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 چكيده

ويشگگرها كسگب رود بتوان بهره مناسبي به لحاظ كسب و كار در كنار ارائه خدمات مناسب توسط جبا توجه به اهميت توسعه جويشگرها در دنياي امروز، انتظار مي

اند و مشترياني خاص همان بوم را دارنگد. پرداخته شده است كه به صورت بومي توسعه يافته هاييكرد. از اين رو در اين مقاله به بررسي مدل كسب و كار جويشگر

هگاي بعگدي و ن بيشتري به دست آورنگد و در گگاماند تا بتوانند مشترياجويشگرهاي قدرتمندي همانند گوگل بودهبا به دنبال رقابت  نخستاين جويشگرها در گام 

چگين، كگره جنگوبي و نيگز  اند. كشگورهاي روسگيه،در پي ارائه خدمات نوين و متمايز و البته متناسب با فرهنگ و زبان مردم همان كشور بوده ،براي حفظ مشتريان

گوگل نيز رقابت  اننداند با جويشگرهاي قدرتمندي ماند و تا حد مناسبي توانستهجويشگر، پيشتاز بوده كشورهايي هستند كه در حوزه توسعهاز جمله  جمهوري چك،

 كنند.

 كلمات كليدي

 .، مدل درآمدي، مشتريان،  خدماتبومي جويشگرمدل كسب و كار، 

 

 

 مقدمه -1

کند. اين کار پيشنهادي را مشخص ميوکسب اصلي مدل کسب و کار، مدلي است که جزئيات
نگي انجام کسب وکار مي باشد. براي اين منظور نياز است در مدل کننده چگومدل تشريح 

کسب و کار مشخص شود چه ارزش ها و خدماتي، به چه مشترياني و با چه مدل درآمدي ارائه 
جنبه هاي کمي مدل کسب و کار مي باشد و براساس آن  طرح کسب و کار اما. مي گردد

ر چه وضعيتي است، در آينده چگونه حاضر د زمانکنوني در  مشخص مي گردد کسب و کار
خواهد بود و چگونه به اهداف آينده و تعيين شده خواهد رسيد. براي بررسي مدل کسب و کار 

گذاران اوليه و نيز گيري، تامين مالي، سرمايه، الزم است در ابتدا نحوه شکلي بومي جويشگرها
هاي مختلف، مشتريان و سال گيري مورد بررسي قرار گيرد. خدمات ارائه شده درايده شکل

کنند نيز يکي از معيارهاي مهم در بررسي کاربراني که از خدمات جويشگر استفاده مي
هاي درآمدي ها و جريانتواند مدلست. با توجه به اينکه صنعت جويشگرها، ميهاجويشگر

ل از تبليغات حاصدر جويشگرها خالقانه و نويني داشته باشد، تاکنون بيشتر درآمد به دست آمده 
هاي جديد است. داليل موفقيت يك جويشگر، يکي از فاکتورهايي است که در توسعه با روش

هاي فراهم شده نيز از اهميت بااليي ارزشاز اين رو  .يك جويشگر بايد حتماً به آن توجه شود
 برخوردار هستند.

ر مربوط به کشورهاي گيري و پيدايش جويشگدر اين مقاله نخست به بررسي تاريخچه شکل    
 وهاي بايدو، ناور، سزنام و ياندکس به ترتيب با نام جمهوري چك و روسيه، چين، کره جنوبي،

هاي درآمدي آنها پرداخته شده هاي تبليغاتي و نيز مدلروش تحليل و مقايسهپس از آن به 
 پرداختهويشگرها ها و نيز خدمات ارائه شده توسط اين جبررسي مشتريان، هزينهبه  است. سپس
عنوان شده  آنهاو نيز منابع تکنولوژيکي  هاداليل موفقيت اين جويشگردر ادامه شده است. 

