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: השנים האחרונות 5  
 שינוים בדרך החיפוש

 : תחילת העתיד
 תן למחשב לחשוב במקומך
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  סיפק שפת חיפוש יותר  –כל עוד גוגל התרכז בהגדלת התוכן
 .ויותר מתוחכם בהתאם לכללי המקצוע

oחיפוש בוליאני 
o פקודות כגוןintitle: , site: , inurl: 
o ביטוי", ~, +סימנים כגון." 

 

 וראה כי לא טוב...
הציבור מתעלם, המידענים מרוצים  : 

 .מרוצה-מילים ולהיות לא 2ממשיך להכניס 
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עלינו להבין לבד מה המחפש רוצה: תגובת גוגל 
oולא לתת לו את מה שהוא לא רוצה 
oולא נספר לו שכך אנחנו עושים. 

 
איך יודעים מה אני רוצה? 

oאתרים שנשלפו/מהמטאדאטה של הדפים 
o +המטאדאטה על המחפש 

 
 

 
 

 גורמים 200אלגוריתם הדירוג של גוגל מבוסס על מעל  
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 לפי מספר (המדינהIP( 
 
ומיקום יותר מדוייק לפי מה   העיר 

 שדיווחת או המכשיר מדווח
 
 טאבלט? סמארטפון –המכשיר  ? 

 ?נח או בתנועה? מחשב
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 מה עניין אותך בעבר –הסטוריית החיפוש שלך? 
 על מה הקלקת קודם –הסטוריית התגובות שלך? 
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“It will be very hard for 
people to watch or consume 
something that has not in 
some sense been tailored  
for them” – Eric Schmidt, 
Google. 
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שפת החיפוש לאט לאט נעלמת... 
o + ~ , נעלמו –במובן ההדוק " ביטוי"ואפילו 
o * קיים אבל בלי ציון מספר מילים(***) 
oחיפוש בוליאני זה לא מה שהיה... 

 
...  וגם לא ההתאמה בין מילות 

 המפתח שלך ומה שבדף או  
 .במאמר
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למשל " (מקורות סמכותיים"מאגר של נתונים בסיסיים מ
 .הקשרים הסמנטיים שביניהם+  !)וויקיפדיה

 על נושא החיפוש" עובדות מהירות"מאפשר הצגת. 
רוב האנשים  לפי מה ש, המידע הנאסף תלוי בנושא

 :מחפשים
oהזמן שבילה בחלל אבל לא גובהו: על אסטרונאוט 
oגובהו אבל לא משקלו או כמות הפלדה  : על מתקן בפרק שעשועים

 .שהיתה דרושה עבורו
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“We’re in the early stages of moving from being an information  
engine to becoming a knowledge engine” – Google video 
http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html  

http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html
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 פוקוס על חיפוש  –הגרסה האחרונה של שפת החיפוש
 סמנטי

o"חיפוש לפי משמעות סמוייה"או " שפת דיבור" 
o כך אנשים פועלים "כי " לא מוגדר", "לא לינארי"חיפוש

"  שמנוע חיפוש יפעל כמו בני אדם –בעולם 
E9b5http://www.youtube.com/watch?v=UpeGeET 

כבר לא סופרים ? בכמה דפים נמצאת מילה מסויימת– 
 .גורמים אחרים מפשיעים יותר

 
 גוגליתר מנועי החיפוש דוהרים כרגיל אחרי. 
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http://www.youtube.com/watch?v=UpeGeET5b9E
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 טבעיתמצפה לשפה , קוליחיפוש 
oשפה  "של הפיתוח ולכן גם , המעבר למכשירים ניידים יימשך

 ".חיפוש משמעות סמוייה"/"טבעית

 גם שומר מידע עליך 
o בילוי, עבודה, בית(מקומות שהיית בהם( 
oהסטוריית החיפוש שלך 
o יומן, אנשי קשר, מייל(מידע מהאפים שבנייד שלך.( 

 ביקשתרלוונטי בטרם משתמש במידע לספק לך מידע 
oלטייל את הכלבזכור ; המטוס מתאחר; החבילה תגיע היום! 
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“Google Now provides a form of search which isn’t search at all, strictly speaking…  
and the only reason it works at all is because it’s so plugged into your life”  
Harry McCracken:  Where Google Search Is Going” –  http://techland.time.com/2013/05/08/google-search/ 

http://techland.time.com/2013/05/08/google-search/
http://techland.time.com/2013/05/08/google-search/
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ים-אנשים ניידים אוהבים אפ 
oמאגר מידע, מבוסס על מידע מובנה, אפ עושה דבר אחד טוב .

