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 سخن گرداورنده

 

 سالم خدمت شما دوستان عزیز این کتاب آموزشی توسط تیم درسنامه نوشته 

 گرداوری شده است  یامیر عباس سعدو شخص سالم برنامه و توسط تیم 

 در این   قوی با موتور جستجوی گوگلجستجوی پیشرفته و تمامی مباحث 

 کتاب آورده شده است از شما دوستان عزیز خواهشمندیم در صورت انتشار 

 .کتاب حتما منبع آن را قید کنید

 انتشار پیدا کرده  http://hiprogram.irاین کتاب توسط آدرس اینترنتی  

 است.
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 مقدمه

 

 به یاد آن می افتید چیست؟ Searchاولین واژه ای که با شنیدن جستجو در اینترنت یا همان 

توسط دو  ۸۹۹۱که در سال  جستجوگر قوی ایخواهد بود، « گوگل»به احتمال زیاد واژه 
ذاری بنیانگ سرگئی برینو  لری پیجدانشجوی فارغ التحصیل از دانشگاه استنفورد با نام های 

شد و این روزها کسی نیست که برای جستجو در اینترنت از گوگل استفاده نکند. و شاید 
جستجو »ی موارد به جای واژه شما هم مانند بسیاری از افراد در سرتاسر جهان، در برخ

استفاده می کنید و مثال به دوست تان می گوید که برای پیدا کردن « گوگل کردن»از « کردن
 پاسخ سوال مورد نظرش، گوگل کند.

به همین دلیل و اهمیتی که گوگل در دنیای جستجوگرهای اینترنتی دارد، دانستن تکنیک 
ر هر کاربر اینترنت می آید. از همین رو و به های مختلف جستجو کردن به کمک گوگل به کا

میالدی، دوره ای رایگان با عنوان  ۲۱۸۲دلیل نبود منابع کافی و معتبر در این زمینه، گوگل از 
را برگزار می کند که در آن به « (Power Searching with Googleبا گوگل )جستجوی قوی »

کاربران سرتاسر جهان تکنیک های کاربردی برای استفاده بهینه از موتور جستجوگر گوگل را 
 آموزش می دهد.

به دلیل اهمیت این دوره آموزشی و کاربردی بودن آن برای کاربران فارسی زبان، تیم درسنامه 
ه آموزشی گوگل را بنا به نیازهای کاربران فارسی زبان بهینه کرده است که حاصل آن این دور

 دوره ای است که هم اکنون در آن ثبت نام کرده اید.

اگر شما به زبان انگلیسی مسلط هستید، می توانید هم اکنون از این دوره انصراف دهید و در 
در دسترس است ثبت نام و از آن استفاده کنید. اگر هم می  این آدرسدوره خود گوگل که در 

خواهید که با دوره ای بهینه شده برای کاربران فارسی زبان، تکنیک های مختلف برای 
 استفاده از جستجوگر گوگل را بیاموزید، منتظر اولین درس همین دوره باشید.

یکا بر علیه ایران، این دوره به دلیل تحریم های وضع شده از سوی ایاالت متحده آمر نکته:
آموزش گوگل از طریق آی پی ایران در دسترس نیست و شما باید از طریق آی پی کشورهای 

 دیگر در این دوره ثبت نام کنید.

قبل از شروع این دوره، باید چندین نکته را با شما در میان بگذاریم تا در هنگام خواندن درس 
 های آینده، دچار سردرگمی نشوید:

دوره های منظور از }{ در طول این دوره آموزشی، جعبه جستجوگر گوگل است. مثال اگر } -۸
 تصویر زیر را در نظر بگیرید:{ را مشاهده کردید، باید تصویری مانند آموزشی درسنامه
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وجود دارد که اگر بخواهیم آن را به (« Queryکوئری )»در دنیای اینترنت اصطالحی با نام  -۲
می شود. هر عبارتی که شما در جعبه جستجوی گوگل « پرس و جو»فارسی ترجمه کنیم، 

 «ای آموزشی درسنامهدوره ه»وارد کنید را یک کوئری می نامیم. به عنوان مثال در تصویر باال 
یک کوئری است که از گوگل درخواست شده است و گوگل در پاسخ، نتایج مختلف مانند 

 تصویر زیر را نمایش می دهد:

 
 باشید که در آن با« جستجوی قوی با گوگل»یعنی  کتاببا این مقدمه، منتظر اولین درس این 

 فیلتر کردن نتایج گوگل براساس رنگ آشنا خواهید شد.
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 فیلتر کردن نتایج براساس رنگ -درس اول

 

خوش آمدید. همانگونه که در مقدمه گفتیم « جستجوی قوی با گوگل» کتاببه اولین درس از 
و از عنوان درس نیز کامال مشخص است، در این درس شما با یکی از ابزارهای جستجوی 

ایج جستجوی گوگل کاربردی اما کمتر شناخته شده گوگل آشنا خواهید شد: فیلتر کردن نت
 براساس رنگ.

به احتمال زیاد برای پیدا کردن یک عکس، اولین جایی که مراجعه می کنید موتور جستجوگر 
 گوگلگوگل است. مثال اگر به دنبال عکسی درباره فسیل باشید، به راحتی می توانید به 

{ را تایپ کنید. زمانی که نتایج این کوئری را مشاهده می کنید، فسیلبروید و عبارت } تصاویر
، «هر رنگی»و انتخاب « ابزارهای جستجو»در زیر جعبه جستجوی گوگل با کلیک بر روی گزینه 

 یک سری رنگ های مختلف از قرمز تا قهوه ای مشاهده خواهید کرد.
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http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLtqUPJWCWoTr-2BqXy-2BZ-2B9tn6xhWepTSQmtk2-2Fhn3b4WCadB-2FBaFEEEB3tIOcIYwA-2BGP4O32JuVjtpXhuWQlgVAAWM9-2BSABzG8wfedAUsbwhHRVtFjhn4lH2Z0lcySPMPmMcmJBqLMN67VV8RcSmRFfVK0RkXfNNRYdnjUIYyPpOhyTrxILGmb1gz63ck5FCnw3vwqc8PQEs-2BVHEca3sh41OLDSMSKuN7QEKPr57oI17M5AQKeZztj9kwptUTlOPONbWBj1SJC3s3212ZS2-2BfnP2t_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm50TSrNRXvSVTuyyLhAXxCkh9e3xaRk1891Im4THfpOlH1k7GSGjqP8cbwQxmPmfV3q2Fz9LD7jUNriGE-2B-2BS46EEFypQT5KNNvNoDSWMZeqUxHFiOkMiod8L5pDB34h0QBcZhSkBgedApyE0hYVnJZPw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLtqUPJWCWoTr-2BqXy-2BZ-2B9tn6xhWepTSQmtk2-2Fhn3b4WCadB-2FBaFEEEB3tIOcIYwA-2BGP4O32JuVjtpXhuWQlgVAAWM9-2BSABzG8wfedAUsbwhHRVtFjhn4lH2Z0lcySPMPmMcmJBqLMN67VV8RcSmRFfVK0RkXfNNRYdnjUIYyPpOhyTrxILGmb1gz63ck5FCnw3vwqc8PQEs-2BVHEca3sh41OLDSMSKuN7QEKPr57oI17M5AQKeZztj9kwptUTlOPONbWBj1SJC3s3212ZS2-2BfnP2t_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm50TSrNRXvSVTuyyLhAXxCkh9e3xaRk1891Im4THfpOlH1k7GSGjqP8cbwQxmPmfV3q2Fz9LD7jUNriGE-2B-2BS46EEFypQT5KNNvNoDSWMZeqUxHFiOkMiod8L5pDB34h0QBcZhSkBgedApyE0hYVnJZPw-3D-3D
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کردن نتایج جستجوی گوگل براساس رنگ در آی پد و تبلت های اندروید ویژگی فیلتر  نکته:
 قابل اجرا نیست.

به کمک این سری رنگ ها و انتخاب آنها، شما می توانید نتایج جستجو را سفارشی و فیلتر 
کنید. به عنوان مثال فرض کنید که شما به دنبال تصاویری هستید که رنگ خاکستری در آنها، 

با انتخاب رنگ خاکستری از جعبه سری رنگ ها شما تنها تصاویری از فسیل  رنگ غالب باشد.
 را مشاهده می کنید که شامل رنگ خاکستری می شوند:

 }فسیل{ با فیلتر رنگ خاکستری

 

ید، خوب برای این کار تنها کافی است که و یا شاید به دنبال فسیل هایی به رنگ زرد باش
 رنگ زرد را به عنوان فیلتر انتخاب کنید:

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLuK5PwfNF0kg27nmpXrsHv3Pya1BVuifLXx-2B1LFoegEeG-2BeiX50dFa2o-2FdI-2FDZcahHlngiKJ9HzHu51vqYXNSUGho6guBmh7j0zr1hXOrK6T7-2BclAGsBX1UBwLU6aFjNYqL94cCikPguoBsfy6GeuRyCkbWYiGG2BwWmg23TDe3Qoai0gRv-2BxVhl3-2BQwe6-2Fy4O8x8eWKOtmcCo6A-2BcaceHy_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm52tgrOfEiw7w0zfUReK9a3Ci2qzhakAQyyek0UNLg4WCTgemNryS7a8fW7T6o-2B1yK1aVuTxF8V2Qutrwkli0MtsZKO2eecQG3rEgS2mTj4f8UM9ftbyu4vZXojkE7xVIN86jaL8QqgDs6LCLKL4nL-2Fg-3D-3D
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 }فسیل{ با فیلتر رنگ زرد

 

 گی جستجوگر گوگل در چیست؟شاید در اینجا از خود سوال کنید که اهمیت این ویژ

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که در برخی موارد ممکن است شما به دنبال اطالعاتی 
باشید که در متن یک وب سایت یا کتاب نیامده باشد، به همین دلیل شما به کمک این 

مثال شاید ویژگی و با مشاهده تصاویر می توانید به اطالعات مورد نظر خود برسید. به عنوان 
شما به دنبال یک فسیل خاص به رنگ زرد باشید، اما اسم آن را نمی دانید. به کمک 

دن آن شما می توانید درصد موفقیت خود را در پیدا کر }فسیل{ با فیلتر رنگ زردجستجوی 
فسیل باال ببرید. فراموش نکنید که تصاویر در برخی موارد اطالعاتی را به شما می دهند که با 

 جستجو کردن واژه ها و عبارات مختلف ممکن است به نتایج حاصل از آنها نرسید.

 برای درک بهتر این ویژگی جستجوگر گوگل، بد نیست که مثال دیگری بزنیم.

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLuK5PwfNF0kg27nmpXrsHv3Pya1BVuifLXx-2B1LFoegEeG-2BeiX50dFa2o-2FdI-2FDZcahEBBkAlyx-2FLN-2BR5midXGHm-2BLnscyxSzDPzoINFoz2MD8SuxzppqfInTowkFKnCRyxgspeM46NzZExNPb7lwoYfAZBBQIJCGoPqAGYmDtO4nFC9CXOsxY69qy8y1GP3FOvSEcnZONwGEBQGNghZDjeOtvrgdgk6QHXmz-2Bb3uNq25Wg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm57nsFlS4BxIR64LlpI-2B-2BcYDrwzhXkp5t981pr92b-2BXr9bjr5AgMn3QUC2tfMuVBlL8F2tBavxnQRGe42YJp1RhUgRgASetYJoZREFdi-2Fo-2BWLo8HiHg2bYBNFuU3gwruF4LdvL9-2BZQCg7qrNyxw9C-2BCw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLuK5PwfNF0kg27nmpXrsHv3Pya1BVuifLXx-2B1LFoegEeG-2BeiX50dFa2o-2FdI-2FDZcahEBBkAlyx-2FLN-2BR5midXGHm-2BLnscyxSzDPzoINFoz2MD8SuxzppqfInTowkFKnCRyxgspeM46NzZExNPb7lwoYfAZBBQIJCGoPqAGYmDtO4nFC9CXOsxY69qy8y1GP3FOvSEcnZONwGEBQGNghZDjeOtvrgdgk6QHXmz-2Bb3uNq25Wg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5djjjvtSCdicR9kdt1xDMN5yBPovJpCxiCaw6aXKF-2FGzY29afzdaxb-2FFUZhC4liTMzJ06wejINBGxbcwkSQL9DpiBTqsRBYoAfTUHr6MbLTrR8dZml5VoA6aJLGouqCrdbZPOCbmVem8VNkx9-2FN4XtQ-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLuK5PwfNF0kg27nmpXrsHv3Pya1BVuifLXx-2B1LFoegEeG-2BeiX50dFa2o-2FdI-2FDZcahEBBkAlyx-2FLN-2BR5midXGHm-2BLnscyxSzDPzoINFoz2MD8SuxzppqfInTowkFKnCRyxgspeM46NzZExNPb7lwoYfAZBBQIJCGoPqAGYmDtO4nFC9CXOsxY69qy8y1GP3FOvSEcnZONwGEBQGNghZDjeOtvrgdgk6QHXmz-2Bb3uNq25Wg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5djjjvtSCdicR9kdt1xDMN5yBPovJpCxiCaw6aXKF-2FGzY29afzdaxb-2FFUZhC4liTMzJ06wejINBGxbcwkSQL9DpiBTqsRBYoAfTUHr6MbLTrR8dZml5VoA6aJLGouqCrdbZPOCbmVem8VNkx9-2FN4XtQ-3D-3D
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است. همانگونه که مشاهده می کنید شامل نتایج  }تسال{تصویر زیر نتایج جستجوی 
 گوناگونی است.

 

شینی با این نام هستید. در نتایج مشاهده می کنید که ماشینی به رنگ اما شما به دنبال ما
 قرمز وجود دارد، پس با انتخاب فیلتر قرمز، نتایج جستجوی خود را فیلتر می کنید:

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLtqUPJWCWoTr-2BqXy-2BZ-2B9tn6HeR9LGBh1hRlaPRQ3QBi4FdCGI9qGvGgEr62OMex4MpF6Hw0-2BligzX1NKvtrvjc-2FDnM6gLqS3uNgGnf4FXs63eSczjV6RPTZQhAawA9ei9tmXuMvD1AafK5uWaKN3nx1aW23hTA0eDmIHcV8SkUJEJMjPg0RhHYg6OSyEg-2BYOYKocFnMOeMmNoWwmvQE5DoMHUNbHMt9cz-2B956cSAG2bjoyW5x6X-2FEQc10Qi1oqEyKu8VAGELR1ev3ms7QYF-2BO-2FnUB1Cfm8rbZDJ7e9bg9rulg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5UiYwiS-2FdMLhi2HMMha4t8AdcDlcDcaIgvUJhtVJIlHX3yMSWRD2EOALIS8Uxe71-2Bn4NeFsdMzR-2FxDFlSxrwXCS0HyTua-2FdHIcM1TFri7mC9GujmHJcDvNM98RJovbumx0y3SMjfq5sj-2F6-2FxX9fNMaA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLtqUPJWCWoTr-2BqXy-2BZ-2B9tn6HeR9LGBh1hRlaPRQ3QBi4FdCGI9qGvGgEr62OMex4MpF6Hw0-2BligzX1NKvtrvjc-2FDnM6gLqS3uNgGnf4FXs63eSczjV6RPTZQhAawA9ei9tmXuMvD1AafK5uWaKN3nx1aW23hTA0eDmIHcV8SkUJEJMjPg0RhHYg6OSyEg-2BYOYKocFnMOeMmNoWwmvQE5DoMHUNbHMt9cz-2B956cSAG2bjoyW5x6X-2FEQc10Qi1oqEyKu8VAGELR1ev3ms7QYF-2BO-2FnUB1Cfm8rbZDJ7e9bg9rulg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5UiYwiS-2FdMLhi2HMMha4t8AdcDlcDcaIgvUJhtVJIlHX3yMSWRD2EOALIS8Uxe71-2Bn4NeFsdMzR-2FxDFlSxrwXCS0HyTua-2FdHIcM1TFri7mC9GujmHJcDvNM98RJovbumx0y3SMjfq5sj-2F6-2FxX9fNMaA-3D-3D
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 }تسال{ با فیلتر رنگ قرمز

 

و اگر رنگ بنفش را به عنوان فیلتر انتخاب کنید، نتایج جستجوی شما به جریان برق از سیم 
 پیچ تسال محدود خواهد شد:

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLupbXk0C9mopXGNrvVu93Y-2F3QDnP89qRyqRBc806iG9KR8EFN7G0kVlXstI2agtBt-2FpEI9N5Lv7QrWuswEqd-2Fuw5nUfzo8DHMjHvCKt2L7MtH3R-2BIPxhOZmnpYL7-2FIQJQppx-2BrrG89sW9A5dEPEzKaDiyqYtGRjMkVtQB-2FhyWPSVnXfPP3GIaxQF-2FEC5lUNE8aBnw-2BzIscxu9EkB-2BJ7Wd5a_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5s5NRIHv30goC8MS4Q5PjW5usv0MGFDT6L9hKbGmfDKLoBwwCulNqnUen1q-2FwIS2wdvWop1uHSIDpEh1t9P28xThwj-2FujD95gftUydybftIa7KYQLfugEgLKiQAFLSyKUZCf47XWxeTnR1skVGo1QgA-3D-3D
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 }تسال{ با فیلتر رنگ بنفش

 

یم پیچ س، مخترع نیکوال تسالو اگر بر روی فیلتر سیاه و سفید کلیک کنید، شما با تصاویر 
 مواجه خواهید شد:تسال 

 

 }تسال{ با فیلتر سیاه و سفید

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLupbXk0C9mopXGNrvVu93Y-2F3QDnP89qRyqRBc806iG9KR8EFN7G0kVlXstI2agtBt8RnXd3qanV9uclXojUzGsXsPfIl3CdG350En9qL9F7xgOjPaVfMOknCzO5GPPLnnSlv4-2FIkTRrCK80Bul2lUT-2BMvTpuzkXSbC73uEMz8wtXyvn0Ir-2BSgBVrsG-2F3J9hPT7m2E-2Ff7iBTnr8n5272rxsCpUu0b4tGoTw8XAIb-2BHYDaw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5bvmLJ5-2BeqR6EA1R3dTAu8OWHWv-2B44dV6grvlKNuptHCwEVqZ4RRyOOtW1J4V-2Bv1M-2FciexB-2BNpC2JNxpnSjVpUBAiT9LwnNBpswHDUJXpoyhr5ZE6VpYunR-2FO-2F1roRjd94-2FymKLIR7BoevAXswT4ytA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=-2FhLjVBGaboGgfPUVZ-2Fe-2FyFPsEv1-2BxttDG9b8X9csvO2ZtkIM0g44BPNzS5hwlVVkp0mN9wEYNlq-2FEOV6w9l1ssINae9MYlKH46RsqatYZP31Bh5A9n1wRbQahscYZKTB_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5GXSLXIpAGR7TSP0o6SJxy07zN22S0-2FoBFypgdxC3NAwQHzUDLUxd7xI-2FaB4ecuYM7Yh-2FE4S9M3Ghcv-2BVB10v1ZQp7UzpCAllwcMjigkBEY3iJPX4n0IM0eHrd-2BpV5R-2BmkrD5aX-2FbrzkserFZYpAiqA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=-2FhLjVBGaboGgfPUVZ-2Fe-2FyFPsEv1-2BxttDG9b8X9csvO2ZtkIM0g44BPNzS5hwlVVkp0mN9wEYNlq-2FEOV6w9l1ssINae9MYlKH46RsqatYZP31Bh5A9n1wRbQahscYZKTB_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5GXSLXIpAGR7TSP0o6SJxy07zN22S0-2FoBFypgdxC3NAwQHzUDLUxd7xI-2FaB4ecuYM7Yh-2FE4S9M3Ghcv-2BVB10v1ZQp7UzpCAllwcMjigkBEY3iJPX4n0IM0eHrd-2BpV5R-2BmkrD5aX-2FbrzkserFZYpAiqA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=-2FhLjVBGaboGgfPUVZ-2Fe-2FyFPsEv1-2BxttDG9b8X9csvO01Euh50u7k0nqD9wKGqPB5QeTD8N7QzkjtcZS1tM-2Fc-2FwW8q1m9xCohgD2dIxJ9Xhg-2Fjhb80Fp-2FCHVhjAEbulHnEGENzAIKUuRx5tSzqFlPNw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5m0QYF083KwsqkvyD9rfhZ-2BJlhjwvPh-2BnU7YBtE60oy4opad6dmLMIObs55CHeIaagyuSCYc2qQJyocsNUZKkV-2FJuyDXZzK5sSNYlXYI7FWSih0w1MO2WecIXOjNULev2TxGIhmaDjsZICcB9yp3yYg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=-2FhLjVBGaboGgfPUVZ-2Fe-2FyFPsEv1-2BxttDG9b8X9csvO01Euh50u7k0nqD9wKGqPB5QeTD8N7QzkjtcZS1tM-2Fc-2FwW8q1m9xCohgD2dIxJ9Xhg-2Fjhb80Fp-2FCHVhjAEbulHnEGENzAIKUuRx5tSzqFlPNw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5m0QYF083KwsqkvyD9rfhZ-2BJlhjwvPh-2BnU7YBtE60oy4opad6dmLMIObs55CHeIaagyuSCYc2qQJyocsNUZKkV-2FJuyDXZzK5sSNYlXYI7FWSih0w1MO2WecIXOjNULev2TxGIhmaDjsZICcB9yp3yYg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLupbXk0C9mopXGNrvVu93Y-2F3QDnP89qRyqRBc806iG9KR8EFN7G0kVlXstI2agtBt-2FcwyQbUjc9435dLX6TWHqt3AlwRpHab5vOZau0o2mApDPVjGHWVBmOwpM9rNh7-2Bkn161qAg8POXzJldafk56bvbwQIjBqe0jEfy6CLeVhKhlGOOQ5msU4bSVPWa4n5-2BTr-2FUqteW3Cm6GQ4H6GC-2FtFR_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5QFk-2BFvPfi-2B9qnCPDnUL-2F-2Fo1Zf2v3qxzVLrURpyWNaypFu7yeVeD-2Br5qQvuZO6ynuujpZ66hG9F-2FxjMgyxkshIc2rEAoIrZ5n3E0ZYEo7LhBpPsLB-2FP1x39Gva1UXgi4wbcR6s6Vmf4eHJU9CQjKjZw-3D-3D
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ر مشابه با یک تصویر دیگر را اما این تمام ماجرا نیست، شما در گوگل تصاویر می توانید تصاوی
مشاهده کنید. مثال فرض کنید که شما دنبال تصویری خاص از نیکوال تسال هستید. در اینجا بر 
روی تصویری که می خواهید مشابه آن را مشاهده کنید، کلیک می کنید تا آن تصویر در پنجره 

 مشکی رنگی باز شود:

http://hiprogram.ir/
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یر باال با دایره قرمز رنگی مشخص شده است که در تصو« اندازه های بیشتر»سپس بر روی 
کلیک می کنید. با کلیک کردن بر روی این گزینه، تصاویر مشابه با آن تصویری که انتخاب کرده 

اید )در اینجا نیکوال تسال( نمایش داده می شود. در اینجا شما می توانید با کلیک کردن بر 

http://hiprogram.ir/
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، تصاویر مشابه را مشاهده «هت دیداریبا شبا»و انتخاب « اندازه های بیشتر»روی گزینه 
 کنید:

 ویر مشابه به }تسال{ با فیلتر سیاه و سفیدتصا

 

 «با شباهت دیداری»خب، تا اینجا یاد گرفتید که با فیلترهای مختلف رنگ و همچنین گزینه 
می توانید تصاویر و اطالعات مورد نظر خود را پیدا کنید؛ اما نکته مهم دیگری که نباید آن را 

ه در جعبه جستجوی گوگل بیشتر باشد، فراموش کنید آن است که هر چه اطالعات وارد شد
 اطالعاتی که شما به دنبال آن هستید با دقت بیشتری به شما نمایش داده می شوند.