ها و توان توانمنديگيري ارائه شده است که در آن ميبندي و نتيجهنيز جمع پاياناست. در 
 ه کرد.هر يك از جويشگرها را در قياس با جويشگر گوگل به وضوح مشاهدرقابتي هاي مزيت

  گيري و پيدايشتاريخچه شكل -2

است که مفهوم يك  "هزاران بار"معناي لغوي آن  وجويشگر کشور چين بايدو نام دارد 
کند. اين شرکت يك پلتفرم جستجوي چيني زبان را ارائه آل را تداعي ميجستجوي پايدار و ايده

ست. هدف اصلي و اوليه خاصي ا برخطافزارهاي کاربردي ها و نرمسايتدهد که شامل وبمي
بران بتوانند به اطالعات مرتبط رتا کا استزبان چيني  به جستجو  خدماتاين شرکت ارائه 

هايي که در و تصوير از طريق لينكاي چندرسانههاي وب، اخبار و فايل صفحاتشامل  برخط
ميزان ، دسترسي يابند. آمارها حاکي از آن است که رتبه نخست دارد هايش وجودوب سايت

ميالدي،  1991بايدو است. در سال  جويشگر استفاده از جويشگرها در کشور چين متعلق به
که در گوگل استفاده  PageRankمشابه  را با راهبرد RankDexالگوريتم  "روبين لي"

موجود در جويشگرها  هايهدهي به صفحها براي درجهبراي امتيازدهي به سايت ،شده است
شد. اين الگوريتم نوآورانه در بايدو  US patentاين فناوري موفق به کسب  ارائه داد و براي

 مورد استفاده قرار گرفته است. 
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فردي که اين . در جمهوري چك و اسلواکي ايجاد شدميالدي  1991در سال  1جويشگر سزنام
دا در ابتبراي اين جويشگر بود. نحوه تامين مالي   Ivo Lukačovič جويشگر را بنا نهاد،

هاي وجوه ساختاري اتحاديه اروپا بعدها از يارانه اماگذاري خصوصي بود از طريق سرمايه عمدتاً 
آموزش و پرورش استفاده شد. شايان ذکر است که جمهوري چك  خدمات برخط براي توسعه 

و   کندتنها کشوري در سطح اتحاديه اروپاست که از جويشگري به غير از گوگل استفاده مي
گيرند و بهره ميهمين جويشگر درصد کاربران اينترنت در اين کشور از خدمات  99 بيش از

-خود انتخاب کرده 2را به عنوان صفحه خانگي  Seznam.czبيش از نيمي از افراد اين کشور

  .اند
توسط گروهي از مهندسان شرکت  1999جويشگر بومي کره جنوبي با نام ناور در ژوئن سال     

در کره  به طور کامل شد. درون اين پورتال از جويشگري استفاده شده که  دازيانراهسامسونگ 
به معني دريانوردي در  erو پسوند  Navigateاز کلمه  Naverتوسعه داده شده است. واژه 

ميليون  11، برترين پورتال جستجوي اينترنت در کره جنوبي با حدود 3وب گرفته شده است. ناور
پايگاه  اخبار، ،هاجامع جستجوهاي خود را )از جمله بالگ خدمات. اين پورتال بازديد در روز است

تولبارهاي مرورگر( طوري ارائه  ها، سرويس ايميل وکتاب ها،نقشه تصاوير، هاي تخصصي،داده
 ،خدمات. شعار ناور در ارائه [2] [1] بيننددهد که کاربران با نگاهي اجمالي آنها را ميمي
 کنند.، از ناور استفاده ميکره جنوبي درصد کاربران کشور 11آنهاست. بيش از  4ت اطمينانقابلي

، 1از جمله اداره مالکيت معنوي کره سازمانچندين با  ناور براي ارائه اطالعات به مشتريان،
کره، وزارت  ، وزارت فرهنگ7، شرکت توسعه تجارت کره1مرکز آمار کره کتابخانه ملي کره،

