك كنند را راحت
ده ، از فضا هبرت استفاALT=news: بنویسید

 : كنید؛ یعين
ALT = news about AskAtTheDesk research services  

 
<COMMENT> 

به طراح ) <COMMENT>(ي توضیح  نشانه
دهد كه عبارات مربوط  ي وب امكان مي صفحه

به مالكیت یا حق تكثري را درج كند، یا 
احتماال  یادآوري كند كه چرا از یك اسلوب 

--this is a comment-->(توضیح . خاص استفاده شده
ي از صفحه، نامرئي  براي بازدیدكننده) <

یا هركس دیگري (ساز  اما منایه خواهد بود، 
) كند صفحه را مشاهده مي) source(كه مرجع 

تواند آن را خبواند، و در نتیجه فرصيت  مي
ي برگزیده  دهد تا چند كلیدواژه به دست مي

این .  دیرا نزدیك به باالي صفحه قرار ده
ر خبصوص وقيت مفید است كه صفحه از یك ام

اي از تصاویر تشكیل  نشان بزرگ یا جمموعه
 .كنند شده كه فضا را براي منت، حمدود مي

<META> 
عبارت است از اطالعات ) metadata(فراداد 

ي سند یا صفحه، و معادل اطالعات  درباره
چند ده . فهرستنویسي براي یك كتاب است

 خبصوص  ا وجود دارد،ي مش فیلد براي استفاده
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اگر قرار باشد كه اطالعات مشا توسط یك 
پایگاه اطالعاتي موضوعي، یا یكي از خدمات 

ي حمدودي از  جمموعه. سازي شود خربپراكين، منایه
ي دابلني ـ  فیلدهاي موجود ـ موسوم به هسته

اي استانداردشده  اند كه جمموعه تدوین شده
ه، از فیلدهاي توصیفي از قبیل نویسند

. كنند را ارائه مي. . . زبان، ناشر، و 
ي در  ي این زمینه تر در باره اطالعات بیش

توانید در پایگاه وب  حال گسرتش را مي
ي  ي استفاده ، و مثايل از حنوه1مربوط به آن
هاي خربي  عامل«ي  پروژهپایگاه آن را در 

 .  مشاهده كنید2»ها براي كتاخبانه
» توصیف«و » كلیدواژه«ي خاص،  دو گزینه

ي تعدادي از  استفاده ورد، ماین دو. هستند
كردن  ترین موتورهاي كاوش براي مشخص بزرگ

. گريند كاوش قرار مي ) هاي یافته(میزان ربط 
، »ال ام تي اچ «3در كد مرجع  <META>ي نشانه

ها و توصیفاتي كه خدمات  به جاي كلیدواژه
آورند،  سازي بطور خودكار به وجود مي منایه

هاي حمتوایي انتخابي  ها و توصیف كلیدواژه
ظرفیيت براي . كند ها ارائه مي مشا را به آن

ي تعداد زیادي از كلمات در  ارائه
 كه در این   وجود دارد،<META>هاي  نشانه

میان موتورهاي كاوش از نظر تعداد كلماتي 
با . كنند، با هم متفاوت هستند كه قبول مي

ها براي حتمیل  این وجود، تكرار كلیدواژه
ي باالتر، قابل پذیرش نیست ـ  یك رتبه

درواقع برخي از این موتورهاي كاوش در 
___________________________________________________________ 
1. www.ukoln.ac.uk/metadata 
2.  www.sbu.ac.uk/litc/newsagent 
3. source code  

http://www.ukoln.ac.uk/metadata
http://www.sbu.ac.uk/litc/newsagent
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تر  اي پایني بسا رتبه صورت تكرار كلمات، چه
طول . گريند از آنچه كه باید، در نظر مي

تر از حد الزم باشد ـ  حمتوا نباید طوالني
ها به  و كلیدواژه  حرف، 150توصیف باید به 

سازان كاوشي  منایه. حمدود شوند حرف 750
مشارند،  هاي خمتلفي را جماز مي متفاوت، طول

هایي  اما این حدود انعكاس مهان حمدودیت
اي مورد پذیرش  هستند كه بطور گسرتده

ها را در  ترین كلیدواژه مهم. باشند مي
تري  ابتداي فهرست قرار دهید تا تاكید بیش

 . را فراهم كنند
  ،<META>هاي  لیدواژهمعموال  در فهرست ك

ها را از هم  ویرگول باید كلیدواژه
با این وجود، هنگامي كه كلمه . جداكند

خبشي از عبارت است، از عبارت بعنوان یك 
اگرچه در . ي دیگر استفاده كنید كلیدواژه

ها توي  ي كلمات، سگرمه برابر تكرار ساده
ي چندگانه  اما با استفاده رود،  هم مي

حتقیق،  اطالعات،  مثال  . ستدقیقًا یكي نی
كاوش در پایگاه اطالعاتي،  پایگاه اطالعات، 

 فرصيت  اطالعات حتقیقي، حتقیق در اطالعات،
براي بازیابي یك سند در طیف وسیعي از 

كه در آن حداكثر  كند،  ها فراهم مي كاوش
حال احرتاز از تكرار ساده  كاربرد، و درعني
 .صورت گرفته است

» ال ام تي اچ«دهد كه كد   ميمثال زیر نشان
ي منونه چه شكلي  براي سرعنوان یك صفحه

 .دارد
<HEAD> 

<TITLE>AskAtTheDesk Information: research, database, 
information resources. </TITLE> <META Name="keywords" 
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Content="relevant, meaningful, numerous, words and 
phrases,essential, considered, well-chosen"> 

<META Name="description" Content="A concise and 
meaningful description of the site, that is presented as a search 
result."> 

</HEAD> 
 

» ال ام تي اچ«هاي ویرایشي  بسیاري از بسته
به . . .) ، و  FrontPage ، PageMill ،HotMetalمثل(

ها و  دهند كه كلیدواژه ن ميمشا امكا
ها را به صورت خبشي از خصوصیات صفحه  توصیف

توانید از  وارد كنید؛ درنتیجه مي
» ال ام تي اچ«كلنجاررفنت و درگريشدن با زبان 

 .پرهیز كنید) ي باال مانند منونه( 
 ها پیشي بگريید از هبرتین

هاي مربوط به  با استفاده از كلیدواژه
به . ش، كاوشي اجنام دهیدحمصول یا خدمت خوی

ي اول در چندین موتور   یافتهبیستده یا 
 View Sourceاز فرمان . كاوش اصلي توجه كنید

در مرورگر استفاده كنید تا ببینید در 
و  اند،   چه قرار دادهMETAهاي  نشانه

یاد . اند دریابید چرا در باالي فهرست آمده
 یا.  انطباق یابید، و اصالح كنید بگريید،
ي  حتلیلگر نشانه«افزاري با نام  از نرم

ي مشا    استفاده كنید، كه به صفحه1»متا
ها و   كلیدواژه هاي عنوان،  مدخل،رود مي

كند و هر جا كه الزم  توصیفات را بررسي مي
 .كند است اصالحات را پیشنهاد مي

___________________________________________________________ 
1. Meta tag analyzer (www.scrubtheweb.com/abs/meta-check.html) 

http://www.scrubtheweb.com/abs/meta-check.html)


 تبلیغ ازطریق طراحي   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 Web«یك گزارش تازه كه پایگاهي با نام 
Site Garage«1كه اكثریت  منتشر كرد نشان داد 
هایي كه از این خدمات استفاده  پایگاه

 ي آن كامال  كردند از امكانات بالقوه
ها در   درصد پایگاه1/7: برداري ننمودند هبره

 درصد از  TITLE>،  8/60>كد مرجع خویش از 
<META keyword> درصد از  8/58 و<META 

description>این ها .  استفاده نكرده بودند
هستند و نه خصوصیات » اسرار مگو«نه 

اند كه طراحان صفحات  دشوار، بلكه چیزهایي
 . وب ـ به ضرر خویش ـ از آن غافل هستند

 سازي تكرارمنایه
با گذشت زمان، جایگاه بسیاري از 

: كند ها در موتورهاي كاوش افت مي پایگاه
اند منایه  هایي كه هبرت طراحي شده پایگاه

جدیدتر هاي  شوند و اولویت به پایگاه مي
مهم این است كه هرجا امكان . شود داده مي

سازي را  افزار منایه دارد باید توجه نرم
جلب منود، خبصوص اگر به صفحات خود 

خواهید كه  كنید و مي حمتواهایي را اضافه مي
با افزودن یك دستور در . یافت شوند

افزار وب  توانید نرم ، مي <META>هاي نشانه
این بریده از . یدرا به پایگاه خود بكشان

 <HEAD>هاي  را درنشانه» ال ام تي اچ«كد 
 :صفحات مهم خود قرار دهید

<META NAME= "revisite-after" CONTENT="15 days"> 

<META NAME="ROBOTS" CONTENT="ALL"> 
 

___________________________________________________________ 
1. www.fullsitetumeap.com 

http://www.fullsitetumeap.com
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 جاوا اسكریپت
 1، جاوااسكریپت <HEAD>اگر در

اید، اطمینان حاصل كنید كه متامي  قرارداده
ي   قبل از نشانه<META> هاي نشانه

<JAVASCRIPT>برخي از . اند  قرار گرفته
سازان سعي خواهند كرد كه یا كد  منایه

را منایه كنند، یا خبش » جاوااسكریپت«
<HEAD>ي مشا را به حال خود رها   صفحه

كنند و با این كار، كال  از روي  مي
 .گذرند ي مشا مي  در صفحه<META>هاي  نشانه

 ه كنیدازفرصت استفاد
خیلي از طراحان پایگاه صرفا از 

و  كنند،  برداري مي  یك صفحه نسخه <HEAD>خبش
ي صفحات بعدي  از آن بعنوان الگو براي مهه

این بدان معنا است كه . كنند استفاده مي
ها و توصیفات در سرتاسر پایگاه  كلیدواژه

. اند و غالبًا عنوان نیز چنني است یكسان
ي مربوط  ت از كل نكتهي غفل این امر مبنزله

این . ها است به استفاده از این نشانه
اي را كه بدان پیوست  ها باید صفحه نشانه

ي  اگر قرار باشد مهه. اند توصیف كنند شده
ها یكي باشند، فقط به یك طیف از  آن

ويل اگر در . عبارات كاوش پاسخ خواهند داد
ي  آنگاه دامنه سرتاسر پایگاه تغیري كنند، 

هایي كه خبشي از پایگاه مشا را  كاوش
تر  كنند به مهان میزان گسرتده بازیابي مي

ي فوقاني هر خبش یا  حداقل صفحه. شوند مي
ي مشخص و مربوطي  راهنما باید داراي جمموعه

سپس . ها و توصیفگرها باشد از كلیدواژه
___________________________________________________________ 
1. JavaScript  
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ها را جداگانه منتشر  توانید این صفحه مي
ي كاوش ها كنید و حضور خود را در منایه

 .هببود ببخشید
 ي تكینه كلیدواژه

یك روش قوي و موثر در ارزیابي میزان 
شدن، واردكردن یك  توفیق پایگاه در منایه

هاي  فرد در نشانه ي منحصربه كلیدواژه
<META>خملوطي از حروف و ارقام . باشد  مي
كاربربید تا اطمینان یابید كه در  را به

مثال  از هیچ جاي دیگري، مشاهبي ندارند ـ 
 استفاده كنید، برخي از حروف  tagtestingي واژه

و ارقام را جاجبا منایید و آن را 
سپس آن را در هر .  درآورید ta6t35t1ngبصورت
كنید، یا حداقل در هر  اي كه تولید مي صفحه
كنید  شدن ارائه مي اي كه براي منایه صفحه

» آلتاویستا«سپس كاوشي در . قرار دهید
ها دقیقا با   تعداد یافته.اجنام دهید

ي تعداد صفحات مشا در آن منایه  اندازه
 . برابر خواهد بود
 ي موتور كاوش مقتضیات ویژه

  این كارها براي كیست؟ي مهه
برخي  هاي كاوش با هم فرق دارند،  منایه

و » اینفوسیك«، »آلتاویستا«از قبیل 
 را پشتیباني <META>هاي  نشانه» هاتبات«
، با این »1اكسایت« دیگر مثل برخي. كنند مي

 <META>هاي  استدالل كه ممكن است در نشانه
دهند كه  دروغ گفته شده باشد، ترجیح مي
رو  ازاین. حمتواي واقعي صفحه را منایه كنند

___________________________________________________________ 
1. Excite  
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با در نظر داشنت این دوشیوه، طراحي را 
 . اجنام دهید

 ها قاب
توانند به   مني1سازان مصنوعي منایه
ي وب دسرتسي یابند،  2شده يبند هاي قاب پایگاه

 <NOFRAME>ي  مگر این كه یك گزینه
ي  كه صفحه نیز باشد، چرا) قاب بدون(

شده، درست مانند آراستمان  بندي قاب
<FRAMESET> فاقد هرگونه پیوند اتصال به ،

، <ALT>درست مانند خصایص . پایگاه مشا است
 در یك طراحي خوب، <NOFRAME>استفاده از  

لت از آن موجب پشیماني ـ مفید ـ و غف
 .است

 نگهداري
طور كه نباید صفحات وب خویش را  مهان

بعداز انتشار به حال خود رها كنید، مهني 
هاي موتور كاوش نیز  ي فهرست موضوع درباره

 در هر سه  )صفحات(ي جمدد  ارائه. صادق است
شود كه منایه  تا شش ماه یك بار، موجب مي

 جدید، با حمتواي: را روزآمد كنید
هاي جدید و جایگاه جدید در  كلیدواژه

 .ها فهرست یافته
 ي اول خدمات كاوش رده

اند  خدمات كاوشي كه در زیر ذكر شده
هاي كاوش  احتماال  بیش از نوددرصد فعالیت

شده براي  تالش صرف. گريند در وب را دربرمي
ها با حضور  ي پایگاه به هریك از این ارائه

ترین  ي مشا در مهمرسان بارز خدمات اطالع
ها و راهنماهاي موجود در این رسانه  منایه

___________________________________________________________ 
1. Indexing robots  
2. framed  
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این خدمات  ي كهزمان. شود پاداش داده مي
 كردن پایگاه مشا به فهرست خود براي اضافه
، از یكي دو روز تا چند هفته نیاز دارند
بسا براي تضمني  بعد از آن چه. متغري است

هاي  سازي جایگاه خود در این پایگاه هبینه
عاتي، الزم باشد كه دوباره صفحات را اطال

ها و حيت  ارسال منایید و احتماال  كلیدواژه
بسیاري  .حمتواي صفحات را جمددًا بررسي كنید

ها و راهنماها براي دیگر  از این منایه
دار، اطالعات فراهم  ونشان خدمات نام

ارسال صفحات به دیگر خدمات ممكن . كنند مي
ها معموال   آنتر باشد، چراكه  است سریع
ي پایگاه اطالعات مادر هستند و  زیرجمموعه

سازي  تري در منایه رفته سرعت بیش هم روي
هایي كه در خدمات  پایگاه. دارند

اند بطور خودكار  دار گنجانده شده ونشان نام
گريند و  در پایگاه اطالعاتي مادر قرار مي

بدین ترتیب یك پنجره به مست آن پایگاه 
این امر خبصوص در : كنند مادر فراهم مي

مصداق » یوكا!یاهو«و » 1یوكاپالس«مورد 
 . دارد

 )ي جهاني منایه (2»اكسایت«
  میلیون سند50

پایگاه مشا را » اكسایت«ارسال صفحه به 
» 4فایند نت ِال ُا ِاي«و » 3سرچ اسكیپ نت«برروي 

تر در  هاي كوتاه»میم«. دهد هم قرار مي
تر قرار  طوالنيهاي »میم«اي باالتر از  رتبه

___________________________________________________________ 
1. UKPlus  
2. www.excite.com 
3. Netscape Search  
4. AOL NetFind 

http://www.excite.com
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اي در  ي صفحه منزله كه تلوحيًا به(گريند  مي
 منایه <META>هاي نشانه). سطح باالتر است

ها   اما شرح صفحه مهراه با یافته شوند، مني
ها  كلیدواژه» اكسایت«. آید به منایش در مي
 TITLE. كند ي اول استخراج مي را از چند مجله

