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ــنایی  ــس« آش ــوگل آلرت ــام »گ ــه ن ــوگل ب ــودمند از گ ــاده و س ــزار س ــک اب ــا ی ــا ب آی
داریــد؟ بــا مطالعــه ایــن مطلــب کوتــاه بــر چــّم و خــم ایــن ابــزار کاربــردی تســلط 

ــرد. ــد ک ــدا خواهی پی

گــوگل آلرتــس )Google Alerts( ابــزار بســیار ســودمندی اســت، امــا تعــداد افــرادی 
ــاد نیســت؛ به عــاوه، از میــان همــان  ــد زی ــا آن و قابلیت هایــش آشــنایی دارن کــه ب
عــده معــدودی کــه از ایــن ابــزار کاربــردی اســتفاده می کننــد نیــز، کمتــر کســی هســت 

کــه از پتانســیل های آن بــه نحــو احســن بهره بــرداری کــرده باشــد.
احتمــاالً بدتــان نمی آمــد اگــر می توانســتید هــر بــار کــه از اســم خودتــان یــا شــرکت 
شــما، یــا مهم تریــن کلمــات کلیــدی هدفتــان در گوشــه و کنــار اینترنــت ســخنی بــه 
میــان می آمــد یــک هشــدار دریافــت کنیــد؛ خبــر خــوب اینکــه گــوگل آلرتــس دقیقــًا 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــوب دوم ه ــر خ ــد و خب ــام می ده ــما انج ــرای ش ــن کار را ب همی

تســلط بــر ایــن ابــزار ســاده و کارآمــد فقــط چنــد دقیقــه از وقتتــان را می گیــرد.
در ایــن مطلــب تــاش می کنیــم تــا شــما را بــا گــوگل آلرتــس، دالیــل اســتفاده از آن 

و همچنیــن روش کار بــا ایــن ابــزار ســودمند آشــنا کنیــم.

بیشتر بدانید: گوگل تگ منیجر )GTM( و آموزش کار با آن
 

گوگل آلرتس چیست؟
گــوگل آلرتــس یــک ابــزار رایــگان اســت کــه می توانــد هــر وقــت کــه کلمــه کلیــدی 
ــما  ــه ش ــود ب ــس می ش ــت و ایندک ــوگل ثب ــط گ ــان توس ــورد نظرت ــارت م ــا عب ی

اطاع رســانی کنــد.
ــوگل جســتجو  ــی را در گ ــا عبارت ــه ی ــه کلم ــده ک ــش آم ــرای شــما هــم پی ــاالً ب احتم
ــا بخواهیداطاعــات  ــد ی ــاره آن چــه می گوین ــا ببینیــد کــه مــردم درب کــرده باشــید ت
جدیــدی دربــاره اش بــه دســت بیاوریــد. گــوگل آلرتــس همیــن کار را بــه نحــو احســن 
ــث  ــس باع ــوگل آلرت ــتفاده از گ ــد. اس ــام می ده ــما انج ــرای ش ــودکار ب ــور خ و به ط
ــتجو  ــج جس ــه اول نتای ــه در صفح ــی ک ــا مهم ــط و چه بس ــج مرتب ــه نتای ــود ک می ش
ــًا دریافــت اعان هــای خــودکار  ــد؛ به عــاوه، طبیعت ــم نیندازی ظاهــر نشــده اند را از قل
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ــت. ــان تر اس ــر آس ــورد نظ ــات م ــارات و کلم ــک عب ــتی تک ت ــتجوی دس از جس
توجــه داشــته باشــید کــه بیــن زمــان انتشــار کلمــه یــا عبــارت مــورد نظــر شــما در 
اینترنــت تــا هنــگام اطاع رســانی یــک فاصلــه زمانــی وجــود خواهــد داشــت، چراکــه 
ــد روز  ــب چن ــورًا انجــام نمی شــود و اغل ــد ف معمــوالً ایندکــس شــدن صفحــات جدی
زمــان می بــرد. درعین حــال، معمــوالً ایــن تأخیــر چنــدروزه تأثیــر خاصــی بــر ارزش و 

منافــع کســب اطاعــات مــورد نظــر نــدارد.
 