 .مشارکت دارد فدراسيون صنايع کره نيز و گردشگري کره، آکادمي علوم پزشکي کره و ورزش

 1993ساله دارد. در سال  29ي اپيشينهياندکس جويشگري متعلق به کشور روسيه است و      
 1997گذار اصلي شرکت سيگالوويچ و ولووژ ابداع شد. در نام ياندکس توسط دو سرمايه

مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا ياندکس در  يرسمطور بهشد و  جويشگر ياندس بارگذاري
تبديل به از سه سال  پسمي پيچيده براي جستجو آغاز به کار کرد و تمسکوي روسيه با الگوري

 اعتقاداتفرهنگ و  ازروسيه شد. شرکت ياندکس با شناختي که کشور ترين جويشگر بزرگ
شرکت محصوالت تمامي  خوبي با کاربران برقرار کند. توانسته است ارتباط ،داردروسيه مردم 

  و علم روز است. فناوريياندکس بر طبق 

 هاي درآمدي و تبليغاتمدل -3

ر آنها بيشتالين است که هاي بازاريابي آنتوليد درآمد در بايدو اصوالً از طريق سرويس
ه ازاي کليك ها پرداخت بند. اساس اين سرويسهست 8هاي پرداخت براي عملکرد سرويس
کسب درآمد گوگل و بايدو وجود دارد که آن  امانه. شباهت بسيار زيادي ميان س[3]است. 

پرداخت هزينه مربوط به تبليغات براساس اولويت  ها و وپيشنهاد قيمت بر روي کليد واژه
محصول اصلي و اوليه شرکت بايدو براي تبليغات،  قرارگيري در صفحه نتايج جستجوهاست.

نام  Baidu Tuiguangاست و  Google Adsenseو  Google Adwordsمشابه 
در سزنام تمامي خدمات ارائه  .دارد 9دارد. اين محصول پلتفرم تبليغاتي پرداخت به ازاي کليك

براي کاربران رايگان است. مدل کسب و کار در سزنام بر اساس چهار نوع مختلف از  شده
جستجو -2بنرها، ويدئوهاي تبليغاتي و تبليغات موبايلي، نمايش: شامل -1تبليغات استوار است: 

هاي : مثل کاتالوگ19هاي صفحه زردمدخل-3 هاي پرداخت به ازاي کليك،امانهو س
Firmy.cz ،4-براي نمونه پيشنهادهاي امالك و يا پيشنهادهاي  :11شده بنديتبليغات دسته

 نمايش بنرهاي تبليغاتي در ت.رکت بيشتر از طريق تبليغات اسفروش. سهم درآمدي اين ش
درصد درآمد کل را به  21سرورهاي تبليغاتي تخصصي  هر کدام حدود در و نيز   خدمات سزنام

 درصد است. ميزان سود  29صفحات زردرنگ در سزناماند. سهم درآمد از خود اختصاص داده
اشي از تبليغات بوده است. سهم درآمد ن 12ميليون کرون 947معادل  ،2912در سال  سزنام

 است. بوده ميليون کرون  49بيش از  2912موبايل و ويدئو در سال 
هزينه کرد. تا  13زيوني به خاطر اپليکيشن الينيها ين را براي تبليغات تلوميليون ناور    

تبليغات الين از ميليون دانلود داشته است. درآمد حاصل  19اين اپليکشن حدود  2912سپتامبر 
و  2913هاي ميزان درآمد ناور در سال.  [4]دهد ي از درآمد ناور را تشکيل ميابخش عمده

هاي تبليغات بوده و رتبه بعدي در کسب درآمد مربوط به سرويس طريق عمدتاً از 2914
 .بوده است محتوايي

کره جنوبي ارائه کشور در داخل جويشگر ناشي از خدماتي است که اين  کسب شده ر درآمد بيشت
 11تنها  2914سال   نخستو سهم درآمد خارجي اندك است. براي نمونه در سه ماهه کرده 