اي ه تر است، چراكه كلیدواژه خیلي مهم
<META> گريند؛ مورد توجه قرار مني 

<NOFRAMES> مالك » اكسایت«. مورد نیاز است
» 2كراولر وب«و » 1ماژالن«موتورهاي كاوش 

 .است
  )ي جهاني منایه (3»اینفوسیك«
 سي میلیون سند 

هرصفحه بني دو تا سه روز پس از ارسال، 
 فقط <META>هاي  هدر كلیدواژ. شود فهرست مي

. از حروف كوچك استفاده كنید
متامي   بسیار امهیت دارند؛  <META>هاي نشانه

 كلمات 4گريي شوند و ریشه  مي كلمات منایه
 مورد نیاز <NOFRAMES>شود؛  پشتیباني مي
 منایه <ALT> و <COMMENTS>هاي  است؛ نشانه

 ساعت بعد از ارسال، 48صفحات . شوند مي
 صفحه 25حداكثر . ستندقابل بازیابي ه

پایگاه اطالعاتي . توان ارسال كرد درروز مي
 6»كام سرچ« و 5»یوكاپالس«توسط » اینفوسیك«

گريد، كه به این  مورد استفاده قرار مي

___________________________________________________________ 
1. Magellan  
2. WebCrawler  
3. www.infoseek.com 
4. stemming  
5. www.ukplus.com 
6. www.search.com 

http://www.infoseek.com
http://www.ukplus.com
http://www.search.com
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توانید صفحات خویش را ارسال  خدمات نیز مي
 . كنید

 )ي جهاني منایه (1»آلتاویستا«
 میلیون سند150

 <NOFRAMES>هاي  مفید است؛ نشانه
<TITLE> ،<META> و <ALT>اسناد.  مهم هستند 
 اسناد  كنند؛ تر در منایه هبرت عمل مي طوالني
سازي فقط تا دو  منایه. طورند تر نیز مهني قدميي

رو  دارد؛ ازاین» عمق«تا سه سطح 
تر، هبرت منایه  هاي گسرتده و ختت پایگاه

بار  به ارسال یك صفحه بیش از یك. شوند مي
این امر در . گريد ميه تعلق ميدر ماه، جر

مورد ارسال بیش از پنج صفحه در روز نیز 
» آلتاویستا«پایگاه . صادق است
، و یكي 2»امسارت لوك«ي راهنماي  مورداستفاده

 . است» !یاهو«ها در  از گزینه
 )جهاني ي  منایه (3»لیكاس«

 میلیون صفحه32
حداقل یكصد كلمه از متين را كه قرار 

ایه شود ملحوظ كنید ـ است ترجیحًا من
ها و عبارات باید حدود یك تا دو  كلیدواژه

. در صد از تعداد كل كلمات را دربرگريند
ها و صفحات راهنما  اولویت با سراصفحه

) اند نامگذاري شده index.htmlصفحاتي كه با(
گريي   الزم است؛ ریشه<NOFRAMES>. باشد مي

 و <META>هاي  نشانه. شود كلمه پشتیباني مي
___________________________________________________________ 
1. www.altavista.com 
2. www.looksmart.com 
3. www.lycos.com 

http://www.altavista.com
http://www.looksmart.com
http://www.lycos.com
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<ALT>شوند، اما به شكل منت معمويل   منایه مي
 top«خدمات » لیكاس«. شود ها عمل مي با آن

 . كند را نیز اداره مي» 5%
 )جهاني ي منایه (1»هاتبات«

 سند میلیون115
ي مشا را برروي  صفحه» هاتبات«ارسال به 

 <NOFRAMES>. دهد نیز قرار مي» 2سرچ ان اس ام«
شوند؛  منایه مي <COMMENTS>  الزم است؛

این پایگاه .  مهم هستند<META>هاي  نشانه
كار » 3اینكتومي«كاوش توسط موتور كاوش 

را نیز به » 4اسنپ«و » !یاهو«كند كه  مي
 .اندازد كار مي

 )جهاني ي  منایه (5»كراولر وب«
 سند دومیلیون

است، » اكسایت«این پایگاه متعلق به 
اما بصورت یك موتور كاوش مستقل عمل 

ها   و وقوع منظم كلیدواژه<TITLE>. كند يم
پیوندهاي ارجاعي به . نقش حیاتي دارند

شده، در  ي ارسال ي اصلي از هر صفحه صفحه
این . اند دهي بسیار مهم فرایند مرتبه

پایگاه، اولني خدمات كاوش منت كامل را 
داد، اما بازیگران بزرگ گوي  ارائه مي

 .سبقت را ازآن ربودند
 )ي خاص انگلستان منایه( 6»یوكا سرچ«

___________________________________________________________ 
1. www.hotbot.com 
2. MSN Search  
3. Inktomy  
4. Snap  
5. www.webcrawler.com 
6. www.searchuk.com 

http://www.hotbot.com
http://www.webcrawler.com
http://www.searchuk.com


 تبلیغ ازطریق طراحي   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

درصد صفحات موجود در 95(سه میلیون صفحه 
  .)ukقلمرو 

شده درطي  هاي ارسال پایگاه: سرعت ورود
چهار تا شش هفته به پایگاه اطالعاتي 

هاي وب خارج  متامي پایگاه. شوند اضافه مي
توسط نريوي انساني مورد » uk«از قلمرو 

ل شود گريند تا اطمینان حاص كنرتل قرار مي
 .كه واقعًا بریتانیایي هستند

وزن به عوامل خمتلفي داده  «: معیار امهیت
كنیم كه فكر  به افراد توصیه مي. شود مي

كنند كه چگونه ما، بعنوان انسان، معناي 
كنیم، و سپس آن را در  یك صفحه را تعیني مي

» . ي وب خویش اعمال كنند مورد صفحه
 . وندش   پشتیباني مي<META>هاي  نشانه

 )ي اروپایي منایه (1»یوروِفِرت«
 )مشخصا  اروپایي(چهار میلیون سند  و سي

 را منایه   اروپایي  قلمروهاي تنها
» net«و » com«رو قلمروهاي  ازاین كند،  مي

ساز ساختار هر سند  منایه. شوند پذیرفته مني
 كلمه از 60دهد و  را مورد حتلیل قرار مي

 كلیدي را براي  عبارت12ترین كلمات و  مهم
حتلیل ساختار . كند سازي استخراج مي منایه

 <H1> و <TITLE>هاي  بدان معنا است كه نشانه
رو ممكن است  ازاین. در اولویت قرار دارند

اسناد با طول متوسط كه پر از كلیدواژه 
 . هستند هبرت عمل كنند

 )ي جهاني منایه (2»الیت نورثرن«
   ختصصي  ع منب5500 وپنج میلیون سند، شصت

___________________________________________________________ 
1. www.euroferret.com 
2. www.northernlight.com 

http://www.euroferret.com
http://www.northernlight.com
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ازاي هر  حداكثر یكصدوبیست ارسال به
كاربر در روز قابل قبول است، و براي 

. شوند كاوش خزشي تنها صفحات اول ارسال مي
ي صفحات  ي كلمات یا مهه كند كه مهه ادعا مي

خباطر . كند هر پایگاه وب را منایه مي
هاي موضوعي  توانایي در اجياد سریع پرونده

ها و نیز دسرتسي به  یافتهبر اساس فهرست 
 مورد ،)در قبال اخذ وجه(هاي ختصصي  جمموعه
 .رساني است اندركاران اطالع ي دست عالقه

 بازاریابي چریكي
كاربرد بازاریابي چریكي در مورد وب 

 در 1984مفهومي است كه اولني بار درسال 
 1»ِجي كنراد لوینسن«كتابي به مهني نام توسط 

نیل به اهداف  «و وي آن را  ظاهر شد
با استفاده  ازقبیل سود یا لذت،  متعارف، 

هاي نامتعارف، از قبیل صرف انرژي  از روش
 . تعریف كرد» به جاي پول

بازاریابي چریكي از حلاظ نظري، راهي را 
هاي  كند تا از طریق آن، پایگاه فراهم مي

هاي  كوچك بتوانند علريغم نداشنت بودجه
ا استفاده از  ب تبلیغاتي یا بازاریابي،

هزینه در میدان دید قرار  هاي كم روش
براحيت درك «بازاریابي چریكي . بگريند

العاده  شود، و فوق  براحيت اجرا مي شود، مي
مفهوم اولیه كه اساسًا . »ارزان است

ها و  ها، سرنخ اي از راهنمایي جمموعه
شد،  ترفندها بود و به نتایج خوبي نائل مي

  »هاي پلید حقه «یات توسط كساني كه از عمل
كردن پایگاه وب خویش استفاده  براي مطرح

___________________________________________________________ 
1. Jay Conrad Levinson 



 تبلیغ ازطریق طراحي   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

این فنون كه به . كنند وارونه شده است مي
حلاظ اخالقي مشكوك هستند، متقابال  موتور 

هاي نادرسيت  كنند كه یافته كاوش را جمبور مي
را برگرداند؛ مثال  یك پایگاه وب را در 

ي آن اي بسیار باالتر از آنچه كه حمتوا رتبه
 . اش را دارد قرار دهد شایستگي

 
 هاي جایگزین سراصفحه. 3منودار 

 
» هاي ورودي درب«یا » ها پل«استفاده از 

 اي دونسخه
ي من یك رهیافت قابل  این روش به عقیده

ي درب  صفحه. قبول در بازاریابي چریكي است
ي وبي  اي، صفحه ي پل دونسخه ورودي یا صفحه

 بر ویژگي یا هاي آن است كه كلیدواژه
كه در  موضوع خاصي از پایگاه متمركز شده 



  وبسایتتبلیغ كارآمد  50
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورت  هاي متناسب هم به آن، كلیدواژه
صورت منت برروي  و هم به <META>هاي  نشانه

اند و یك پیوند به  صفحه قرار گرفته
ي رونوشيت از  ي مشا، یا جمموعه سراصفحه

حقیقتًا هیچ . پیوندها به سطح بعدي دارند
ه چرا این صفحات دلیلي وجود ندارد ك

 اما  هاي دقیقي از سراصفحات، نباید نسخه
و  <TITLE>،  <META>با حمتواي متفاوتي در 

<ALT> باشند. 
ها  الزم نیست كه پیوندي به این صفحه

وجود داشته باشد، چرا كه متامي صفحات 
 ـ مثال   »اصلي«ي  داخل پایگاه به سراصفحه

اي به نشاني  به صفحه
www.yoursite.co.uk/index.html)  منظور ازyoursite ،

.  ـ پیوند خواهند داشت)پایگاه مشا است
تر، سراصفحات تكراري را  براي راحيت بیش

آنگاه .  خواندindex3.html یا index2.htmlتوان  مي
شوند، و  این صفحات ارسال و منایه مي

ي موضوعي خاصي  هاي هدف در زمینه یافته
 مطلوب است كه این امر وقيت. شوند واقع مي

ي موضوعي باشید ـ  داراي چندین زمینه
ها برروي سراصفحه ممكن  ي آن قراردادن مهه

رو  نظربرسد، ازاین وپاگري به است دست
وجودآوردن طیفي از صفحات ختصصي ممكن است  به

به كسب امتیاز در موتورهاي كاوش منجر 
تري را به  شود و بازدیدكنندگان بیش

بدین ترتیب مثال  .  كندپایگاه مشا راهنمایي
ممكن است » AskAtTheDesk«رساني  خدمات اطالع

پایگاه «اي براي خدمات  داراي صفحه
، و »حتقیقات«اي براي  ، صفحه»اطالعاتي

» رساني عمومي خدمات اطالع«اي براي  صفحه
باشد و هركدام از این سه صفحه داراي 

هاي كامال  متفاوت، و  ها و توصیف كلیدواژه

http://www.yoursite.co.uk/index.html
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ور حمورهاي متفاوت در پاراگراف معريف ط مهني
ها داراي  حال، متامي آن با این. خویش باشند

ي كنوني  یك پیوند اصلي خارجي به سراصفحه
در نتیجه، این صفحات . شركت خواهند بود

هاي مربوط  در صورت ارسال جداگانه، پرسش
در . دهند هاي خمتلف شركت را پاسخ مي به ختصص

  اشتباه یا توصیفي  اینجا هیچ كلیدواژه
فقط فرصيت  اي وجود ندارد و  كننده گمراه

هاي  براي متمركزكردن كانون توجه بر زمینه
 .حموري فراهم شده است

ي براي طراحي مشا در ا ها شاید جایزه این
نداشته باشند، اما پایگاه مشا را چند  پي

هاي موتورهاي پیشتاز  خطي در فهرست یافته
تر این كه پایگاه  ممه. دهند كاوش ارتقا مي

تري  مشا را بعنوان یافته، براي طیف گسرتده
هرحال،  به. كنند هاي كاوش مطرح مي از پرسش

اگر یافت نشوید، درست مثل این است كه 
 .اصال  وجود ندارید

اگر چه از باب توضیح، قبال  پیشنهاد 
 index3.html وindex2.htmlكردم كه صفحات دیگر را 

ها   اما با نامگذاري آن خبوانید،. . . و 
توانید به نتایج  هاي چشمگري مي با نام

 database.htmlهایي از قبیل  تري برسید؛ نام بیش
هایي كه   كلیدواژه.. . .  و research.htmlیا 
سازي امتیاز  ظاهر شوند در منایه» میم«در 

 .باالتري دارند
اقدامات دیگري هم هست كه ممكن است 

هایي شنیده باشید ـ منت ها چیز ي آن درباره
كردن انبوه  هاي نامرئي و خايل»1گیف«،  پنهان

___________________________________________________________ 
1. gif (graphic interchange format) 
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موتورهاي كاوش نسبت به چنني . ها كلیدواژه
. شوند عملكردهایي، هر روز داناتر مي
انگیز  استفاده از این فنون ممكن است وسوسه
ي گوش  باشد، اما این هشدار را آویزه

جاي ارتقا در  به احتمال زیاد به: كنید
شوید؛ چراكه اكثر  بندي، دچار تنزل مي بهرت

ها  هایي را كه از این ترفند ها پایگاه منایه
 . كنند استفاده كنند جرميه مي

 منت پنهان •
منت بسیار كوچكي است در باال یا پایني 

ي صفحه، و حاوي  صفحه كه به مهان رنگ زمینه
ها براي  این منت. هاي مشا است كلیدواژه

اما امید  هستند، بازدیدكننده نامرئي 
رود كه بعنوان خبشي از منت اصلي توسط  مي

 . موتور كاوش منایه شوند
 تصاویر نامرئي •

چند اند از  عبارتمشابه مورد باال، 
یا یك جزء [  به مساحت یك پیكسل» گیف«

اند و  شكل شفاف تنظیم شده كه به  (]تصویري
ي صفحه، نامرئي  در نتیجه برروي رنگ زمینه

حاوي  (ALTر یك داراي منت ، و ه)هستند
رود  امید مي. باشند مي) هاي مربوط كلیدواژه
ساز مصنوعي خوانده  ها توسط منایه كه این

ي مشا اضافه  شوند و به امتیاز ربط صفحه
 . كنند

 هاي اشتباه عمدي كلیدواژه •
این امر شامل قراردادن نام یك رقیب در 

ها براي جلب  فهرست كلیدواژه
ست كه بدنبال پایگاه بازدیدكنندگاني ا

هاي  دیگري هستند، یا قراردادن واژه
  مثل تایتانیك،(ي كاوش  پراستفاده
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در  . . .) مایكروسافت، سكس، فوتبال، و 
<META keyword>رساني است  یك پایگاه اطالع .