مثال فرض کنید که شما به دنبال دیاگرام سیم پیچ تسال هستید. برای اینکه نتایج جستجوی 
را  }سیم پیچ تسال{، }تسال{شما دقیق تر باشند، شما می توانید به جای جستجوی 

جستجو کنید و سپس با توجه به اینکه اکثر دیاگرام های پس زمینه ای سفید دارند، فیلتر 
 را انتخاب کنید:رنگ سفید 

 }سیم پیچ تسال{

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLupbXk0C9mopXGNrvVu93Y-2F3QDnP89qRyqRBc806iG9KZzdtOLnS0R6os6Q9yoExDLSqsUTrz43JwbCap3P5yfViRbZyHQZ5pRlqvAHW2FhfdmcIc7KVRBFk-2BJfHJj9dNcREhxJs6Xo1Lid8VRjbTNtQXhQ5R7oO0FL4RjYOom6jKHABPVl-2BpF28f6heuDIDBRwi1Po-2Bf2FKTcxBeSUSf-2BAhULbSUcuaQD-2FgCl0F5yF3xBiZKCAWDoNgPhvZx-2BxcAWQIlXeTS61Kcoo0SoPSqcEe3J2lHts1XPqY6Vnm-2BR-2BVcA37GT8b3gU-2FmpNpVJsnYZoHs-2FIABM5-2FQ0NPt52zYeOWJut90Iz1QeRuYwuGJI-2Fkda0ZWUInNOf6hSLrlNyeAY-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5OXF861LrBP5cuLDJslh3ke3nOrlsQV-2Fwzvb45P20cABGiZqo7pEGJJkR1IxIbBp5tfc1ozXJrjLXuut1k5L-2Bqr3HDMnHpfAY2rdjE45ZV-2FRKESWOypx9MZs4xqCkWEpTO-2Bsh3lzRSjkCdbiXMtfVqw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLtqUPJWCWoTr-2BqXy-2BZ-2B9tn6HeR9LGBh1hRlaPRQ3QBi4FdCGI9qGvGgEr62OMex4MpF6Hw0-2BligzX1NKvtrvjc-2FDnM6gLqS3uNgGnf4FXs63eSczjV6RPTZQhAawA9ei9tmXuMvD1AafK5uWaKN3nx1aW23hTA0eDmIHcV8SkUJEJMjPg0RhHYg6OSyEg-2BYOYKocFnMOeMmNoWwmvQE5DoMHUNbHMt9cz-2B956cSAG2bjoyW5x6X-2FEQc10Qi1oqEyKu8VAGELR1ev3ms7QYF-2BO-2FnUB1Cfm8rbZDJ7e9bg9rulg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5-2FwoK2VVaMz1DfrqWxQdWTiYddWZNdjfrY1xuY3yz9DlHRQgT3x-2FPQ-2BM-2BYT1EMCPjYvdDK7sTEFV4osXB1PAuk8lG8ebRHfbV5jUNUFgW3D6Eltn-2FSiKtsmKHuVgw8R4DERcPxy4ekRZGFvQZhIeEgw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLtqUPJWCWoTr-2BqXy-2BZ-2B9tn6HeR9LGBh1hRlaPRQ3QBi4FdCGI9qGvGgEr62OMex4MpF6Hw0-2BligzX1NKvtrvjc-2FDnM6gLqS3uNgGnf4FXs63eSczjV6RPTZQhAawA9ei9tmXuMvD1AafK5uWaKN3nx1aW23hTA0eDmIHcV8SkUJEJMjPg0RhHYg6OSyEg-2BYOYKocFnMOeMmNoWwmvQE5DoMHUNbHMt9cz-2B956cSAG2bjoyW5x6X-2FEQc10Qi1oqEyKu8VAGELR1ev3ms7QYF-2BO-2FnUB1Cfm8rbZDJ7e9bg9rulg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5-2FwoK2VVaMz1DfrqWxQdWTiYddWZNdjfrY1xuY3yz9DlHRQgT3x-2FPQ-2BM-2BYT1EMCPjYvdDK7sTEFV4osXB1PAuk8lG8ebRHfbV5jUNUFgW3D6Eltn-2FSiKtsmKHuVgw8R4DERcPxy4ekRZGFvQZhIeEgw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLuXqh1GuN0AmW4120lfHUgA3JQzOIkp761XykT2qZ5uvusK-2FFlQFsmHQ69dKBPHAEmr7HRgUHPGx6j1foP9R6NAvvuj9oWtOgjT-2BX6H9x6mMGv1JxjRbFgMXhn2nEj08Lq2j4v-2FxWjFbpIgAzuQatftHXS6L9QYDIXeOQ-2BpuUZ9-2F-2BQ4Wn03NFNu7rTvizTNZOrnk-2FHS9VGlvjNcSr3kEkIrSALZFJt2zBBlitFXrxIKyZmJxzA64WLsDABdaEA3yXEtquYKPiMMmTLfl2STqIEQs5gVIzJiqDbFMiaPPainRSDOB-2BiVeKBCloZTAczDacSHlNl8jM6VCO3GjA2ekchMZYMBk-2FCqya5o8AoN6Qmamy2GZV-2B7QBkeefXz1kNnYOw-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5vuwnmdAqNM8Gpb0aULPchIjhpye4eySRqyUD69vGvzfjZrdERJQEVBUubteov4s3MkdLiUSzeDPvASApBLnPV3tFNflSx-2FLoy1FlbljJ5macpT4j2LsHIlHvtFeSQOUHqChGcv7ql8RNsEr97sH9-2FQ-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLuXqh1GuN0AmW4120lfHUgA3JQzOIkp761XykT2qZ5uvusK-2FFlQFsmHQ69dKBPHAEmr7HRgUHPGx6j1foP9R6NAvvuj9oWtOgjT-2BX6H9x6mMGv1JxjRbFgMXhn2nEj08Lq2j4v-2FxWjFbpIgAzuQatftHXS6L9QYDIXeOQ-2BpuUZ9-2F-2BQ4Wn03NFNu7rTvizTNZOrnk-2FHS9VGlvjNcSr3kEkIrSALZFJt2zBBlitFXrxIKyZmJxzA64WLsDABdaEA3yXEtquYKPiMMmTLfl2STqIEQs5gVIzJiqDbFMiaPPainRSDOB-2BiVeKBCloZTAczDacSHlNl8jM6VCO3GjA2ekchMZYMBk-2FCqya5o8AoN6Qmamy2GZV-2B7QBkeefXz1kNnYOw-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5vuwnmdAqNM8Gpb0aULPchIjhpye4eySRqyUD69vGvzfjZrdERJQEVBUubteov4s3MkdLiUSzeDPvASApBLnPV3tFNflSx-2FLoy1FlbljJ5macpT4j2LsHIlHvtFeSQOUHqChGcv7ql8RNsEr97sH9-2FQ-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLuXqh1GuN0AmW4120lfHUgA3JQzOIkp761XykT2qZ5uvusK-2FFlQFsmHQ69dKBPHAEmr7HRgUHPGx6j1foP9R6NAvvuj9oWtOgjT-2BX6H9x6mMGv1JxjRbFgMXhn2nEj08Lq2j4v-2FxWjFbpIgAzuQatftHXS6L9QYDIXeOQ-2BpuUZ9-2F-2BQ4Wn03NFNu7rTvizTNZOrnk-2FHS9VGlvjNcSr3kEkIrSALZFJt2zBBlitFXrxIKyZmJxzA64WLsDABdaEA3yXEtquYKPiMMmTLfl2STqIEQs5gVIzJiqDbFMiaPPainRSDOB-2BiVeKBCloZTAczDacSHlNl8jM6VCO3GjA2ekchMZYMBk-2FCqya5o8AoN6Qmamy2GZV-2B7QBkeefXz1kNnYOw-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm55RhsD994W-2B0iIen5HzkyzkAG-2FGQavE-2F75QvUYP0kzn6MDEyOq4P7dj4IhzAul6KV8hg5stDRf7qbkNa5h1iJqDh-2F-2FPrQGf1mZmFG0Pqosvbo15RshQO0y8V2i44bMzj-2BzG5p09lrhCMDPv4HjuV6Gg-3D-3D
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 }سیم پیچ تسال{ با فیلتر سفید

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLtRlHx5z5KeMu0zIxkK0Wywa-2B1arSire4p0t51PhniB231lxYrv93hV7PxEzO-2Fr-2B9Z0yu-2FVvFbS171LCipuPnqjU8nI-2FLNdIfwNMrsfV0kQyFQSEvbOiqtOT1NHeN7pteHp1RVgVvluapfpG7rId4kwXeIKU4WUEcj2DXM-2BoGZXndgYVS5veTpuFk7HjJKLW4c2hscoZW01wcrj95Bfb8kjF0vkK-2B-2FskhBBHdpLzD-2FjYJc1wi5V8zKJiVq3u6f7aAjFTDPzPb3SXMUzxto4hbx9gx75U-2ByhGLCV910ETZfEjQ-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5ujgXo9U0gNC7v2FDPX50-2F4lTKGjU1Sxy8JUT95-2BXVGaNBXHN6ldLW1o-2B4ZyDf7qGgTVoxwDov-2FegEiaaEO1jEtgN-2BjZZJeB2jAiwJ5rHZ0DiJwAgGzCLba3Go9lz1bC0HgvSArFPgnS-2Bdea-2FSAuYHw-3D-3D
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ویر مشابه با یکی از دیاگرام های سیم پیچ تسال هستید، می توانید در ضمن اگر به دنبال تص
، تصاویر مشابه از نظر «مشابه»با قرار دادن نشانگر موشواره بر روی تصویر و انتخاب گزینه 

 دیداری با آن دیاگرام را مشاهده کنید:

 تصاویر مشابه به }سیم پیچ تسال{ با فیلتر سفید

 

 

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLtRlHx5z5KeMu0zIxkK0Wywa-2B1arSire4p0t51PhniB231lxYrv93hV7PxEzO-2Fr-2B9Z0yu-2FVvFbS171LCipuPnqjapmvjPIaTwAkwXea4p3VKFvwM6R3rbsmr2WhHyJp06mElnvDnozRvDpVFEvEHAe82BsJNOWMlYq4iCdacG3pGvYQlmioPllmzrADbuUVoor4FgUcCELH1-2FeiE4lFwXNBg7z4zaWBnePtCQ8MSx9mhFXkPHPFAIIABzs4Dpr429gBWCSHwwpOJ9YO8mnpUJWM5Du2hi394bBIK9BLeLmBUj0-2FHQZyUEljeDq1fcUeSHpJMq-2FUxg5ni6ePADfgGDwz-2B-2BMkgUQ6cKQZpODgJHafSU7L5V2kl5ploeED9hNHi36X63XjSuGHHpSvDuDVbCN-2F_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp4-2BC-2FBRn-2FFlLfIbpVJJIm5fyW6Pf5b5-2FskFB-2Fc9nUa6J6hc-2BdbtcwPSJV66cETkINn83HQKkYa1LO0FF-2Bt2-2F5BKvVDcITccWnr6EKUkJk8jf8hZAD6V5MNKv-2F8srj3-2FnZUAvYmAl6VhU3bowWOhvM8AAi2k-2FOgQoGu2tlHSiODLw-3D-3D
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 جستجوگر گوگل چگونه کار می کند؟ -دومدرس 

 

همه ما به صورت روزانه با موتور جستجوگر گوگل کار می کنیم و به دنبال مطالب مختلف مانند 
خبر، مقاله، عکس، ویدیو و... می گردیم. برای این کار هم تنها واژه یا عبارت مورد نظرمان را 

« Googleجستجوی »روی کلید  در داخل جعبه جستجوی گوگل وارد می کنیم و سپس بر
 کلیک می کنیم.

اما تا کنون با خودتان فکر کرده اید که جستجوگر گوگل چگونه کار می کند؟ آیا گوگل برای پیدا 
 کردن نتایج مورد نظر ما کل اینترنت را جستجو می کند؟ و ده ها سوال دیگر.

طرح کرده ایم است و اینکه موضوع این درس دقیقا پاسخ به پرسش هایی مانند آنچه در باال م
 جستجوگر گوگل چگونه کار می کند.

  

 با گوگل شما وب را جستجو نمی کنید!

اولین چیزی که باید بدانید آن است که برخالف تصور عموم، شما با جستجو کردن در گوگل، 
( یا ذخیره کرده Indexوب را جستجو نمی کنید )!( بلکه آنچه را که گوگل از وب ایندکس )

است را جستجو می کنید. برای درک بهتر، بگذارید ساختار کلی موتور جستجوگر گوگل را 
 توضیح دهیم.

( استفاده می کند. Spidersگوگل برای ایجاد ایندکس از وب، از نرم افزاری با نام اسپایدرز )
ی کارکرد این نرم افزار مانند یک عنکبوت است. به این صورت که ابتدا وارد یک صفحه وب م

شود و سپس از طریق لینک های موجود در آن صفحه، به صفحه های جدید می رود و از 
طریق لینک های موجود در آن صفحه ها، به صفحه های جدیدتر می رود و این کار را به صورت 

 مستمر ادامه می دهد تا در نهایت به صفحه ای برسد که حاوی لینکی نباشد. 

 

http://hiprogram.ir/
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فحه وب را ایندکس و در سرورهای خود ذخیره می کند و از آن با این روش گوگل میلیاردها ص
پس هر زمان که شما واژه یا عبارتی را در موتور جستجوی گوگل وارد کنید، گوگل آن را در 

 سرورهای خود جستجو می کند و نتایج مرتبط با آن را نمایش می دهد.

  

 نتایج مرتبط با جستجو چگونه انتخاب می شوند؟

اکنون این سوال به ذهن شما رسیده باشد که گوگل بر چه اساسی در بین ممکن است هم 
میلیاردها صفحه ایندکس شده، نتایج نزدیک به آنچه شما می خواهید را نمایش می دهد. به 
عبارت دیگر گوگل چگونه نتایج جستجو را رتبه بندی می کند. مثال چرا مطلب یک وب سایت را 

 وب سایت دیگر را در صفحه دهم؟ در صفحه اول قرار می دهد و یک

در پاسخ به این سوال باید گفت که گوگل برای نمایش نتایج مرتبط با واژه یا عبارت جستجو 
 عامل را در نظر می گیرد که برخی از آنها عبارتند از: ۲۱۱شده توسط شما، بیش از 

 جو کرده اید( چند بار واژه کلیدی )همان واژه یا عبارتی که شما آن را که در گوگل جست
 در آن صفحه قرار دارد؟

 ( آیا آن واژه در عنوان صفحه قرار دارد؟ در آدرس اینترنتیURLقرار دارد؟ ) 

 آیا آن واژه ها در کنار و یا نزدیک یکدیگر قرار گرفته اند؟ 

 آیا آن صفحه شامل واژه های مترادف با آن واژه است؟ 

  آیا آن صفحه از یک وب سایت باکیفیت است یا کم( کیفیت، یا هرزنامهSpam ؟) رتبه
 آن چیست؟ (PageRankصفحه )

گوگل با پیدا کردن پاسخ این سواالت و ده ها سوال دیگر، نتیجه جستجوی شما را در حدود 
 نیم ثانیه بعد از درخواست شما نمایش می دهد. 

اما شاید در اینجا این سوال برای شما پیش بیاید که با این حساب گوگل می تواند نتایج 
صفحه اول نتایج جستجو نشان  جستجو را به راحتی دستکاری کند و وب سایت هایی را در

 دهد و به این صورت آنچه را که دوست دارد به ما و شما نمایش دهد.

گوگل در بی طرفی در نتایج جستجویش بسیار در پاسخ به این سوال باید بگوییم که 
گوگل به هیچ  جدی است و تحت هیچ شرایطی این نتایج را دستکاری نمی کند.

کردن یک وب سایت در ایندکس دریافت نمی کند و عالوه بر آن، عنوان هیچ پولی بابت اضافه 
اطالعات یک وب سایت را بیش از دیگر وب سایت ها به روز نمی کند و رتبه صفحه آنها را نیز 

 بهبود نمی بخشد.

  

 آگهی در صفحه نتایج جستجو

پایین آنها، در برخی موارد ممکن است که در ستون کناری نتایج جستجوی گوگل و یا در باال و 
 آدرس وب سایت هایی را مشاهده کنید:

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=-2FhLjVBGaboGgfPUVZ-2Fe-2FyFPsEv1-2BxttDG9b8X9csvO0W5SFRikfSEJ1JVQkXGS4-2FTsqRGyMJJW7cViZ8PCuu-2FLMWzQYa39d7D3tGa2xzcENmJk8D4FQjWZjQQ75XDPGu_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrt3ucbwjKIT3k7lZnwVqsS-2FNT8H1AtxoH4tBYAA0NvH2wWPNvqUtaiDdYcjqffZDmr5lGeaRw4Vy8utJTLqAy3zRCQDMOSxdiqAdcuxgMJ6wUTUzN9Jzj5-2FEhq2AUN7K45g8ggTjd342y1qnreamU72EfDyWcL4TpwsEFboDmdNA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=-2FhLjVBGaboGgfPUVZ-2Fe-2FyFPsEv1-2BxttDG9b8X9csvO0W5SFRikfSEJ1JVQkXGS4-2FTsqRGyMJJW7cViZ8PCuu-2FLMWzQYa39d7D3tGa2xzcENmJk8D4FQjWZjQQ75XDPGu_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrt3ucbwjKIT3k7lZnwVqsS-2FNT8H1AtxoH4tBYAA0NvH2wWPNvqUtaiDdYcjqffZDmr5lGeaRw4Vy8utJTLqAy3zRCQDMOSxdiqAdcuxgMJ6wUTUzN9Jzj5-2FEhq2AUN7K45g8ggTjd342y1qnreamU72EfDyWcL4TpwsEFboDmdNA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=-2FhLjVBGaboGgfPUVZ-2Fe-2FyFPsEv1-2BxttDG9b8X9csvO0W5SFRikfSEJ1JVQkXGS4-2FTsqRGyMJJW7cViZ8PCuu-2FLMWzQYa39d7D3tGa2xzcENmJk8D4FQjWZjQQ75XDPGu_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrt3ucbwjKIT3k7lZnwVqsS-2FNT8H1AtxoH4tBYAA0NvH2wWPNvqUtaiDdYcjqffZDmr5lGeaRw4Vy8utJTLqAy3zRCQDMOSxdiqAdcuxgMJ6wUTUzN9Jzj5-2FEhq2AUN7K45g8ggTjd342y1qnreamU72EfDyWcL4TpwsEFboDmdNA-3D-3D
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این بخش ها، تبلیغاتی هستند که گوگل براساس آنچه شما جستجو می کنید به شما 
نمایش می دهد، هر چند که در برخی موارد ممکن است به هیچ عنوان این تبلیغات را 

 مشاهده نکنید.

داخت هزینه ای به گوگل نمایش داده می این تبلیغات توسط وب سایت ها و افراد مختلف با پر
به نمایش (« Adsتبلیغات )»شوند و به همین دلیل در دو بخش کامال مشخص با عنوان 

گذاشته می شوند. آنچه که باید بدانید آن است که در مورد این تبلیغات گوگل بسیار جدی 
ایش داده می است به گونه ای که تنها تبلیغاتی که مرتبط با جستجوی شما هستند، نم

 شوند.