تايوان و تايلند(  مالزي، درصد درآمد حاصل از تبليغات مربوط به کشورهاي خارجي )عمدتاً ژاپن،
تبليغات انتخاب  نخستهاي مختلفي براي تبليغات وجود دارد. روش روش در ناور است.
گيرد. روش دوم، تبليغات بالفاصله زير يك پرس و جو قرار ميآن تبليغات در است که  14کليك

تبليغاتش شود که رتبه نمايش مي مطمئن هزينه با پرداختتبليغ کننده است که  11زمان انتخاب

شمايي کوچك از سايت ارائه در آن است که  11تغيير نکند. روش سوم، تبليغات جستجوي برند
غات خارج از صفحه مربوط به جويشگر و از طريق شبکه موبايل ارائه شود. نوع ديگري از تبليمي
 .شوندمي
جستجوها  درصد 1118براي تبليغات در کشور روسيه است.  ي قويهااينترنت يکي از روش     

گيرد. در کشورهاي روسيه، اوکراين، بالروس، قزاقستان و ترکيه بر اساس ياندکس صورت مي
ها صفحه در شبکه رت متن در جويشگر و همچنين در ميليونياندکس تبليغات را به صو

تبليغ  امانهکنند. سمشاهده مي انها رآميليون نفر  19دهد که روزانه تبليغاتي خود قرار مي
yandex.direct زبانهمچنين ياندکس داراي  .دهدکسب و کارهاي مختلفي را پوشش مي 

ند. ياندکس اين امکان را کالمللي عرضه بينانگليسي است که قادر است تبليغات را به صورت 
دهد که نوع تبليغ و محل آن را مشخص کنند. همانند ساير کنندگان قرار ميدر اختيار تبليغ

 . يکي از کارهاي بزرگاست اتجويشگرها عمده درآمد شرکت ياندکس نيز از طريق تبليغ
ه و خاص زبان مانند هاي مخصوص براي کشورهاي همسايياندکس ايجاد دفاتر و سرويس

ترکيه، اوکراين و قزاقستان بود که با اين کار توانست بر روي بازار تبليغات در اين کشورها 
کنندگان را در مد حاصل از تبليغات خود را چند برابر کند و رضايت مردم و تبليغآتمرکز کند و در

فرهنگ و زبان روسيه از ين کشوري بود که خارج نخستاين کشورها به خود جلب کند. ترکيه 
ياندکس توانست در بازار موبايل و تبليغات  2913شد. در سال  اندازيراهبود و ياندکس در آن 

با  2914. همچنين در سال را افزايش دهدمدي خود آهاي درموبايل وارد شود و جريان
رساني شروع به خدمت Yandex Data Factoryهاي مبتني بر ابر با نام اندازي فعاليتراه

که نياز به پردازش کالن دارند و با اختيار قرار دادن امکانات خود کرد ها و مشترياني به شرکت
جريان درآمدي جديدي را ايجاد کرد. بر خالف گوگل که در  ،براي حل مشکالت پردازشي

ي و ياندکس به نصب بنر تبليغات ،کندها و خدمات خود از بنرهاي تبليغاتي استفاده نمياپليکيشن
ها ها براي باال بردن تعداد کليلكهاي تبليغاتي در نقشه، ايميل و ساير اپليکيشنقرار دادن متن

توان موفقيت و موقعيت متمايز ياندکس را در مقايسه با گوگل، در روسيه و روي آورده است. مي
مشتري و  )ترکيه، قزاقستان، اوکراين(، در يکسان بودن زبان کشورهايي که زباني خاصي دارند

کنند و اين امر خود به کننده دانست که به راحتي در کشور روسيه يکديگر را پيدا ميتبليغ
 کند. هدفمندتر شدن تبليغات کمك مي