این امر ممكن است باعث شود تا پایگاه مشا 
هاي یك كاوش بازیابي شود ـ اما  در یافته

ه كاوشگر را حتت تاثري قرار دهد بعید است ك
ـ واین سواي اثري است كه ممكن است برروي 

اي مشا برجا  مدیرمشا یا بر اعتبار حرفه
بسیاري ) ام آنطور كه خوانده(مثال  . بگذارد

فرض كه  هاي سكسي، با این پیش از پایگاه
طرفداران فوتبال آمریكایي با خماطبان 

ك زیادي ها نقاط اشرتا موردنظر این پایگاه
بعنوان » superbowl 98«دارند، از عبارت 

نظر از  صرف. كنند كلیدواژه استفاده مي
كه این كارها افرتاآمیز هستند، براي  این

ترین مدیران پایگاه  مباالت مهه ـ غري از بي
ي بسیار باال  وب ـ این راهربدها با خماطره

 .این كارها را نكنید. ندا مهراه
 ها اژهي كلیدو سرریز یكسره •

سازي اغلب به كلمات  ابزارهاي منایه
اما اگر مشا از . كنند تكراري توجهي مني

ها  ها بطور متناوب استفاده كنید یا آن آن
اي از چهار تا پنج كلمه  را در چرخه

كه جرميه شوید  كاربربید، احتماال  بدون این به
از آجنا . امتیاز خویش را باالخواهید برد

 بني  »معقول«نسبت ها بدنبال  كه منایه
 2شاید زیر  (ي منت  ها به كل بدنه كلیدواژه

 هستند، افزایش عمدي یا  ) درصد3تا 
  ,ها كردن عمدي منت مشهود با كلیدواژه مرتاكم

آید و خوانده  كه غریب به چشم مي غري از این
 .ممكن است مستوجب جرميه شود شود،  مي

 <META refresh>هاي  نشانه •
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 كه دوباره  استمتفاوتياجياد سراصفحات 
شوند یا بازدیدكننده را بالفاصله  جتدید مي
سرعت . دهند ي اول اصلي ارجاع مي به صفحه

تغیريات ممكن است براي بازدیدكننده 
اما امید این هست كه  نامشهود باشد، 

ها  ي دیگر از كلیدواژه ساز یك جمموعه منایه
 . را برگزیند

ز این ا : بگذارید خیلي روشن بیان كنم
زیرا تقریبًا مهیشه نكنید، فنون استفاده 

اگر . شود ها مي شدن توسط منایه باعث جرميه
 دیگري  ها در پایگاه دیدید از این شیوه

عاقل « ي تبسمي به خود اجازه فاده شده، است
   نسبت به ناداني طراح پایگاه»اندرسفیه

ي آنان خشمگني  بدهید، یا از رفتار حمیالنه
 . شوید

 ن موفقیت خویشآزمود
كه كار طراحي را اجنام دادید  به حمض این
ارسال «ي  هاي فصل بعدي در باره و از توصیه

 باید توفیق ـ یا  پريوي كردید،» پایگاه
هاي خود را مورد سنجش  عدم توفیق ـ تالش

ازچند راه مي توان این كار . قرار دهید
 : را اجنام داد

 آزمون دسيت  •
هاي كاوشي كه پایگاه خود را در موتور

اید  ها ارسال كرده  خود را براي آن پایگاه
ها  آنقدر در یافته. مورد كاوش قرار دهید

. غور كنید تا صفحات خود را بیابید
جایگاه خود را با تاریخ آن در یك منودار 

ي خویش را هببود  طراحي صفحه. یادداشت كنید
این . ببخشید و جمددًا آن را ارسال كنید
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قدر تكرار كنید تا راضي فرایند را آن
 . شوید
 خدمات مبتين بر وب  •

با استفاده از خدمات رایگاني چون 
توانید به سرعت دریابید كه   مي1»!یاب رتبه«

ي اول كاوش در   یافته200آیا پایگاه مشا در 
هر یك از دوازده پایگاه خدمات كاوشي 

تري در  خدمت جامع. قرار دارد یا نه
شود كه موقعیت  مي عرضه 2»پ زیشن ِاجينت«

پایگاه مشا را در ده موتور كاوش اول 
ي مشا ارسال  ، و ماحصل را به رایانه3فرابیين

 اما  این خدمت، رایگان نیست،. كند مي
كه قرار باشد با پایگاه وب خود  درصورتي

بسیار باصرفه  به اهداف انتفاعي برسید، 
ي این دو خدمت  تر در باره جزئیات بیش. است

 فرابیين و سنجش«م با عنوان در فصل «
 . آمده است

 افزار خدمات مبتين بر نرم  •
 مهان كار 4»پ زیشن وب«افزار دیگري در  نرم

تر و با پوشش   اما عمیق را،» !یاب رتبه«
. دهد ها و عبارات اجنام مي تر كلیدواژه وسیع

رایگان آن را  توان به افزار كه مي این نرم
 در امر از وب ضبط كرد، ابزار مفیدي

 . فرابیين است
كنید، تالش  از هر روشي كه استفاده مي

ي  اي از موفقیت و درجه كنید كه پیشینه
هاي كاوش نگهداري  بودن خویش در یافته مرئي

___________________________________________________________ 
1. www.rankthis.com 
2. www.positionagent.com  
3. monitoring  
4. www.webposition.com 

http://www.rankthis.com
http://www.positionagent.com
http://www.webposition.com
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كنید ـ اگر نتوانستید پایگاه خویش را 
در . توانند بیابید، احتماال  بقیه هم مني

ي  هاي رده این صورت، باید به سراغ یافته
ها چگونه به  روید و ببینید كه آناول ب

 . اند موفقیت رسیده
 :منبع

Levinson, Jay Conrad. Guerilla Marketing (London: Piatkus, 
1994).  



 

 
 
 
 
 
در فصل قبلي به شرح فنون طراحي   »میم« ارسال .4

هاي  پرداختیم كه براي توفیق در فعالیت
هاي  اگر چه منایه. این فصل ضروري هستند

گ كاوش بطور خودكار وب را به دنبال بزر
ي خویش مورد  صفحاتي براي افزودن به منایه

 اما این كار را فقط  دهند، جستجو قرار مي
توانند اجنام دهند كه پیوندها را  زماني مي

. ي دیگر دنبال كنند از یك صفحه به صفحه
اگر پایگاه مشا جدید یا مهجور باشد، یا 

پیوندهاي ورودي بسا  زیاد معروف نباشد، چه
هاي دیگر به آن داده شده  اندكي از پایگاه

كه حتمًا در این خدمات  براي این. باشد
كاوشي ظاهر شوید، ضروري است كه ابتكار 
عمل را به دست بگريید و بطور فعال پایگاه 

شدن ارسال  خویش را براي منایه و ملحوظ
 . كنید

خود خدمات كاوش از این مسئله استقبال 
ها به  ، چرا كه توفیق مايل آنكنند مي

ها  موجودیت آن. ها بستگي دارد ي آن اندازه
بستگي به درآمد ناشي از تبلیغات دارد، 

تعداد بازدیدكنندگان وابسته  كه خود به 
اگر قرار بر رقابت باشد، باید جامع . است
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ها  طور سریع، كارآمد، و كار با آن و مهني
 . ساده باشد

ي  ه نام مشا در مههحالت مطلوب این است ك
هاي اطالعاتي باشد، اما در حال  پایگاه

 پایگاه در حال فعالیت 2000حاضر بیش از 
شش تا هفت تاي اول،  در عمل، . هستند

هاي كاوشي را  هشتاد درصد فعالیت
ها متمركز  دربردارند، لذا اول برروي آن

اي و تا جایي  شوید، و با بقیه بصورت فله
دهد كار  مشا امكان ميكه امكانات و متایل 

هایي را كه  فهرست زیر اسامي آن. كنید
ترین و  یعين بزرگ(بطور عمومي بعنوان هبرتین 

اند،  پذیرفته شده ها  پایگاه) ترین شلوغ
تري كه  هاي مشخص مهراه با برخي از پایگاه

  :ارزش ارسال را دارند با هم مجع كرده است
 

Lycos Altavista 
Webcrawler Hotbot  
Opentext 
  

Infoseek  

Magellan Excite  

 هاي جهاني منایه

 NorthernLight 
Search UK 
  

Euroferret  هاي  منایه
بریتانیایي و 

 GOD اروپایي
  

UKplus 

MiningCo Yahoo!,Yahoo!UK هاي راهنما فهرست 
BUBL LookSmart 

نماي هاي راه فهرست
 بریتانیایي

UK directory  UK index  

 FreePint هاي دروخنطي خربنامه
  

Internet resource newsletter  

 
 راهگاه
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هاي كاوشي امروز در حال  بسیاري از منایه
 »راهگاه«. هاي وب هستند 1تبدیل به راهگاه

ممزوجي از اخبار، راهنما و منایه است كه 
ي  ي آغاز مهه  است كه  نقطههدف از آن، این

با وجود . هاي مربوط به وب باشد فعالیت
هاي كاوشي كه راهنماهایي را نیز  منایه

دو مسري براي تبلیغ دارید  منایند،  ارائه مي
اي، و دیگري فرورفنت  ـ یكي كاوش كلیدواژه

دهد كه   ميخ در زماني ر2فرور وي. در راهنما
شود  ا ميكاربر در سطح فوقاني وارد راهنم

و از طریق راهنماهاي فرعي گوناگون، 
كند و آنقدر رو به  ها را دنبال مي انتخاب

رود كه ـ  رود تا ـ امید مي پایني فرو مي
باالخره به پیوندي مربوط به پایگاه مشا 

 . برسد
 هاي بریتانیایي نگارش

با گسرتش وب، بسیاري از خدمات كاوش 
.  هستندمنودن حمتواي پایگاه خود سرگرم حملي

مهگي » !یاهو«و » اكسایت«، »اینفوسیك«
هاي بریتانیایي از خدمات  داراي نگارش

هاي حملي 3خویش، مهراه با كارمندان و خدمتگر
تر به حمتواي خاص  هستند، كه دسرتسي ساده
از آجنا كه این . كند بریتانیا را فراهم مي

 جهاني  تر از پایگاه ها مبراتب كوچك پایگاه
د، نیل به جایگاهي باالتر در باشن مادر مي

براین، این  اضافه. تر است این خدمات ساده
ها منابعي را به خدمات حملي  حقیقت كه آن

اند به این معنا است كه به  ختصیص داده
___________________________________________________________ 
1. portal  
2. drill-down  
3. server  
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هاي   شدن در پایگاه هاي فهرست درخواست
. توانند پاسخ دهند تر مي بریتانیایي سریع

 شده به هاي اضافه جالب این كه پایگاه
نگارش حملي به پایگاه جهاني هم اضافه 

شوند، و بدین ترتیب مسري ورود قابل  مي
 . آورند دسرتسي را فراهم مي

 1موتورهاي ممتاز كاوش
درصد 
 فراگريي

درصد  موتور كاوش
 فراگريي

 موتور كاوش

46 Yahoo.com 8/5 Hotbot.com 
8/25 Excite.com 1/5 LookSmart.com 
8/24 Infoseek.com 5 WebCrawler.ocm 
9/20 Altavista.com 9/4 Snap.com 
9/19 Lycos.com 9/4 Goto.com 

 
به این » درصد فراگريي«اعداد مربوط به 

از كاربران بررسي شده از % 46معنا است كه 
استفاده » اكسایت« درصد از 8/25و » !یاهو«

این بررسي مربوط به كاربران در . اند كرده
هاي  یجه، یافتهخبش جتاري است و در نت

كنندگان دانشگاهي و شخصي ممكن است  استفاده
 . كمي متفاوت باشد

 »!یاهو«
 عمومي است كه  ترین پایگاه مهم» !یاهو«

یقینًا . باید نام خود را در آن وارد كنید
هاي مشخصي از نظر موضوعي هستند كه   پایگاه
اما خباطر , ترند هاي خاصي مربوط به خبش

مهچنان » !یاهو«م موجود، تعداد فراوان اقال
با این مهه . باشد ترین راهنما مي مهم

___________________________________________________________ 
1. Source: Media Metrix (www.mediamatrix.com) report of % Reach for 

Search Services, August 1998 

http://www.mediamatrix.com)
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از چندجنبه از دیگر خدمات كاوش » !یاهو«

 . پیشرو متفاوت است
كه یك راهنما است و نه یك  اول این

این بدان معنا است كه ساختار حمتوا . منایه
اي  بسیار متفاوت است، و در قالب جمموعه

اصلي و فرعي هاي  مراتيب از راهنما سلسله
شود كه از طریق آن، كاربر  نگهداري مي
كند و با فرور وي به درون  راهیابي مي

. رسد چندین الیه به اطالعات موردنیاز مي
» !یاهو«كه اگر چه در پایگاه  دوم این

ابزاري براي كاوش وجود دارد، اما كاوش، 
اي منت كامل نیست ـ بلكه یك  كلیدواژه

به عبارت . ابزار كاوش در فهرست است
كاوید ركورد كتابشناخيت  چیزي كه مي دیگر، 

و نه منت  مربوط به یك پایگاه خاص است، 
, كه سوم این. كامل حمتواي آن پایگاه

ها هستند و نه به  پیوندها به پایگاه
پیوندها تقریبًا مهیشه مشا را . صفحات مشخص
برند و از  ي خانه یك پایگاه مي به سراصفحه

دها را تا رسیدن به اطالعات آجنا باید پیون
ها، مشا  در منایه. موردنظر دنبال كنید

. شوید ي مربوطه هدایت مي مستقیمًا به صفحه
كه، توسط نريوي انساني ـ و نه  چهارم این

این امر آن . شوند رایانه ـ  گردآوري مي
كردن  اي براي اضافه را بعنوان وسیله

اطالعات به پایگاه اطالعاتي 
و تاحدودي كندتر ـ  ذیرتر ـ ناپ بیين پیش
ي  ي نكته ي پنجم، كه دنباله نكته. كند مي

ها قبل از  كه پایگاه این قبلي است، 
شدن به پایگاه از بابت كیفیت مورد  اضافه

هاي   درصد پایگاه50تا . گريند بررسي قرار مي
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شده به یاهو اصال  به پایگاه اطالعاتي  ارسال
ال  خباطر شوند؛ این امر احتما اضافه مني

طراحي بد، حمتواي ضعیف یا انتخاب نامناسب 
 .ي موضوعي است زمینه

شدن در پایگاه اطالعاتي  رو پذیرفته ازاین
  تر است ؛ مستلزم تالش و ممارست بیش» !یاهو«

با این وجود ترافیك حاصله بدان معنا است 
كه اكثر طراحان وب به این تالش بعنوان 

پرداخنت را كنند كه ارزش  قیميت نگاه مي
پذیرند  اگر چه پایگاه ضعیفي را مني. دارد

ي كیفیت باید رعایت شود ـ اما  ـ آستانه
دادن به فرایند  یك راه كلیدي براي شتاب

 مادر،  جاي ارسال به پایگاه به: وجود دارد
توانید پایگاه خویش را از طریق یك  مي
ارسال » یوكا!یاهو«شده مثل  ي حملي»!یاهو«

تر  ا كه از این طریق، فشار كماز آجن. كنید
مهني . تر است  زمان پذیرش عمومًا كوتاه است،

ي خاص شهرهاي »!یاهو«امر در مورد دوازده 
» Yahoo! Get Local«ایاالت متحده، حتت پیوند 

 . كند صدق مي
 )راهنماي جهاني (1»!یاهو«

 )صفحه ن ه (هفتصد هزار پایگاه 
ش ممكن است تا ش» !یاهو«اضافه شدن به 
» یوكا!یاهو« اگرچه  هفته زمان بربد،

این . تر است احتماال  دو تا سه برابر سریع
رو در  یك راهنما است نه یك منایه، ازاین

ها با توصیف و  ها، فقط كلیدواژه كاوش
عنوان پایگاه، به مهان صورتي كه در فرم 

اند تطبیق داده  ارسال شده» !یاهو«
دمات یك خ» !یاهو«از آجنا كه . شوند مي

___________________________________________________________ 
1. www.yahoo.com 

http://www.yahoo.com
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 یك منایه، فقط ن هها است و   فهرست پایگاه

سطح فوقاني یك پایگاه یا راهنماي عمده 
ارسال از طریق یك . را برایش ارسال كنید

خواهید در آن ذكر  اي كه مي فرم، در صفحه
هاي  فهرست» !یاهو«. گريد شوید صورت مي

هاي   آورندگان پایگاه مربوط به فراهم
  . . .)، و Tripod،  GeoCitiesاز قبیل (رایگان 
ها بصورت الفبایي مرتب  فهرست. پذیرد را مني

 Aardvarkرو مثال  انتخاب ازاین. شوند مي
Informationبسا نام هبرتي نسبت به   چهZsa Zsa 

Research باشد . . . 
 : هاي شایان ذكر دیگر پایگاه

 )اي راهنماي دروازه (1»پیناكس«
 كاوش خود یك خدمات خودي به» پیناكس«

اي مناسب براي دسرتسي به  نیست، بلكه نقطه
كه بسیاري از  ي موضوعي ممتاز است   دروازه33
هاي  ي كتاخبانه برنامه ها بعنوان  آن

براساس . اند  تولید شده الكرتونیكي
 هر راهنما كه  هاي عمومًا دانشگاهي، عنوان

براي فعالیت مشا مناسب باشد، مهاجنایي است 
ها باید  ارسال. رار بگريیدكه باید در آن ق