 
کاربردهای گوگل آلرتس

ــه  ــی دارد. ازجمل ــور بازاریاب ــتفاده در ام ــرای اس ــی ب ــیل باالی ــس پتانس ــوگل آلرت گ
ــه مــوارد  ــوان ب ــد می ت ــزار مفی ــن اب ــج اســتفاده از ای ــن نتای مهم تریــن و کاربردی تری

ــر اشــاره کــرد: زی
 

1. پیگیری ذکر اسامی مورد نظر در اینترنت
شــاید تمایــل داشــته باشــید کــه بدانیــد چــه کســی و در کجــا از شــما، رئیســتان یــا 
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هــر کــس دیگــری در اینترنــت ســخن بــه میــان آورده اســت. در ایــن صــورت کافــی 
اســت کــه بــرای نام هــای مــورد نظــر خــود در گــوگل آلرتــس هشــدار تنظیــم کنیــد 
تــا به محــض اینکــه آن اســامی بــه چشــمان تیزبیــن گــوگل خــورد، شــما را در جریــان 
قــرار بدهــد. از ایــن طریــق می توانیــد بــر وضعیــت شــهرتتان نظــارت داشــته باشــید.

 
2. نظارت بر موقعیت برند شرکت

درســت ماننــد پیگیــری اســامی اشــخاص مختلــف، از طریــق گــوگل آلرتــس می توانید 
نــام برنــد شــرکت خودتــان را نیــز زیــر نظــر بگیریــد. در ایــن حالــت هــرگاه کــه مــردم 
دربــاره شــرکت شــما حــرف منفــی یــا مثبتــی می زننــد در جریــان قــرار خواهیــد گرفــت 
و می توانیــد اقدامــات مقتضــی را بــرای حفــظ و تقویــت موقعیــت برنــد خــود انجــام 

. هید بد
 

3. نظارت بر رقبا
تردیــدی وجــود نــدارد کــه بایــد از آنچــه کــه دربــاره شــما و شــرکتتان گفتــه می شــود 
ــه  ــز ب ــا نی ــن رقب ــوال نزدیک تری ــاع و اح ــاع از اوض ــا اط ــید، ام ــته باش ــاع داش اط
ــا یــا شــرکت متبــوع آن هــا می توانیــد  همــان انــدازه اهمیــت دارد. بــا درج نــام رقب

ــه انجــام برســانید. ایــن مهــم را به راحتــی ب
 

4. نظارت بر کلمات کلیدی هدف
گــوگل آلرتــس می توانــد وضعیــت اســتفاده از کلمــات کلیــدی اصلی تــان را بــه شــما 
نشــان بدهــد. بــا اطــاع از وضعیــت و دامنــه کاربــرد کلمــات کلیدی تــان می توانیــد 
محتــوای خــود را بــه ســمت و ســوی موضوعاتــی ببریــد کــه هنوز کســی به سراغشــان 
ــایر  ــرداری از س ــردن و بهره ب ــدا ک ــه پی ــد ب ــن می توان ــاوه، ای ــت. به ع ــه اس نرفت
ــی در جهــت تقویــت  ــه عامل ــی، ب ــز بی انجامــد و به طورکل ــط نی کلمــات کلیــدی مرتب
اســتراتژی های شــما در زمینــه پیــدا کــردن و اســتفاده از کلمــات کلیــدی تبدیــل شــود. 

 
5. بک لینک سازی

هــرگاه کــه اســمی از کســب وکار، محصــول یــا خدماتــی کــه ارائــه می دهیــد در یــک 

3

https://modireweb.com


گوگل آلرتس چیست؛ مراحل تنظیم آن در چند دقیقه

www.modireweb.com

وبــاگ یــا پلتفــرم پرســش و پاســخ )ماننــد فــروم هــای اینترنتــی( بــرده می شــود، 
ــد.  ــد می آی ــک پدی ــک لین ــن ب ــا گرفت ــتر ی ــی بیش ــرای معرف ــمندی ب ــت ارزش فرص
ــن فرصت هــا را هــر چــه  ــا ای ــد ت ــه شــما کمــک می کن ــوگل آلرتــس ب اســتفاده از گ

ــبانید. ــت بچس ــور داغ اس ــوز تن ــه هن ــا وقتی ک ــان را ت ــد و ن ــدا کنی ــریع تر پی س
بــرای اســتفاده از گــوگل آلرتــس بــه عنــوان یــک ابــزار بــک لینــک ســازی کافــی اســت 
کــه بــرای کوئــری هــای )کلمــات، عبــارات و جماتــی کــه کاربــران جســتجو می کننــد( 

مرتبــط بــا محصــوالت یــا خدمــات خــود هشــدار تنظیــم کنیــد.
ــد  ــی مانن ــد عبارات ــید می توانی ــور می فروش ــو پروژکت ــر ویدئ ــه، اگ ــوان نمون ــه عن ب
»خریــد ویدئــو پروژکتــور خانگــی« و »بهتریــن ویدئــو پروژکتــور بــرای بــازی« را زیــر 

نظــر بگیریــد.
در ایــن حالــت، گــوگل آلرتــس صفحــات مرتبطــی را بــه شــما نشــان می دهــد کــه در 
آن هــا می توانیــد بــه ســؤال مخاطبــان هــدف پاســخ بدهیــد، محصــول یــا برندتــان 

را تبلیــغ کنیــد و بــه وب ســایت خــود لینــک بدهیــد.