عالوه بر آن گوگل در مورد محتوای تبلیغات بسیار دقیق است و به همین دلیل اگر زمانی 
گوگل متوجه شود که نتایج جستجو به آنچه شما به دنبالش هستید بسیار نزدیک است، از 

 نمایش تبلیغات خودداری می کند.

http://hiprogram.ir/
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 هنر انتخاب واژه کلیدی -درس سوم

ساختار کلی کارکرد موتور جستجوی گوگل آشنا شدید و فهمیدید که  در درس گذشته شما با
گوگل چگونه و بر چه اساسی نتایج جستجو را به شما نشان می دهد. شاید جالب ترین 

نکته در درس گذشته نیز این باشد که گوگل، وب را برای شما جستجو نمی کند، بلکه نسخه 
 است، جستجو و به شما نشان می دهد.ای از وب را که در سرورهای خود ذخیره کرده 

حاال در این درس می خواهیم شما را با یکی از اساسی ترین ترفندهای استفاده از گوگل 
  .Keywordآشنا کنیم: هنر انتخاب واژه کلیدی یا 

 سه اصل طالیی انتخاب واژه کلیدی

قبل از اینکه در مورد سه اصل طالیی برای انتخاب واژه کلیدی صحبت کنیم، بد نیست که 
همان کلمه یا عبارتی  Keywordمنظور از واژه کلیدی یا مفهوم این اصطالح را بدانید. 

مثال در  است که در موتورهای جستجوگر وارد می کنید تا به هدفی که دارید برسید.
{ یک واژه یا بهتر بگوییم، عبارت کلیدی درسنامه، وب سایت آموزش از راه دورتصویر زیر، }

 است:

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwWKx52FEe4NM8l295kXcV5lQRDqR4C2HZpE9U2AgWdwzZszZf4Jgu186rmR-2B92rO0vMkDZJeuVr95kFxb7Z5QbtHS19DI7KmtFe6aN8QGIr65quE3hb35ls5dHU4z4l9oH4wSURgjRbQTWf40L5BF-2F9FtYHwSz-2FzfkVCdz9osb4ibI2QWFiqVIrFlmbc9tA3o1yEclaEG9N-2BE-2B3juZFX4SqVF-2BG4R-2F7EAj9rmUQeq63i1F8GlrRXFpxzD-2FMpQ7BzM6-2FlN9lB04wRcY9m4vl0VmbJUlj8SSFncFOdu1anhvR8PQqQOixoqBkMKfz7B6-2Ffprk7FqgWvqIS8yZ9nWNet9vXhSjavzNtC5nzLZsQRqhRPKZTteCAN9QXfo-2FsYeVsGpAPrlZWVJfS4Zg3dXhC6FNEwVZyh44cSnHsADaPB7-2FrRsljszCpCz7JXlMz-2F4GuCV-2BW2kvABqu8Y7NSQHLv9jucpGrNpRBiDn5Eu-2Bbj-2B5ySrzTva7N6WMs4cSfFn6KrHexaDB70siIbFHOCJbvds-2Fhg8FTARJGt4rkBXRvSu0xcZc23BAohGlvDC65NX-2FEZJm7Tq3rOt0dB1m52BaHPIPT21yEhMSGvitjaD86ar7OtmjNWp7GhzvU9kD6a3-2BODV-2BD3ugB1-2FnKvQ1GFLjl954HmtRLmUgXU-2ByDajyofCHaVuReXm36U7hb3xkBO0Z-2BIX_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqPZCbXrZpSQ3tNmsL83qXb4XbEOCd-2BRNLeNF-2F2JurGpCX9jgyDyBDVcYUBq4hnqTHvI7SUlP47BB1femHhVKymgCORX1IhPsfJ-2BnRHt75V6dbQXaa-2FJoXFe8N6XM1FDJmhb5XH3HfAbN2UlCeKnGqPS3Z8ydeeVhQ1q-2FBc8o4CKw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwWKx52FEe4NM8l295kXcV5lQRDqR4C2HZpE9U2AgWdwzZszZf4Jgu186rmR-2B92rO0vMkDZJeuVr95kFxb7Z5QbtHS19DI7KmtFe6aN8QGIr65quE3hb35ls5dHU4z4l9oH4wSURgjRbQTWf40L5BF-2F9FtYHwSz-2FzfkVCdz9osb4ibI2QWFiqVIrFlmbc9tA3o1yEclaEG9N-2BE-2B3juZFX4SqVF-2BG4R-2F7EAj9rmUQeq63i1F8GlrRXFpxzD-2FMpQ7BzM6-2FlN9lB04wRcY9m4vl0VmbJUlj8SSFncFOdu1anhvR8PQqQOixoqBkMKfz7B6-2Ffprk7FqgWvqIS8yZ9nWNet9vXhSjavzNtC5nzLZsQRqhRPKZTteCAN9QXfo-2FsYeVsGpAPrlZWVJfS4Zg3dXhC6FNEwVZyh44cSnHsADaPB7-2FrRsljszCpCz7JXlMz-2F4GuCV-2BW2kvABqu8Y7NSQHLv9jucpGrNpRBiDn5Eu-2Bbj-2B5ySrzTva7N6WMs4cSfFn6KrHexaDB70siIbFHOCJbvds-2Fhg8FTARJGt4rkBXRvSu0xcZc23BAohGlvDC65NX-2FEZJm7Tq3rOt0dB1m52BaHPIPT21yEhMSGvitjaD86ar7OtmjNWp7GhzvU9kD6a3-2BODV-2BD3ugB1-2FnKvQ1GFLjl954HmtRLmUgXU-2ByDajyofCHaVuReXm36U7hb3xkBO0Z-2BIX_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqPZCbXrZpSQ3tNmsL83qXb4XbEOCd-2BRNLeNF-2F2JurGpCX9jgyDyBDVcYUBq4hnqTHvI7SUlP47BB1femHhVKymgCORX1IhPsfJ-2BnRHt75V6dbQXaa-2FJoXFe8N6XM1FDJmhb5XH3HfAbN2UlCeKnGqPS3Z8ydeeVhQ1q-2FBc8o4CKw-3D-3D
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حاال که با معنی واژه کلیدی آشنا شدید، وقت آن رسیده است که با سه قانون طالیی برای 
 انتخاب واژه کلیدی آشنا شوید:

 

اولین قدم در انتخاب یک واژه کلیدی آن است که در مورد آنچه می خواهید  فکر کنید: -۱
جستجو کنید کمی فکر کنید. به عنوان مثال بسیاری از افراد قبل از آنکه فکر کنند، هر آنچه را 

را  Enterو سپس کلید که به ذهن شان می رسد را در موتور جستجوی گوگل وارد می کنند 
فشار می دهند و خب در اکثر اوقات با نتایج خوبی برای آنچه که به دنبالش هستند مواجه 
نمی شوند. به همین دلیل همواره قبل از آنکه در مورد چیزی در گوگل جستجو کنید، کمی 

 فکر کنید که دقیقا به دنبال چه چیزی هستید.

 

واژه ها و عباراتی برای جستجو استفاده کنید که  از واژه های مناسب انتخاب کنید: -۲
فکر می کنید در صفحات وب ظاهر می شوند. مثال از کلماتی که به ندرت توسط افراد 

استفاده می شوند و امکان ظاهر شدن آنها در صفحات وب بسیار کم است، استفاده نکنید 
 زیرا با نتایج دلخواه خود مواجه نخواهید شد.

 

وقتی که به دنبال پیدا کردن واژه های کلیدی  به جای دیگران قرار دهید:خودتان را  -۳
برای جستجو هستید، خودتان را به جای نویسنده آنچه که به دنبالش هستید، قرار بدهید و 

 فکر کنید که اگر جای او بودید، از چه کلماتی در نوشتن یک مطلب استفاده می کردید.

 

وانید راحت تر از گذشته به آنچه که به دنبالش هستید، با کمک سه قانون باال شما می ت
 برسید. برای درک بهتر، بد نیست که مثالی بزنیم.

 

فرض کنید که به دنبال دوره ای رایگان و از راه دور با موضوع مایکروسافت آفیس ورد  مثال:
(Microsoft Office Wordهستیم. به نظرتان اولین قدم برای پیدا کردن این دوره )  چیست؟ آیا

 { به نتیجه دلخواه خواهیم رسید؟آموزش وردبا وارد کردن }

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که ممکن است به پاسخی نسبتا مناسب برسیم، اما با 
انتخاب واژه های کلیدی مناسب تر، سریع تر و راحت تر می توانیم به آنچه به دنبالش 

 هستیم برسیم.

 { است:موزش وردزیر، نتایج حاصل از جستجوی }آتصویر 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2FAF3kXSOtyB16iytb19ZzzDgQcUtoPfUsbjxi-2FHnQejSy8SXhX8BkIcMjaLWo-2FCV5eWOyfQyF-2FkSY73toyp6mUU58f5LtExaGyavxUYY5Xy3rMHh5WErPhA0bYL9legWyI7W5rHSJhTUQPgHDt-2BiCPes-2FXK4qStiss-2BXMIDLfI4FSDN7Mdxtp-2FJ840-2Fldn-2FxX-2Fi6wWAZE5QoAerpvqZfgovAoEG5Nlz4LrT3kaWLEwmxFH3l1jS9QknPuIaVHkUYPR4QOA6s6n3mDEx0Xlig0AOJuKMTz819CRFq7cyGZDvz4lLg338fB44O36ExjLP3sG34-2F-2FD5IWRXqDrCeJ6-2BJ5pC1rLSwoyi9Q5HWXm8GEl_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqPZCbXrZpSQ3tNmsL83qXbpp07dgBQ4SCHlxi5Yc0nsPQ19GIUpk4TLomjPyCpJMgqgmv-2B8JVfLLcnuPR6L2nUwe6pGF7LsKhNOfBNU12ciiouaUQZbVf6-2BLDxT-2FFKLF-2Fuc2NPbp0ahDUmUJ5qu9keKcSEZaw6zDaleLHzlvy47g-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2FAF3kXSOtyB16iytb19ZzzDgQcUtoPfUsbjxi-2FHnQejSy8SXhX8BkIcMjaLWo-2FCV5eWOyfQyF-2FkSY73toyp6mUU58f5LtExaGyavxUYY5Xy3rMHh5WErPhA0bYL9legWyI7W5rHSJhTUQPgHDt-2BiCPes-2FXK4qStiss-2BXMIDLfI4FSDN7Mdxtp-2FJ840-2Fldn-2FxX-2Fi6wWAZE5QoAerpvqZfgovAoEG5Nlz4LrT3kaWLEwmxFH3l1jS9QknPuIaVHkUYPR4QOA6s6n3mDEx0Xlig0AOJuKMTz819CRFq7cyGZDvz4lLg338fB44O36ExjLP3sG34-2F-2FD5IWRXqDrCeJ6-2BJ5pC1rLSwoyi9Q5HWXm8GEl_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqPZCbXrZpSQ3tNmsL83qXbpp07dgBQ4SCHlxi5Yc0nsPQ19GIUpk4TLomjPyCpJMgqgmv-2B8JVfLLcnuPR6L2nUwe6pGF7LsKhNOfBNU12ciiouaUQZbVf6-2BLDxT-2FFKLF-2Fuc2NPbp0ahDUmUJ5qu9keKcSEZaw6zDaleLHzlvy47g-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2FAF3kXSOtyB16iytb19ZzzDgQcUtoPfUsbjxi-2FHnQejSy8SXhX8BkIcMjaLWo-2FCV5eWOyfQyF-2FkSY73toyp6mUU58f5LtExaGyavxUYY5Xy3rMHh5WErPhA0bYL9legWyI7W5rHSJhTUQPgHDt-2BiCPes-2FXK4qStiss-2BXMIDLfI4FSDN7Mdxtp-2FJ840-2Fldn-2FxX-2Fi6wWAZE5QoAerpvqZfgovAoEG5Nlz4LrT3kaWLEwmxFH3l1jS9QknPuIaVHkUYPR4QOA6s6n3mDEx0Xlig0AOJuKMTz819CRFq7cyGZDvz4lLg338fB44O36ExjLP3sG34-2F-2FD5IWRXqDrCeJ6-2BJ5pC1rLSwoyi9Q5HWXm8GEl_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqPZCbXrZpSQ3tNmsL83qXbq1AJLDQX5HRdM1G8CXc0QyuRp2QqOucOLCe6stLJ7X8NAqAhwEOWddxg3-2BI-2BAn6FF8u9MN9cRa-2BAVS5yYwvyhrY804l6Z986F2ZX5Zt6hF4ZjIV-2BkHMT3BeUy-2F6WetStT6E90f6WfGusoc6EOUek7Q-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2FAF3kXSOtyB16iytb19ZzzDgQcUtoPfUsbjxi-2FHnQejSy8SXhX8BkIcMjaLWo-2FCV5eWOyfQyF-2FkSY73toyp6mUU58f5LtExaGyavxUYY5Xy3rMHh5WErPhA0bYL9legWyI7W5rHSJhTUQPgHDt-2BiCPes-2FXK4qStiss-2BXMIDLfI4FSDN7Mdxtp-2FJ840-2Fldn-2FxX-2Fi6wWAZE5QoAerpvqZfgovAoEG5Nlz4LrT3kaWLEwmxFH3l1jS9QknPuIaVHkUYPR4QOA6s6n3mDEx0Xlig0AOJuKMTz819CRFq7cyGZDvz4lLg338fB44O36ExjLP3sG34-2F-2FD5IWRXqDrCeJ6-2BJ5pC1rLSwoyi9Q5HWXm8GEl_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqPZCbXrZpSQ3tNmsL83qXbq1AJLDQX5HRdM1G8CXc0QyuRp2QqOucOLCe6stLJ7X8NAqAhwEOWddxg3-2BI-2BAn6FF8u9MN9cRa-2BAVS5yYwvyhrY804l6Z986F2ZX5Zt6hF4ZjIV-2BkHMT3BeUy-2F6WetStT6E90f6WfGusoc6EOUek7Q-3D-3D
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 حاال بیایید منظور خودمان را دقیق تر از جستجوی باال به گوگل بگوییم:

 

 {آموزش از راه دور ورد}

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2FAF3kXSOtyB16iytb19Zzy4PYJ5e4b30S2rSnqha1tcrx2syp4Fa7svBvfDHFOwNgWT9xCut3Hzq32U-2BkjA8glMH51xSdXrsoXa072VBaOQFY8hVMcXpAW92YiSXxjbWQdHrrD-2BFNtf8V4zJ02wAPP-2B-2BsXmsPhzbbccBjaUUlMDgu1NesE-2B6w0aEhaHHFe9ap1i2WJ3DAmZRwD-2FFs-2B3jlBT88H8wTE-2BuaBZVYfc41EIfrNL8pForr3h8lhMVLRbR-2BtMBBU38YKK0owAvW1e-2BmLjztKCa-2BUtX8fbe76NYCtm7WSKn6t2IZMRi9lbFpaj-2BLSq1CnJBR41QiejnaKe5KCjmJBb1aYL-2FjG3hJ6MSYN580Ro6n7Ztun4QFxYdpcSACVNjnPyEmdauW-2FXKLQkbmJELCYCq8cLozA5cLIFnLjJmOFtIhqQvxJ4E6-2BnAwi2KRxR2CuQO4-2Bi9D6u4CLYQdk-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqPZCbXrZpSQ3tNmsL83qXbFPZ1T7DbREX9lQpWUUMyrNewM1fiADOMLD0IPmciZWJNVqCNSYrQqyMVCKf5WIfXK-2BmFuYVP3G09scWAonjyxQlVBtAKrL8E-2FYDR5sW1Yc8152xF-2FXruOSe1O-2Bv10BquoAWyP9JgOoNQHSh7jyFzsw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2FAF3kXSOtyB16iytb19Zzy4PYJ5e4b30S2rSnqha1tcrx2syp4Fa7svBvfDHFOwNgWT9xCut3Hzq32U-2BkjA8glMH51xSdXrsoXa072VBaOQFY8hVMcXpAW92YiSXxjbWQdHrrD-2BFNtf8V4zJ02wAPP-2B-2BsXmsPhzbbccBjaUUlMDgu1NesE-2B6w0aEhaHHFe9ap1i2WJ3DAmZRwD-2FFs-2B3jlBT88H8wTE-2BuaBZVYfc41EIfrNL8pForr3h8lhMVLRbR-2BtMBBU38YKK0owAvW1e-2BmLjztKCa-2BUtX8fbe76NYCtm7WSKn6t2IZMRi9lbFpaj-2BLSq1CnJBR41QiejnaKe5KCjmJBb1aYL-2FjG3hJ6MSYN580Ro6n7Ztun4QFxYdpcSACVNjnPyEmdauW-2FXKLQkbmJELCYCq8cLozA5cLIFnLjJmOFtIhqQvxJ4E6-2BnAwi2KRxR2CuQO4-2Bi9D6u4CLYQdk-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqPZCbXrZpSQ3tNmsL83qXbFPZ1T7DbREX9lQpWUUMyrNewM1fiADOMLD0IPmciZWJNVqCNSYrQqyMVCKf5WIfXK-2BmFuYVP3G09scWAonjyxQlVBtAKrL8E-2FYDR5sW1Yc8152xF-2FXruOSe1O-2Bv10BquoAWyP9JgOoNQHSh7jyFzsw-3D-3D
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همانگونه که مشاهده می کنید در نتایج باال آموزش از راه دور ظاهر شده است و به آنچه که 
ما می خواستیم نزدیک تر است. اما شاید بخواهیم نتیجه جستجوی ما دقیق تر و بهتر باشد. 

 کنیم:برای همین از واژه های کلیدی بهتر و دقیق تری استفاده می 

 

 {آموزش از راه دور مایکروسافت آفیس ورد}

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2FAF3kXSOtyB16iytb19Zzy4PYJ5e4b30S2rSnqha1tcrx2syp4Fa7svBvfDHFOwNgWT9xCut3Hzq32U-2BkjA8glMH51xSdXrsoXa072VBaOQz5mG7w9PLIHJjRY-2B-2B5HEFnvfll25d-2BTSMY7JGw8-2Fp3OY-2Bgdusr6pQUk1AyCSreOiBGZ13eVF4lVpQpMdcHDp2U8ZZ-2FHl9vwDSF0kuCtODMPKpm-2BG-2BAs8bvw-2F6gBpkho6dGknseP8qv32V5wGImjoWKDwTfkJ-2B3YoVfF3E2IxOU5jmeaW5RD-2BWjg-2Fx4ZbjJ6oPF3tjJcKSItvXMmDJPVdZ2TP0ApBPrLNcD67DodmWqPeILoEhpUg6cK0vs40REAksviG6mstk3P-2BXrK4rrxvuzDzuz4aTeACD1Sr6hL5XKss7UktvfmaWlQKLBpNGd9UPoNh1mXbziOeOgrKYhXIScnsV5WslpMQmk0BubAjlBx3rCei6TdsDSCTmgWXlL44xFsivQcwrABZfqavY6dMMd0RPJwJk5TpqVVzez-2FsgVri5y7Uy3V0f5S-2BctKV6b7tPqgIaFGrz9j9yHULG6HUjQtT4dW-2FD0WHTd3HuCAXrvEXx9oMgTz9p4GEdAdv2P2-2FKU-2BDdeRnx3UoKfG6P6jTyXGTBovF1fKpvFpVSKk11uimPY1kMwTEFJSFcUKyUExgxQp48LWJ6KyGoA8vjLHPcQ-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqPZCbXrZpSQ3tNmsL83qXbnZhb28FaXGeKiYJcVJVnZy6sZvJJrYhIa4vFFQ552YLg9ZgzyiWGUbvKmE7nIQs-2FTHNmG3B6ZljDcQT5UtlZ1tRS5Wl1P42ha-2BSZvshcuA0Df-2B0OW5fLBMW16yX62BSKzxMLh7WUAeWX-2FsaeIS5X7g-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2FAF3kXSOtyB16iytb19Zzy4PYJ5e4b30S2rSnqha1tcrx2syp4Fa7svBvfDHFOwNgWT9xCut3Hzq32U-2BkjA8glMH51xSdXrsoXa072VBaOQz5mG7w9PLIHJjRY-2B-2B5HEFnvfll25d-2BTSMY7JGw8-2Fp3OY-2Bgdusr6pQUk1AyCSreOiBGZ13eVF4lVpQpMdcHDp2U8ZZ-2FHl9vwDSF0kuCtODMPKpm-2BG-2BAs8bvw-2F6gBpkho6dGknseP8qv32V5wGImjoWKDwTfkJ-2B3YoVfF3E2IxOU5jmeaW5RD-2BWjg-2Fx4ZbjJ6oPF3tjJcKSItvXMmDJPVdZ2TP0ApBPrLNcD67DodmWqPeILoEhpUg6cK0vs40REAksviG6mstk3P-2BXrK4rrxvuzDzuz4aTeACD1Sr6hL5XKss7UktvfmaWlQKLBpNGd9UPoNh1mXbziOeOgrKYhXIScnsV5WslpMQmk0BubAjlBx3rCei6TdsDSCTmgWXlL44xFsivQcwrABZfqavY6dMMd0RPJwJk5TpqVVzez-2FsgVri5y7Uy3V0f5S-2BctKV6b7tPqgIaFGrz9j9yHULG6HUjQtT4dW-2FD0WHTd3HuCAXrvEXx9oMgTz9p4GEdAdv2P2-2FKU-2BDdeRnx3UoKfG6P6jTyXGTBovF1fKpvFpVSKk11uimPY1kMwTEFJSFcUKyUExgxQp48LWJ6KyGoA8vjLHPcQ-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqPZCbXrZpSQ3tNmsL83qXbnZhb28FaXGeKiYJcVJVnZy6sZvJJrYhIa4vFFQ552YLg9ZgzyiWGUbvKmE7nIQs-2FTHNmG3B6ZljDcQT5UtlZ1tRS5Wl1P42ha-2BSZvshcuA0Df-2B0OW5fLBMW16yX62BSKzxMLh7WUAeWX-2FsaeIS5X7g-3D-3D
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و همانطور که مشاهده می کنید، اولین نتیجه همان چیزی است که ما به دنبالش بوده ایم: 
 .نرم افزار مایکروسافت آفیسز راه دور برای آموزش دوره ای رایگان و ا

مثال باال به خوبی نشان می دهد که چرا باید در انتخاب واژه های کلیدی دقت کافی و الزم را 
 ه خرج بدهیم تا به نتایج مناسبی در جستجوی اینترنتی خود برسیم.ب

بر همین اساس همواره به یاد داشته باشید که در هنگام جستجوی اینترنتی تنها از واژه 
هایی استفاده کنید که دارای اهمیت بیشتری هستند و عالوه بر آن کلمات مترادف مناسب 

 خاب کنید.برای واژه های کلیدی مورد نظر خود انت

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOnVQtJVDns6-2FRQicl-2Bo2OpsHiSDeigZKd0s0qzxfY8Ba_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqPZCbXrZpSQ3tNmsL83qXb4Kn530n3glBLZAYWfqMZKp36fBjArSp-2FDmKghhdwm3cD-2BOnHYZLVZ94G359bXYMvm0gPtGhbmq6z9CIbWw8QJv1WLWDqIXinbe-2BibWxoprBqyzzUVhrrkofxfQX-2BUVP-2B55VpBbCzYo7MzkS-2Bp0CPxA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOnVQtJVDns6-2FRQicl-2Bo2OpsHiSDeigZKd0s0qzxfY8Ba_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqPZCbXrZpSQ3tNmsL83qXb4Kn530n3glBLZAYWfqMZKp36fBjArSp-2FDmKghhdwm3cD-2BOnHYZLVZ94G359bXYMvm0gPtGhbmq6z9CIbWw8QJv1WLWDqIXinbe-2BibWxoprBqyzzUVhrrkofxfQX-2BUVP-2B55VpBbCzYo7MzkS-2Bp0CPxA-3D-3D
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 چند نکته درباره جستجو در گوگل -درس چهارم

 

برای جستجو در گوگل نکات ساده اما ریزی وجود دارند که به شما در جستجوی راحت تر 
 بسیار کمک می کنند و هدف از این درس بیان همین نکات ساده و ریز هستند.