براساس دستورالعمل خاص هر راهنماي 
 . موضوعي، براي آنان ارسال شود

 )اي دروازه راهنماي  (2»ماینینگ كمپاني«
» پیناكس«اي  نسبت به راهنماي دروازه

 500بیش از  تر است، و با  ساختاریافته
راهنما كه توسط متخصصني موضوعي اداره 

___________________________________________________________ 
1. www.hw.ac.uk/libwww/irn/pinakes/pinakes.html 
2. www.miningco.com 

http://www.hw.ac.uk/libwww/irn/pinakes/pinakes.html
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ایت رقابت با شوند، هدف آن در  مي
ارسال با پست الكرتونیكي به . است» !یاهو«

رو یك  شود ـ ازاین مالك راهنما اجنام مي
 . تر الزم است برخورد شخصي

 شدن هاي فهرست دیگر پایگاه
هاي فهرست راهنما وجود  مشاري از پایگاه

هاي مرتبط را  دارند كه متامي ارسال
 و 1»یوكادایركتوري«پذیرند ـ مثل  مي
تر عمل  گزینشي» !یاهو«. 2»اایندكسیوك«
شده را  فهرست این راهنماهاي حملي. كند مي
یافت، و ممكن » !یاهو«توان در ساختار  مي

 . است مربوط به خبش یا كشور خاصي باشند
 معركه است/ چه چیزي تازه 

 What's«هاي خمتلف  خود را به فهرست» میم«
New « و»What's Cool « گر البته ا (ارسال كنید

) Cool(یا معركه ) New(كنید تازه  فكر مي
ها  شدن در یكي از این فهرست مطرح). است
تواند آهنگ بازدیدكنندگان را به حنو  مي

 هرچند كه ِصرف ارسال،  بارزي افزایش دهد،
شدن به فهرست نیست ـ  به معناي افزوده

بنا به (بودن باید »معركه«تصور مشا از 
 وب در با تعریف یك متخصص) شایعات

 .خبواند كالیفرنیا 
 »میم«ارسال  خدمات 

این خدمات كار ارسال را، با درجات 
خدمات . دهند متغريي از كارآیي، اجنام مي

 اما خدمات  واقعًا كارآمد البته خرج دارد،
ي شروع،  رایگان نیز شاید بعنوان نقطه

با این حال . ارزش استفاده را داشته باشد
___________________________________________________________ 
1. www.ukdirectory.com 
2. www.ukindex.co.uk 

http://www.ukdirectory.com
http://www.ukindex.co.uk


  

  
   » میم«ارسال 
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ارهاي خودكار هاي اصلي ابز یكي از عیب

رایگان این است كه بندرت تفاوت بني 
مقتضیات گوناگون موتورهاي كاوش را در 

یكي ممكن است خواستار توصیفي : گريند نظر مي
باشد كه از دوازده كلمه جتاوز نكند؛ 

 .دهد تر را مي ي توصیف طوالني دیگري اجازه
 2»1ایزي سامبیت«
 3»!ایت- سامبیت«
 4»برادَكسِتر«

جویي در  ایل منت براي صرفهاجياد یك ف
 زمان

هاي  در هنگام ارسال پایگاه به منایه
كاوش یا راهنماها، معموال  نیاز به پركردن 

ها  اكثر این فرم. یك فرم دروخنطي دارید
رو  كنند، ازاین اطالعات یكساني را طلب مي

ین اطالعات از قبل، كاري اكردن  آماده
 منطقي است ـ این امر در درازمدت موجب

ي توصیفي  شود و ارائه جویي در زمان مي صرفه
این . كند منسجم از پایگاه مشا را تضمني مي
آماده , اطالعات را بصورت یك فایل متين 

هاي ارسال،  براي كپي و چسباندن در فرم
نگهداري كنید ـ این اطالعات را مهواره 

 . روزآمد كنید
اطالعاتي كه نیاز دارید نوعًا شامل 

  :اهد بودموارد زیر خو

___________________________________________________________ 
1. Easy Submit  
2. www.scrubtheweb.com/abc/promo.html 
3. www.submit-it.com 
4. www.broadcaster.co.uk 

http://www.scrubtheweb.com/abc/promo.html
http://www.submit-it.com
http://www.broadcaster.co.uk
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، 15توصیف خمتصري از پایگاه مشا در  •
  كلمه؛ 50 و 25

كه ارسال  ) صفحاتي (اي  صفحه» میم« •
 كنید؛ مي

 ها؛ اي از كلیدواژه جمموعه •
 نام پایگاه؛ •
 نام سازمان؛ •
 نام متاس؛ •
 نشاني پست الكرتونیكي؛ •
 منابر؛/ هاي تلفن نشاني و مشاره •
افراد یا خبش خماطب براي حمصول و  •

 .دنظر مشاخدمات مور
ي خدمات خواستار متامي این جزئیات  مهه

كم خبشي از  ها، دست نیستند، ويل اكثر آن
داشنت این  دست دم. ها را الزم دارند آن

اطالعات، در درازمدت در وقت و كار مشا 
جویي خواهد كرد ـ خبصوص اگر بنا  صرفه

بار جمددًا  دارید كه هر ماه یا هر دوماه یك
 طیفي از خدمات ارسال پایگاه خویش را به

 . كنید



 

 
 
 
 

  برقراري پیوندها.5
 پیوندهاي دوجانبه

به ارزش » پیوندهاي مرتبط«ي  یك صفحه
این ارزش را با : كند پایگاه مشا اضافه مي

هاي پیوندشده  درخواست از صاحبان پایگاه
ي  براي قراردادن یك پیوند برگشيت در صفحه

شید خاطر داشته با به. آنان افزایش دهید
كه این یك لطف است، نه اجبار؛ نباید 
اصرار بورزید، اما اگر بتوانید نشان 
دهید كه حمتواي پایگاه مشا در ارتباط 

و نه در (مستقیم با بازدیدكنندگان آنان 
آنگاه  است،  ) رقابت مستقیم با آنان

برقراري پیوند متقابل بني دو پایگاه 
ها یا به  پیوند از پایگاه. سودمند است

هایي كه خود داراي ترافیك باال، و   ایگاهپ
ي »پیوندها«ي خود داراي صفحات  نوبه به

خوبي هستند جریان ترافیك پایگاه مشا را 
این صفحات اگر خوب . هببود خواهد خبشید

انتخاب شوند، بازدیدكنندگان شایسته و 
كنند كه فعاالنه  اي را نیز جلب مي باانگیزه

 هستند كه مشا در جستجوي اطالعات و خدماتي
 . دهید ارائه مي
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ي نسيب سازمان مشا و فعالیت آن  اندازه
ممكن است بر توفیق این رهیافت مؤثر باشد 
ـ یك تاجر یا هوادار حملي اشربه، ممكن است 
به خدمات سفارش یك شراب خاص یا یك 

 وب مشخص، پیوندي داشته باشد، اما  پایگاه
انه بین انتظار یك پیوند دوجانبه، كمي خوش

سان هم بسیاري از خدمات  مهني به. است
ي  كتاخبانه مثال  ـ  رساني كوچك، به ـ  اطالع

كه  بدون این بریتانیا پیوند خواهند داشت، 
واقعًا انتظار یك پیوند متقابل را داشته 

سواي ادهاي ملي، مفیدترین . باشند
هایي هستند كه  ها براي پیوند، آن پایگاه

ي هستند یا به حمتواي یا داراي حمتواي خوب
اگر پایگاه وب مشا . دهند خوبي دسرتسي مي

ها ـ احتماال   داراي حمتواي مفیدي باشد، آن
 .ـ خواستار دادن پیوند به مشا خواهند بود

  ي یك پیوند به پایگاه باید از عرضه
ها به مشا  دیگر فقط با این شرط كه آن

ها به  یا آن. پیوند بدهند، احرتاز جویید
ايف براي پیونددادن خوب هستند یا حد ك

این امر از درخواست پیوند دادن . نیستند
كامال  جمزا است، اگر چه وجود یك پیوند از 

ها ممكن است از دیدگاه   مشا به آن پایگاه
 .ي خوبي باشد آنان، نشانه

 كار را ساده كنید
تر بگريید، اقبال  هرچه كار را ساده

يب به مشا  مناس تري دارید كه پایگاه بیش
اي اجياد كنید  صفحه. پیوندي را برگشت دهد

منت پیوند، » ال ام تي اچ«كه در آن، كد 
در این صورت تنها كاري كه . هویدا باشد

كردن و  پایگاه دیگر باید اجنام دهد، كپي
نیز . ي خویش است چسباندن آن كد در صفحه
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ي   به اندازه1توانید یك تكمه یا بريق مي
 كنید، و باز كدهایي را استاندارد اجياد

هنگامي كه . كه باید كپي شوند ارائه كنید
یك پیوند بالقوه را با پست الكرتونیكي 

 كد را در منت اصلي نامه  كنید، ارسال مي
اي  قرار دهید و مانند مثال زیر، به صفحه

  توان تصاویر را از آن كپي كرد، كه مي
 .ارجاع دهید
ند به هاي الكرتونیكي هدفم نامهارسال 

تواند بسیار  هاي مناسب مي صاحبان پایگاه
نامه را با كمي تعریف و . اثرخبش باشد

متجید از پایگاه وب آنان آغاز كنید، ربط 
پایگاه خویش را توضیح دهید و با دعوت به 

 .اجياد پیوند، نامه را به امتام برسانید
  

Dear Site Owner, 

I recently found your excellent site, and would like to invite you to 
link to the AskAtTheDesk site. I think our services would be of 
interest to your site's visitors, and I would be happy to place a link 
on our related links page to your site. 

To insert the link please copy the following code: 

<a href="http://www.askatthedesk.co.uk">  

<img src=http://www.askatthedesk.co.uk/graphics/button.gif border 
=o height=40 width=80 

alt="AskAtTheDesk Information Services" ></a> 

or for a simple text link: 

<a href="http://www.askatthedesk.co.uk"> Ask At The Desk 
Information Services</a> 

___________________________________________________________ 
1. banner  

http://www.askatthedesk.co.uk
http://www.askatthedesk.co.uk/graphics/button.gif
http://www.askatthedesk.co.uk
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Many thanks, 

Ask At The Desk Information Services  

http://www.askatthedesk.co.uk/ 

 
پیشتاز كاوش اكنون  هاي اكثر ماشني

توانید  كنند كه مي اي را ارائه مي صفحه
ها را  اي آن هاي حماوره كدهاي مربوط به جعبه

 و در صفحات خود بچسبانید، و به كپي كنید
كنندگان خویش را قادر  این ترتیب بازدید

ي مشا آغاز  سازید كه كاوشي را از صفحه
ها این كار را به یك دلیل  این ماشني. كنند

هر چه كاري : دهند بسیار ساده اجنام مي
تري آن را اجنام  تر باشد، افراد بیش ساده

ه مشا این خدمات براي پایگا. خواهند داد
ي آنان روشن  اما انگیزه بسیار مفید است، 

آمد آنان بر آگهي استوار  در. پول: است
تر  هر چه تعداد بازدیدكنندگان بیش. است

تر خوششان  دهندگان آنان بیش آگهي باشد، 
 . پردازند تري مي آید ـ و پول بیش مي

مهني اصل در مورد پایگاه مشا هم مصداق 
هرچه . د یا نهدارد، چه درآمد مطرح باش

تر  این احتمال بیش تر كنید،  كار را ساده
خواهد شد كه پیوندهایي به پایگاه مشا 

پیوندها باعث ترافیك پایگاه . اجياد شوند
تر، یعين این ترافیك  بسا مهم شوند، و چه مي

. هایي با عالیق مرتبط اجياد شوند  از پایگاه
بازدیدكنندگاني پیدا  دیگر،  عبارت به
ي موضوعي، حمصوالت و  د كه به زمینهكنی مي

 . مندند خدمات مشا عالقه
 پیوندهاي راهنما

http://www.askatthedesk.co.uk/
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مفید است اگر كمي وقت بگذارید و به 
 خویش  هاي گذاري مرور فهرست و نشانه

اي  بپردازید تا ببینید چه منابع دروازه
در خبش مشا وجود دارند، و چه پیوندهایي در 

اید پایگاه خویش دارند ـ و آیا مشا هم ب
بدیهي است كه . ها ملحوظ شوید یا نه در آن

ها   خماطبان موردنظر مشا به این پایگاه
رو مهم است كه هر  مند هستند، ازاین عالقه

. ها دیده شوید جا ممكن است در این پایگاه
هاي صنفي،  اي، اجنمن هاي حرفه سازمان

هاي موضوعي   دروازه هاي حتقیقاتي، كنسرسیوم
ر فهرسيت كه براي درخواست ـ مهه باید در صد

 .پیوند دارید قرار گريند
و » 1یوزنت«ي  هاي مباحثه متاس با گروه

پست الكرتونیكي نیز ـ البته با رعایت 
ي شروع مفیدي  قراردادهاي هر گروه ـ نقطه

. براي شناخت موارد موثر در آینده است
ي قبلي و ناجبا ممكن  هاي بدون پیشینه پیام

 اما  ر برداشته باشند،است برآیندي منفي د
مند با  هاي متخصصان عالقه اگر از این گروه

توانند دسرتسي به  دقت استفاده شود مي
ها را  ي مفیدي از پیوند به پایگاه جمموعه

شاید یك پیام مؤدبانه و . فراهم كنند
 كه در آن براي اجياد پیوند به  »ریا بي«

هاي مفید، درخواست راهنمایي شده  پایگاه
 اظهار نظرات مفید و مثبيت را درپي باشد،

 .داشته باشد
 2»رینگ وب«

___________________________________________________________ 
1. USENET  
2. www.webring.com 
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اي ساختاریافته از  سامانه» رینگ وب«
هاي  پیوندهاي دوجانبه است كه به پایگاه

دهد كه  وب كه عالئق مشابه دارند امكان مي
ها اجياد كنند تا  یي از پایگاه»ها حلقه«

راه سریع و كارآمدي را براي یافنت حمتوا، 
این روش . یدكنندگان عرضه كنندبه بازد

مفیدي براي تقویت ترافیك پایگاه، و 
 .شدن است دیده

بیش از هجده هزار حلقه، نزدیك به 
دویست و پنجاه هزار پایگاه را به هم 

اندازي یك حلقه  براي راه. اند پیوند داده
سپس هر . حداقل پنج پایگاه مهسو الزم است

 را ي خود پیوندي پایگاه در پایني صفحه
كند كه بازدیدكننده را به  اضافه مي

شق دیگر این . برد حلقه مي» بعدي«پایگاه 
است كه بازدیدكننده به فهرست پنج پایگاه 

هاي موجود در  ي پایگاه بعدي، یا فهرست مهه
حلقه مراجعه، و خودش مسري را انتخاب 

بعنوان یك مدیر پایگاه وب، ممكن است .كند
شدن بگردید، یا اي براي عضو به دنبال حلقه

هاي  تصمیم گرفته باشید براي پایگاه
رساني فعال در خبش موضوعي خود یك  اطالع

یك  راهربد بالقوه . حلقه اجياد كنید
اي بپیوندید  سودآور این است كه به حلقه

اندازي كنید كه اعضاي  اي را راه یا حلقه
هایي باشند كه پیش از  دیگر آن، پایگاه

به این . اند یي بودهاین داراي ترافیك باال
به . برید طریق از پروفایل باالي آن نفع مي

هرحال هدف اصلي، دستیابي به یك جریان 
 . ورودي خالص ترافیكي است
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 1»لینك لوپ«

شباهت » رینگ وب«اگر چه به » لینك لوپ«
كند از  دارد، اما رویكردي كه ارائه مي

تري را دربردارد كه در  حلاظ كیفي كنرتل بیش
فقط هفتاد حلقه و دوهزار پایگاه آن، 

اند و  ها جتاري اكثر این پایگاه. موجود است
شوند و مرتبًا   مي2ها از قبل غربال ي آن مهه

 .گريند مورد مقابله و بررسي قرار مي
 تشویق فعاالنه

ها و پیوندها دو روي یك  گذاري نشانه
صرفًا پیوندي است » گذاري نشانه«. اند سكه

شود،  ازدیدكننده ذخريه ميي ب كه در رایانه
خاطر موجب  مهني براحيت قابل دستیابي است و به
تشویق . شود تكرار در بازدیدها مي

 و  گذاري پایگاه بازدیدكنندگان به نشانه
هاي ساده به این معنا  ي دستورالعمل ارائه

ها افزایش  است كه احتمال بازگشنت آن
البته بعضي از افراد صرفًا . یابد مي

كنند  آوري مي هاي حجیمي از نشانه مجع فهرست
شده را مورد  هاي فهرست وقت هم صفحه و هیچ

اما حضور در  دهند؛  بازدید جمدد قرار مني
كردن یك  ها، صرف كمي تالش براي اضافه یافته

اي به پایگاه را توجیه  صفحه منت كوتاه یك
این صفحه ممكن است شبیه طرح كلي . كند مي

 :زیر باشد
Bookmark This Site 
If you want to make sure you can always get to where you want to  
- SkAtTheDesk – then be sure to bookmark AskAtTheDesk or add 
___________________________________________________________ 
1. www.looplink.com 
2. filtering  

http://www.looplink.com
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us to your Favourites. You can press control-D to do this with most 
browsers. Alternatively, you can use the following methods: 

Netscape Users - You should see the following menu options at the 
top of your Netscape screen: File, Edit, View, Go, Bookmark . . . 
etc. Click on Bookmark and then click on Add Bookmark. That's it! 
Next time you want to get somewhere you want to in 
AskAtTheDesk, you can simply go to the Bookmarks menu and 
click on AskAtTheDesk. 