 .מובנה לא מתחרה-מנוע כללי בעל מידע לא
oאנשים יעדיפו לחפש אפ ספציפי עבור כל צורך במידע ולחפש בו ,

 .מותאם לנושא, ולעומק כי אפ מספק מידע מהר. גוגל-לא ב

oוהרווחים מפרסומת 
 ...  אפ-מגיעים למפתח ה

 .ים-ולחנות האפ
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מנועי החיפוש לא מכסים אותם די הצורך 
o ופורטלים    החברתיותישירות אצל הרשתות לכן מחפשים

 ".ורטיקליים"
גידול החיפוש ברשתות חברתיות: 

o14.2: 2013-ב חודשB לעומת , ב במנועי חיפוס"חיפושים בארה
8.2B ברשתות חברתיות 

o 2.1: 2014ינוארB   כלל(במנוע החיפוש של טוויטר  ליוםשאילתות-
 )עולמי

o2014 :3-יותר מB חיפושים לחודש ב-YouTube. 
(http://socialmediatoday.com/socialbarrel/1650226/second-largest-search-engine-infographic)  
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“If something occurs on Twitter or occurs on Facebook and we’re able to crawl it, then we  
can return that in our search results.” - Google spokesperson, Jan. 2014, video interview  

http://socialmediatoday.com/socialbarrel/1650226/second-largest-search-engine-infographic


 פייסבוק– Graph Search 

YouTube –  בבעלות גוגל אבל 
 .יש לו מנוע חיפוש משלו

Pinterest–"חיפוש מודרך"  , 
 ".רעיונות"ו" מדריכים"מספק 

o של  " לייקים"תוצאות שתלויות ב
 ".חברים"
o  הוספת מקומות בסביבה שבהם ניתן

 .לקנות את זה
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  גוגל ימשיך להכניס עוד ועוד מידע מרשתות חברתיות
 .מידע מסוג זה מאוד לא אמין. לאינדקס שלו

 מיקום דפים בתוצאות החיפוש תלוי מאוד : 2013סקר מיולי
 :+Google-ציוצים ובמיוחד שיתוף ב, "לייקים"ב
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http://moz.com/blog/ranking-factors-2013 

http://www.sugarspunmarketing.com/wp-content/uploads/2013/07/Moz-Social-Correlation-Chart.jpg
http://moz.com/blog/ranking-factors-2013
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http://www.netmark.com/google-ranking-factors 

http://www.netmark.com/google-ranking-factors
http://www.netmark.com/google-ranking-factors
http://www.netmark.com/google-ranking-factors
http://www.netmark.com/google-ranking-factors
http://www.netmark.com/google-ranking-factors


 
 
 
 
 
 

 2014יהודית קורן   © 
 כל הזכויות שמורות

ברור  ??? 

19 

  הדבר שהכי פחות משפיע על תוצאות החיפוש
 .שחיפשתאיך הגדרת את הנושא : הוא, שלך

מצב זה ילך ויחמיר. 
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 מידעלשמור חיפוש בוליאני למאגרי  ! 

 במנועי חיפוש נוספים מלבד גוגללחשפ. 

 כן  -וכמו(לחפש ישירות באתרי תוכן מוכרים
 ).באתרי הרשת החברתית

להיות אנונימי! 
oאת " להתאים"אז לא ניתן ? לא יודעים מי אתה

 .תוצאות החיפוש להסטוריה האישית שלך
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 גוגל-ללא להזדהות 

 מהניידשידור מיקום לכבות 

  למחוק קוקיס והסטוריית החיפוש כאשר 
 מתחילים חיפוש חדש עבור לקוח

 להתקין תוספת לדפדפן כגוןGhostery 
oמראה מי אוסף עליך מידע 
oניתן לקבוע לאיזה אתרים תמסור מידע 
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 יהודית קורן

 מידענית ויועצת מידע
judith@research-wise.com 

www.research-wise.com 
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