بیشتر بحوانید: گوگل ادوردز و راهنمای جامع و کامل کار با آن 
 

روش تنظیم هشدار در گوگل آلرتس
ــه ســرعت و آســانی  ــی اســت و ب ــم هشــدار در گــوگل آلرتــس کار بســیار راحت تنظی

ــال کنیــد: ــه ایــن منظــور، مراحــل زیــر را دنب قابــل انجــام اســت. ب
1. بــه https://alerts.google.com مراجعــه کنیــد. تنظیــم و مدیریــت همــه 

هشــدارها از طریــق همیــن صفحــه انجــام می شــود.
2. کلمه یا عبارتی که می خواهید زیر نظر بگیرید را در کادر مربوطه وارد کنید.  
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ــک  ــر روی Show options کلی ــانی ب ــات اطاع رس ــه تنظیم ــی ب ــرای دسترس 3. ب
ــر  ــف محدودت ــای مختل ــتفاده از فیلتره ــا اس ــج را ب ــد نتای ــا می توانی ــد. در اینج کنی

ــد:   کنی
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 As it دفعــات دریافــت هشــدار را تعییــن می کنــد کــه در ســه حالــت :How often •
happens )دریافــت فــوری هشــدار(، At most once a day )حداکثــر یــک هشــدار 
ــم  ــل تنظی ــه( قاب ــک هشــدار در هفت ــر ی در روز( و At most once a week )حداکث

اســت.
ــر  ــما در آن ذک ــر ش ــورد نظ ــارت م ــا عب ــه ی ــه کلم ــی ک ــب محتوای • Sources: قال
ــا بخــش کتاب هــا. ــار، وباگ هــا، ویدئوهــا ی ــاً اخب ــد؛ مث می شــود را تعییــن می کن

ــز  ــان فارســی نی ــد. خوشــبختانه زب ــان مــورد نظــر را تعییــن می کن • Language: زب
بــا عنــوان Persian در فهرســت ایــن بخــش وجــود دارد.

ــز در  ــران نی ــور ای ــد. کش ــن می کن ــتجو را تعیی ــی جس ــه جغرافیای • Region: منطق
ــل انتخــاب اســت. ــن فهرســت قاب ای

ــد.  ــخص می کن ــود را مش ــش داده می ش ــه نمای ــی ک ــداد نتایج • How many: تع
ایــن بخــش دو گزینــه دارد: Only the best results کــه فقــط بهتریــن نمایــش را 
بــه صاحدیــد گــوگل نمایــش می دهــد و All results کــه همــه نتایــج را در اختیــار 

ــد. ــرار می ده ــما ق ش
• Deliver to: محــل ارســال هشــدارها را نشــان می دهــد کــه می توانــد آدرس 
ــد هشــدارها را از  ــا اینکــه می توانی ــری شــما در گــوگل باشــد، ی ــل حســاب کارب ایمی

ــد. ــت کنی ــد RSS دریاف ــق فی طری
4. روی دکمــه Create alert کلیــک کنیــد. از همیــن لحظــه در جریــان ذکــر کلمــه یــا 

عبــارت مــورد نظــر خــود )بــا شــرایطی کــه تعییــن کرده ایــد( قــرار خواهیــد گرفــت.
ــن  ــه همی ــا به روزرســانی هشــدارها مجــددًا ب ــت ی ــرای مدیری ــاز، ب 5. در صــورت نی
صفحــه مراجعــه کنیــد. هــر زمــان کــه بخواهیــد می توانیــد هشــدار مــورد نظرتــان را 

ویرایــش یــا حــذف کنیــد.  
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نکاتی برای استفاده بهینه از گوگل آلرتس
همان طــور کــه مشــاهده کردیــد، انجــام تنظیمــات الزم و اســتفاده از گــوگل آلرتــس 
بســیار آســان اســت. درعین حــال، بــاز هــم روش هــا و ترفندهایــی وجــود دارنــد کــه 
ــر و بیشــتری  ــرداری بهت ــردی بهره ب ــزار کارب ــن اب ــد از ای ــا اطــاع از آن هــا می توانی ب