Microsoft Internet Explorer Users – You should see the following 
menu options at the top of your screen: File, Edit, View, Favourites 
. . . etc. Click on Favourites and then click on Add To Favourites, 
now you should see a requester pop up. Click on the Add button 
near the lower right hand corner of the requester. That's it! Next 
time you want to get somewhere you want to in AskAtTheDesk, 
you can simply go to the Favourites menu and click on 
AskAtTheDesk. 
If you use another browser, please use the online help to use the 
bookmark service. 

 
 سنجش پیشرفت

هایي كه درخواست  از آن دسته از پایگاه
طور  اید و مهني پیوند برایشان ارسال كرده

هایي كه از مشا تقاضاي پیوند به خود  آن
دار یا فهرست ترازي نگهداري اند، منو كرده
توانید براي شناسایي  مشا مي. كنید

اند دست  هایي كه به مشا پیوند داده پایگاه
اي  داراي گزینه» هاتبات«: به جستجو بزنید

در منوهاي خویش براي این كار است؛ در 
باید از گفتمان كاوشي زیر » آلتاویستا«

 : استفاده كنید
ac.uk.مشا پایگاه+www. 
.ac.ukمشا پایگاه.-url:www 
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» میم«عبارت فوق، متامي مواردي را كه 
مربوط به » میم«مشا در آن ذكر شده، غري از 

. دهد خود پایگاه مشا را مورد كاوش قرار مي
هاي  مشا باید ـ در صورتي كه به گزارش

ي خدمتگر كه جزئیات متامي  رایانه
 مشا را ثبت  بازدیدكنندگان از پایگاه

دهندگان   دارید ـ ارجاعكند دسرتسي مي
هاي آماري پایگاه خویش  شده در گزارش فهرست

رسم منودار رشد تعداد . را بررسي كنید
پیوندهاي ورودي باید یك منحين صعودي به 

. صورت، باید كار كنید درغرياین دست دهد ـ 
كردن نشاني پست الكرتونیكي مدیر  فهرست

 هاي پیوندیافته به مشا، یك هریك از پایگاه
آورد كه براي  فهرست پسيت ختصصي را فراهم مي

هاي جدید پایگاه مشا به آنان  اعالم ویژگي
ي اعالنات  توانید در باره مثال  مي: مفید است

هاي تبلیغي مشرتك، مذاكره  خاص یا فعالیت
 . كنید



 

 
 
 
 

 الكرتونیكي  تعامالت پست. 6
 و بازاریابي با اجازه

عنوان یكي از خصوصیات كلیدي اینرتنت ب
ي ارتباطي، تعاملي است كه فراهم  یك رسانه

تري در پایگاه  هر چه تعامالت بیش. كند مي
اي كه بني پایگاه و  وارد شده باشد، رابطه
. تر است شود بیش خماطبانش اجياد مي

ي پیام  كننده بازدیدكننده تنها یك دریافت
این امكان هست ـ وباید ـ كه . نیست

 و پایگاه وب گفتماني بني بازدیدكننده
ها،  خوردها، پرسش باز: وجود داشته باشد

سفارشات، مسريهاي متغري، تعامالت با 
سازي  ها، شخصي هاي اطالعاتي، بازي پایگاه

ها، دیدار از  ي این ویژگي حمتوا ـ مهه
پایگاه را به چیزي فراتر از صرفًا خواندن 

هر . كنند ي منایشگر تبدیل مي منت برروي صفحه
ار هبرت باشد، احتمال بازگشت چه این دید

ي  این یك رابطه. تر است بازدیدكننده بیش
بازاریابي است ـ اجياد جریاني دوطرفه از 

 .افزاید ارتباط كه به ارزش بازدید مي
توان در یك  تعامل را به چند طریق مي
توان حمتوا را  پایگاه وب وارد كرد؛ مثال  مي
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شر بصورت پویا از یك پایگاه اطالعاتي منت
 یا ابزارهاي حماسباتي دروخنطي ارائه  كرد،

وجوي دروخنطي اجنام  كرد تا بتوان با آن پرس
 پست   یا از یك یا چند ابزار داد،

هدف، هم اجياد ترافیك . الكرتونیكي هبره جست
جدید و هم تشویق مراجعان به دیدار جمدد 

ابزارها و خدماتي كه در زیر ذكر . است
هایي را  ـ برخي آگهياند رایگان هستند  شده

كنندكه با خریدن  به صورت بريقي درج مي
را  ها  توان این آگهي مي) Pro(اي  ي حرفه نسخه

ها و منابع  توانید مهارت نیز مي. حذف منود
ها،  فين را به دست آورید و با نوشنت برنامه

استفاده . این كارها را خودتان اجنام دهید
و با از خدمات رایگان معموال  براحيت 

پركردن یك تقاضانامه در وب، و سپس تنظیم 
چند پارامرت قبل از دریافت پیوند مربوطه 

براي درج در صفحه، » ال ام تي اچ«یا كد 
 .شود اجنام مي

مفهوم جدید ـ یا حداقل اصطالح جدید ـ 
» حق انتخاب« یا  »بازاریابي بااجازه«

اكثر كاربران اینرتنت میل به دریافت . است
دردخنور ندارند و از  الكرتونیكي بههاي  نامه

نامیده » SPAM«ها كه  این قبیل نامه
هاي  فرستادن نامه. آید شوند بدشان مي مي

ي  الكرتونیكي ناخواسته اغلب ممكن است نتیجه
براي پرهیز . بازاریابي منفي داشته باشد

توان از  ي منفي، مي از این نتیجه
، بازدیدكننده درخواست كرد كه انتخاب كند
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دیگر داوطلب پیوسنت به یك فهرست  عبارت به 
اگر . نگاري یا گروه مباحثه شود نامه

ي یك تصمیم مثبت  اي در نتیجه خربنامه
دریافت شود، احتمال به هدف نشسنت آن 

صورت  تر از زماني است كه به مبراتب بیش
یا براي اشخاصي ارسال , تصاديف ارسال شود

 دیگر هاي گردد كه نشانیشان را از راه
اگر بازدیدكنندگان . اید دست آورده به

كنید،  شده را در یك فهرست وارد مي نام ثبت
 . خواهید چكار كنید كامال  توضیح دهید كه مي

  
ابزارهاي بازاریابي تعاملي پست 

 الكرتونیكي
 1»یادآور میم«

ها  براي آن دسته از صفحاتي كه حمتواي آن
یك فرم كند، درج  اي مي مالحظه تغیري قابل

تواند بعنوان حمركي براي  مي» 2یادآور میم«
این خدمت رایگان، . ي جمدد عمل كند مراجعه

یك پیام الكرتونیكي سه تا چهار خطي براي 
كند و وي را از تغیري در  مشرتك ارسال مي

» میم«صفحاتي كه به آن عالقه دارد آگاه و 
استفاده از چنني . كند مربوطه را ارائه مي

___________________________________________________________ 
1. www.netmind.com 
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تر است   آن دسته از صفحات مناسبخدميت براي
ها هرچندگاه یك بار، تغیري  كه حمتویات آن

ي  كند؛ صفحاتي از قبیل صفحه چشمگريي مي
ي مطبوعاتي، فهرست خدمات، صورت  اطالعیه

در مورد صفحاتي كه . ها و ساعات كار قیمت
كنند، پیام الكرتونیكي  هر روز تغیري مي

د باشد، كه مفی یادآور روزانه، به جاي این
كد » 1مایند نت«شركت . آزاردهنده خواهد بود

، و چند ابزار دیگر مربوط به »ال ام تي اچ«
 . كند این خدمت را  ارائه مي

شده  رمز ارائه , براي اجياد این فرم ساده
بازدیدكنندگان :  را كپي كنید و بچسبانید

بر ارزش  روزشدن صفحه، عالوه مشا در هنگام به
كنند كه  ري دریافت ميافزوده، یك یادآو

 .انگیزد آنان را براي بازگشت برمي

 
 

 فهرست مباحثه
میزباني یك فهرست مباحثه، 

هاي  كند كه پرسش بازدیدكنندگان را قادر مي
بسا بعنوان  مشرتك را در میان بگذارند و چه

اي از  یك گروه كاربر، یا بعنوان شبكه
 از این  .بازدیدكنندگان مهفكر عمل كنند

___________________________________________________________ 
1. NetMind  
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ي خصوصیات  توان براي حبث در باره يامر م
اي  ي خدمات خود، یا بعنوان وسیله پیشرفته

 امكانات و  ي مشكالت، براي حبث در باره
اضافات جدید، یا وقفه در خدمات هبره 

هاي  افزارهاي مدیریت فهرست نرم. بگريید
 بدون هیچ 1»ماژوردومو«مباحثه از قبیل 

حفظ . داي بطور گسرتده در دسرتس هستن هزینه
افزار فهرست مباحثات پست الكرتونیكي،  نرم

ها و عضویت فهرست را در  مشي كنرتل كامل خط
در خبش آموزش عايل . دهد اختیارتان قرار مي

ي اعضا در  نیز، به شرطي كه اكثریت عمده
توان از طریق  قلمرو دانشگاهي باشند، مي

هاي مباحثاتي را   فهرست  2»ِبیس مِیل«خدمات 
ي دیگر،  گزینه. زي و اداره كرداندا راه

استفاده از خدمات مبتين بر وب موسوم به 
 است، كه 5»ساز فهرست« یا 4»3فهرستكار«

ها را ارائه  خدمات رایگان میزباني فهرست
 .ند و براي اكثر مقاصد مناسب هستندنك مي

ي وب باید  تنها كاري كه یك بازدیدكننده
نیكي ي نشاني پست الكرتو اجنام دهد، ارائه

شدن به فهرست خربنامه، یا  براي اضافه
دریافت دستورالعمل كامل چگونگي شركت در 

 . فهرست مباحثاتي است
 خربنامه

___________________________________________________________ 
1. www.greatarticle.com/majordomo 
2. www.mailbase.ac.uk 
3. ListBot  
4. www.listbot.com 
5. www.makelist.com 
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هاي مباحثه  افزاري كه فهرست از مهان نرم
توان براي حتویل  كند مي اندازي مي را راه

با تغیري تنظیمات به . خربنامه استفاده كرد
بتوانید )  مشایعين (حنوي كه فقط صاحب فهرست 

توانید از   مي پیام بفرستید،
بازدیدكنندگانتان دعوت كنید تا براي 

اي كه مهواره آنان را در  دریافت خربنامه
جریان تغیريات و اضافات خدمات مشا قرار 

ي ماهانه  یك خربنامه. نام كنند دهد ثبت مي
 ،ي مفید دو نشانگر، سرنخ یا اطالعیه با یكي
ت مشا در صدر ذهن كند تا خدما كمك مي

. بازدیدكنندگان از پایگاه باقي مباند
رخدادهاي ویژه، مسابقات و دیگر اقالم 

توان به این حنو تبلیغ كرد و  خربساز را مي
 . آمیز و رایج است این امر بسیار موفقیت

 1»برامي بفرست«
ابزاري است كه توسط پست » برامي بفرست«

گران سلطنيت انگلستان اجياد شده و به پرسش
دهد با فشار یك تكمه، بسرعت به  امكان مي

رساني دسرتسي پیدا  حمصوالت و خدمات اطالع
كه از » برامي بفرست«افزار  نرم. كنند

قابل دریافت و » پایگاه وب پست سلطنيت«
هاي  كند تا فرم  به مشا كمك مي نصب است،

ها  این فرم. اندازي كنید تعاملي را راه
 و یك اقدام از پیش اطالعات مشرتي را ذخريه

ي اطالعاتي ـ را  شده ـ مثال  ارسال بسته تعیني
این ابزار رایگان باعث . ندنك آغاز مي

___________________________________________________________ 
1. www.mailme.co.uk 
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شود؛ به  شدن امر درخواست اطالعات مي ساده
كنندگان با سرعت و  این معنا كه بازدید

براحيت به اطالعات مورد نیاز خویش دسرتسي 
 .كنند مي پیدا

 1»ارجاعم بده«
فرمي را به مفیدترین » ارجاعم بده«

كند كه در  صفحات پایگاه وب مشا اضافه مي
شود دوستان  آن از بازدیدكنندگان دعوت مي

و مهكاران خود را از وجود منبع بسیار خوب 
بازدیدكننده  البته شاید . مشا مطلع كنند

  ,میل داشته باشد كه این كار را اجنام دهد
رروي زدن ب و این كار براحيت و فقط با كلید

یك تكمه و واردكردن نشاني پست الكرتونیكي 
این . شود یا چند خط دیگر اجنام مي. . . 

دهد كه بازدیدكنندگان  فرم به مشا امكان مي
را به نفع خویش و بعنوان مبلغان پایگاه 

توانید به این منظور  مشا مي. خود اجري كنید
اي بنویسید یا به پایگاه  برنامه

بروید؛ در آجنا به آنان » Deadlock Design«وب
ي كارها را بصورت خودكار  دهید مهه امكان مي

 .ـ و جماني ـ براي مشا اجنام دهند
 هاي امضا فایل

افزار پست الكرتونیكي  هاي نرم متامي بسته
دهند كه یك  به یك معنا به مشا امكان مي

این یك فایل . فایل امضا تعریف كنید
ي شخصي مشا  ي متين است كه برروي رایانه ساده

___________________________________________________________ 
1. deadlock.com/refer/ 
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هروقت كه مشا پیامي ارسال . شود ذخريه مي
طور خودكار به انتهاي  كنید، این منت به مي

كردن یك فایل  اضافه. شود پیام اضافه مي
و اطمینان (امضاي مفید به پست الكرتونیكي 

ي افراد در خبش یا سازمان مشا  از این كه مهه
بدان معنا است كه هر ) كنند مهني كار را مي

م مهچون یك پاداش تبلیغي كوچك عمل پیا
 معموال  یك آگهي یا توصیف یك خطي،  :كند مي

، نشاني پست الكرتونیكي و »میم«مهراه با 
 .نشاني پسيت
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هاي  مطالب و اطالعیه. 7
 مطبوعاتي

اي و  هاي جتاري، حرفه خبش بزرگي از رسانه
ي   هاي هر مشاره  نیاز دارند ستون،عمومي

خویش را از اخبار موردعالقه و مربوط به 
یك . خوانندگان یا مشرتكني خویش پر كنند

مطلب مطبوعاتي كه خوب طراحي شده باشد 
نگاراني كه براي پركردن فضا  راي روزنامهب

, شده زیر فشار هستند در ضرب االجل تعیني
انتشار یك . حكم عطیه و احسان را دارد

مطلب مطبوعاتي با طراحي بد، بالقوه مضر 
ي  است ـ نه تنها فرصيت را براي گسرتش دامنه

دهید،  پوشش یا جلب توجه مثبت از دست مي
ه خود در چشم بلكه عمال  از ارزش پایگا

این امر . كاهید اي مي مفسرین ماهر و حرفه
اي  هاي جتاري و حرفه بویژه در مورد رسانه