 بندي مشتريان جويشگرهابخش -3-1

 اند. صنايعي که مشترينمشترياني بر اساس صنعت و منطقه جغرافيايي دار جويشگرهاي بومي

فناوري اطالعات،  خدماتد، عبارتند از: تجارت الکترونيك، دارن در آن فعاليت يشرکت

 مالي خدماتهاي بهداشتي، سرگرمي، آموزش و پرورش، قابل فروش، توليد، مراقبت محصوالت

الين به دو هاي بازاريابي آنهاي فروش را براي سرويس، فعاليتهااين شرکت .17امالك و 

عملکرد  برمبنايپرداخت از روش  ند کهك دسته مشترياني هستند: ينکطريق مديريت مي

 دسته نند وکاستفاده مي 18هاي مبتني بر حراجساساً از سرويساستفاده مي کنند . اين شرکتها ا

؛ اين دسته از مشتريان عموماً به دنبال اين هستند که مي باشند حل مناسبمشتريان با راه ديگر

-مدت زمان مکان ها،کليك تعدادزجمله ااي )هکارايي مشخص و از پيش تعيين شد معيارهاي

 برآورده شود.  برايشان  (هاي تلفنيتماس نيز تعدادکاربران تبديل شده و  تعداد يابي،

 ها و خدمات ارائه شده توسط جويشگرهاارزش -4

-در اين قسمت ارزش ها و خدمات ارائه شده توسط جويشگرهاي بومي مورد بررسي قرار مي

ت که تمامي اين جويشگر به تدريج و در طي سالها متوالي تعداد و نيز گيرند. الزم به ذکر اس
 اند.تنوع خدمات خود را افزايش داده
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 خدمات ارائه شده توسط جويشگرهاي بررسي شده (:1) شكل

 منابع هزينه و مراكز داده جويشگرها -5

هاي توان هزينهمي هاي جويشگر،ي وضعيت مالي ارائه شده توسط شرکتهابا توجه به صورت
هزينه هاي عمومي، ها را به صورت عمده در قالب اين موارد در نظر گرفت: هزينهاين شرکت

 19هاي جبراني مبتني بر سهمهاي واحد تحقيق و توسعه، هزينهفروش و مديريتي، هزينههاي 
م خط هزينه مربوط است، هزينه درآمد بر ماليات، هزينه هاي عملياتي و اقالکه به هزينه

 خدماتهاي مخابراتي بابت اي که بايد به شرکتهزينه ،، هزينه پهناي باند29اکتساب ترافيك
نيز مزاياي  و نيز ، کميسيون21هزينه نيروي کار، بازاريابي، استهالك مخابراتي پرداخت شود،

 کارکنان.
در تکنولوژيکي است که در توسعه جويشگرها داراي اهميتت استت.  مراکز داده يکي از منابع    

 China Telecom  ،Chinaهتتا بتتر روي مراکتتز داده بايتتدو در ابتتتداي کتتار ستترويس

Unicom   وChina Mobile دو  2911ستال اواختر رود که تا شد. انتظار ميميزباني مي
به که  22شد آغاز Shanxiز داده ساخت مرک 2912مرکز داده ديگر نيز اضافه شود. در سپتامبر 

اين طرح تکميتل شتود.  2917رود که تا سال متعلق به شرکت بايدو است. انتظار مي طور کامل
را ايجتاد کننتد  Cloud Computing Centerپيشنهاد شد که بخشي از  2914در آوريل 

شود که تا سال ميبيني پيش .باشد پکنکه هم به عنوان مرکز داده و هم به عنوان دفتر کار در 
خواهتد بتا کته متياستت موبايل چين اعتالم کترده  ساخت اين مرکز داده تکميل شود. 2918

ترين مرکز داده رايانش ابري را براي اندازي کند تا بزرگهمکاري بايدو نسل بعدي موبايل را راه
قترار  Schneider Electric ،بتر ايتنافتزونايجاد کند.  2911کسب و کار موبايلي تا سال 

. بتا ايجتاد کنتدهستند را براي بايدو  23دار محيط زيستاست که دو مرکز داده که هر دو دوست
دارد که به سرعت ستاخته شتوند، نياز اي اين شرکت به مراکز داده توجه به رشد روزافزون بايدو،