داشــته باشــید:
- بــرای غلط هــای امایــی رایــج کلمــه یــا عبــارت مــورد نظــر نیــز هشــدار تنظیــم کنید. 
ــه به درســتی  ــی ک ــات و عبارات ــح خــودکار کلم ــوگل در تشــخیص و تصحی ــی گ توانای
ــل اغمــاض نیســت؛ امــا درهرصــورت کار از محکــم کاری عیــب  تایــپ نمی شــوند قاب

نمی کنــد.
- اگــر می خواهیــد بــرای کل عبارتــی کــه وارد کرده ایــد )یعنــی متن هــای چندکلمــه ای( 
هشــدار دریافــت کنیــد بایــد آن را بیــن عامــت نقــل قــول انگلیســی )“”( قــرار بدهید. 
ــردن  ــه ک ــا اضاف ــاً ب ــد؛ مث ــتفاده کنی ــتجو اس ــم جس ــه عائ ــد از هم ــه می توانی البت
عامــت + در قبــل از یــک کلمــه یــا یــک عبــارت بــه گــوگل می گوییــد کــه آن کلمــه 

حتمــًا بایــد در نتایــج وجــود داشــته باشــد.
- بــرای انــواع مختلفــی از کوئــری هــای مــورد نظــر در گــوگل آلرتــس هشــدار تنظیــم 
ــوان  ــان را می ت ــؤال یکس ــک س ــه ی ــی ک ــای مختلف ــال، حالت ه ــد؛ به عنوان مث کنی
پرســید در نظــر بگیریــد. توجــه داشــته باشــید کــه بــا هــر آدرس ایمیــل می توانیــد 

تــا 1000 هشــدار بــه سیســتم اضافــه کنیــد؛ بنابرایــن خساســت بــه خــرج ندهیــد.
ــال  ــا ارس ــه آنج ــل، ب ــای ایمی ــدارها را به ج ــد هش ــد، می توانی ــد RSS داری ــر فی - اگ

ــود. ــلوغ نش ــان ش ــای دریافتی ت ــدوق ایمیل ه ــا صن ــد ت کنی
 Google بــرای نظــم دادن بــه هشــدارهایی کــه از طریــق ایمیــل ارســال می شــوند از -
Inbox اســتفاده کنیــد. بــه ایــن منظــور کافــی اســت کــه به جــای gmail.com بــه 
https://inbox.google.com مراجعــه کنیــد. همــه هشــدارهای گــوگل آلرتــس در 
Inbox زیــر یــک عنــوان طبقه بنــدی می شــوند کــه بــا کلیــک بــر روی آن می توانیــد 

همــه آن هــا را بــه همــراه جزئیاتشــان مشــاهده کنیــد.
- از کلمــات کلــی و عــام اســتفاده نکنیــد. شــاید تصــور کنیــد کــه هرچــه اطاعیه هــای 
بیشــتری دریافــت کنیــد، اطاعــات بیشــتری بــه دســت خواهیــد آورد و ایــن بــه نفــع 
شماســت؛ بــه عنــوان نمونــه شــاید بخواهیــد که بــرای عناویــن کلــی حــوزه فعالیتتان، 
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مثــل »پوشــاک ورزشــی« یــا »حســابداری« هشــدار تنظیــم کنیــد. چنیــن سیاســتی ره 
بــه جایــی نخواهــد بــرد؛ چــرا کــه اینباکس تــان تحــت هجمــه ســیلی از ایمیل هــای 
اطــاع رســانی قــرار می گیــرد و در نهایــت، بــدون اینکــه حتــی آن هــا را بررســی کنیــد 
ــد  ــری اســتفاده کنی ــارات خاص ت ــن، از کلمــات و عب ــرد. بنابرای ــد ک حذفشــان خواهی

کــه می دانیــد همیشــه بــا کســب وکار و اهــداف شــما مرتبــط هســتند.
- از فیلترهــای گــوگل آلرتــس اســتفاده کنیــد. فیلتــر در گــوگل آلرتــس راهــکاری بــرای 
محــدود کــردن دامنــه جســتجو اســت کــه بــه کمــک آن می توانیــد مــواردی ماننــد 
تنــاوب اطــاع رســانی، منابــع جســتجو، منطقــه جغرافیایــی و زبــان مــورد نظرتــان را 

ــد. ــه دســت بیاوری ــر و متناســب تری را ب ــج دقیق ت ــذا نتای ــد و ل مشــخص کنی
- دلیــل ایجــاد هــر هشــدار را بــه خاطــر داشــته باشــید. هــدف از ایــن توصیــه، تأکیــد 
بــر در نظــر داشــتن اهــداف در هنــگام تنظیــم هشــدارهای اطــاع رســانی اســت؛ چــرا 

کــه تــا زمانــی کــه هــدف و برنامــه داشــته باشــید کمتــر بــه بیراهــه خواهیــد رفــت.
 