كه در آن، گرينده اگرهم واقعًا خربه نباشد، 
حداقل خصوصیات اصلي خبش مربوط را تشخیص 

 . كند خواهد داد، صدق مي
 ي وارسي اقدامات سیاهه

براي این كه مطمئن شوید كه مطلب 
تي مشا هبرتین كمك را به پایگاه مطبوعا
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كند، متام یا خبشي از پیشنهادهاي زیر را  مي
ها قواعد  به كار ببندید ـ برخي از آن

 اما  اند،  برخي اقدامات خوبي طالیي هستند،
 :دنا ها مستلزم توجه دقیق ي آن مهه

دار،  رسمو مطلب را به یك شخص اسم  .1
ي خبشي كه  ترجیحًا ویراستار یا نویسنده

  امید درج مطلب را در آجنا دارید،
ارسال كنید و آن را در هرنشریه فقط 

 .براي یك نفر ارسال كنید
تر  اندازي پایگاه، و مهم قبل از راه  .2

از آن، قبل از تاریخ انتشار به 
: ي كايف زمان در نظر بگريید اندازه

یك هفته یا  ها،  چندروز براي روزنامه
داقل یك ها، و ح نامه تر براي هفته بیش

بسیاري از جمالت . ها ماه براي ماهنامه
عمال  یك ماه قبل از چاپ و توزیع به 

از نشریاتي . شوند چاپخانه فرستاده مي
كه در نظر دارید بیش از یك بار 
برایشان مطلب بفرستید درخواست 

 . ي انتشاراتي بكنید برنامه
مطلب را كوتاه و موجز، و به سبك   .3

وان باید به خط عن. خربي هتیه كنید
ي كلیدي را ارائه  زبان ساده، یك نكته

آمیز را  اجياد شوخي یا طنز كنایه. كند
 . نگار بگذارید ي روزنامه بر عهده

اولني بند حتمًا باید داراي مجالت   .4
كوتاهي باشد كه به نكات برجسته 

ها  پردازند، نكاتي كه هركدام از آن مي
كننده یا اهلامبخش یك عنوان  فراهم
قول را در جاي  یك یا دو نقل. دباشن

ها براي یك  این. مناسب اضافه كنید
ي پركار، خوراك الزم براي  نویسنده
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نظر  اي را كه  به تبدیل مطلب به مقاله
ي شخصي نوشته  آید از روي یك مصاحبه مي

 . كند شده فراهم مي
هتیه مطلب را روي كاغذ عنوانداري   .5

كه در آن عنوان، جایگاه مطلب كنید 
عنوان یك مطلب مطبوعاتي، مهراه با ب

و در صورت لزوم، مهلت  (تاریخ هتیه 
 جزئیات ،در پایان. ، اعالن شده)چاپ

كننده  كامل متاس را بیاورید تا دریافت
امكان پیگريي حضوري یا تلفين را 

اي از  نیز در یك پاراگراف، مشه. بیابد
 . خدمت یا سازمان خویش ارائه كنید

ا به پایگاه خود مطالب مطبوعاتي ر  .6
هایي  برروي وب اضافه كنید ـ نویسنده
كنند  كه  حتوالت را فعاالنه فرابیين مي

دهند به جایي بروند كه بشود  ترجیح مي
منت را از آجنا كپي كرد و  در جاي 

وجود چنني امكاني را . دیگري چسباند
. بطور روشن در مطلب چاپي مشخص كنید
كه اگر این اطالعیه آنقدر مهم هست 

شدن به  ارسال شود، پس براي اضافه
درواقع ! پایگاه وب نیز مهم است

توانید با قراردادن خبشي حتت عنوان  مي
 به صورت  »ها اطالعات براي رسانه «

ي خود ـ حيت اگر  برجسته در سراصفحه
ي  این كار بصورت موقت در دوره

گريد، كار  اندازي خدمات صورت مي راه
 .ر كنیدت نگار را راحت روزنامه

نگاران را در  ي وارسي روزنامه سیاهه  .7
  چه، كسي،  چه: مد نظر داشته باشید 

 .وقت، كجا، چرا، چطور چه
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فراموش نكنید در این باره كه   .8
ي  شده چگونه پایگاه جدید یا بازطراحي

وب قرار است خدمات را ـ از منظر 
 .مشرتي ـ هببود خبشد، توضیح دهید

و . در یك، یا حداكثر دو صفحه  .9
را فراموش نكنید ـ آن را » میم«

بصورت برجسته و با حروف درشت، در 
 . جایي ذكر كنید

 : كرداحرتازوچیزهایي كه از آن باید 
مطالب مطبوعاتي مكرر كه رخدادهاي  .1

غريمهم را اعالم مي كنند ـ مشا كه 
خواهید مطالبتان مهه را به یاد  مني

 !كاغذ باطله بیندازد
في، حيت در الفاظ و اصطالحات صن  .2

اي، باید به حداقل  نشریات صنفي وحرفه
كه وجود این الفاظ  برسند ـ مگر این

الزم و حیاتي باشد، كه در آن صورت 
ي توضیحي كامل  نامه باید یك واژه

احرتاز  براي دو یا چند اصطالح غريقابل(
) ي كل یك فرهنگنامه ـ و نه به اندازه

 .ارا ئه كنید
بدون اجازه قول از اشخاص ثالث   نقل .3

به خاطر . ها ـ  یا بدون حيت آگاهي آن
ها احتماال  رغبيت  داشته باشید كه آن

ندارند كه ندانسته، بعنوان هبرتین 
 .مشرتي مشا از آنان نام برده شود

، خبصوص چند عالمت (!)عالمت تعجب   .4
اي  حرفه شود كه مطلب غري باعث مي(!!) 

 !!!به نظر آید
ز طریق اگر مطالب مطبوعاتي را ا  .5

ها  آن كنید،  پست الكرتونیكي ارسال مي
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 و مطمئن  را با پیوست ارسال نكنید،
هاي جبا  ها و فهرست شوید كه به نشاني

شوند ـ حلن مطالب نیز باید  ارسال مي
به حنوي باشد كه نوعي بازارگرمي براي 

مطالب مطبوعاتي كه : فروش تلقي نشود
شوند  از طریق پست الكرتونیكي ارسال مي

باید اطالعات مفیدي مشرده شوند و نه 
 . یك آگهي تبلیغاتي خودمنا

 اعالنات
هاي خربي  مشاركت فعال و جبا در گروه

ي پست  هاي مباحثه ي كاربران و فهرست شبكه
تواند نام مشا را در ذهن  الكرتونیكي مي

این اعالنات شاید . خماطبان، تازه نگه دارد
شدن   بدلبالفاصله به مشرتیان نرسند، اما با

به نامي آشنا نزد مهكاران خود در خبش 
مربوط، پروفایل مربوط به خود و به تبع 

 .دهید آن، خدمات خود را ارتقا مي
توانید با استفاده از خدمات كاوش  مشا مي

هایي كه   و استفاده از كلیدواژه1»دجانیوز«
ي   در صفحه<META>هاي  خواهید در نشانه مي

. اوشي اجنام دهیدوب خود استفاده كنید، ك
 كاوشي را 2»لیزت«طور با استفاده از  مهني

ي پست  هاي آتي مباحثه ي فهرست درباره
 .الكرتونیكي اجنام دهید

هاي خربي و  احتیاط الزامي است ـ گروه
هاي گستاخانه  هاي مباحثه معموال  آگهي فهرست

خواندن . دهند را مورد پذیرش قرار مني
رشیو به مشا هاي ارسايل قبلي در آ نامه

هاي  خواهد گفت كه چه وقت اعالنات و پیام
___________________________________________________________ 
1. www.dejanews.com 
2. www.liszt.com 

http://www.dejanews.com
http://www.liszt.com
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شوند ـ و آیا اصال   بازاریابي پذیرفته مي
شوند ـ یا توسط اعضا، جماز  پذیرفته مي

هرگونه پیام تبلیغي . شوند یا نه مشرده مي
هبرت است یا تاحدي زیر پوشش پاسخي به یك 
پرسش باشد ـ كه خود حمتاج كمي صرب است تا 

هاي مشخص، متناسب  ي اعضاي گروهآن را برا
 یا با احرتام و بعنوان یكي از ،كنید

 . رساني براي مهكاران ارسال شود مراكز اطالع
 اندازي روابط عمومي راه

اندازي یا گسرتش چشمگري پایگاه وب،  راه
 .فرصت خوبي براي بازاریابي عمومي است

ي یك رخداد و نه  مطالب مطبوعاتي درباره
به صورتي كه (یك پایگاه وب ي  دربارهفقط 

باید   را، )در ابتداي این فصل تشریح شد
هاي  براي مشرتیان بالفعل و بالقوه، رسانه

كنندگان،  اي مربوط، تامني صنفي و حرفه
ي فعال در  هاي مشاوره هاي صنفي و گروه اجنمن

این كار مهچنني .  خود ارسال كنید ي منطقه
كاربران دهد كه از  این فرصت را به مشا مي

خود براي بازدید از موقعیت فیزیكي خویش 
و آشنایي با دیگر موارد مصرف خدمات خود 

 . دعوت كنید
 هاي خربي رسانه

 اكنون هر هفته معتربهاي خربي  متامي جریده
ي فناوري یا اینرتنت  بار داراي یك ضمیمه یك

ها چند اعالن و  هر یك از این پیوست. هستند
 خدمات یا ي بررسي كوتاه در باره

اندازي  هایي كه اخريا در وب راه پایگاه
شاید الزم باشد . اند در خود دارند شده

اثبات كنید كه پایگاه مشا داراي چیزي 
اضافه ـ ضریب جمهول دست نیافتين ـ است تا 

ها ملحوظ شود؛  نام مشا هم در این پیوست
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ي ستون  اما ارزشش را دارد كه به نویسنده
تا نام مشا هم در برابر مربوطه اطالع دهید 
 . دوست قرار گريد چشم خماطبان اینرتنت

 
هاي موضوعي  جدول هفتگي پیوست

 1ها روزنامه
Innovations Sunday Times Sunday 
Network Independent Monday 
Interface Times Wednesday 
Connected Telegraph Thursday 
Online Guardian Thursday 

The Financial Times also has a regular Internet column 
 

 ي اینرتنيتها رسانه
جمالت عمومي اینرتنت نیز تعداد زیادي 

ي  بررسي و نقد و خربهاي كوتاه در باره
در اینجا هم، مثل مطالب . ها دارند پایگاه

مطبوعاتي، پایگاه مشا باید مربوط، جالب و 
این جمالت . درصورت امكان متفاوت باشد 

 :اند از ارتعب
• Internet Magazine  
• Net 
• Internet World 
• Internet Works 
• Internet Business 

این نشریات البته منبع خوبي براي 
طراحي و تبلیغ هستند ـ ببینید كه 

اند؛ آن را هبرت  پیشتازان بازار چه كرده
كنید یا آن را با خبش خاص خود انطباق 

 . دهید
___________________________________________________________ 

هاي  نامه ي جدول انتشار ویژه اي درمورد هتیه عنوان منونه به. 1
 )و.(مطبوعاتي آورده شده است
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 رساني ي كتابداري و اطالعها رسانه
اي، مطالب  در تعدادي از نشریات حرفه

 كوتاه، بسیار خربيمطبوعاتي بعنوان منابع 
تر را  هاي ختصصي اگرچه رسانه. یابند منود مي

باید خودتان مورد كاوش قرار دهید، 
هاي خبش اطالعات عمومي نیز منابع  رسانه

بالقوه سودمندي براي تبلیغات به حساب 
 Information World Review« ،»Library « :آیند مي

Technology«، »Managing Information«ي  ، و نشریه
»Updates «) ي دانشمندان  موسسه«مربوط به

اي هستند  كننده از منابع آگاه) »رساني اطالع
. گريند كه بطور گسرتده مورد مطالعه قرار مي

ي ختصصي در  عالقه هاي هم بسیاري از گروه
ي  موسسه«، )LA(» اجنمن كتابداري«

» اسلیب«و ) IIS( »رساني دانشمندان اطالع
داراي خربنامه و پایگاه وب خاص خویش 

یك تواند بعنوان  هستند و پایگاه مشا مي
 . مزیت متقابل بدانان اضافه شود

 ها ها، موسسات و سازمان اجنمن
ها طیفي از  تقریبًا در متامي فعالیت

ها هستند كه متعهد به محایت اعضا و  سازمان
ها و حتوالت  منودن آنان از اخبار،گرایش آگاه

رساني  خبش اطالع. ي مربوط هستند در زمینه
تا از این قبیل  تنهایي داراي چندده به

ي ختصصي كوچك  عالقه هاي هم ها ـ از گروه اجنمن
ها  املللي ـ است كه ده هاي ملي و بني تا گروه

ها، جمالت  خربنامه. گريند هزار عضو را دربرمي
هاي الكرتونیكي مهگي اهداف سودمندي  سانهو ر

جمامع فعال در . براي اعالنات مشا هستند
فهرست «توانید در  ي ختصصي خود را مي زمینه
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طور در   و مهني1»هاي بریتانیا راهنماي اجنمن
فهرست راهنماي اسلیب از منابع اطالعاتي «

 كه اكنون به ویرایش دهم 2»بریتانیا
خري اكنون شامل عنوان ا. رسیده، بیابید

هاي وب و پست الكرتونیكي در  نشاني
رو اگر  باشد؛ ازاین هاي خویش مي سرشناسه

خدمات اطالعاتي مشا در آن درج شده باشد، 
تر  مطمئنًا از این فرصت براي تبلیغات بیش

 . برید در مورد پایگاه خود استفاده مي
 چاپ هنوز امهیت دارد

را خود » میم«نشاني پست الكرتونیكي و 
ها،  به متامي مواد چاپي خویش اعم از سربرگ

ها، سفارشات،  تبلیغات چاپي، صورحتساب
هاي داخلي، كارت ویزیت، بروشور،  یادداشت

نیز مطمئن شوید كه . اضافه كنید. . . و 
متامي كارمندان ـ خبصوص تلفنچي ـ از 

جاي تعجب است كه با . جزئیات آگاه هستند
ه تلفن وآدرس، این مهه صفحات وب فاقد مشار
هاي چاپي و  به مهني اندازه هم سربرگ

تبلیغات چاپي، فاقد نشاني پست الكرتونیكي 
 . و وب هستند

 تبلیغ داخلي
هركس كه با سازمان مشا سروكار دارد 
باید آگاه باشد كه در پایگاه وب مشا 

ها باید از آنچه  آن. اطالعات موجود است
 موجود است یك درك كلي داشته باشند، و

البته حتمًا باید بدانند كه چگونه به 
ي  این امر در مورد مهه. ها دسرتسي یابند آن

افراد ذینفع ـ كارمندان و مدیران، 
___________________________________________________________ 
1. British Directory of Associations 
2. Aslib Directory of Information Sources in the United Kingdom 
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. كنندگان ـ صادق است مشرتیان و تامني
ي بازاریابي موثري  قول شفاهي، شیوه نقل

ي افراد پريامون مشا باید براي  است و مهه
اي اخري در ه بررسي. پخش این قول اجري شوند

هاي اینرتنيت حاكي از آن است كه  رسانه
هاي  ها در سازمان اكثریت عظیم تلفنچي

تر از جزئیات نشاني پست الكرتونیكي و  بزرگ
یادداشت یا . اطالع هستند وب سازمان خود بي

كارت پستايل كه از سرتاپایني سازمان به 
تواند به احرتاز از  گردش افتاده باشد مي

 . دن ظاهري كمك كندبو این نامرئي
 . . .دوباره تبلیغ دروخنطي 

چند خدمات راهنما و فهرست وب وجود 
رساني پادشاهي  دارند كه توسط خبش اطالع

ي  كننده شوند و تضمني بریتانیا ارائه مي
. هاي مناسب وب هستند تر پایگاه پوشش وسیع

ارسال صفحه به این خدمات، حجم باالي 
اما اطمینان حاصل كند،  بازدید را تضمني مني

كند كه این صفحات در معرض دید طیف  مي
رساني قرار  اندركاران اطالع وسیعي از دست

 .گريند مي
 1ي منابع اینرتنت خربنامه

 از خدمات »خدمات اعالن ماهانه«
است كه » هریوت وات«اي دانشگاه  كتاخبانه

هاي جدید را مهراه با  تا از پایگاه چندده
هدف این . كند ست ميتفسريهاي كوتاهي فهر

اش را  منبع كه اخريًا انتشار پنجامهني مشاره
جشن گرفتند، باالبردن میزان آگاهي از 

هر مشاره درحدود . منابع جدید اینرتنت است
___________________________________________________________ 
1. www.hw.ac.uk/libWWW/irn/irn.html 

http://www.hw.ac.uk/libWWW/irn/irn.html
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بر اساس مشارگر  (یك تا دو هزار خواننده 
 .كند  را به خود جلب مي )مرئي آنان