 

 هر واژه در نتیجه جستجوی شما تاثیرگذار است. -۱

ای که باید در استفاده از جستجوگر گوگل بدانید، این نکته است که استفاده از هر اولین نکته 
واژه بر روی نتیجه جستجوی شما بسیار تاثیرگذار است. مثال نتیجه حاصل از جستجوی 

 { اینگونه است:جنگ}

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz0g3m8A0hmI4WvB7y0khLjxEJX8XP7GNgnU27ezMe6vBdBYvQojpquUoU7lbrUH46ThQuvYKpNekEiikhtTp7YDY6fz6RAzkEfiLTcx5sNI8-2FgqlW99VjfOYD8Lms3JLvF-2FpCiOhPJFIS9L7WwBKdmWy9YIz2oiU6Umi20RwQnnYoMaXxPGlj5jsvyW8UKUjRwkciRGr5-2F5tVqhtRJhrVQUirsk7iKO5-2BhcazoiXxaCwgAFgGK0ywH27TkKIO0UdNw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz61R-2F6tsSTI1aoJ-2F-2BlauS7EQZrT01dv-2BHBf0CTZ707vwFGiYm9zer-2BW8j6g9svoWtuO8Rb51A0I1L-2F6B4EBhd-2Bc9agGYNnH44zHGt6hlhLGMiGBRkBo4AALf-2FtkzebXNiS5g1VcjUiWQB0UZ9WXpYBRA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz0g3m8A0hmI4WvB7y0khLjxEJX8XP7GNgnU27ezMe6vBdBYvQojpquUoU7lbrUH46ThQuvYKpNekEiikhtTp7YDY6fz6RAzkEfiLTcx5sNI8-2FgqlW99VjfOYD8Lms3JLvF-2FpCiOhPJFIS9L7WwBKdmWy9YIz2oiU6Umi20RwQnnYoMaXxPGlj5jsvyW8UKUjRwkciRGr5-2F5tVqhtRJhrVQUirsk7iKO5-2BhcazoiXxaCwgAFgGK0ywH27TkKIO0UdNw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz61R-2F6tsSTI1aoJ-2F-2BlauS7EQZrT01dv-2BHBf0CTZ707vwFGiYm9zer-2BW8j6g9svoWtuO8Rb51A0I1L-2F6B4EBhd-2Bc9agGYNnH44zHGt6hlhLGMiGBRkBo4AALf-2FtkzebXNiS5g1VcjUiWQB0UZ9WXpYBRA-3D-3D
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 { را جستجو کنیم، با نتایجی کامال متفاوت مواجه می شویم:جنگ افزاردر حالی که اگر }

 

به همین دلیل همواره به یاد داشته باشید که هر واژه ای که در گوگل وارد کنید، در نتیجه ای 
 که مشاهده خواهید کرد تاثیرگذار است.

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz57w4fb9SO6H8O1Mzihj5PwDhI-2BKPPLRfVbEaN2eN8JC0UlS-2FVkj3qbamN8HpMsLeZjN8o2iJwwmXplyS-2Fl-2F5M0EzbOOpwTv3S0JgpNctAuVg6p9Rocb2oMJ2gzgtlpSqWl3eOamBLVoCl4tF3z6JeN-2F8mYyXqD7iS967RgqM3w8HjssQm4p6wei5PsRiZc9ZD8KXPoIiZBISW7w9Wja8g2mTo86iSrSmRnN-2FpLH-2B-2B9OwBkpjv0mS1Gp-2B7ut-2F84CRiPWzYhxXSLci7aeBUJwFJsXimow1y56-2Fz4M7PAvisy4mN63hInI0XOnpIsBPyRpWTeifALoRuJ-2F71tiFCAcNMM-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz6P8sh1UIpchkLwDVMmeLpw-2FOm6l3tsOHp0ti5d-2FUuAOv48Pb2UtQ-2BPFSok-2BiwdkvjZObHE3m4JKQsFVigYxfgsu3VOoFzfLCMA-2FQRpZszVbG2HXQhs4-2BbhTuty1n3DFaHAeyldTbhEMXfclOX3-2BVsOA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz57w4fb9SO6H8O1Mzihj5PwDhI-2BKPPLRfVbEaN2eN8JC0UlS-2FVkj3qbamN8HpMsLeZjN8o2iJwwmXplyS-2Fl-2F5M0EzbOOpwTv3S0JgpNctAuVg6p9Rocb2oMJ2gzgtlpSqWl3eOamBLVoCl4tF3z6JeN-2F8mYyXqD7iS967RgqM3w8HjssQm4p6wei5PsRiZc9ZD8KXPoIiZBISW7w9Wja8g2mTo86iSrSmRnN-2FpLH-2B-2B9OwBkpjv0mS1Gp-2B7ut-2F84CRiPWzYhxXSLci7aeBUJwFJsXimow1y56-2Fz4M7PAvisy4mN63hInI0XOnpIsBPyRpWTeifALoRuJ-2F71tiFCAcNMM-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz6P8sh1UIpchkLwDVMmeLpw-2FOm6l3tsOHp0ti5d-2FUuAOv48Pb2UtQ-2BPFSok-2BiwdkvjZObHE3m4JKQsFVigYxfgsu3VOoFzfLCMA-2FQRpZszVbG2HXQhs4-2BbhTuty1n3DFaHAeyldTbhEMXfclOX3-2BVsOA-3D-3D
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 ترتیب کلمات در جستجوی شما تاثیرگذارند. -۲

بدانید آن است که گوگل به ترتیب کلماتی که برای جستجو استفاده دومین نکته ای که باید 
می کنید حساس است. منظور از حساس بودن نیز آن است که اگر شما جای واژه های 

کلیدی را عوض کنید، نتایج متفاوتی را مشاهده خواهید کنید. مثال نتیجه حاصل از جستجوی 
 گل به این صورت است:{ در گویادگار امام}

 

 

 

{ را جستجو کنیم با نتایجی کامال متفاوت مانند تصویر زیر مواجه می امام یادگاراما اگر }
 شویم:

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw4tzoq4dbwxndquRyXWmOG6dMwtUt-2B0DSI6-2FKdxxNyU7iaw-2BrPF3Nq3PdbfNigHEx1rVVZpC5XvjMg-2F4oto598fQkbHQH2Vo6yEae5zBktP-2FKiamCR-2BetiyHLOlHfpw3UM1fbkUXBlQaFeP7SUDm7WUsXCSSE1sZAOVSVNLMAmoVyIMuw8XhnTiLN2Zp-2BlG5-2FeCB6T9ssK5krCwP-2FeHI3Eo5g5PHkAzksG3SLxkqOtU-2FXo0BK0pcPYuLDOD1nqKf-2FCpYnK2XuI6k6AugY1vIgDAyIGQUakCINM2HE9puHzdODeRVxFBapgXs83LJ-2BdFOdAYBo2-2BsbV-2F1tG0A4UE5otv6gqFBJKETein4Dqxnmy-2B5YJpnfWNP79-2BZboGy1OKdX_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz6GgMhuWIp599LBGQ-2BvOcyY0PD7jlGz3Z1-2F7gWYe71OZdpdzsqAhcK6RhIjlNnQgsw5OQ5LOQeFJHdi3A0X02tgBzFUr4Q6l4FbJL0G39pv0npvq9ewC5dm8BgT1xSiJ-2FsxRcqMiZ5y405pVb-2BnddueA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw4tzoq4dbwxndquRyXWmOG6dMwtUt-2B0DSI6-2FKdxxNyU7iaw-2BrPF3Nq3PdbfNigHEx1rVVZpC5XvjMg-2F4oto598fQkbHQH2Vo6yEae5zBktP-2FKiamCR-2BetiyHLOlHfpw3UM1fbkUXBlQaFeP7SUDm7WUsXCSSE1sZAOVSVNLMAmoVyIMuw8XhnTiLN2Zp-2BlG5-2FeCB6T9ssK5krCwP-2FeHI3Eo5g5PHkAzksG3SLxkqOtU-2FXo0BK0pcPYuLDOD1nqKf-2FCpYnK2XuI6k6AugY1vIgDAyIGQUakCINM2HE9puHzdODeRVxFBapgXs83LJ-2BdFOdAYBo2-2BsbV-2F1tG0A4UE5otv6gqFBJKETein4Dqxnmy-2B5YJpnfWNP79-2BZboGy1OKdX_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz6GgMhuWIp599LBGQ-2BvOcyY0PD7jlGz3Z1-2F7gWYe71OZdpdzsqAhcK6RhIjlNnQgsw5OQ5LOQeFJHdi3A0X02tgBzFUr4Q6l4FbJL0G39pv0npvq9ewC5dm8BgT1xSiJ-2FsxRcqMiZ5y405pVb-2BnddueA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2FMA6Cm1vlR0jrB0LlDht-2BJFzw3h8UTkKSJawLTwAxL6xWBmkOSdEBH0qL-2F35fou7oJ0yokXwXRXp1YtGAtN1i8Z-2FxBvppe2sz3M-2FxYAjlDwGEm9eZ2imMDCk0C2tPKly0o-2FpdiXrcUn3PcxSSp1ju44LrFM-2B2NBSvrKtLZc-2BYaTKgVcBd8VACvlST6hyElqjvC8s3Rp9fSwqJGLr-2F-2FHRx2K1HVeYJCJtHQQ8WsQX1wFO53SHPFoaLNA0buylffkx81HShe1FdM39Hlck8-2F-2FURh0-2Ff0lkqHSbOCGxbc57HeivldqWOsqax6k6TGaJhKVkO2LL3-2FCiKmuWgnkHTVnIyUwz52bc6EkL2wl5zG4RIODrvz5meru1FQUcYO85FW6Dw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz62-2BQYj4BGyQccZbmhdaywqPz-2FrQVgm6odZUZOSRUVIXqV-2FNxVJ11BBIq6bhtbQeBbOzK93auZeg-2F8tKDug0zTcB7PkYo-2FNmK4gFKEBLkxOzc-2BcB5EQfA9SLCNl0hhM59agn-2BnllMF5zoV7QBsO8Vviw-3D-3D
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برای همین به یاد داشته باشید که در هنگام جستجو در گوگل واژه های کلیدی را در جای 
 مناسب قرار بدهید.

 و بزرگ بی معناست.استفاده از حروف کوچک  -۳

این نکته در مورد زبان فارسی کاربردی ندارد و کاربردش برای زبان هایی خارجی مانند 
انگلیسی است و بدین معناست که گوگل اهمیتی نمی دهد که شما کوئری ای که وارد می 

 کنید شامل حروف بزرگ باشد یا کوچک و یا مخلوطی از آنها. مثال همانگونه که در تصویر زیر
{ هیچ تفاوتی rEd dElIcIoUs{ و }red Deliciousمشاهده می کنید، در نتایج جستجوی }

 وجود ندارد:

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw1qre8DJJ2A1ctEZLOcDlLe4lgoGiNvYqQgO8GHPRGdi-2F0AzsEl9qTI2JiuTxRR99OlFgEQL4i0nU7cCQo6wuI2TPu6XqUS3GA0jMpgws23vdMVqDs6uBeDzfRNPwvCA3EeP11DGs1GSgbZIvxXwodthy47tPU6xKQBLCjxWrs8jdHmMe18mHWMfItt271qYkDpk0MHTdZCMW4Il3qRYAoG98MX3uMo1C6hkPgzN8apqCryMcgbZdix71uBEnCTGSsoEFsyVI7DH7Zm1N-2FPjdDg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz6DvGFQfyt8hw26OqGaYgW2NiHnE3uJAKhKk40GIjZT-2BnarsxF1LQyD1mVhrcG6s4Kbhux1Kn3bQVwriWKtf9z39r6PG1sZIZWrwVShru7f4pEsHGFGrWTKRYCQqVPehYsZPSa2fhmls63SzkyOZvbPg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwRvKqhmdV4hnCDN6M47ivIgOpiMKq-2BTWOWNqV2wlKGElxVHuyWJqVTAtB1wh2nZWJNKM8hNfcLuksXwFxAZ88sf2xsUjJeA2ZQ0jTRuKREkWMSecrw7-2BeagvXlgV8FdQ-2FZptyWngRfYB6yn-2F6xujJFSFPFU62ssxl0C3O-2B7ydOiiHxzkmYsxqGMzZTBrjNoQmApydhXgwwGKj4Zlse8A6WSN1wQuv02rkx4B1Mb8A4DUV9sADuDZjZwV-2Fh2FAR6BaYbUiPauztcEnv-2FTFHk4foQ-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz66HJKLVxa9PWhz-2BAJFP-2F-2B0wQkG-2Brfv8ZI5xSWuypClKdE5SDvgZB0iCd43-2BLBqXAdq2FfTE4HpXkSfCCN9pZ8NjR9P01428rCrJ6XIVM6-2BM532DjomH5tOcQImPV1-2F8cSFen2dglbYKa8J-2FGhGyC6mg-3D-3D
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 وجود برخی از عالمت ها در نتایج جستجو بی تاثیرند. -۴

استفاده از عالمت های خاص که چند چهارمین نکته در مورد جستجو در گوگل آن است که 
 نمونه از آنها را در تصویر زیر مشاهده می کنید، در نتایج جستجو تاثیری ندارد.

 

{ هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. البته درسنامه©{ و }درسنامهبه عنوان مثال نتایج جستجوی }
گوگل در مورد برخی از عالمت ها استثنا قائل شده است و به دلیل اهمیت آنها در معنا دادن 

یک کوئری، آنها را در نتایج جستجو تاثیر می دهد. برخی از این عالمت ها عبارتند از  به
 (:کامل لیست)

++ و یا گروه خونی Cمثبت )+(: که برای جستجو در مورد زبان های برنامه نویسی مانند  -۸
 + دارای اهمیت است.ABمانند 

ات ساین )@(: که برای پیدا کردن برخی از برچسب ها در شبکه های اجتماعی مانند  -۲
@Darsnameh .دارای اهمیت است 

 Brothers(: که برای ارتباط قوی بین ایده ها و یا جمالتی مانند )& Ampersand -امپرسند -۳
 &Sisters .دارای اهمیت است 

عالمت دالر )$(: که برای نشان دادن قیمت دارای اهمیت است. مثال در نتایج جستجوی  -۴
{Nikon 400{ و }Nikon $400.تفاوت وجود دارد } 

هشتگ/ عالمت عدد )#(: که برای جستجو کردن موضوعات براساس اهمیت مورد  -۵
 {.#درسنامهاستفاده قرار می گیرید. مثال }

  

 امالی کلمات مهم است، اما نه آنقدرها! -۵

آخرین نکته ای که باید در هنگام جستجو کردن در گوگل بدانید آن است که امالی کلماتی که 
کنید دارای اهمیت اند، اما نه آنقدرها! این بدین به عنوان یک کوئری در گوگل وارد می 

معناست که اگر شما کوئری را در گوگل وارد کنید که دارای غلط امالیی باشد، گوگل به دلیل 
استفاده از الگوریتم های هوشمند، به شما ساختار درست نگارشی آن کوئری را پیشنهاد 

 می کند.

به زبانی غیر از فارسی )مثال انگلیسی(  این ویژگی در هنگامی که شما در حال جستجو
هستید بسیار کارآمد است. مثال در تصویر زیر ما در مورد شبکه های اجتماعی جستجو کرده 

ایم و گوگل در بخشی که با کادر قرمز نشان داده شده است، نگارش درست را پیشنهاد داده 
 است:

{sociall nettwkrs} 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzzzxH2o7ZM43GBnYJ74vY4JLd4EF7osa8gJj5EfzzX2G8cXoI6KYrxfXUNO4x1lIPF4rLdhGQoFE0fV3QYhEKVx183MQr22WFa9n37fxTVvbiZxD4I-2F6lMUMrBT2vlW7DdC8cje09fh0TE5s-2BdhxA5biyvG-2FMcG2Z6YSn1KBD2Bf1j-2Fh4QCqx7AtUjrkVJ7VBCPDvNCI0kqC9QtMan937wKDemoW5Mq-2FP7EpiQdxiLhkAypvpH0xsXsbcVKbzRRvZzLlXJrJOJbmfBMRGtbL5cj8nUQHnX9gRIHCLaDTzhUKMHzoJQacMhUMJizkRFyDKTw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz6RoM7Uki-2FWpsu6taEuxyLIIDchAU68yeaqv2Fn3QI3Mz35GH-2FdCmJemFF1piH4syVKVyvHDOflUvSQczxUG83dIEpUX4HzdL3VRqxEyuiqdbvCUxNM9uuqJ9qyyjDTu45sqOd60hjv1mWFUtiw-2F4a5Q-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzzzxH2o7ZM43GBnYJ74vY4JLd4EF7osa8gJj5EfzzX2G8cXoI6KYrxfXUNO4x1lIPF4rLdhGQoFE0fV3QYhEKVx183MQr22WFa9n37fxTVvbiZxD4I-2F6lMUMrBT2vlW7DdC8cje09fh0TE5s-2BdhxA5biyvG-2FMcG2Z6YSn1KBD2Bf1j-2Fh4QCqx7AtUjrkVJ7VBCPDvNCI0kqC9QtMan937wKDemoW5Mq-2FP7EpiQdxiLhkAypvpH0xsXsbcVKbzRRvZzLlXJrJOJbmfBMRGtbL5cj8nUQHnX9gRIHCLaDTzhUKMHzoJQacMhUMJizkRFyDKTw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz6RoM7Uki-2FWpsu6taEuxyLIIDchAU68yeaqv2Fn3QI3Mz35GH-2FdCmJemFF1piH4syVKVyvHDOflUvSQczxUG83dIEpUX4HzdL3VRqxEyuiqdbvCUxNM9uuqJ9qyyjDTu45sqOd60hjv1mWFUtiw-2F4a5Q-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwQrfRbosD7HPs7ENIpQusEBjnzZRpP1AYTq-2BSsfBKLvxC1-2BenpnDkGUDyQXXyHSaXPub6SXYUZkuiENeWDcqQKCINrvLyXSIVjytUi6aBMEoQjlgBvEb8-2FaZAGtZ9-2B7n1KPjkmMXBph2IkfJdIGZf6298d20OY3-2BgG0rDgQ-2F1-2B0v1ARs8TfUMHPJBOFf45ODjm5-2B-2BiGVJtzUgekmCFcVt1uyekTM9i-2B0BR-2Bu2ChqRd9orTVSfDt1152-2FAXrLrMiNuHz2SKXl7rbzcCio8fSfc-2F5RV3kTr7L4N2SNnEBeRaFU-2FkLf1LCH3LY-2F5VopCY2fMn8tsQ2cTZQSTWwm-2FQsL4-2B68Em4nq4R16sau7ut6g4R8-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz68O1wItpJya1Q5G-2BOUiDFsppJVZq-2BWktj1O4sZwUhKiBY5GsYCJGPSB4VFhTgVVA7aFXqoAG1owtOay8pAErx1VhpS7O2dSehYN-2BuwqysiK4ZMVuVOiB-2FvAVB0sQmfxSz4-2BXe7-2B-2BjULIe8gCfWq7jXw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=1HGX12uGLpudLY36UjeeO0nZFmzhczHwLZfIGO-2BRrwjApCV0d6i733ncxYWb68HC-2BcHoKbPdCZT4uUhDn-2F-2F7-2B-2FVzs18FL1tolJcPpgXgqmY-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz6Jdkj78SWqX8g8SAKh2b3vyQhLfnwqEuUU-2BBf1EtLlxkyBSCH26kq3ai-2FYhapJUPFs8o9kXXwNsSw4IAvoRVHspb7iUG1l5hwrmAnbcJIOjiKgWklZuVHmsp-2B9PgEP7ytcQBPdh6dAPVtc5qKldiPyg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwQ-2B-2FSGEbQ59fN3cmKkGq8yHTVOKsxbEkHjEE0aRKPvlTD8EiyWvr8ZRvSUhZuHBM27682-2F22npe4RXfWvvEY9TrgrmDuVsfxlzB7nI1zjYEXJIwj9IBEdrhDExWt9YWsHZvvNnDf5YxJ9VjedzsbvchmvyXpQ5vYBQ-2BJ5gqnOYINr6u4VlD2p171mK-2BSDPIeHu3IgMQNHVa92noI6Kb0niwruCEnVqeIM-2B9gT8qhstD2YNPpd24UVUBwxgHf0Bnay_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz6n60UOKxfuseZ-2BNljCSFZZqhSLg88-2FbBrSVT-2FhkhrI2gD694-2FTLtmS6P0YTjyEBR-2FWLaXV5fqZ-2B6CHsJZqZSdKN-2B-2FCoenvfNcLlQ5wmj8CKNigyz2V96UmH-2FktTfwwtYkPLn4b4YBl0L5uP94KOydJA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwQ-2B-2FSGEbQ59fN3cmKkGq8yICeiPfqnRgVlbPT1HHA9tTTnvYG0tXVWd4bCC6pBIK5sDlDFnHPd8ZLa2ngtbQOfOslsLEbTiMnnkDjypUDhu4785Xnc7f-2BlUwkswgr0BrtSIqr0cR5xBw8pQhRZXhxhwfB5ogjwoznk6vNl-2B1tVsKH4NvUQYOFpBdtXOHV-2BoOzXkLtJdxB3jizbYInkZQcJpTaG1DU4wbeVDTVOMKyBP3T7JZ2cNCjNaO9UnWxKpx-2FjwBw07FUO4G7vEkKZKcX2g-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz6US3wh461OOjypKU2MpurcgOArAShTiZpafrLkKgd2WivnvLApJCJ7DqxhiPxzo1FsVhRKApgTfagk9xC4YxFVFS7XrClNQNNUGz-2BN9gI0zlCa5caIjEGoxslvdDTmzq-2FGllk8NQ-2FEBtVEq2J32g4CQ-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwp62bluVWaE8xNkf5-2BdzKSqtk8mQ9P9CZ2-2B6CYBBsws8pPCIc8FkGbaioDccWRiYZI0q5Pb65MOdaR-2BFneMK4rDQtGKt8kJrhMHerooJYG-2FrEL2m1tgV5GJzXnI-2F89JiFH4RDE12yT6Q3KUPTgYXOkMVlZXfRF2bHOmRFGbMVX-2F5CgKczevVOr9E9kF8duSS1dy84DJ4dNOB4g7oL24b-2FUOqlwJnqY8wimuKl1MEN3GV9CbvOP8MsDQ3QWBoZG3wFnpwDQ6k-2BW2CqOflV8ZKwPZscoQcljZKKyvEk120FYQQ2ceT58XzzHQpJaS01oW1QDXeP0eQHiKXYtoCPFFdc-2Bf9XGt-2BOPb8f9ar2Pku8x8o-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz6IsxQZCL04el33y4oPpr6mqxKa5m3-2FaGJgDWCsR5cPDCKCPFqWLV36EE-2F7HLij3vLIP7CFcjtLljRagpZXReDarEdANiCrfcG5eUuL0iAZSbjRKjTH7wquwayY1RsKfbmbRoefUbd6u79kCXQeGF24w-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwp62bluVWaE8xNkf5-2BdzKSqtk8mQ9P9CZ2-2B6CYBBsws8pPCIc8FkGbaioDccWRiYZI0q5Pb65MOdaR-2BFneMK4rDQtGKt8kJrhMHerooJYG-2FrEL2m1tgV5GJzXnI-2F89JiFH4RDE12yT6Q3KUPTgYXOkMVlZXfRF2bHOmRFGbMVX-2F5CgKczevVOr9E9kF8duSS1dy84DJ4dNOB4g7oL24b-2FUOqlwJnqY8wimuKl1MEN3GV9CbvOP8MsDQ3QWBoZG3wFnpwDQ6k-2BW2CqOflV8ZKwPZscoQcljZKKyvEk120FYQQ2ceT58XzzHQpJaS01oW1QDXeP0eQHiKXYtoCPFFdc-2Bf9XGt-2BOPb8f9ar2Pku8x8o-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz6IsxQZCL04el33y4oPpr6mqxKa5m3-2FaGJgDWCsR5cPDCKCPFqWLV36EE-2F7HLij3vLIP7CFcjtLljRagpZXReDarEdANiCrfcG5eUuL0iAZSbjRKjTH7wquwayY1RsKfbmbRoefUbd6u79kCXQeGF24w-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwhR6f0Ne9ab1ROXUWaH4DjGp1AjXNc4L01QgrkZjudcr1l7b6UnUp2A9sIYQrA3MLelRMkH25hBZq2YbPrAj9j9VXBdOxZMdZTQH1j-2B-2FhICYJNv8-2Bv9C-2FzUZ1qqJMR9GGaZIRyO5JOC0lkFr5b-2BLjMVGpRgJEsAQywOmkmVl83RCBRTiNYf753WE39l42ogbmuH52cFsn5nuEuuoFnMhuuKAiYk-2B9pjuhS4wQgZlqNmVJG5yOZO2f3weFoHHRra6zoQsmHk9L7s6BPyIrsLrvdlUYeZrWtlkLEVmGCNKOFEI-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqhiHYkcEs8cJT-2Fm-2FIYUEz6OXux3Ns1fsCPGp9EDZ1WcjgTt-2BX3kXpQBXwQe83SiFE7HZQQHufUsIWYNLor8Yjq9qijcDoDcBScn8o9bnLvwwSgWXvhJKpJ0sciJgIGaNztH3n7ySLtiSV-2BhRKw90lIHgje8y0dryvPBX-2FMH141Tg-3D-3D
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البته این ویژگی گوگل در زمانی که به فارسی نیز جستجو کنید، کاربرد دارد. به عنوان مثال در 
 { پیشنهاد داده شده است:مظرعه دوسطانست }تصویر زیر، طرز نوشتن در
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 پیدا کردن متن در صفحات وب -درس پنجم

در برخی موارد ممکن است که شما با یک صفحه بلند باالی پر از متن مواجه شوید که در آن 
چه می کنید؟ آیا کل متن را می خوانید تا  به دنبال واژه یا عبارت خاصی هستید. در این مواقع

 واژه یا عبارت مورد نظر خود را پیدا کنید و یا آنکه بی خیال خواندن آن متن می شوید؟

Ctrl+F  یاCmd+F 

اگر سوال باال را بخواهیم پاسخ دهیم، باید بگوییم که استفاده از دو کلید بر روی صفحه 
 Ctrl+Fکلیدتان، چاره این مشکل یعنی پیدا کردن یک واژه یا عبارت در یک صفحه وب است: 

 در مک. Cmd+Fدر ویندوز و 

وب به راحتی  کارکرد این دو کلید آن است که شما به کمک آنها می توانید در کل یک صفحه
واژه و یا عبارتی که به دنبال آن هستید را تایپ و کمتر از چند ثانیه آن را پیدا کنید. در حقیقت 

زمانی که شما این دو کلید را فشار می دهید، بسته به مرورگری که استفاده می کنید، 
د در آن، جعبه ای کوچک در یکی از گوشه های مرورگرتان باز می شود که به راحتی می توانی

واژه یا عبارت مورد نظر خود را تایپ کنید و سپس ببینید که در کجای آن صفحه وب آن واژه یا 
 عبارت وجود دارد.

قبل از اینکه با یک مثال کارکرد این گزینه را به صورت عملی تجربه کنید، بد نیست که در مورد 
 مکان جعبه جستجو در صفحات وب کمی توضیح دهیم.

را فشار دهید،  Ctrl+Fاستفاده می کنید، زمانی که  (Chromeکروم ) رورگراگر شما از م
 جعبه جستجو را در گوشه باال، سمت راست مشاهده خواهید کرد.
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استفاده می کنید، جعبه جستجو در پایین مرورگر و  (Firefoxفایرفاکس ) اگر از مرورگر
 گوشه سمت چپ در دسترس شما خواهد بود.

 

استفاده کنید، جعبه جستجو  (Internet Explorer 9) ۹اینترنت اکسپلورر اگر از مرورگر 
 را در باالی مرورگر و گوشه سمت چپ خواهید دید.

http://hiprogram.ir/
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استفاده می کنید، جعبه جستجو را در سمت باال،  (Safariسافاری )و اگر هم از مرورگر 
 گوشه سمت راست مشاهده خواهید کرد.

http://hiprogram.ir/
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در این دوره آموزشی، مرورگری که استفاده می کنیم، کروم است، به همین دلیل  نکته:
 تصاویری که مشاهده می کنید، بر مبنای این مرورگر خواهند بود.

  

 مثال

برای درک بهتر و کارکرد ساده این امکان مرورگرهای مختلف، بد نیست که مثالی بزنیم. فرض 
هستیم. برای این کار ابتدا « جستجو»به دنبال واژه  گوگل در ویکی پدیاکنید که ما در صفحه 

شود. در جعبه جستجو را فشار می دهیم تا جعبه جستجو در مرورگر باز  Fو  Ctrlکلیدهای 
را به اتمام برسانیم، « جستجو»را وارد می کنیم. زمانی که تایپ کردن واژه « جستجو»واژه 

تمامی کلمات جستجو در مرورگر به صورت رنگی مشخص می شوند. مثال در مرورگر کروم، 
 را با پیش زمینه زرد رنگ مشاهده می کنید.« جستجو»واژه 

 

http://hiprogram.ir/
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ی توانید با باال و پایین کردن صفحه ویکی پدیای گوگل، واژه هم اکنون شما به راحتی م
 را با پیش زمینه زرد رنگ به راحتی در بخش های مختلف صفحه مشاهده کنید.« جستجو»

دقت کنید که شما می توانید بیشتر از یک واژه را در داخل جعبه جستجو وارد کنید، به  نکته:
عبارتی این جعبه جستجو در مرورگر، مانند موتور جستجوی گوگل است که شما می توانید 

 یک کلمه و یا یک عبارت را در آن تایپ کنید.

  

 اهمیت امکان جستجو در صفحه وب در چیست؟

نگی کارکرد ساده و آسان جستجو در صفحه وب را آموختید. اما شاید این با مثال باال چگو
 سوال برای شما پیش آمده باشد که اهمیت دانستن این نکته چیست؟

 پاسخ این سوال در سه نکته نهفته است:

 درصد کاهش می دهد. ۸۲این امکان زمان جستجوی افراد در صفحه های وب را تا  -۸

 درصد از افرادی که در اینترنت جستجو می کنند، می دانند! ۸۱این امکان را تنها  -۲

شما به کمک این امکان می توانید بفهمید که آیا واژه یا عبارت مورد نظرتان در صفحه ای  -۳
 که پیدا کرده اید، وجود دارد یا نه.

پی برده اید. شما به کمک  Cmd+Fیا  Ctrl+Fحاال فکر کنیم که به اهمیت این امکان یعنی 
این امکان ساده می توانید در زمان خود صرفه جویی کنید، خودتان را در حد یک استاد بزرگ 
جستجو در گوگل برسانید و از گشت و گذار بی خود در صفحاتی بی ربط که حاوی آنچه به 

 دنبالش هستید، خودداری کنید.

این امکان در مرورگرها در نهایت نیز این درس را با این نکته به پایان می رسانیم که به کمک 
شما تنها می توانید دو واژه که کنار یکدیگر هستند را جستجو کنید. این بدین معناست که اگر 

را وارد کنید، اگر این دو واژه در کنار یکدیگر « آموزش الکترونیکی»شما در جعبه جستجو عبارت 
دیگری در پایین صفحه باشند، به شما نشان داده می شوند اما اگر یکی در باالی صفحه و 

 قرار داشته باشد، به شما هیچ نتیجه ای نشان داده نمی شود.
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 پیشنهادات جالب گوگل در هنگام جستجو -درس ششم

 

قبل از آن که این درس را شروع کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که در این درس از نسخه 
Google.com استفاده می کنیم تا به شما چند امکان جذاب  یا همان نسخه آمریکایی گوگل

گوگل را نشان دهیم. علت این کار هم به این مورد بر می گردد که هم اکنون برخی از 
 در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد، در گوگل فارسی در دسترس نیستند. امکاناتی که

  

 پر کردن خودکار جعبه جستجو

زمانی که شما در جعبه جستجوی گوگل واژه ای را شروع به تایپ کردن کنید، گوگل به شما 
{ را ایرانپیشنهاداتی همراه با آن واژه یا عبارت می دهد. به عنوان مثال اگر بخواهید }

 ما می دهد:جستجو کنید، گوگل پیشنهاداتی مانند تصویر زیر را به ش

 

، آن را «ایران»این پیشنهادات را گوگل بر مبنای تعداد دفعاتی که دیگر کاربران همراه با واژه 
 جستجو کرده اند و یا زیاد به کار برده اند، نمایش می دهد.

مزیت این امکان گوگل در این است که اگر شما بخشی از یک عبارت را به یاد داشته باشید و 
ید، با وارد کردن آن بخش می توانید این شانس را داشته باشید که کل عبارتی بقیه آن را ندان

که به دنبالش بوده اید را پیدا کنید. عالوه بر این به کمک این امکان گوگل می توانید در زمان 

http://hiprogram.ir/
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http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOpByKKGOz2QsoJAf-2BgLmAGoBl7KfljHnG3PXuWtscTAfnjzvJAjQuB8i1gZptjN4MBlDnblgnALXsexQJIrkZQsiW-2BWtCRJ3zdBUs94bXfeTjXqJc3BGsQghKocKsM9P5h0lmk1e7-2FQnh6xF2EM7U-2FttIaIPu0sOVsWFpwgay1nJq0Wh7fxYdK1DmeJSJZTfphkxzXXMLv6g2VYXA4LDH9dOWWHMZxN-2B8lm23KCMyKItTXEVpsAZHdKZuMTRoKAvNjQhzFsSPjDFqxnaPXNGWLKgA16Dr7EX-2Fg8dz2TrlyRo8lOskssKXhywuCQmQfqOc-2B-2F6kB36Ud-2FHJIQebhZmD2seNKGUhF-2FoLDyUd0Ajxlxi_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpnelUwYCkOIcaN8rkLG71mjeQa93NPl38PUQwtrBt8nwhvgt3XM88xQelXDXRIRP42bjuvT0kix7Jl0J-2BnROdFPNHJB-2BfenJIFVqvz3SqtwuCbs9vljjmjrd9a86z7-2FE4uurlHMO4aEDzk5TFp4-2FDwcIQRiRvMqPFUSbhu3tiYeg-3D-3D
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خود صرفه جویی کنید و به جای تایپ کردن یک واژه یا عبارت به صورت کامل، تنها ابتدای آن را 
 و سپس از بین پیشنهادات گوگل، کوئری مورد نظر خود را پیدا کنید. وارد کنید

  

 اطالعات بیشتر مرتبط با کوئری

عالوه بر این، گوگل ویژگی جذاب دیگری هم در نمایش دادن نتایج جستجو دارد که به کمک 
آن شما می توانید اطالعات بیشتری در مورد کوئری ای که وارد کرده اید بدست آورید. به 

 { است دقت کنید:ایرانصویر زیر که نتایج جستجوی }ت

 

تصویر، بخشی با کادر قرمز رنگ مشخص شده که در آن اطالعاتی در مورد ایران به  در این
 صورت خالصه آمده است. اطالعاتی مانند مکان جغرافیایی، رنگ های پرچم، پایتخت و... .

این بخش در حقیقت اطالعات اضافی ای است که گوگل براساس آنچه شما جستجو می 
ان جستجو و آنچه به دنبالش هستید، صرفه جویی کنید. کنید نمایش می دهد تا شاید در زم
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http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOpByKKGOz2QsoJAf-2BgLmAGoBl7KfljHnG3PXuWtscTAfnjzvJAjQuB8i1gZptjN4MBlDnblgnALXsexQJIrkZQsiW-2BWtCRJ3zdBUs94bXfeTjXqJc3BGsQghKocKsM9P5h0lmk1e7-2FQnh6xF2EM7U-2FttIaIPu0sOVsWFpwgay1nJq0Wh7fxYdK1DmeJSJZTfphkxzXXMLv6g2VYXA4LDH9dOWWHMZxN-2B8lm23KCMyKItTXEVpsAZHdKZuMTRoKAvNjQhzFsSPjDFqxnaPXNGWLKgA16Dr7EX-2Fg8dz2TrlyRo8lOskssKXhywuCQmQfqOc-2B-2F6kB36Ud-2FHJIQebhZmD2seNKGUhF-2FoLDyUd0Ajxlxi_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpnelUwYCkOIcaN8rkLG71mZ-2Fo6nBAlfiUBg-2B53kunvuW-2FrFHt0QJM4LyhNehNn77ILySAwcECciBv1gRWYLaG1A1cv0PA76dFysg3Y-2FJe4IJV1Mf3PZwN6XVhfPZabM9Nj96pcaRf7YtP4GFI7msNn9XS8oC9-2B8ZkJ8zcy-2FgC7Pg-3D-3D
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مثال اگر شما به دنبال میزان جمعیت ایران براساس آخرین آمارها باشید، به راحتی و تنها با 
 می توانید میزان جمعیت ایران را مشاهده کنید.« ایران»وارد کردن واژه 

این بخش نیز همانگونه که  این بخش برای کوئری های خاصی ظاهر می شود و جایگاه نکته:
 در تصویر باال مشاهده می کنید، در گوشه باال و سمت راست قرار دارد.

عالوه بر این شما می توانید بر روی هر یک از قسمت های این بخش کلیک کنید. به عنوان 
 Populationمثال اگر بخواهید در مورد جمعیت ایران بیشتر بدانید، تنها کافی است که بر روی 

 کلیک کنید:

 

  

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOpByKKGOz2QsoJAf-2BgLmAGp8TcKYl6F4pLI8EKL0PSa6pV0j7nkwbsZWwJ2-2FSmCmWn9pzfR4HoOLSNT8CdyxPG9wH7BqLWIUesSSNCxuWmue3gdELSLCpyfu9Pvps8r0DUaQj0ZORQMlGemJlPayzNVVkIMrjLGElVQ41pFV6LPSk-2Ft6PGGG0axzcTy4bvcqhMXovQUGOq-2BMj6UYpM6Lc8hvh1-2Fb69qrrurJq8rk4YD6_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpnelUwYCkOIcaN8rkLG71mpZ-2BFGyAr-2FJ1MtC0opC5MYSO8HdlGMmAK6CKr-2FYTKWTkMgX6cqlp7H0-2F2nO4hnyeyI8MUUXR6LcNmKIbPvw4NG9LcaAkd-2Fkoz5KtEy7vMdMY8yCMBwWLQTKjJctp84QTAzQvaJpgZXGtW23ct-2FBdgaw-3D-3D
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 جستجوهای مرتبط

در ابتدای همین درس در مورد پیشنهاداتی که گوگل برای جستجوی بهتر و راحت تر به ما 
می کند صحبت کردیم. در ادامه همین ایده یعنی جستجوی راحت تر و سریع تر، گوگل 

آنچه که شما جستجو می کنید، کوئری های مشابه را نیز به شما نمایش می براساس 
 Searches{ اگر به پایین صفحه بروید، بخشی با نام Iranدهد. مثال در بخش نتایج جستجو }

related to Iran  را مشاهده خواهید کرد که به شما جستجوهایی در رابطه با واژهIran  را
 پیشنهاد می دهد:

 

{ را در گوگل درسنامهاما در برخی موارد این بخش را نمی توانید مشاهده کنید. مثال اگر واژه }
نچه در تصویر باال مشاهده می کنید را نخواهید دید! برای حل جستجو کنید، بخشی مانند آ

 Allکلیک کنید و سپس از طریق  Search toolsاین مشکل، شما می توانید بر روی گزینه 
results گزینه ،Related searches را انتخاب کنید: 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1ACqNJ6aiv6UCY0F-2BTTmeYicQfGl8BdI7riEP-2B7cKfczXnKgZbMEBsLYaMFmHyex1rG4nsrMw1bS5TLBJLuo1PHWOdfoxlJOQ-2BeyIyMgJLweCiXwzk5FUkShuSdo-2B-2BXnJ7XUDgS0lMvRhFNV-2FSgS-2BEYE2XYU-2Fz6Au3WXs4YoUol3F0i7FjURSyME96fUzkvmsMMp2ztX5h-2BJ7No34wqAEsDxzlaNYpmW-2Bpzei0AWEx4zADRnCxX8L0WAzbZ8wqqzs4iij8Ia1-2BxdjB-2FcwWEel2Ob4MQRmieA6vRLSmfcy9QZOEWdf1W8R12wH6cwIg66ipo-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpnelUwYCkOIcaN8rkLG71mdIIHm-2FO9GMzhZixSFN53tJjpWZgYKhhWo5CJRPYBzTeWBxRd4bGJFcsiVP321-2Fhvgo44EKuTDodm0l-2FGgIod33wrGkJF1inFhmhR4jcsJd6r3h9tWerXS5OlBAXOqLiJl5-2F9lQzpaUCMSM0e48xYeg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOpByKKGOz2QsoJAf-2BgLmAGrrLy7GtTdLoeyDDE0j-2FHi6Nplmb2YudLrOs5-2Fcei1KYAcxwkmEkeXkuDFXsEsKvlfSKHeAW1Jz81xUkYSalcPbU0e6Pn6LZTHjdfcXeZCI9RXKq6zBuCsUrnvkiQYnFjvVB5MbVnGYDGwgb-2BG-2FeD6wBmTrgSoLoMFJXA-2B6AWQ-2BFd5DDEyhugjI1xZBnq7lvRSTvT4uObZzbTZuCnLOvEbeARIHnkW9ceO6AHP9kLYiInjoJMM6NOpU7lwJkM6GYxWxubcCLW96yrZJ5oHbc4VkX-2Fj2rc2H7ckt299OC5eNSwAEECTPhHGshHXVe7EgRAgmJg8AaVbdjj6I2ViblJ-2Fwt-2F4iqfnavtT44cbLpGuAfg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpnelUwYCkOIcaN8rkLG71mxteq8FCtJSpx0Jbd969Yy0oz-2BXNuZ2yJOEqpcLltkVnqxiYapu1MJpqZHNUGzLiQgwJ58d91d4NSTfIuxKxGoRbF-2FvbG8ESns0d2Bi76mRBh-2BgVEEv9c18s46HpnCSe55NHRZP3qosm5RPrbKX-2FXTA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOpByKKGOz2QsoJAf-2BgLmAGrrLy7GtTdLoeyDDE0j-2FHi6Nplmb2YudLrOs5-2Fcei1KYAcxwkmEkeXkuDFXsEsKvlfSKHeAW1Jz81xUkYSalcPbU0e6Pn6LZTHjdfcXeZCI9RXKq6zBuCsUrnvkiQYnFjvVB5MbVnGYDGwgb-2BG-2FeD6wBmTrgSoLoMFJXA-2B6AWQ-2BFd5DDEyhugjI1xZBnq7lvRSTvT4uObZzbTZuCnLOvEbeARIHnkW9ceO6AHP9kLYiInjoJMM6NOpU7lwJkM6GYxWxubcCLW96yrZJ5oHbc4VkX-2Fj2rc2H7ckt299OC5eNSwAEECTPhHGshHXVe7EgRAgmJg8AaVbdjj6I2ViblJ-2Fwt-2F4iqfnavtT44cbLpGuAfg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpnelUwYCkOIcaN8rkLG71mxteq8FCtJSpx0Jbd969Yy0oz-2BXNuZ2yJOEqpcLltkVnqxiYapu1MJpqZHNUGzLiQgwJ58d91d4NSTfIuxKxGoRbF-2FvbG8ESns0d2Bi76mRBh-2BgVEEv9c18s46HpnCSe55NHRZP3qosm5RPrbKX-2FXTA-3D-3D
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 { را مشاهده کنید:درسنامهبا انتخاب این گزینه، شما می توانید نتایج جستجوی مرتبط با }