 به سادگي ارتقا يابند و نيز با شرايط آينده قابل تطبيق و سازگار باشند. 
-ساخته شده است. بتا اينکته شترکت 24در چونچئون GAKبا نام  داده مربوط به ناور مرکز    

خود را در اختيار دارند، امتا ايتن شترکت مختص هاي بزرگي مانند گوگل و فيسبوك مراکز داده 
مستقيم در ساخت و نيز در عملکترد مرکتز داده ختود دخالتت طور بهنخستين شرکتي است که 

ستبز بتودن اهميتت داده شتده استت. ميتزان انترژي  وضوعکز داده به ماخت اين مرسدارد. در 
درصتد کتاهش داشتته استت. در ضتمن نتاور  7318مصرفي در ناور با استفاده از اين مرکز داده 

با توسعه اين مرکز داده همراستا کرده را  (21هاتوسعه زيرساخت فناوري اطالعات )سرورها و رك
هاي ارائه است. در ناور به اين دليل که سرويس نرژيا هدف اصلي آن کاهش ميزان مصرف که

صرفه نيست تا سرورها از مقرون به هاي ارائه شده در گوگل ارائه نيست،شده به وسعت سرويس
مديران اين شرکت استفاده از يك مرکز داده داخلي را بته  ،بر اينافزون. شودخارج شرکت تهيه 

 .[10] دانندمي مهم وضوعيم حفظ اطالعات کاربران دليل

 2914انجام شتد. در جتوالي  2913ريزي اوليه براي توسعه مراکز داده در نوامبر در سزنام طرح
کترده اقتدام  Park VPG Horni Pocerniceسزنام به خريد زميني در منطقه صتنعتي 

 . [11]اندازي کند است و قصد دارد تا نخستين مرکز داده را در داخل خاك جمهوري چك راه

 امل كليدي موفقيت جويشگرهاعو -6

هاي متمايز و جذب کاربران و مخاطبان بيشتر و نيز مقبوليت يك جويشگر در گروي ارائه ارزش
جويشگر بومي کره جنوبي با فرهنگ و عقايد مردم اين کشور همخواني دارد. اين سودمند است. 

؛ هاستيبي از عکساي است که شامل ترکخانگي هايهها و صفحجويشگر بيشتر شبيه پورتال
روزرساني صفحه به دهند. در ناورافراد اين کشور به اين مورد بيش از جستجو اهميت ميزيرا 

بر خالف گوگل که صفحه خانگي آن فقط شامل يك جعبه  شود،خانگي سريع انجام مي
رار بيشتر مورد جستجو ق پيش هايي که در ساعتهايها و موضوعکليدواژه جستجوست. در ناور

توانند مطلع شوند که بايد راجع به چه شود و از اين رو کاربران مينمايش داده مي اند،گرفته
چيزي جستجو کنند. دوم اينکه در ناور راهي سريع براي تعيين افکار و عقايد عمومي در رابطه با 

مقاله ها را به يك توانند پاسخيك موضوع خاص وجود دارد. در بخش اخبار آن کاربران مي
توانند در آن پلتفرمي وجود دارد که کاربران مي خبري مشاهده کنند. سوم اينکه در ناور

ترين جنبه نتايج جستجوي ناور اين است که جالب. مورد استفاده قرار دهند را 21محتواها
اگر  ،طور مثالدهد. )بهاند را نمايش ميهايي که بيشتر مورد استفاده قرار گرفتهکليدواژه

Samsung Galaxy ،جستجوي مرتبط مثل  هايهکلم را جستجو کنيدGalaxy S 5  و
Galaxy S note  شود تا کاربران نسبت به ب ميموجقابل مشاهده است.( اين ويژگي

 مرتبط با هم کنجکاوتر شوند و زمان بيشتري را در روز به جستجو در ناور هايموضوع
فرد را براي کاربران خود هايي منحصر بهارزش هاي خود،ناور با ارائه سرويس اختصاص دهند.