 1»بوبلرساني  خدمات اطالع«
پایه براي منابع  ضوعیك میاجني مو» بوبل«

ارسال صفحه به این . كند اینرتنت ارائه مي
پیامي به نشاني : پایگاه ساده است

»bubl@bubl.ac.uk « منبع » میم«ارسال كنید و
یا خدمت را مهراه با شرحي كوتاه از مقصود 

پذیرش . و حمتواي آن در این پیام بگنجانید
پایگاه پس از بازدید، ارزیابي و 

در سال منتهي . اجنام خواهد شدفهرستنویسي 
 میلیون دسرتسي به 6 بیش از  ،1998به ژوئیه 

 از 000,67خدمات صورت گرفته بود كه درحدود 
. ي جستجوي در پیوندها بود آن، به صفحه

این خدمات در اصل و بطور مشخص توسط 
شد،  رسانان ارائه مي رسانان براي اطالع اطالع

گاهي و ي دانش ي آن به جامعه اما حیطه
. پژوهشي آموزش عايل برتانیا تعمیم یافت

ها و  هر خبش داراي راهنماها، خربنامه
هاي خاص خویش است ـ قدرت یك  دروازه

به بسته پایگاه وب، و ضمناًً مدیریت آن، 
میزاني از دانش ختصصي است كه در حمتواي 

د و شو ميداده د، نشان گرد پایگاه منعكس مي
خبشي از . دگري يبرداري قرار م مورد هبره

ریزي براي برقراري پیوندها  فرایند برنامه
هاي  ها در راهنماها، شناسایي مكان و مدخل

مناسيب است كه حضور نشاني پایگاه وب مشا 
 . كند در آجنا، بازدیدكنندگان را جلب مي

___________________________________________________________ 
1. www.bubl.ac.uk 

mailto:bubl@bubl.ac.uk
http://www.bubl.ac.uk
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اقباالنه، داراي  بسا مشا در موقعیيت خوش چه
راي تبلیغ پایگاه وب خود ي آگهي ب بودجه
ها در  در این حالت، طیفي از گزینه. باشید

هاي  توانید در رسانه مي. پیش روي مشا است
 یا چاپي یا  اي و جتاري، عمومي، حرفه

مثال  . الكرتونیكي، فضاي آگهي خریداري كنید
ـ » اینفورم«چهارم صفحه در  یك آگهي یك

ـ » انيرس ي دانشمندان اطالع موسسه«ي  خربنامه
 پوند اسرتلینگ مهراه با مالیات هزینه 115

 2500 و مشخصات مشا را در معرض دید  دارد
رساني قرار  اندركار و متخصص اطالع دست
» Free Pint«ي الكرتونیكي مانند  خربنامه. دهد مي

ي ماهانه  براي یك فضاي چند خطي در خربنامه
 . كند  پوند طلب مي250 مشرتك، 000,13با 

 اي بريقيه آگهي
توان  هاي بريقي را در مهه جاي وب مي آگهي

هاي شركيت  آگهي. اند برخي بسیار گران. دید
برروي خدمات كاوشي عمده از این دست 

اند و بعنوان  بسیاري دیگر رایگان. هستند
خبشي از متهیداتي كه هزاران پایگاه وب را 

دهند  از طریق تبادل  بريق به هم پیوند مي
توانید یك آگهي بريقي  مشا مي. شوند ارائه مي
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بوجود آورید و براي میزباني آن به 
پایگاه دیگري پول بدهید، و بدین ترتیب 
بازدیدكنندگان را به طرف خویش هدایت 

الزم است كه در مورد هزینه و . كنید
اثرخبشي آن بسیار دقت شود؛ اما اگر 
بتوانید یك پایگاه مرتبط را شناسایي 

تواند بازدیدكنندگان  يماین پایگاه كنید، 
به جاي  (مندي را  آگاه و عالقه

 . براي مشا بیاورد ) هاي عام  بازدیدكننده
 یا 1»هایپرب ِنر«هایي از قبیل  گروه

هاي  دهند كه آگهي  امكان مي2»اكسچنج لینك«
مشا بدون هزینه، و تنها در مقابل 

دادن آگهي بريقي شركت دیگر در پایگاه  نشان
با این وجود، . گذاشته شوندمشا، به منایش 

هایي كه براي منایش به  این حقیقت كه بريق 
شوند از نظارت مشا  پایگاه مشا ارائه مي

جذابیت  اند بدان معنا است كه احتماال  خارج
بسا موضوع كامال  چه: و كشش چنداني ندارند

 و مشا روي رنگ و طراحي ابدًا  نامناسب است
ي منایش را  زهكنرتيل ندارید، بلكه فقط اندا

ي دیگر  اشكال عمده. توانید كنرتل كنید مي
این است كه اكثر متهیدات رایگان، به نسبت 

دربرابر هر دو بار كه : كنند  كار مي1 به 2
 بريق مشا  گريد، ي مشا مورد دسرتسي قرار مي صفحه

این . شود فقط یك بار به منایش گذارده مي
بدان معنا است كه مشا براي هر فرصت 

ازدید از پایگاه خود، به بازدیدكنندگان ب
 . دهید دو فرصت براي ترك آن مي
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: تبلیغات بريقي چند اشكال نیز دارند
اگر در پایگاه خود میزبان آنان شوید، 
آنگاه به بازدیدكنندگان فرصت ترك حمل را 

متقاعدساخنت پایگاه دیگر براي  دهید؛  مي
ا در میزباني آگهي مشا ممكن است مهني خمالفت ر

هاي جتاري  هاي پایگاه هزینه. پي داشته باشد
 پوند به ازاي هر 70 تا 10ممكن است از 

از طرف دیگر، . باشد هزار بار منایش  یك
» كلیدزدن«ها بر اساس  برخي از پایگاه

گريند ـ به عبارتي هر بار كه  هزینه مي
اي عمال  روي پرچم كلید بزند و  بازدیدكننده

مشا دنبال كند، به پیوند را تا پایگاه 
قیمت در این روش ممكن . شود پاي مشا حساب مي

 پين به ازاي هر 4وحوش یك تا  است از حول
اما هزینه بر اساس . بار كلیدزدن باشد

شده كه چندین هزار است،  هاي تضمني حداقل
شود؛ یعين آگهي مشا تا زماني كه  حماسبه مي

شده برسد برروي  تعداد به این میزان مشخص
در این مورد مشا . ماند یگاه باقي ميپا

حداقل دارید در برابر نتیجه، پرداخت 
كنید، اما اگر عمال  حمصول یا خدماتي را  مي

نرسانید، توجیه  فروش مستقیمًا از پایگاه به
. ها ممكن است دشوار باشد گونه هزینه این

گريي از آگهي بريقي  ي هبره ترین شیوه باصرفه
وان یك پیوند این است كه با آن بعن
طراحي بريق را : متقابل تصویر رفتار كنید
   آنگاه با پایگاه هرچه موثرتر اجنام دهید؛

. ها به توافق برسید مربوط براي تبادل بريق
پیوندهاي «ي  این ممكن است برروي صفحه

» ممتازتر«ي  ، یا احتماال  یك صفحه»مربوط
قرار داشته باشد و پروفایل را ارتقا 

 . دهد
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هاي بريقي  ها كه گفتیم، آگهي ي این هبا مه
به )  آگهي مگر در بني فروشندگان(

زدن بر  میزان كلید. اند ناكارآمدبودن شهره
روي بريق از سه تا چهار درصد براي 

ها، تا دو دهم  ترین بريق موثرترین و تعاملي
این . كند هاي ایستا تغیري مي درصد براي بريق

هاي دیگر  امر در مقایسه با اكثر فعالیت
بازاریابي از قبیل ارسال آگهي از طریق 

. اي، نامطلوب است پست یا تبلیغات رسانه
كنند  هایي كه كار مي آن دسته از آگهي

هاي  هاي زنده و تشویق داراي پویامنایي، رنگ
یا موارد  » اینجا كلید بزنید «چشمگري براي 
ها خدمات و حمصوالتي  این آگهي. مشابه هستند
كنند كه ربط مستقیمي با  ميرا تبلیغ 

پایگاه میزبان دارند؛ درنتیجه، خماطبان 
شده در آگهي ـ هر  حتمًا به پیشنهاد ارائه

 . مند هستند خواهد باشد ـ عالقه چه كه مي
 حفظ و ساخنت

اي  در بازاریابي این امر بطور گسرتده
 از ،شود كه جلب مشرتیان جدید پذیرفته مي

شده چندین  روفحلاظ پول یا صرفًا تالش مص
تر از حفظ مشرتیان موجود هزینه  برابر بیش
هاي وب از این قاعده  پایگاه. دربردارد

جویان به دنبال منابع  اطالع. مستثين نیستند
ها  قابل اتكایي هستند كه بتوانند به آن

ها رجوع  اطمینان منایند و مرتبًا به آن
كه بسیاري از افراد سري به  در حايل. كنند

زنند، اما باید دلیل خوبي  دید ميمنابع ج
گذاري آن منبع و استفاده از  براي نشانه

آن بعنوان ماخذ معمول اطالعاتي وجود 
 . داشته باشد
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طیف راهربدهاي این كتاب هم در مورد 
بازدیدكنندگان تازه و هم درمورد 

. بازدیدكنندگان مستمر كاربرد دارد
افزایند  نظراتي كه به ارزش پایگاه مشا مي

كننده پس از جلب  كنند كه استفاده تضمني مي
این . شدن به پایگاه، گرفتار منبع مشا شود

امر از دوجنبه به نفع مشا است ـ اول 
ي  كه یك مشرتي راضي، یك بازدیدكننده این

بسا بعدًا به خریدار خدمات  مكرر است كه چه
تبدیل شود؛ ) دار یا خدمات قیمت (تر  گران

بلیغ دهان به دهان را كه مشا اثر ت دوم این
 كه در طي آن،  برید، باال مي
كنندگان غريمتعصب، دیدار از  استفاده

هاي  پایگاه مشا را به مهكاران، فهرست
. كنند هاي خربي توصیه مي مباحثه و گروه

طريف آشكار آن، بیش  تبلیغ رایگان خباطر بي
 . از مهه موثر است
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و ارزیابي خبش ضروري هر فرابیين، سنجش 
براي . دهند فعالیت بازاریابي را تشكیل مي

كه قرار باشد  مدیر پایگاه وب، در صورتي
كه آن پایگاه توسعه و هببود یابد، این 

سنجش آماري فعالیت . موارد ضروري هستند
توان به چند طریق، با  پایگاه وب را مي

در هنگام . مقتضیات فين متغري، صورت داد
 روش مورداستفاده، در نظر داشته انتخاب

باشید كه عمال  در پي چه اطالعاتي هستید و 
 . ها بشود اي از آن قرار است چه استفاده

ریزي اینرتنت از  خود ارقام در برنامه
هاي  دشواري. ارزش بسیار حمدودي برخوردارند

سنجش دقیق بدان معنا است كه ارقام 
 شده به مهان اندازه كه نوعي سنجش نقل

هاي  اند و بسیاري از پیمایش هستند، ختمیين
هاي خودُگزیده  شده ممكن است از منونه نقل

هاي موجود برروي  مثال با پركردن فرم (
 استفاده كرده باشند و بدین  )ي وب صفحه

هاي فاقد دسرتسي به اینرتنت را  ترتیب، منونه
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حذف كرده باشند، و در نتیجه نتایج بسیار 
 .  دهندنادقیقي را به دست

 گريي فعالیت پایگاه اندازه
 گريي ابزارهاي اندازه

هاي وب مستلزم  هنگامي كه پایگاه
گذاري زماني و پويل باشند، هم  سرمایه

مدیریت و هم تیم خالق، متقاضي نتایج قابل 
ي  گريي درجه اندازه. سنجش خواهند بود

اثرخبشي پایگاه وب با ثبت آمار خام 
ن كار را به چند ای. شود بازدیدها آغاز مي

توان اجنام داد كه در اینجا نشان  طریق مي
شده براي  هاي ارائه مثال. اند داده شده

ي  آورنده هرمورد، فقط یكي از چندین فراهم
 .ي آمارهاي پایگاه هستند بالقوه

گريي تعداد بازدیدها  اگر خواهان اندازه
از پایگاه ـ یعين چیزي معادل ثبت میزان 

دي كتاخبانه ـ هستید، یك وآمد از ورو رفت
كند؛ هرچندكه  ي ساده كفایت مي مشارنده

كه  داراي دقت حمدودي است و در صورتي
عملكرد ضعیف پایگاه مشا در معرض دید مهگان 

از . كند  باشد، اثر ناخوشایندي اجياد مي
تري احتیاج  طرف دیگر اگر به اطالعات كامل

دارید تا در تدقیق راهربد بازاریابي خود 
دید نظر كنید یا طراحي پایگاه وب خویش جت

تري  را تطبیق دهید، به اطالعات مفصل
 . احتیاج خواهد بود

 هاي عمومي مشارنده
توان در یك صفحه  ي ساده را مي یك مشارنده

وارد كرد، كه مشارشي مشهود از بازدیدها 
این مشارنده كه ابدًا قابل . كند مي فراهم

فًا یك اتكا نیست و فاقد دقت است، صر
كند مبين بر این كه  دلگرمي عمومي فراهم مي
 . اند بازدیدها در حال وقوع
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   نقاط قوت 
  )معموال رایگان(ارزان  - 
ساده ـ كدي كه بتوان آن برنامه را  - 

 .شود كپي و نصب كرد ارائه مي
 .شود مي) یا حذف(به سرعت نصب  - 
 .دهد اي به دست مي آمارهاي پیچیده - 

 نقاط ضعف 
هاي راه دور قابل  ا درمورد پایگاهتنه - 

 .اتكا است 
اي  ي منایش غريحرفه هاي روي صفحه مشارنده - 

 .آیند به نظر مي
آمار مربوط به فقط یك صفحه ارائه  - 
 .شود مي

ي  معموال  در معرض دید مهه - 
 .بازدیدكنندگان از پایگاه است

بازدیدكنندگاني كه تصاویر را  - 
در مشارش ) مرور متين(كنند   ميغريفعال

 .آیند به حساب مني
 هاي خصوصي و صورت ثبت خدمتگر مشارنده

اي  هاي ثبت استفاده هر خدمتگر وب فایل
افزار مناسب   كه با نرم كند را تولید مي

تعداد  ها را حتلیل كرد،  توان آن مي
بازدیدها از صفحه را شناسایي منود، 

قلمرویي را كه بازدید از آن مبدأ صورت  
و مدت زمان حضور برروي  شخص كرد، گرفته م

انتقال » 1تِرندز وب«. پایگاه را تعیني منود
ها، حتلیل و گزارشگريي از  آني صورت وضعیت

 . كند هر پایگاه وب را ارائه مي
  قوت قاطن
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شده  افزار تعبیه خود خبشي از نرم خودبه - 
 .برروي خدمتگر است

 .كند آمار جامع را ارائه مي - 
 رتل پایگاه مشا استكامال  در كن - 
 نقاط ضعف  
 .آمار خام ممكن است مستلزم تفسري باشد - 
هم براي دسرتسي و هم براي سردرآوردن  - 

یا (نویسي  از آمار، مقداري برنامه
 .موردنیاز است) نرم افزار

شده تنها به یك صفحه  آمارهاي ارائه - 
 .شوند مربوط مي

 ممیزي خارجي پایگاه
فرت ممیزي د«هایي از قبیل  سازمان

 به مهان 2»هاي نیلسن رسانه« یا 1»مشارگان
هاي تلویزیوني و  ي مرسوم براي سازمان شیوه

اي، خدمات ممیزي كامل و رمسي ارائه  روزنامه
 .كنند مي

  قوت طاقن
 .باشد مورد تأیید و شناسایي صنعت مي - 
 .دقیق، قابل اتكا و جامع است - 
هاي بزرگ و شلوغ  براي پایگاه - 

 جتاري كه درآمدشان توسط شركيت و
شود  مشارگان قابل اثبات تأیید مي

 .اند مناسب
   ضعفطاقن
 گرانقیمت و پیچیده هستند  - 

 پذیري گريي كاوش اندازه
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هاي خود  ي كلیدواژه با استفاده از جمموعه
سعي كنید كه پایگاه خویش را ازطریق 