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOpByKKGOz2QsoJAf-2BgLmAGrrLy7GtTdLoeyDDE0j-2FHi6Nplmb2YudLrOs5-2Fcei1KYAcxwkmEkeXkuDFXsEsKvlfSKHeAW1Jz81xUkYSalcPbU0e6Pn6LZTHjdfcXeZCI9RXKq6zBuCsUrnvkiQYnFjvVB5MbVnGYDGwgb-2BG-2FeD6wBmTrgSoLoMFJXA-2B6AWQ-2BFd5DDEyhugjI1xZBnq7lvRSTvT4uObZzbTZuCnLOvEbeARIHnkW9ceO6AHP9kLYiInjoJMM6NOpU7lwJkM6GYxWxubcCLW96yrZJ5oHbc4VkX-2Fj2rc2H7ckt299OC5eNSwAEECTPhHGshHXVe7EgRAgmJg8AaVbdjj6I2ViblJ-2Fwt-2F4iqfnavtT44cbLpGuAfg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpnelUwYCkOIcaN8rkLG71m-2B73uuw51VSQvh1tiQlLYq1ME71bNlFFhIp9uvc7rB7Ltlic8V0kP1oDkXKs-2F6Q3itBWnoq7PV-2FPO-2Fenno9cJLHarw-2FX5pTnI6KJkXVpriyYc-2FjZYRVaQtFDvdHWGoP3t-2B3FTHsHDE-2BFt2y6OemvA1Q-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOpByKKGOz2QsoJAf-2BgLmAGrrLy7GtTdLoeyDDE0j-2FHi6Nplmb2YudLrOs5-2Fcei1KYAcxwkmEkeXkuDFXsEsKvlfSKHeAW1Jz81xUkYSalcPbU0e6Pn6LZTHjdfcXeZCI9RXKq6zBuCsUrnvkiQYnFjvVB5MbVnGYDGwgb-2BG-2FeD6wBmTrgSoLoMFJXA-2B6AWQ-2BFd5DDEyhugjI1xZBnq7lvRSTvT4uObZzbTZuCnLOvEbeARIHnkW9ceO6AHP9kLYiInjoJMM6NOpU7lwJkM6GYxWxubcCLW96yrZJ5oHbc4VkX-2Fj2rc2H7ckt299OC5eNSwAEECTPhHGshHXVe7EgRAgmJg8AaVbdjj6I2ViblJ-2Fwt-2F4iqfnavtT44cbLpGuAfg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpnelUwYCkOIcaN8rkLG71m-2B73uuw51VSQvh1tiQlLYq1ME71bNlFFhIp9uvc7rB7Ltlic8V0kP1oDkXKs-2F6Q3itBWnoq7PV-2FPO-2Fenno9cJLHarw-2FX5pTnI6KJkXVpriyYc-2FjZYRVaQtFDvdHWGoP3t-2B3FTHsHDE-2BFt2y6OemvA1Q-3D-3D
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 فرهنگ لغات آنالین و رایگان

حاال که شما با پیشنهادات جالب گوگل در هنگام جستجو آشنا شدید، بد نیست که یک نکته 
ساده اما کاربردی را به شما بگوییم که باعث رهایی شما از چک کردن دائم فرهنگ لغات یا 

 دیکشنری می شود.

به کمک آن می توانید معنی یک واژه  وجود دارد که شما Defineدر گوگل ویژگی ای با نام 
انگلیسی را پیدا کنید و سپس آن را به زبان های مختلف از جمله فارسی ترجمه کنید! 

کارکردن با این ویژگی بسیار ساده و راحت است به این صورت که شما قبل از واژه ای که 
 را تایپ می کنید. Defineمعنای آن را نمی دانید، 

را نمی دانیم و می خواهیم به کمک گوگل معنی این واژه  Prominent مثال فرض کنید معنی
را پیدا کنیم. براساس آنچه که در باال گفتیم، برای پیدا کردن معنی این واژه تنها کافی است 

{define prominent:را جستجو کنیم } 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1ACqNJ6aiv6UCY0F-2BTTmeYic5WtDukfnrucQqw5NDf7GxxmGgCgJSBspJwTuHc0Pv3f44nbghOfLSKX21jez-2Bb9CTdUv50UdfYb6slPN8P-2FRtGe1kQ8VGJNtO9IvHOSZSrF-2BP9H4J4irwyYgd5w3gnkjMahmmcA2xD2-2BGYGg7JRWePiM04DRbOAgIHUwxiLjUkOak5HevAfRpGGYA-2BQsxb3Q5NiB4MNXpFQitB8JsT5QZzOsAqhndIrGnL9ONuPuh4eLjG4xTW3MFlk57suUVvXD9A-2FKHcBMTNs3h8eF9RXxfi5rEAHxvmOWq-2B4FoljX01KkN55i1QDwy3yfm-2B3ee1xW_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpnelUwYCkOIcaN8rkLG71mBRVLTp-2B4VOay-2F0xUlHXrelrk-2BtZV4rz-2FFDQ-2BCOF902tUfqW59Jq-2Fp4iZDnxF42afyRHoXrFL5tO7oBVcK2xs5C1muEr0ODaL41B7AAQwgcWXMty6Q8CQBAtuzzCSeLMZJY9r4goG2l9CNjluTXLNLQ-3D-3D
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را همراه با تلفظ آن  Prominentهمانگونه که تصویر باال مشاهده می کنید، گوگل معنی واژه 
نمایش داده است به گونه ای که برای شنیدن تلفظ این واژه تنها کافی است که بر روی 

تصویر بلندگو کلیک کنید. به همین راحتی شما می توانید معنی واژه های مختلف انگلیسی 
 را پیدا کنید.

ستجو کرده اید )در اینجا عالوه بر این اگر بخوانید که اطالعات بیشتری در مورد واژه ای که ج
Prominent بدانید، با کلیک بر روی )More info  می توانید به اطالعات بیشتر در مورد معنی آن

واژه دست پیدا کنید. اگر هم تمایل داشته باشید که معنی آن را به زبان های دیگر از جمله 
 را انتخاب کنید: Persianفارسی بدانید، تنها کافی است که از ستون سمت راست، زبان 

 

http://hiprogram.ir/
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روش دیگر برای ترجمه واژه ها و عبارات مختلف از یک زبان به زبان دیگر، استفاده از  نکته:
که باید بدانید این مترجم آنقدرها دقیق است. هر چند  Google Translateمترجم گوگل یا 

 باید آن را ویرایش کنید. حتمانیست و بعد از ترجمه جمله یا عبارتی از یک زبان به زبان دیگر، 

 

 

 درک جستجوی چندرسانه ای در گوگل -درس هفتم

 

گوگل موتور جستجویی است که عالوه بر آنکه در میان متن به جستجو می پردازد، در بین 
و ویدیوها نیز جستجو می کند و براساس آنچه شما درخواست کرده اید، نتایج  عکس ها

مرتبط را نمایش می دهد. به همین دلیل می توان جستجو در گوگل را نوعی جستجوی 
چندرسانه ای دانست که در آن عالوه بر متن، در میان عکس ها و ویدیوها نیز می توان به 

 جستجو پرداخت.

، نتایج جستجو را براساس عکس گوگل تصاویرمی توانید به کمک بخش به عنوان مثال شما 
ش گوگل ویدئوها، نتایج خود را محدود یا همان تصاویر مشاهده کنید و یا اینکه با مراجعه به بخ

به ویدئو کنید. بخش زیر جعبه جستجوی گوگل جایی است که مفهوم جستجوی چندرسانه 
ای در گوگل معنا پیدا می کند. در این ستون شما می توانید براساس آنچه به دنبالش 

 نید.هستید، یکی از گزینه های وب، تصاویر، خریدکردن، ویدئوها و... را انتخاب ک

 

 

مثال فرض کنید که می خواهید رزومه ای برای خودتان بنویسید اما هیچ ایده ای از چهارچوب و 
شمایل کلی آن ندارید. برای اینکه به هدف خود که بدست آوردن شمایل کلی از یک رزومه 

 { را در گوگل جستجو می کنید:رزومهاست برسید، ابتدا }

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=eIhVnLvmMLrg6OBctctQcQZ9yBh1m-2FjWmyWlhextP2WQDpgO1NzJhLdvU9JBzIMR_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpnelUwYCkOIcaN8rkLG71mf30M0N73geT1vFw7wk5Ck-2BpXqarFIMW3bAt4nQwl7lXXZed3rq2yOd22W0Vez7YKe57hwtbGeS8o7H6fJ0oAC7zaBrJjg-2Bgcjw4MQ25cMsd8EIBgF8y1iH7sRa2FyIDbaORjsx0dyYpG5CcC3oDgQA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOm7roSIbmZNr7LiHRClJ-2FUP-2FcJRYxtWWkvINtIylXrK5SnaYJbgIxxwTdLnMU0oZNw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpBpNf0mOatN-2BY-2F7XVpr62atocEs1IY93iAMZ6MmcSwtpyPil8eB4yGETya8iWn4dMv8Djn6glaoHVwsrgyJ5LeVvcQBKbC6Yg7OjJlN5TTKKlHIygt-2F8BJlT7LN9TBSbbN3fstX9LCIMyZx4OHXvZFsNVOFkzTKOxYneMK3WS57w-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOm7roSIbmZNr7LiHRClJ-2FUP-2FcJRYxtWWkvINtIylXrK5SnaYJbgIxxwTdLnMU0oZNw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpBpNf0mOatN-2BY-2F7XVpr62atocEs1IY93iAMZ6MmcSwtpyPil8eB4yGETya8iWn4dMv8Djn6glaoHVwsrgyJ5LeVvcQBKbC6Yg7OjJlN5TTKKlHIygt-2F8BJlT7LN9TBSbbN3fstX9LCIMyZx4OHXvZFsNVOFkzTKOxYneMK3WS57w-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1ACIvEcPCgRX-2FIU2C-2B461CnQAVYVLmfrWIYgZDUDz1KMeA3QA83WRlca4J8qEVpJDl4taocAQb2vGvGemfTBtlocBdI7-2Bfq7uk4HfZdYYD2L8XH87-2FbIFKZM9NkR65rITRxcn0Bj4-2BDiJH5O-2BF2g9vnHQS7BkLOQm53za78XwpFra9gAJkPidB-2BnsIMsohuC1x17HVZT2FTxHfP2C-2Blv7HJlatLSL557tx-2F2Qvmssog3dJiRRuhQLeIdUUJ-2BfpUvBYIObCIuQ4t-2FjPNU5dJpyedhXaDhW4-2BFPm9n-2BnLPr-2FwJDD8L23qgYSlp-2FC2dEGbZvccqnp63rOY0FNuhmIJfYEq2_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpBpNf0mOatN-2BY-2F7XVpr62avj-2FhwPX77ORRau5Ylqzmi-2BAdzDvwOTCagN3aluRTXzyHqU-2FDtfGd273zdKWQvGCJ1gaqYYYTUpRqkdR1gCcCKGX4WIl67WQWSIsYjyzMuAd3S29d9pYuRSxjyxVGGBTeNDelKX6xUY3WuK1jg1QmWA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1ACIvEcPCgRX-2FIU2C-2B461CnQAVYVLmfrWIYgZDUDz1KMeA3QA83WRlca4J8qEVpJDl4taocAQb2vGvGemfTBtlocBdI7-2Bfq7uk4HfZdYYD2L8XH87-2FbIFKZM9NkR65rITRxcn0Bj4-2BDiJH5O-2BF2g9vnHQS7BkLOQm53za78XwpFra9gAJkPidB-2BnsIMsohuC1x17HVZT2FTxHfP2C-2Blv7HJlatLSL557tx-2F2Qvmssog3dJiRRuhQLeIdUUJ-2BfpUvBYIObCIuQ4t-2FjPNU5dJpyedhXaDhW4-2BFPm9n-2BnLPr-2FwJDD8L23qgYSlp-2FC2dEGbZvccqnp63rOY0FNuhmIJfYEq2_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpBpNf0mOatN-2BY-2F7XVpr62avj-2FhwPX77ORRau5Ylqzmi-2BAdzDvwOTCagN3aluRTXzyHqU-2FDtfGd273zdKWQvGCJ1gaqYYYTUpRqkdR1gCcCKGX4WIl67WQWSIsYjyzMuAd3S29d9pYuRSxjyxVGGBTeNDelKX6xUY3WuK1jg1QmWA-3D-3D
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تصویر باال مشاهده می کنید، گوگل عالوه بر اینکه آدرس وب سایت های  همانگونه که در
مختلف با موضوع رزومه را نشان می دهد، تصاویر مرتبط با این جستجو را نیز نمایش می دهد 

و این همان نکته ای است که به عنوان این درس برمی گردد: جستجو در گوگل به صورت 
 چندرسانه ای.

شما می توانید عکس های مختلفی که به رزومه  تصاویر برای }رزومه{ با کلیک کردن بر روی
 مرتبط هستند را مشاهده کنید و شکل و شمایل رزومه هایی که دیگران نوشته اند را ببینید.

/////////////// 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLs3bbmMu6No-2BdXt0fPlzQAM-2FaBWn5eT95gE6pNALiJ2SDPGa8T6JO9heyfm6HHhEUx8fB4gk5enhOuIPyk38cnoqqYvv-2F77pbTN7Dkcov60LoUM6hW6ddKVhKUmbMl3G85qekHtmRxeclWjrOPBpjeqhaUlXrfYCNKxzHTjDumG-2Bv4bw0eMmOfWYM5ZQgC-2FHo4O1x0bmHToJrBxPH-2F3K0d-2B_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpBpNf0mOatN-2BY-2F7XVpr62a-2BXRHiR-2B5pQtz4F5Ot74uMqjbM39LdlsUIdeY6xJQl7BHn-2B1DaNs5x7NVyeqU7D5onuYXgp7-2BwrgIBtDE0cdxyJCWConNsXp5SinlTg9G9Vxc5-2FO21mbivcbYDGbq022EAasqyStqRKyqVfVki6EPZQ-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLs3bbmMu6No-2BdXt0fPlzQAM-2FaBWn5eT95gE6pNALiJ2SDPGa8T6JO9heyfm6HHhEUx8fB4gk5enhOuIPyk38cnoqqYvv-2F77pbTN7Dkcov60LoUM6hW6ddKVhKUmbMl3G85qekHtmRxeclWjrOPBpjeqhaUlXrfYCNKxzHTjDumG-2Bv4bw0eMmOfWYM5ZQgC-2FHo4O1x0bmHToJrBxPH-2F3K0d-2B_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpBpNf0mOatN-2BY-2F7XVpr62a-2BXRHiR-2B5pQtz4F5Ot74uMqjbM39LdlsUIdeY6xJQl7BHn-2B1DaNs5x7NVyeqU7D5onuYXgp7-2BwrgIBtDE0cdxyJCWConNsXp5SinlTg9G9Vxc5-2FO21mbivcbYDGbq022EAasqyStqRKyqVfVki6EPZQ-3D-3D
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شما به دنبال ویدیوی مربوط به یک موضوع خاص باشید؛ بعضی مواقع هم ممکن است که 
آموزش ، }«هنر انتخاب واژه کلیدی»افزار ورد. برای این کار و با توجه به درس مثال آموزش نرم

 { را در گوگل جستجو می کنیم:ویدیوی ورد

 

همانگونه که در تصویر باال مشاهده می کنید، سومین نتیجه نمایش داده شد، ویدیویی 
است که با انتخاب گزینه ویدئوها تنها ویدیوهای مربوط به  Word 2010آموزشی با موضوع 

 آموزش ورد را مشاهده خواهیم کرد:

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1AAeu6EGmYXfhaqu89Rc1UnzFPK-2BxemXR0h3fiedFm98My-2F3PakLBBR169ivUbmNGULOn-2BE8iW6Dk-2FxaUrR26E6qKQzryXVo4Z3sJ8OmeJ7EtcpWmdNgB8dIbgb3Sfe9hlURKdE4hFYhOZgX11eFhBBOaO4dMwFMhIvplQsopYhEDT8wObHA-2FcWPaU7NClXrdCFtSjm3SxAlP6leJFVeS8F9ZkGgiB6BTFztwletU2qbF1owPAuh4RdTwJ-2FpfQ6E9tEBVw0NSEoK5-2BAuXKAYrsDnq7qzGDCMLfWpxBtoX-2Btmo2MbLmi5nhA-2B2AN6dVpcm-2Fm6x-2FRSkT-2BeyzGMoJqe2XKO911Ya8hfBdbwsjkTb7w5aDRNyCuF-2B6IdZqUu83eNma1wPFDhp5A440nnuqteR1QrqLpD3OV-2BkKCrI-2B-2F90PDDLB-2BelHCyf2JLM-2Bs679rT9LirNs8-2FtepWD-2FU0uCVu-2Fy41nN8-2BKERCZamalJRDnNF8zA-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpBpNf0mOatN-2BY-2F7XVpr62awcpa-2FyiAr3AtS9EYEDmb1g44bhezQKuU-2FvKptHuKlbqlRPELk0oIC6DkpzmglxsdObYYRpNX6RlqWhUjFJ-2F81i1pmdeJ9suYG2wo-2BzJT9W1UUy-2BAmHLBF7wjwjJmj5EAbOXW-2BfxQtijsLgLZwWEYLw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1AAeu6EGmYXfhaqu89Rc1UnzFPK-2BxemXR0h3fiedFm98My-2F3PakLBBR169ivUbmNGULOn-2BE8iW6Dk-2FxaUrR26E6qKQzryXVo4Z3sJ8OmeJ7EtcpWmdNgB8dIbgb3Sfe9hlURKdE4hFYhOZgX11eFhBBOaO4dMwFMhIvplQsopYhEDT8wObHA-2FcWPaU7NClXrdCFtSjm3SxAlP6leJFVeS8F9ZkGgiB6BTFztwletU2qbF1owPAuh4RdTwJ-2FpfQ6E9tEBVw0NSEoK5-2BAuXKAYrsDnq7qzGDCMLfWpxBtoX-2Btmo2MbLmi5nhA-2B2AN6dVpcm-2Fm6x-2FRSkT-2BeyzGMoJqe2XKO911Ya8hfBdbwsjkTb7w5aDRNyCuF-2B6IdZqUu83eNma1wPFDhp5A440nnuqteR1QrqLpD3OV-2BkKCrI-2B-2F90PDDLB-2BelHCyf2JLM-2Bs679rT9LirNs8-2FtepWD-2FU0uCVu-2Fy41nN8-2BKERCZamalJRDnNF8zA-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpBpNf0mOatN-2BY-2F7XVpr62awcpa-2FyiAr3AtS9EYEDmb1g44bhezQKuU-2FvKptHuKlbqlRPELk0oIC6DkpzmglxsdObYYRpNX6RlqWhUjFJ-2F81i1pmdeJ9suYG2wo-2BzJT9W1UUy-2BAmHLBF7wjwjJmj5EAbOXW-2BfxQtijsLgLZwWEYLw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1AAeu6EGmYXfhaqu89Rc1UnzFPK-2BxemXR0h3fiedFm98My-2F3PakLBBR169ivUbmNGULOn-2BE8iW6Dk-2FxaUrR26E6qKQzryXVo4Z3sJ8OmeJ7EtcpWmdNgB8dIbgb3Sfe9hlURKdE4hFYhOZgX11eFhBBOaO4dMwFMhIvplQsopYhEDT8wObHA-2FcWPaU7NClXrdCFtSjm3SxAlP6leJFVeS8F9ZkGgiB6BTFztwletU2qbF1owPAuh4RdTwJ-2FpfQ6E9tEBVw0NSEoK5-2BAuXKAYrsDnq7qzGDCMLfWpxBtoX-2Btmo2MbLmi5nhA-2B2AN6dVpcm-2Fm6x-2FRSkT-2BeyzGMoJqe2XKO911Ya8hfBdbwsjkTb7w5aDRNyCuF-2B6IdZqUu83eNma1wPFDhp5A440nnuqteR1QrqLpD3OV-2BkKCrI-2B-2F90PDDLB-2BelHCyf2JLM-2Bs679rT9LirNs8-2FtepWD-2FU0uCVu-2Fy41nN8-2BKERCZamalJRDnNF8zA-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpBpNf0mOatN-2BY-2F7XVpr62awcpa-2FyiAr3AtS9EYEDmb1g44bhezQKuU-2FvKptHuKlbqlRPELk0oIC6DkpzmglxsdObYYRpNX6RlqWhUjFJ-2F81i1pmdeJ9suYG2wo-2BzJT9W1UUy-2BAmHLBF7wjwjJmj5EAbOXW-2BfxQtijsLgLZwWEYLw-3D-3D
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ده کردید، گوگل امکان جستجوی چندرسانه ای را دارد و به همین دلیل همانگونه که مشاه
اگر شما به دنبال تصویر یا ویدیویی باشید، به راحتی و با استفاده از نوار زیر جعبه جستجوی 
گوگل می توانید آن تصویر یا ویدیوی مورد نظر خود را پیدا کنید. فراموش نکنید که این بخش، 

 نتایج جستجو دارد.نقش فیلتر شما را در 

ویژگی جستجوی چندرسانه ای در زمانی که شما به زبان انگلیسی جستجو کنید،  :۱نکته 
 کاراتر است.