آیا گوگل آلرتس همه نیازهای شما را پوشش می دهد؟
همان طــور کــه مشــاهده کردیــد، پیکربنــدی و تنظیــم هشــدار در گــوگل آلرتس بســیار 
ــرای امتحــان کــردن  ــردی دســت شــما را ب ــزار کارب آســان اســت و به عــاوه، ایــن اب
ــی  ــن حــال، گــوگل آلرتــس حت ــذارد. در عی ــاز می گ ــف ب کلمــات و عبارت هــای مختل
ــه  ــد ک ــور می کنی ــد تص ــه الب ــا )ک ــایت ها و وباگ ه ــد وبس ــی مانن ــورد منابع در م
بایــد تســلط تمــام و کمالــی بــر آن هــا داشــته باشــد( نمی توانــد عملکــرد صد در صــد 

کامــل و بــدون نقصــی داشــته باشــد.
عــاوه بــر ایــن، بخــش دیگــری کــه بســیار پویاســت و بــا توجــه بــه تأخیــر طبیعــی 
ــام  ــوب انج ــرعت مطل ــا س ــانی آن ب ــاع رس ــات، اط ــت اطاع ــس در ثب ــوگل آلرت گ
نمی شــود(، حــوزه  داده  پوشــش  آن  اینکــه همــه بخش هــای  )یــا  نمی گیــرد 
ــدی  ــه عاقه من ــا عنایــت ب شــبکه های اجتماعــی اســت. توجــه داشــته باشــید کــه ب
ــا  ــی، عــدم آگاهــی ی ــه شــبکه های اجتماعــی اینترنت ــت ب ــران اینترن بســیاری از کارب
تأخیــر چنــدروزه در اطــاع از آنچــه کــه در ایــن پلتفرم هــا می گــذرد ابــدًا بــه نفــع شــما 
نخواهــد بــود. به هرحــال، این هــا همــان مشــتریان بالقــوه و بالفعــل شــما هســتند 
و اگــر ندانیــد کــه چــه نظــری دربــاره برنــد یــا محصوالتتــان دارنــد، نمی توانیــد نظــر 
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و رضایتشــان را جلــب کنیــد و لــذا ایــن کار را بــه رقبــا واگــذار خواهیــد کــرد.
ــوگل  ــای گ ــرداری از مزای ــره ب ــار به ــه در کن ــود ک ــنهاد می ش ــل پیش ــن دلی ــه همی ب
ــل  ــز غاف ــی نی ــبکه های اجتماع ــد ش ــل و رص ــای تحلی ــتفاده از ابزاره ــس، از اس آلرت

ــوید.   نش

بیشــتر بخوانیــد: آمــوزش گــوگل ترنــدز؛ چطــور از ایــن ابــزار برای رشــد کســب وکارمان  
ــتفاده کنیم؟ اس

 
حرف آخر

گــوگل آلرتــس یکــی از ســاده ترین و درعین حــال، کارآمدتریــن ابزارهایــی اســت کــه 
ــرات  ــا و نظ ــاع از گفته ه ــه اط ــرد و ازآنجایی ک ــره ب ــی از آن به ــوان در بازاریاب می ت
مــردم دربــاره کســب وکارتان همیشــه مهــم اســت، هیــچ عــذر و بهانــه ای بــرای عــدم 

اســتفاده از ایــن ابــزار ســودمند پذیرفتنــی نخواهــد بــود.
ــه  ــد دقیق ــط چن ــد فق ــس نرفته ای ــوگل آلرت ــه ســمت اســتفاده از گ ــوز ب چنانچــه هن
ــورد  ــدی م ــای کلی ــامی و کلمه ه ــن اس ــروز مهم تری ــن ام ــد و از همی ــت بگذاری وق
ــید  ــن باش ــد. مطمئ ــر بگیری ــر نظ ــد زی ــر ش ــه ذک ــی ک ــق روش های ــان را از طری نظرت
کــه پــس از مدتــی از اطاعاتــی کــه بــه دســت می آوریــد و تأثیــر آن هــا شــگفت زده 

خواهیــد شــد.
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