ي خود را در  رتبه. خدمات كاوش پیدا كنید
ثبت كنید و بكوشید كه خدمات اصلي كاوش 

ها و  كردن یا تغیري كلیدواژه با اضافه
خود، موقعیت خویش را » میم«ارسال جمدد 
اگر نتوانید پایگاه خود را . هببود ببخشید

ي اول پیداكنید، امتیاز  در پنجاه یافته
برخي از . بدهید به آن » پیدا نشد «

كاوشگران ممكن است مساجت كنند و صدها 
ظر بگذرانند، اما اكثر یافته را از ن

كاربران قبل از اقدام جمدد یا رجوع به 
ي  جاي دیگر، فقط تا چهل ـ پنجاه یافته

ي ساده  ي گسرتده یك صفحه. روند اول پیش مي
به ردگريي میزان اثرخبشي تالش مشا كمك 

 .كند مي
یك خدمت دروخنطي است كه » !یاب رتبه«
ي مشا را برروي خدمات اصلي كاوش  رتبه
رساني  اطالع«در مثال زیر، . كند سي ميبرر

ي   در هنگام استفاده از واژه1»مهندسي
. ي بسیار باالیي دارد رتبه compendexكاوشي 
چندان تعجب ندارد، اما به هر حال  این امر

ي  براي تولیدكنندگان پایگاه اطالعاتي مایه
دلگرمي است كه پایگاه خودشان بعنوان یكي 

. آورد ال سربرميي با هاي رده از یافته
تري برخوردار  پایگاهي كه از طراحي ضعیف

ها، پس از صدها  باشد ممكن است در یافته
هاي راهنما یا فهرست  صفحه از ورقه

ها  هاي اطالعاتي موجود در دانشگاه پایگاه

___________________________________________________________ 
1. http://cpxweb.ei.org 

http://cpxweb.ei.org
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بیاید ـ این حالت اگرچه هنوز مفید است، 
 .اما مطلوب نیست 

 

 
بـراي » !یـاب  رتبه«نید از خدمات توا مشا مي 

هـا و نكـات مربـوط بـه  واژه پیداكردن كلید 
طراحــي اســتفاده كنیــد ـ كاوشــي را بــا 

اجنـام دهیـد، سـپس » !یاب رتبه«استفاده از 
ي اول  هایي را كه بعنـوان ده یافتـه  پایگاه
از چـه . اند بـا هـم مقایـسه كنیـد  برگشته

آیــا  انــد؟  هــایي اســتفاده كــرده كلیــدواژه
ــ ــي حمت ــؤثر طراح ــكل م ــه ش ــفحه را ب واي ص
 از  انـد؟  اند، یا فقط خوش اقبال بـوده  كرده

موفقیت آنـان درس بگريیـد تـا در طـي چنـد 
پایگـاه ) »مـیم «و بعداز ارسال چنـد (هفته 

مشا خـود را بـاال بكـشد و بـه صـدر فهرسـت 
 . تر شود نزدیك
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یك خدمت دیگر كه جایگاه مشا در چندین 
مان فهرست خدمات كاوش را به صورت مهز

اجنام كاوش براي .  است1»پ زیشن ِاجينت«كند  مي
compendexدهد كه در دو   نتاجيي را به دست مي

در اولني . اند مثال بعدي نشان داده شده
رساني  اطالع«ي  براي سراصفحه» میم«مثال از 

» میم« استفاده شده و در دومي از 2»مهندسي
نتایج بطور . 3»كامپندكس«ي مشخص   صفحه

ي صفحات   منایه:كنند شمگريي با هم فرق ميچ
در سطح » 4كامپندكس«دهد كه  خمتلف نشان مي

 . متفاوتي از امهیت قرار دارد
 كاوش اول،  این بدان معنا نیست كه

رساني  اطالع«. است» بد«ي طراحي  دهنده نشان
احتماال  خواستار یك كاوش مشخص در » مهندسي

 است تا رساني معني مورد یك پایگاه اطالع
پایگاه . ي مربوط برود مستقیمًا به صفحه

ي صفحات   رفته از مهه هم طرح آنان روي خوش
موجود در پایگاه خود داراي پیوندي به 

ها  مهچنني آن. باشد ي اصلي مي سراصفحه
توانند امید داشته باشند كه طیف كامل  مني

هایي كه در  خدمات خود را در كلیدواژه
اند   گرفتهي خود به كار سراصفحه
بندي كرده باشند ـ چراكه خدمات  اولویت

كنند، اما طراحي  زیادي را ارائه مي
 . سراصفحه باید روشن و موجز باشد

ي اول  تنها سه صفحه» پ زیشن ِاجينت«
دهد ـ این  ها را مورد كاوش قرار مي یافته

___________________________________________________________ 
1. www.positionagent.com  
2. www.ei.org 
3. cpxweb.ei.org  
4. Compendex  

http://www.positionagent.com
http://www.ei.org


      فرابیين و سنجش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسا مهان چیزي را بازتاب دهد كه یك  امر چه
 . ست اجنام دهدكاوشگر عادي یا مصمم ممكن ا

 ارزشگذاري آمارها
كه بازدیدكنندگان را یك بار به  این

اما . پایگاه خود بكشانید قدم اول است
ي مشا  این كه كاري كنید كه مرتبًا به صفحه

و از پایگاه مشا بعنوان ایستگاه  بازگردند 
اول استفاده كنند و نه به مثابه آخرین 

 یك راه. ملجأ، شاید كمي دشوارتر باشد
یافنت از این كه  براي اطمینان

گردند این است  بازدیدكنندگان مشا باز مي
كه آنقدر ارزش باال به بازدیدشان بدهید 

به خاطر : ها ناخودآگاه بازگردند كه آن
این كه جمبور هستند؛ به خاطر این كه 

 .ها بدون بازدید جمدد كامل نیست زندگي آن
ها  گريي بازدیدها و حتلیل معناي آن اندازه

تر یك هنر است تا علم، حيت در حمیط  بیش
گريي  اندازه. اي چون اینرتنت فناورانه

. ي شروع است بازدیدها یقینًا یك نقطه
دهد  كمي دلگرمي مي» پذیري كاوش«گريي  اندازه

كه اگر خبواهند مشا را پیدا كنند، قادر به 
اما براي تقویت حتول . این كار هستند
یگاه خوب وب است، ي یك پا مستمر كه شاخصه

ي بازدیدكنندگان  تر از جتربه درك عمیق
 .الزامي است

بنامنودن مسريي براي بازخورد ـ با 
هاي نظرسنجي بصورت پست الكرتونیكي،  فرم

بررسي میزان رضایتمندي مشرتي، و آمارگريي 
كامل از خدمتگر ـ مهگي منابع اطالعاتي 

ارزیابي این اطالعات گام . مفیدي هستند
توانید  ها مي است ـ آیا به دقت آنبعدي 

آمده را درك  اتكا كنید؟ آیا اطالعات فراهم
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توانید در مورد اقدام  كنید؟ آیا مي مي
 بعدي تصمیم بگريید؟ 

Name Status Position Page 

Alta-Vista done   
Magellan done   
Yahoo done   
Excite done   
HotBot done   
WebCrawler done   
InfoSeek done   
Lycos done   
LinkStar done   
Galaxy done   

Compendex and www.ei.org 
 

Name Status Position Page 

Alta-Vista done   
Magellan done   
Yahoo done   
Excite done   
HotBot done   
WebCrawler done   
InfoSeek done   
Lycos done   
LinkStar done   
Galaxy done   

Compendex and www.cpxweb.org 
 

http://www.ei.org
http://www.cpxweb.org
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چه این ارزیابي یك اقدام منفرد باشد 

ي دیگر،  یا دلیل خوبي براي اجياد یك كمیته
البته به ماهیت پایگاه وب مشا بستگي 

در هر دو صورت، درك قاطع از . خواهد داشت
گرفته والزم براي تبلیغ یك  هاي اجنام فعالیت

هاي  ري و تشریح دادهپایگاه وب، به تفس
دریافيت از هر اقدام ارزیابانه منجر 

 . خواهد شد
ي بعدي راهربد  از كار ارزیابي، مرحله

شود ـ كه خود، بار  تبلیغي استخراج مي
ي  چرخه: دیگر آغازگر مهان چرخه خواهد بود

 . فرابیين، ارزیابي، و هببود



 

 
 
 
  :پیوست

هاي بازاریابي و تبلیغ  خربنامه 
 در  وبپایگاه 

 
Market Position Newsletter 
ي  براي پیوسنت به این خربنامه، یك نامه

 : الكرتونیكي به نشاني زیر ارسال كنید
subscribe@webposition.com 

ي الكرتونیكي به  براي ترك خربنامه، یك نامه
 :نشاني زیر ارسال كنید

unsubscribe@webposition.com 
 :دیا در پایگاه زیر ثبت نام كنی

http://www.marketposition.com 
 

Fletcher Research Internet Analysis Newsletter 
ي   براي پیوسنت به این خربنامه، یك نامه

 :الكرتونیكي به نشاني زیر ارسال كنید
subscribe@fletch.co.uk 

 در خط  subscribeي  در این نامه باید كلمه
 .موضوع نامه آمده باشد

ي الكرتونیكي به  مه، یك نامهبراي ترك خربنا
 در خط desubscribeي  مهان نشاني، با ذكر كلمه

موضوع، ارسال كنید؛ یا در آدرس زیر 
 :نام كنید ثبت

mailto:subscribe@webposition.com
mailto:unsubscribe@webposition.com
http://www.marketposition.com
mailto:subscribe@fletch.co.uk
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http://www.fletch.co.uk/ 
 
Free Pint 

براي اشرتاك یا لغو اشرتاك، از پایگاه وب 
  :به نشاني زیر بازدید كنید

http://www.freepint.co.uk/ 
 

Web Site Journal  
ي الكرتونیكي به  براي پیوسنت، یك نامه

 :نشاني زیر ارسال كنید
feedback@websitejournal.com 

 subscribeي  در این نامه در خط موضوع، كلمه
براي ترك خربنامه، از . را ذكر كنید

دستورهایي كه پس از اشرتاك براي مشا ارسال 
 .گردد پريوي كنید مي

 
 

  1نامه واژه
 
 AltaVista اویستاآلت*
 AOL NetFind فایند ِنت ِال ا ِاي*

 Banner بريق، بريقي
 Biz/ED دي ئي/بیز*

 Bookmark گذاري نشانه
 Broadcaster برادك سرت*
 BUBL بوبل*
 Business گاني اي، پیشه پیشه، پیشه*
 Compendex كامپندكس*

كارگر مصنوعي یا  (خزنده 
 )عنكبوت

Crawler (or Robot orSpider) 

___________________________________________________________ 
ي ویراستار اجنام  وسیله دار به هاي ستاره برابرنویسي واژه.1

 .شده است

http://www.fletch.co.uk/
http://www.freepint.co.uk/
mailto:feedback@websitejournal.com
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افزاري كه بطور خودكار پیوندهاي موجود بر  نرم
كند و در حني این عمل، هر  صفحات وب را دنبال مي

سازي در یك پایگاه اطالعاتي  صفحه را براي منایه
 . كند ضبط مي

 Database پایگاه اطالعاتي
ها با آن مقابله  اي از اطالعات كه پرسش جمموعه

 .یگاه اطالعاتي بزرگ استاینرتنت یك پا:  شود مي
 DejaNews دجانیوز*

 Directory راهنما
در این منت، یك پایگاه اطالعاتي ساختارمند، كه با 

كردن پیوندها در سطوح اصلي و فرعي مقوالت،  دنبال
بندي و  رده. گريد عمل كاوش در آن صورت مي

بندي توسط نريوي انساني، و گاهي اوقات حيت  دسته
 . گريد صورت مي (!) توسط كتابداران

 Drill-down فرور وي
 Easy Submit ایزي سامبیت*
 EELV وي ال ئي  ئي*

 Engine موتور
افزاري كه براي كاوش در یك  از حلاظ فين، نرم

اي یا پایگاه اطالعاتي مورد استفاده  ي داده جمموعه
از موتور كاوش » هاتبات«مثال ( گريد  قرار مي

 . )كند ياستفاده م» اینكتومي«
 Euroferret یوروِفِرت*
 Excite اكسایت*

 Filtering غربال
ها ـ یا سطح اطالعات بطور  كاسنت از تعداد یافته

ي  ها از طریق مقابله كلي ـ با تطبیق دادن كاوش
اي از  پایگاه اطالعاتي با یك پروفایل یا گزیده

 .ها كلیدواژه
 Frame قاب

 Framed شده بندي قاب*
 GIF گیف*
 GOD گاد*
 Grafic Interchange Format قالب تبادل تصویر*

(GIF) 
 Homepage سراصفحه*
 HotBot هاتبات*
 HyperBanner هایپرب ِنر*
 Inktomi اینكتومي*

 Index منایه
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در این منت، یك پایگاه اطالعاتي كه براي بازیابي 
كارآمد اطالعات، ساختاردهي شده است و در آن، 

معموال  . ها استوارند  بر كلیدواژهها نوعًا كاوش
 .نیازي به دخالت انسان ندارند

 Indexing Robot ساز مصنوعي منایه
 ISDN ِان دي ِاس آي*
 JANET جاِنت*
 JavaScript جاوااسكریپت*

 Keyword  كلیدواژه
هاي  بندي یافته اصطالح مورد استفاده براي درجه

 ها به ترتیب ربط  كاوش و قراردادن آن
 Layout آراستمان*

 Link پیوند
 LinkExchange ِاكسِچنج لینك*

 ListBot فهرستكار
 Liszt لیزت*
 LookSmart امسارت لوك*
 LoopLink لینك لوپ*
 Lycos لیكاس*

 Magellan ماِژالن
 Mailbase ِبیس ِمیل*
 MailMe برامي بفرست*

 Majordomo ماژوردومو
 MakeList ساز فهرست
 META tags اي متاه نشانه
ي اطالعات  مورداستفاده براي ارائه» ال ام تي اچ«كد 

ي  در صفحه. ي آن ي وب یا سازنده ي صفحه درباره
توان از آن براي تاثري  شود، اما مي منایش ظاهر مني

 . سازي یك سند استفاده كرد بر منایه
 Monitoring فرابیين

 MSNSearch ِسرچ ِان ِاس ِام*
 Netscape Search ِسرچ یپِاسِك ِنت*
 NetMind مایند ِنت*
 NorthernLight الیت نورِثرن*
 OMNI ا مين*

 Online دروخنطي
 OpenText ِتكست ا ِپن*

 Password گذرواژه
 Pinakes پیناكس*

 Portal راهگاه



  وبسایت تبلیغ كارآمد  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Position Agent پزیِشن ِاِجينت*
 !RankThis !یاب رتبه*

 Robot كارگر مصنوعي
  . رجوع شودcrawlerبه 

 RUDI رودي*
 Search.Com كام ِسرچ*
 Search UK یوكا ِسرچ*
 Server خدمتگر*

 Service خدمت
هر پایگاه وبي كه داراي تسهیالتي براي كاوش 

  .باشد
 Site پایگاه*
 Snap ِاسنپ*

 Source Code كد مرجع
 Spider تعنكبو
  . رجوع شودcrawlerبه 

 Stemming گريي ریشه*
 !Submit-it !ایت-سامبیت*

 Tag نشانه
 tool ابزار

 هریك از كاركردهاي موجود در داخل یك خدمت 
، »پایگاه اطالعاتي«هاي  در عمل اصطالح: توجه

 1»موتورهاي كاوش«و » ابزار كاوش«، »خدمات كاوش«
 .گريند ستفاده قرار ميبه جاي یكدیگر مورد ا

 UK Directory یوكادایركتوري*
 UK Index یوكاایندكس*
 UKPlus یوكاپالس*
مكانیاب یكسان منبع *
 )میم(

Uniform Resource Locator (URL) 

 Unique تكینه
 URL میم*
 URL Minder »میم«یادآور *
 USENET یوزِنت*
 WebCrawler كراوِلر وب*
 WebRing رینگ وب*
 WebTrends تِرندز وب*

___________________________________________________________ 
1. database, search service, search tool, search engine 



    نامه واژه   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 !Yahoo !یاهو*
 Yahoo!UK وكای!یاهو*

 
Segments@Gmail.Com 
http://www.Yarantoos/forum 

mailto:Segments@Gmail.Com
http://www.Yarantoos/forum