اگر به دنبال راهنمایی برای نوشتن رزومه هستید، به شما پیشنهاد می کنیم که در  :۲نکته 
 درسنامه شرکت کنید.« چگونه رزومه بنویسم؟»دوره 

در  دوره ای به همین نامافزار مایکروسافت آفیس می توانید در برای یادگیری نرم :۳نکته 
 درسنامه ثبت نام کنید.

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOnVQtJVDns6-2FRQicl-2Bo2OptMNXRaEoM9khvVqiJsToYq_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpBpNf0mOatN-2BY-2F7XVpr62aBrqHE-2FHWma3xr-2FMCUlm3tfWgC5v5EB2EmnTqRDMfGWWYpcEjPxDLDitvb5hx6NsCcIMgm9XgKDFc-2FATuDrdn1ZOTVeQSu4jAzwIHsb879PvmQpYPoQ9bqDUinuF-2BVx0EyKqFiDIM-2BFy-2BOelTy9yENA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOnVQtJVDns6-2FRQicl-2Bo2OptMNXRaEoM9khvVqiJsToYq_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpBpNf0mOatN-2BY-2F7XVpr62aBrqHE-2FHWma3xr-2FMCUlm3tfWgC5v5EB2EmnTqRDMfGWWYpcEjPxDLDitvb5hx6NsCcIMgm9XgKDFc-2FATuDrdn1ZOTVeQSu4jAzwIHsb879PvmQpYPoQ9bqDUinuF-2BVx0EyKqFiDIM-2BFy-2BOelTy9yENA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOnVQtJVDns6-2FRQicl-2Bo2OpsHiSDeigZKd0s0qzxfY8Ba_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpBpNf0mOatN-2BY-2F7XVpr62as5X9k3x4ZuNgn87Y3KdQaTz4vnE2XgYtn1-2F3-2F2LPD6J4KOvPJcuUHnTI3mv9-2F7nVyJlWlbU6mwvuD3B71nrmF1ANKdcgBRo5sgO8BBEtVT-2Fqb2GZALW6kJ-2F75qHHCOWbFOiXfjQip-2Bir9ZuPVTyMmw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOnVQtJVDns6-2FRQicl-2Bo2OpsHiSDeigZKd0s0qzxfY8Ba_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpBpNf0mOatN-2BY-2F7XVpr62as5X9k3x4ZuNgn87Y3KdQaTz4vnE2XgYtn1-2F3-2F2LPD6J4KOvPJcuUHnTI3mv9-2F7nVyJlWlbU6mwvuD3B71nrmF1ANKdcgBRo5sgO8BBEtVT-2Fqb2GZALW6kJ-2F75qHHCOWbFOiXfjQip-2Bir9ZuPVTyMmw-3D-3D
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 درک بخش های مختلف صفحه نتایج جستجو -درس هشتم

 

 با اینکه شکل و شمایل صفحه نتایج جستجوی گوگل ساده به نظر می رسد، اما بسیار
 کاربردی است. به همین دلیل، در این درس قصد داریم در مورد این صفحه صحبت کنیم.

{ را در گوگل جستجو کرده ایم و با نتایجی مانند تصویر زیر اقتصادبرای شروع فرض کنید واژه }
 مواجه شده ایم:

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz2K5gOV2Cw3B4-2FxPaUJPWE7lk5J1Dz2crb6FCl4f2Mf40gCJ5GPd15O6Gg5jCibmgQkpvU-2FAefqqvYNWaIjvA2ixJ1KKs4FQ-2FgR4EX4MfAyCmaTS3WTCvumYE1sxqk4fAdECdzbMp2V8vMp1EbSMmWpCcFAEbGCCfHofITWN63DgByqJoew3fPJVBUTRo-2FQZJS7Z0h53MnkCSXNUCFT6u96D-2FeaR6bFi16C3SqNwozDJz4KxuUGqbNGYFkJ0fsLsS5h83h9izthGPyeTlmfhnILCB1dK2WGnjjYSPOb8R5r6dSrvOqkPfqkTyf-2FFIwzm9A-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxq-2BtPwR6oJICCkfi0vfBawQQF2p94ZScPrwXBHGkTVNqlUdotTYE-2FvuKDsQf9ZkCArlRpPcJKmNbVEpo009D0K3UCT7WuSNusL74HVlZYP3xkdI7O61UwtMa6s2kTu-2Bj4A2DGjm2WWVmuznnH26RNhWEiDvUTYkwuo6RhmkAquhHw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz2K5gOV2Cw3B4-2FxPaUJPWE7lk5J1Dz2crb6FCl4f2Mf40gCJ5GPd15O6Gg5jCibmgQkpvU-2FAefqqvYNWaIjvA2ixJ1KKs4FQ-2FgR4EX4MfAyCmaTS3WTCvumYE1sxqk4fAdECdzbMp2V8vMp1EbSMmWpCcFAEbGCCfHofITWN63DgByqJoew3fPJVBUTRo-2FQZJS7Z0h53MnkCSXNUCFT6u96D-2FeaR6bFi16C3SqNwozDJz4KxuUGqbNGYFkJ0fsLsS5h83h9izthGPyeTlmfhnILCB1dK2WGnjjYSPOb8R5r6dSrvOqkPfqkTyf-2FFIwzm9A-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxq-2BtPwR6oJICCkfi0vfBawQQF2p94ZScPrwXBHGkTVNqlUdotTYE-2FvuKDsQf9ZkCArlRpPcJKmNbVEpo009D0K3UCT7WuSNusL74HVlZYP3xkdI7O61UwtMa6s2kTu-2Bj4A2DGjm2WWVmuznnH26RNhWEiDvUTYkwuo6RhmkAquhHw-3D-3D
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در نگاه اول شاید به نظرتان بیاید که این یک صفحه نتایج جستجوی ساده است که با توجه به 
 وی آن می توانید به آنچه به دنبالش هستید، برسید.عنوان هر لینک و کلیک کردن بر ر

اما اگر نظر ما را بخواهید، باید بگوییم که همین صفحه ساده دارای چندین امکان مختلف 
 است که به شما برای پیدا کردن آنچه به دنبالش هستید، بسیار کمک خواهد کرد.

 نمایش صفحهپیش 

دارد و ممکن است تاکنون متوجه آن نشده  اولین امکانی که در صفحه نتایج گوگل وجود
باشید، امکان مشاهده صفحه ای است که به عنوان یکی از نتایج جستجو به شما نشان 

داده شده است. برای استفاده از این امکان زمانی که شما نشانگر موشواره خود را بر روی 
لیک بر روی آن می توانید یکی از نتایج ببرید، فلش در مقابل آن نتیجه ظاهر می شود که با ک

 پیش نمایشی از آن صفحه را مشاهده کنید:

http://hiprogram.ir/
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مزیت این ویژگی در آن است که شما به کمک پیش نمایش صفحه می توانید ایده ای کلی در 
 مورد صفحه ای که در نتایج جستجو ظاهر شده است، بدست بیاورید.

  

 بخش های مختلف یک نتیجه جستجو

گوگل مشاهده می کنید، دارای سه بخش است که در تصویر زیر هر نتیجه جستجویی که در 
 مشخص شده اند:

http://hiprogram.ir/
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 در این قسمت نام یا همان عنوان وب سایت را می توانید مشاهده کنید. عنوان: -

را می توانید در این بخش مشاهده کنید. به  URLآدرس اینترنتی یا همان  آدرس اینترنتی: -
کمک این بخش می توانید پی ببرید که آن مطلب را چه سازمان، ارگان و یا فردی منتشر کرده 

یا...( و اطالعات دیگری که آن  irیا . comاست، بر روی چه دامنه ای قرار گرفته است )مثال .
 صفحه حاوی آن است.

وانید خالصه ای از آنچه در آن صفحه قرار دارد را بخوانید. در این بخش شما می ت چکیده: -
البته باید دقت کنید که هیچ تضمینی وجود ندارد که آن خالصه کامل باشد و تمام آنچه را که 

 در صفحه وجود دارد را به شما بگوید.

« چکیده»عالوه بر سه بخش باال که توضیح داده شده، در برخی موارد شما در زیر قسمت 
ش کوچکی را مشاهده می کنید که در مقابلش لینک هایی وجود دارد. به تصویر زیر دقت فل

 کنید:

 

در این تصویر، بخشی با کادر قرمز رنگ مشخص شده است که در نتایج جستجوی گوگل، در 
زیر برخی از وب سایت ها به نمایش در می آید. این بخش در حقیقت لینک های داخلی وب 

نتایج ظاهر شده است. مثال تصویر باال نشان می دهد که وب سایت سایتی است که در 
روزنامه دنیای اقتصاد دارای بخش هایی مانند خوردو، نارضایتی از قیمتگذاری ارز و... است که 

 با کلیک بر روی هر کدام از آنها، به صورت مستقیم به آن بخش منتقل می شوید.

می کند تا به صورت مستقیم و تنها با یک کلیک به  عالوه بر امکان باال که گوگل به شما کمک
قسمت های داخلی یک وب سایت مراجعه کنید، گوگل برای برخی از وب سایت ها پا را فراتر 
گذاشته است و امکان جستجو به صورت مستقیم در آن وب سایت ها را از طریق خود )گوگل( 

 فراهم کرده است.

{ را در گوگل جستجو کنید، با WHOاشت یا همان }به عنوان مثال اگر سازمان جهانی بهد
 نتایجی مانند تصویر زیر مواجه می شوید:

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOpByKKGOz2QsoJAf-2BgLmAGrjH0ZnsmT4TVmztrEoB9APlI6X-2FeFHxF-2B-2F-2BKGYC1GRPOcXo5hnJjXU-2BlITYCSPLByAMAlRmRmcPRwRrZf-2BPkdVEr0MFj1YAanQqRQJQ04L-2FQqPuVCBCX8UizIAAjfcYwz5mpWmgedr2NHPV7qgU0ZTZ2cCZ3-2B31U-2F6mQDXl3a37rLVvVSDZzfEvWa4eJbvNQ5KwKRConi0yFTv6Ww3uaBwwwi9YtGUSQ-2BOrYkdOsfHOLMyhrkhbDXFUr7MtHQz6KowDJ24ZNJgAwmLPK6Blmy-2FrvJYhgHmn1yFnEJHdTm-2Bkw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxq-2BtPwR6oJICCkfi0vfBawQlzS0aBqcaMtP7ljw84-2FAJfCfIZkldPz7b-2Bfo6Yuhv43tEuZGZEIVlej0oG9FK-2BQoyriPxdpDGCaNdWf-2FJFF08mQijW9C72T-2BU-2B2fO7erX21GpgKHLwy8N5LkU1TZekjiLIfBHfL-2Fps4ejWTyaL8LUQ-3D-3D
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همانگونه که در این تصویر مشاهده می کنید، عالوه بر سه بخش عنوان، آدرس اینترنتی و 
چکیده و لینک های داخلی که با جزئیات بیشتر نمایش داده شده اند، جعبه ای برای جستجو 

نیز قرار دارد )به بخش مشخص شده با کادر قرمز رنگ توجه کنید(. ویژگی  WHOدر وب سایت 
است که شما به کمک آن می توانید به راحتی و بدون مراجعه به وب سایت  این جعبه آن

سازمان جهانی بهداشت، کوئری مورد نظر خود را جستجو کنید. مثال در تصویر باال واژه ایدز 
{AIDSتایپ شده است که با کلیک بر روی } Search who.int  یا فشار دادن کلیدEnter نتایج ،

 نمایش داده می شوند: AIDSحاصل از جستجوی 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOmPr1A9E1qXEa8cs4iLflWa3Ybi-2BaXlrJwmRIbaiJ339IsZkf8-2FZKydlfHAJHhL1qBmI-2FHUohnp9Vw2QJANZ7RFC5uep8gqw7CvLpzuJbd91XPOwsqvlPVDFYCv-2Fz4hrCSavfa0XOnqC0gfE7-2F4ow5IzSLxDwHDd-2B2xMuMJaCH3TxvqU7u1g2nAnluv-2BHVZdQ5TFvu7GzN-2Fq7b4IEcFTa9nExpMhE5vkmGPXCmgqUh-2Fa_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxq-2BtPwR6oJICCkfi0vfBawQqOBbXLXLMZudRW62txKJIFajy0A8AXDsqbAK0Br2g4T8l8wzsAKMfAMbD-2FSc8h8rAR9BTL9FLHNTO4w1BnAxDywfLlx-2Bp3ieeIrc8LMSocDjNAFEjr2vOTPxL-2BDrlxu-2BfPHCqfhCvhRhpcPD16ssWA-3D-3D
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 استفاده از کل صفحه نتایج

هم اکنون که شما با بخش های مختلف صفحه نتایج جستجو آشنا شدید، بد نیست که یک 
است که در هنگام ظاهر نکته ساده اما کاربردی را در مورد این صفحه بدانید و این نکته آن 

شدن صفحه نتایج جستجو، حتما یک بار به صورت کامل، تمامی نتایج را نگاهی کلی بیاندازید 
تا به این صورت کلیات آنچه که گوگل به شما نشان داده است را مشاهده کنید. البته این کار 

{ می انواع گیاهان داروییدر برخی موارد بسیار کاربردی است. مثال فرض کنید که به دنبال }
 گردید:

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzzwuNle7gK5HxvMaHcnZtiIgoNHLZI3YQCEhvMGi635s3m4OQsMdd4iHEix9mmGNej0jZzS0wdAWFOICfL3pFoVYJ08940lnHdk6NNUJy8AdYkrrdAkcHBJ6gXkX9ToP5zt0Zgad6c1EEP-2FcMsV6fNpYHVJZ3rn2tyQr6DsJSsEi3YtXHVROi3B5CroDlMEPC21-2FOsUnpXc-2BTIzuslsAjYCj1uOskzAh9eUxp7tVr330xU0MbCEM-2FaFTuHtWkyoBpl95Olcr9PGcIoQEF96ibwTUt7cTgznLbZc-2Bm-2FVRAgJcdE-2BcNJLzV8CwTcndzYAWZjJT33h4TfVEPJOFsPmCqOCSPSisGcAYudInr3J56vWxtl5Pw5v6421g1yq-2FSresSS-2BWsIIzpM5VuIQCfVlL850OMvPDPonfXh5bTUr-2Fd8EBp-2FUCbbgAwMhIm7tAsq24yYqGBryf-2F7XFruyN2Q-2BvJ4RduDRJJo-2ByWzD5YFS-2FOzIP9_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxq-2BtPwR6oJICCkfi0vfBawQHcdJgC-2Bu4tSse-2FiSwfKcERwkvMuUxxDMsC6dOP2UVViPxZMfRqYTm9JEZXkeuhMhWKxJ8VPm8OaRixrWTfCN09Egx60UjdT0NnNlUI8Jl0Vu8UKKDLFkYL4A31R8THR-2Blf08UL4ycql3gWB-2F8vsNBA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzzwuNle7gK5HxvMaHcnZtiIgoNHLZI3YQCEhvMGi635s3m4OQsMdd4iHEix9mmGNej0jZzS0wdAWFOICfL3pFoVYJ08940lnHdk6NNUJy8AdYkrrdAkcHBJ6gXkX9ToP5zt0Zgad6c1EEP-2FcMsV6fNpYHVJZ3rn2tyQr6DsJSsEi3YtXHVROi3B5CroDlMEPC21-2FOsUnpXc-2BTIzuslsAjYCj1uOskzAh9eUxp7tVr330xU0MbCEM-2FaFTuHtWkyoBpl95Olcr9PGcIoQEF96ibwTUt7cTgznLbZc-2Bm-2FVRAgJcdE-2BcNJLzV8CwTcndzYAWZjJT33h4TfVEPJOFsPmCqOCSPSisGcAYudInr3J56vWxtl5Pw5v6421g1yq-2FSresSS-2BWsIIzpM5VuIQCfVlL850OMvPDPonfXh5bTUr-2Fd8EBp-2FUCbbgAwMhIm7tAsq24yYqGBryf-2F7XFruyN2Q-2BvJ4RduDRJJo-2ByWzD5YFS-2FOzIP9_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxq-2BtPwR6oJICCkfi0vfBawQHcdJgC-2Bu4tSse-2FiSwfKcERwkvMuUxxDMsC6dOP2UVViPxZMfRqYTm9JEZXkeuhMhWKxJ8VPm8OaRixrWTfCN09Egx60UjdT0NnNlUI8Jl0Vu8UKKDLFkYL4A31R8THR-2Blf08UL4ycql3gWB-2F8vsNBA-3D-3D
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ر بسیاو با نگاهی کلی به نتایج جستجو می توانید به راحتی انواع گیاهان دارویی را تا حدود 
 زیاد شناسایی و پیدا کنید.

به همین دلیل فراموش نکنید که همواره و بعد از ظاهر شدن صفحه نتایج جستجو، نگاهی 
 کلی به آنها بیاندازید.

 

 

 نوار زیر جعبه جستجوی گوگل -درس نهم

 

در دو درس گذشته در مورد امکان جستجوی چندرسانه ای و درک بهتر صفحه جستجوی 
کردیم. در این درس می خواهیم در ادامه دو درس گذشته باز هم در مورد گوگل صحبت 

صفحه جستجوی گوگل صحبت کنیم، اما نه تمام صفحه بلکه تنها نوار زیر جعبه جستجوی 
گوگل که به دلیل برخی تفاوت هایی که بین گوگل فارسی و انگلیسی وجود دارد، ابتدا در 

ی دهیم و سپس به سراغ آن در گوگل انگلیسی می مورد این نوار در گوگل فارسی توضیح م
 رویم.

 

  

 نوار زیر جعبه جستجوی گوگل فارسی
همانگونه که در تصویر باال مشاهده می کنید، نوار زیر جعبه جستجوی گوگل دارای بخش 

های مختلفی است که در مورد بعضی از آنها مانند تصاویر یا ویدئوها در درس های گذشته 
. اما با توجه به اهمیت این بخش و اینکه شما به کمک آن می توانید صحبت کرده ایم

جستجوی خود را در گوگل هدفمند و بهینه کنید، تمام گزینه های موجود در این نوار را توضیح 
 می دهیم.

 

اما قبل از آن، باید به نکته ای در مورد این بخش اشاره کنیم که ممکن است تاکنون به آن 
است که شما با کلیک بر روی آن با « بیشتر»و آن وجود گزینه ای با نام  دقت نکرده باشید

 بخش های بیشتری در جستجوگر گوگل مواجه می شوید.

http://hiprogram.ir/
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باخبر شدید، زمان توضیح هر یک از گزینه های ستون کناری و « بیشتر»حاال که از وجود گزینه 
 کارکرد آنهاست.

به کمک این گزینه شما تمام نتایجی که در وب )اینترنت( توسط گوگل  (:Webوب ) -
ایندکس شده اند را می توانید مشاهده کنید. این نتایج می توانند متن، تصویر، ویدئو و... 

 باشند.

با کلیک بر روی این گزینه شما می توانید نتایج جستجوی خود را به  (:Imagesتصاویر ) -
 نها تصاویر مربوط به کوئری ای که وارد کرده اید را مشاهده کنید.تصاویر محدود کنید و ت

این بخش برای کاربران داخل ایران کاربردی ندارد زیرا کارکرد آن  (:Shoppingخریدکردن ) -
در خرید آنالین است؛ به این صورت که شما اگر به دنبال کاالی خاصی باشید، با وارد کردن 

می توانید قیمت های مختلف آن کاال را در وب سایت های  واژه کلیدی و انتخاب این بخش
 مختلف مشاهده کنید.