  کند،فراهم مي
 و اين باعث شده است تا سال بر روي بازار کشور چك تمرکز داشته است 18سزنام به مدت     

تا به بهترين نحو آنها را ند هايي را فراهم کتمامي نيازهاي خاص کاربران را شناسايي و سرويس
توان چنين برداشت کرد که محلي بودن اين جويشگر يکي از داليل اين ميند. بنابرکتامين 

توان مي الين يك کشور ارائه شود،عمده موفقيت آن است. براي نمونه زماني که فقط نقشه آن
هاي نقشه را ارائه کرد. دليل ديگر براي موفقيت اين جويشگر با دقت و عمق بيشتري سرويس

ارائه آنها براي جويشگري جهاني مانند گوگل تاثيري نخواهد داشت هايي است که ارائه سرويس
بندي شده(. نقش نوآوري در پيشرو بودن اين جويشگر نيز قابل تامل است )مثل تبليغات کالسه

به جاي  ،طور مثالشده است. به گذشتههاي نوآورانه بيشتر از و در دو سال اخير ميزان سرويس
يك قاب  بنتايج در قالحه از باال تا پايين و به صورت معمول، نمايش نتايج جستجو در يك صف

شود. با توجه به استفاده روزافزون از بزرگ و به صورت يك ماتريس نمايش داده مي صفحه
اقدام هاي موبايل سزنام نيز به توليد  اپليکيشن هاي اخير،در سال هاي هوشمند و تبلتتلفن

 .[9] ها محدود نکرده استسايته وبب کرده و خدمات خود را صرفاً

 نتيجه -7

 بيشترمهم در رابطه با جويشگرهاي بررسي شده است. در  نکات  دربردارنده ( 1)جدول 
جويشگرهاي بومي، تمرکز بر روي بازار يك کشور يا يك ناحيه خاص در امر تبليغات بوده و 

يه خاص به دليل ب شده است تا ميزان محبوبيت جويشگرها در آن ناحموجاين موضوع 
هايي همخواني فرهنگي و زباني افزايش قابل توجهي داشته باشد. تمرکز بر روي ارائه سرويس

به امتيازي مهم براي آنها در رقابت با جويشگرهاي  با زبان خاص يك ناحيه يا يك کشور،
توسط  بر موارد ذکر شده، دقت اطالعات ارائه شدهافزون شده است. تبديل معروفي مثل گوگل 
شود. مشتري باالتر از دقت اطالعاتي است که توسط گوگل عرضه مي جويشگرهاي بومي،

مردم بومي همان خطه هستند که به دريافت اطالعات به زبان مادري  عمده اين جويشگرها،
دارند. در برخي موارد بررسي تمايل بيشتري خود به جاي استفاده از اطالعات به زبان انگليسي 

که به دارند شود که  جويشگرهاي بومي مشترياني نيز در کشورهاي همسايه اهده ميمش شده،
به  در جويشگرها لحاظ بافت زباني و فرهنگي تا حدود زيادي مشابه هستند. عمده درآمدي که

هاي همراه ها و تلفنناشي از تبليغات است و با توجه به استفاده رو به رشد از تبلتآيددست مي
هايي بر روي اين ادوات هوشمند نيز يکي از ها و اپليکيشنسرويس و توسعه ائههوشمند، ار

گيري رشد تدريج پس از شکلموارد جويشگرها به بيشترهاي اصلي جويشگرها است. در دغدغه
اند. در تاسيس کرده ي ديگراند و به صورت غيرمتمرکز دفاتري در شهرها و کشورهاکرده

هاي هاي پيشرو در ارائه برخي سرويسريد مالکيت و يا ادغام با شرکتبسياري از موارد نيز به خ
گير بودن و نيز پرهزينه بودن اند. چنين اقدامي با توجه به زمانکردهاقدام مرتبط با جويشگر 

 حالصرفه و منطقي است. در کامالً مقرون به کسب تجربه و دانش فني، از پايه، توسعه خدمات
 کند.اي خاص فعاليت مياي دارند که هر يك در زمينههاي تابعهتجويشگرها شرک ،حاضر
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 بندي نكات جويشگرهاي بررسي شده: جمع(1) جدول

  بايدو سزنام ناور ياندکس

شرکت تابعه در  9

روسيه و اوکراين 

 و آمريکا و هلند

شرکت تابعه در  27

 داخل کشور کره
 ندارد

شرکت تابعه  12

چين، ژاپن و در 

عه کنگهنگ
 تاب

ي
ها

کت
شر

 

مردم کشور 

 روسيه

کشورهاي 

همسايه و 

همزبان 

 )قزاقستان،

اوکراين، بالروس 

 و ترکيه(

مردم کشور کره 

جنوبي و کشورهاي 

 همسايه) ژاپن،

مالزي، تايلند و 

 تايوان(

مردم کشور 

 جمهوري چك

 

بر اساس صنعت 

و منطقه 

 جغرافيايي.

جويشگري نيز 

ژاپن براي کشور 

 دارد.

ش
بخ

ان
تري

مش
ي 

ند
ب

 

تبليغات و نمايش 

ها و بنرهاي متن

 تبليغاتي

تبليغات در 

کشورهاي 

همسايه )اوکراين 

و قزاقستان و 

 بالروس(

ارائه خدمات براي 

حل نيازهاي 

 پردازشي کاربران

دريافت کميسيون 

هاي در پرداخت

 آنالين

 Lineتبليغات )در 

و در نتايج 

 جستجوها(

ارائه خدمات 

 رگرمي و موزيكس

ارائه خدمات به 

کشورهاي همسايه 

 و همزبان

انواع تبليغات 

ويدوئوها و  )بنرها،

)... 

 PPCهاي سيستم

ارائه تبليغات و 

-پيشنهادات طبقه

 بندي شده

تبليغات مشابه 

google 

adword  و

google 

adsense 

تبليغات به 

 PPCصورت 

هاي سرويس

بازاريابي آنالين با 

ساختاري پرداخت 

 به ازاي عملکرد

پيشنهاد قيمت بر 

 هاروي کليدواژه

ي
مد

درآ
ل 

مد
 

استقبال فراوان  

در کشورهاي 

 اوکراين، ترکيه،

قزاقستان و 

 بالروس

تمرکز بر روي 

ارتقاي کيفيت 

 جستجوها

ارائه تبليغات 

 هدفمند

انجام تبليغات در 

ايميل و  نقشه،

-ساير اپليکيشن

هاي براي باال 

 بردن تعداد کليك

ليت اطمينان در قاب

هاي ارائه سرويس

 شده

ارائه جستجوي 

 جامع قبل از گوگل

ارائه سرويس 

جستجوي دانش 

 قبل از ياهو

 ارائه پورتال اهدا

فيلتر کردن محتوا و 

 ايجاد محيطي امن

همخواني با فرهنگ 

 و عقايد مردم کره

به روزرساني سريع 

 صفحه خانگي

تمرکزطوالني مدت 

بر روي بازار چك و 

ي دقيق شناساي

 نيازهاي کاربران

دقت در ارائه 

 هاي محليسرويس

نوآوري در نحوه 

نمايش نتايج 

 جستجو

ارائه اطالعات 

محلي دقيق آنتي 

 ويروس

پرس و جوي 

آنالين به زبان 

 چيني

ارائه بزرگترين 

دايرةالمعارف به 

 زبان چيني

تمرکز بر فروش 

 و بازاريابي

توانمندي حفظ 

 مشتري

نس
ده 

کنن
يز 

ما
 مت

ي
ژگ

وي
ل

وگ
ه گ

ت ب
ب
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