با انتخاب این گزینه، شما می توانید تنها ویدئوهای مربوط به واژه  (:Videosویدئوها ) -
کلیدی ای که جستجو کرده اید را مشاهده کنید. این نتایج شامل تمامی ویدئوهای موجود بر 

 دئوهای بارگذاری شده در یوتیوب خواهند بود.روی اینترنت مانند وی

به کمک این بخش می توانید در میان کتاب هایی که توسط گوگل  (:Booksکتاب ها ) -
ایندکس شده است جستجو کنید. مثال فرض کنید که به دنبال عبارتی در یک کتاب هستید و 
نام آن کتاب را نمی دانید. با وارد کردن آن عبارت و انتخاب این گزینه، می توانید لیست کتاب 

 آن هستند را مشاهده کنید.هایی که حاوی آن جمله یا بخشی از 

اگر از خوانندگان حرفه ای وبالگ باشید، احتماال این بخش را می  (:Blogsوبالگ ها ) -
شناسید. شما به کمک این بخش می توانید در میان وبالگ ها به دنبال کوئری ای که در 

ون با وارد گوگل وارد کرده اید باشید. این امکان برای وبالگ نویسان بسیار کاربردی است چ
کردن بخشی از نوشته متن وبالگ شان، به راحتی می توانند بفهمند که چه کسانی مطالب 
وبالگ شان را بدون اجازه کپی کرده اند. مثال با یک جستجوی ساده به کمک این بخش، می 

http://hiprogram.ir/
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در حال کپی کردن بدون اجازه دوره های  Dler Mardokhiتوان متوجه شد که وبالگی با نام 
 است! پاورپوینت -دوره آموزشی مایکروسافت آفیسمختلف درسنامه مانند 

به کمک این گزینه شما می توانید در میان انجمن های  (:Discussionsگفتگوها ) -
( مختلف به راحتی جستجو کنید. اهمیت این امکان وقتی معلوم می شود Forumsگفتگوی )

خاص در یک انجمن گفتگو باشید و ندانید که باید به کجا مراجعه  که شما به دنبال مطلبی
 کنید. این گزینه به شما نقطه شروع این جستجو را می دهد.

اگر به دنبال نرم افزار خاصی هستید، این گزینه  (:Applicationsبرنامه های کاربردی ) -
ه آن نرم افزار یا به راحتی به شما کمک می کند که لیست کاملی از لینک های مربوط ب

{ شما می توانید بیش از هزار نتیجه در مورد یاهوبرنامه کاربردی را پیدا کنید. مثال با جستجو }
 نرم افزارهای مرتبط با یاهو را مشاهده کنید.

هم  Patentسند ثبت اختراع که از آن به عنوان حق انحصار یا  (:Patentsحق انحصاری ) -
یاد می شود، حقی است که در قبال ثبت یک اختراع به یک فرد یا شرکت برای مدتی داده 

مریکا و اروپا می شود. شما به کمک این گزینه می توانید در بین هزاران حق انحصاری که در آ
به ثبت رسیده است جستجو کنید و اگر زمانی نیاز به خواندن حق انحصار خاصی داشته 

باشید، به راحتی و با جستجوی آن از طریق این گزینه می توانید آن را پیدا کنید. دقت کنید که 
 داین بخش تنها به زبان انگلیسی در دسترس است و واژه های کلیدی که وارد می کنید بای

 به زبان انگلیسی باشند.

 نوار زیر جعبه جستجوی گوگل انگلیسی 

 Moreتصویر زیر نوار زیر جعبه جستجوی گوگل انگلیسی بعد از کلیک کردن بر روی گزینه 
 )گزینه بیشتر در گوگل فارسی( است:

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=uOEc-2FMZ6EPGw-2Bpr9yq26bNjbc5fbXihAbp6nTYzgobeF9g5dZX-2B0-2FSOWF1M-2BH-2FSYBrQkD8S-2BjFX83SL-2FCQ0whw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqkwqvqn8miXNxrb9N6dbcA12JO-2BcIz2IjGh9qVVr3Ge1cUJMpVQjSwFnNve-2BTEs-2Bp25FW7hE-2FnysVgiOWtBDyMROKC7hirnQkFTXqdI9eyeuttV3gD5x7sPW-2F3W45TKbA8QRSmEFgfgpO0ODfP-2FAzzg54gkU8eoMujN0VWSqMVCg-3D-3D
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همانگونه که مشاهده می کنید، بسیاری از گزینه های موجود در گوگل انگلیسی با گوگل 
فارسی یکسان هستند. به همین دلیل در اینجا تنها بخش هایی که در گوگل فارسی وجود 

 ندارند را توضیح می دهیم.

- Maps:  به کمک این امکان شما می توانید به نقشه گوگل که هم اکنون برترین نقشه
اینترنتی در دنیاست دسترسی پیدا کنید. مزیت این نقشه آن است که شما به کمک آن می 
توانید مسیریابی کنید و شاید نکته جالب برای کاربران ایرانی این باشد که این نقشه در ایران 

 نیز به خوبی کار می کند و از دقت فوق العاده باالیی برخوردار است.

- News:  اگر اهل خواندن اخبار به زبان انگلیسی باشید، به کمک این گزینه می توانید
رنت در حال انتشار است را مشاهده کنید. عالوه بر آن با وارد کردن مهمترین اخباری که در اینت

 یک واژه کلیدی )به زبان انگلیسی( می توانید آن را در میان انبوه اخبار منتشر شده پیدا کنید.

- Places:  به کمک این بخش شما می توانید مکان های نزدیک به کوئری ای که وارد کرده
 خش آنقدرها برای کاربران داخل ایران کاربردی نیست.اید را مشاهده کنید. این ب

- Flights:  به کمک این بخش می توانید در مورد وضعیت پرواز از یک مکان به مکان دیگر
 اطالع پیدا کنید. متاسفانه این بخش برای فرودگاه های ایران کار نمی کند.

- Recipes: دستور آشپزی جستجو  به کمک این بخش شما می توانید در میان صدها هزار
کنید. نکته ای که باید بدانید آن است که زبان جستجو در میان دستورهای آشپزی، انگلیسی 

است.در پایان این درس باید به این نکته اشاره کنیم که عالوه بر نوار زیر جعبه جستجوی 
و  گوگل که سرویس های مختلفی را ارائه می دهد، به کمک نوار مشکی رنگ باالی گوگل

 می توانید با سرویس ها و امکانات بیشتری از گوگل آشنا شوید. Moreکلیک بر روی 

 

http://hiprogram.ir/
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 کاربرد اپراتورهای در جستجو -درس دهم

درس گذشته در مورد کلیات موتور جستجوی گوگل صحبت کردیم و کمتر به ترفندها و  ۹در 
تکنیک های هیجان انگیز جستجوگر گوگل پرداختیم. به همین دلیل، در این درس می خواهیم 
شما را با چندین ترفند و تکنیک جالب و کاربردی در گوگل آشنا کنیم که به کمک آن می توانید 

 به آنچه که دنبالش هستید برسید.زودتر و دقیق تر 

اما قبل از پرداختن به هر یک از این ترفندها، آنچه که باید بدانید این است که هر یک از 
( نامیده می شوند و برای همین، از Operatorترفندهایی که در ادامه خواهید خواند، اپراتور )
 اینجا به بعد آنها را اپراتور نامگذاری می کنیم.

 site اپراتور 

به شما این امکان را می دهد که در وب سایت ها و یا دامنه های خاصی جستجو  siteاپراتور 
کنید. مثال فرض کنید که می خواهید در وب سایت درسنامه در مورد آموزش جستجو کنید. 

بروید و از طریق  وب سایت درسنامهبرای این کار دو راه حل دارید. راه حل اول این است که به 
جعبه جستجو، واژه آموزش را وارد کنید. اما گوگل راه حل دومی نیز در اختیار شما قرار داده 

 است. siteاست که استفاده از اپراتور 

اینکه در وب سایت درسنامه در مورد آموزش جستجو کنید، تنها کافی است که به این برای 
 {site:darsnameh.comآموزش }     استفاده کنید: siteصورت از اپراتور 
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همانگونه که در تصویر باال مشاهده می کنید، گوگل تنها نتایجی که در وب سایت درسنامه 
 پیدا کرده است را نمایش می دهد.

جستجو کنید، به کمک این اپراتور  irاین اگر بخوانید که در میان یک دامنه خاص مانند . عالوه بر
: نام دامنه که در siteمی توانید این کار را انجام دهید. برای این کار تنها کافی است که بعد از 

 است را وارد کنید: irاینجا .

 {site:.irآموزش }

 

ی نیست. مثال برای جستجو در یک دامنه خاص، گذاشتن نقطه قبل از نام دامنه اجبار نکته:
 { یکسان است.site:irآموزش { با }site:.irوزش آمنتیجه جستجوی }
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http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1ACIvEcPCgRX-2FIU2C-2B461CnQhnszztO-2FvpGl023h3cwBH-2FBhNI503E9vwlzr5TMEBDkrTOs3tfy3kJQZA4BK8vfvDxiAq2FxEqxemiRjTCIHoaIKAWSNraOztf1T5uEJHgocHWeu9YDY2jt4AXIZxHwlmyydfGYtn8-2Bz6p-2FEjDGC-2BgJXJI7Gp99WshHrZjWJsRJXVn8PLIt29S1dH-2Fsa3dvDu40kiDYDqMyXHA-2FZuiiYGLT6NqE3KyP8dbpi-2Fn3Ovz-2FXF7DYCFahEn0sV2YDmGDsVbNIHph-2BwvBvB47d7WCaJn2bPzTLw3Q23JkmqPJreO69j838uFSuwi1WHLUU5TMxq2gUULgorUXpvEnyOUFcLQ-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXirdZBnYV2UMkuq-2Fgw88KYOcfUn95S-2Bgr3O1C4lJf7VrJMoXmXytDd5YDVSpZ3gB104IgodgFgPLUnP8fv01QJm9NGs3LwKhFaThPWrgKf-2BMGnn8QkWzGFG4r9dHpbyilCN8212mUoGy7C7HCjwnqsNQ-3D-3D
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شده اید، به احتمال زیاد معنای تصویر زیر را درک می  siteکه با مثال متوجه کارکرد اپراتور حاال 
 کنید:

 

 

 

شما تنها بخش  siteدر این تصویر به خوبی نشان داده شده است که با استفاده از اپراتور 
 جویکوچکی از نتایج جستجویی که در گوگل وجود دارد را مشاهده می کنید. مثال نتایج جست

tesla coil  در دانشگاه استنفورد تنها بخشی از نتایجtesla coil !است. جالب است نه؟ 

  

 

 filetypeاپراتور 

به کار  filetype(، اپراتور PDFاگر شما به دنبال فایل خاصی باشید، مثال یک فایل پی دی اف )
شما می آید. مثال فرض کنید که شما به دنبال فایلی پی دی اف با موضوع آموزش ورد 

آموزش ورد هستید. برای این کار تنها کافی است که در جعبه جستجوی گوگل }
filetype:pdf:را وارد کنید } 
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http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2FAF3kXSOtyB16iytb19ZzzDgQcUtoPfUsbjxi-2FHnQejP44svQfosNx7xPg9-2Bg2a4J5x8ZGZsOLfhf3HmXMW5Gep4vgkP-2B4AjUnI5Kd-2BLIy8y7GMELt0ANgaVbadIwwJhU1k7kHAY35Z8AcDST-2BdIoCnJvWWj0mQwcdllHBP73tWq1x6EcK7imQ84dnRyIXrpW9WURoaGePtqemIfVMapLPNZjL6TjWD8k4adnU2a-2BthTZF8NkzmbHrnpkI4SHfLU4wRAw6XcWgopSnrvlQaq7FfMet2ztXHlSztzdBmVE1mk14aJscmmmST91eywddih2ER4445yp-2F10io1dzuWSKmUlqRK6GfIC31y7WnkdcSJzMQf8Fj3g74ZHIhEMUnjHw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXiN6-2BJGuxaUlGYxLgaoBirIdkC-2FY8xnBq42uz8OsFIsuEQS8uGNZK8NfL2rldRPs7zIW-2BEokCUA7pqklcqOhz4-2B1wt-2BcCLfGhs-2FGZ2KhC00ctCqEZqITg4tIldidfwqAQnO6Yp0F66yruWd85AUTVSYw-3D-3D
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نیز استفاده کنید و به کمک آن  siteعالوه بر این شما می توانید از این اپراتور همراه با اپراتور 
در یک وب سایت یا دامنه خاص، به دنبال فایل هایی با پسوند خاص بگردید. مثال در تصویر زیر 

 یا پاورپونت هستیم: pptبه دنبال فایل هایی با پسوند  irدر دامنه های .

 

{filetype:ppt site:.ir} 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwn-2BcgR-2BtL4hvz2GgC-2F-2FGsj2ZTP5TQ79wofFvk2WBxKl-2B-2FwrT8iaRin-2F4txLZ2jMshKrZ5M-2FRLx4Iyqb6Wl3rpEU3BwSHRhpL2dKIsGK14GtWaFWxTmLubnk22fub4z3Bhdw1uGnXfD391kXNzUpT4IxqxIxgtpQFsaz-2B1FVPbrCnJMluMWN5EPar9S01ttlxrGqemQHmrmB8ARMUL3Y8W3Q-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXiEEMibfruaZg6xSkRxUxzOX5IXdXvGkgGeo9DisrkWGkELxPxNrO1NHiXKkyc9vkzyCue2-2BH-2Fo0sEnVEYYPINZe6yKXeNm3xKB16OVfRjJvzZve-2FIyl1J1HgPOfy6HRvQLFgY1ZO0YkJj9Z-2BuXWm0IA-3D-3D
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شما می توانید دامنه مختلفی از فایل ها را در گوگل جستجو کنید که  filetypeبه کمک اپراتور 
 (:لیست کاملمعروف ترین آنها عبارتند از )

PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, TXT, CSV, DAT 

دقت کنید که بین : و پسوند فایل مورد نظرتان  filetypeدر هنگام استفاده از اپراتور  :۱نکته 
 filetype:txtفاصله ای نباشید: 

، استفاده از نقطه قبل از پسوند فایل اختیاری filetypeدر هنگام استفاده از اپراتور  :۲نکته 
{ با filetype:txtاست و در نتیجه جستجو تاثیری نمی گذارد. مثال نتایج جستجو }

{filetype:.txt.یکسان است } 

  

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=1HGX12uGLpudLY36UjeeO0nZFmzhczHwLZfIGO-2BRrwhzPxnerrYqQ6JCrZtPG1FFPLyP99eIZlL1s2dIa3F-2FKlVvClxkdt-2FKtl1oYbfYma8-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXi2fY5ntefpWBngBg-2F2h3FZNOXE60VYiXgtyeSN6zSS903ejpNs-2BHBO7pKAFynpByuu7a-2BO-2FWwqK5dwal7lmtUeqQLH1EQWeqQMu9ete96lgcbonrOfiq1XYGLnhOktY4lRLj1Tw7SaK1iEVJjm4MK3g-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=1HGX12uGLpudLY36UjeeO0nZFmzhczHwLZfIGO-2BRrwhzPxnerrYqQ6JCrZtPG1FFPLyP99eIZlL1s2dIa3F-2FKlVvClxkdt-2FKtl1oYbfYma8-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXi2fY5ntefpWBngBg-2F2h3FZNOXE60VYiXgtyeSN6zSS903ejpNs-2BHBO7pKAFynpByuu7a-2BO-2FWwqK5dwal7lmtUeqQLH1EQWeqQMu9ete96lgcbonrOfiq1XYGLnhOktY4lRLj1Tw7SaK1iEVJjm4MK3g-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwVG-2BXqFx9EfASH-2BKfl6mioDlTHk80sd7rMr2rvMKLS1SN1C87RYILBSe33JJQcF3tgYhKn8Sd6GBrkdqWrGJIWP-2FQGH6uKZfpOhd20gs9pic97jlvdQkwLzQadrJwN1CjsQ4UJWr-2BXVSwo61qBrX5-2BZUl48bgHbBfqNqiIHbnba33z5TTxhpAV22qFU9FDp1x13D-2B3mECYD4olc8NmcvXKrBgqQ9GbZ-2BdDfbI0bGS8MWAjGqxK-2FBJefDeI-2F7kGqrhljkYMnG9kYwSPxIDb-2B7OwQ-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXi-2FQKWdrV7KyEIou-2Fo6kRTEsI6h2SIfWACUFegLrH2EAy-2FLbdED4ZdhqElwD1V0ifdixC4iccN557-2BGuROlTJF4UheKcAJzi3dnRwKN1AshfakkcxHNF3SJlzAXjNRmNdvKjPW1z5S6AwWNJzUVhD0vQ-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwVG-2BXqFx9EfASH-2BKfl6mioAUIkt0NsTj-2Fx8fEiE1eRAMT7Br1c8mrFjkv6VdmCDUQMswr3v0wU-2F1vgSpfPOYFhvCqEW-2B8iVd9Fi3Kb0oWEnzq2nYxfpXqq0qCCYW0ZVf27oih1BHqSWES-2BUUQDfMWO66zrK9V7GieeZn35fJY6e0-2FCDS2I-2FgXJPxbNHvGo63rk2Ikum-2BqBTYjzoPsCxs-2B53jmAcoUERkrA5EntoOBP9yziYOSCWSPrLKh-2BEuiqTPbGSdtzGjCIojKaQ-2F6X3M8Vw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXisvpxz1j6KQo-2Fq4sBkFOqWVp7cCFCdwFrFwEy8HDQv1pj2rohHTYmx8w8AsbnzhBXNJDcPPdSFhYrooke-2FZUSXjk7iAuzNVxu1mfBwdpLyZHJjw5gyyD-2FVnHo3hMS549NwsGsgblq6NZBfKz3Usff7Q-3D-3D
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 (-اپراتور منفی )

اگر شما بخواهید که واژه هایی را از نتایج جستجوی خود حذف کنید، اپراتور منفی به کار 
تور منفی شما می آید. برای درک بهتر کارکرد این اپراتور به دو نتیجه جستجوی بدون/با اپرا

 توجه کنید:

 {ایران و عراق}

 

 

 {جنگ-ایران و عراق }

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2BIdVMMhKePNGi8Iqomo5ci5XmQ4zz0jOa2lPRWbf4HdxiyevjT21skColQ5DP9fFDWTm9HJZVYfgbi5d-2BzPVOlwmvdnusF-2FFagJD1I0SafE-2BCLMlwDLK-2FlVyd4lkpJFIPYGz9aAO2Ywrv-2F3-2BKcQFgRNSYlMH5pWIXzJP6Rdwp3H8SwmZUM7fo41nQUbIHSc7yfVx-2B942DAv9Gk1WB1Fjekd5boV8t1ofOpCt-2BNEUOJq1rQ9N-2B8a8Zl4KoxGpLV5ZXzmp1E25b-2FgJvGDXEy1hP0d6CqwEI3PnDUUwFeZAOaT1P0wlEJOW6Y-2FBK44Sggys8BgBoLuSmUobsJkG3US66dI9qDAY0zK2z2gKtP-2FkGtP3vuFSoRDk-2FvyH2f6Ogirqg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXifGlx0ljfpxRn9MRBeT2bY7fEu-2BSO5I9tVWaw8gHw9PFYQB-2FZnfhzGHYj-2BuL3xmhGfEg-2Bw-2B5crT-2FR6mS-2Fowne0X5Y4Up340knz4xc-2B3-2FlCiULO3B4aL04dG0aThSBLWsIEoQ48hueyQmQOT0q9M4Nng-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2BIdVMMhKePNGi8Iqomo5ci5XmQ4zz0jOa2lPRWbf4HdxiyevjT21skColQ5DP9fFDWTm9HJZVYfgbi5d-2BzPVOlwmvdnusF-2FFagJD1I0SafE-2BCLMlwDLK-2FlVyd4lkpJFIPYGz9aAO2Ywrv-2F3-2BKcQFgRNSYlMH5pWIXzJP6Rdwp3H8SwmZUM7fo41nQUbIHSc7yfVx-2B942DAv9Gk1WB1Fjekd5boV8t1ofOpCt-2BNEUOJq1rQ9N-2B8a8Zl4KoxGpLV5ZXzmp1E25b-2FgJvGDXEy1hP0d6CqwEI3PnDUUwFeZAOaT1P0wlEJOW6Y-2FBK44Sggys8BgBoLuSmUobsJkG3US66dI9qDAY0zK2z2gKtP-2FkGtP3vuFSoRDk-2FvyH2f6Ogirqg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXifGlx0ljfpxRn9MRBeT2bY7fEu-2BSO5I9tVWaw8gHw9PFYQB-2FZnfhzGHYj-2BuL3xmhGfEg-2Bw-2B5crT-2FR6mS-2Fowne0X5Y4Up340knz4xc-2B3-2FlCiULO3B4aL04dG0aThSBLWsIEoQ48hueyQmQOT0q9M4Nng-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2BIdVMMhKePNGi8Iqomo5ci5XmQ4zz0jOa2lPRWbf4HdxiyevjT21skColQ5DP9fFBS8QKsF0Eq3FhRZGfnkYucerfk1d5KldpuL2kSaX6LsOHctMkpSNsK7m8etSH8Opl3pWAzVwMaUhDN2mWVdclAPYGW0VTYh9I2Qn3LRZJAoVMA9l-2FOAwMurMEQ8ID1dP4-2Fn9-2BIZyj7Rw47ZpDAumZhXph-2FIkgGL7mJVPM1Ya5vKgtRX0HkeyKW53IocmgTcpQub28kwDctdC2UuBRAStBg5qtl5Nqle19tQ0nWlSSx3TzSOz7sQqF6TZH1EMwKkjsp8H6GytWgfa2W4Jd00sizgd6iV5I6tcVIESvEUIdhCaWNibdsWqaoGu7MmRtM1MAa7rxxEZz5E5J3liQpcsYeYB8nAyckLY9nGe7IyIuR5UYL6ICo-2B0izVx6RBdBBO0A-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXi7XcyRd123Csgx53LNViV9rVBaLzJga9dcpvJzbPRIqutI6wXdd84u0c2bepEwQQkZ1DT7A2RrPkZe7OdE0-2FoF-2FXy6q2dHZBnEZV7HL1BTRkxGD2p1T1K9UAFSevu525R8XqEJry78hmMR4FCSghrjQ-3D-3D


 
www.HiProgram.ir 

66 
 

 

{ همانگونه که مشاهده می کنید، اولین نتیجه مربوط به ایران و عراقدر نتایج جستجوی }
{، خبری از واژه جنگ-ایران و عراق . اما در نتایج جستجوی }ساله ایران و عراق است ۱جنگ 

 جنگ نیست که دقیقا کارکرد اپراتور منفی را نشان می دهد.

د در گوگل حذف کنید، برای همین، هر زمان که خواستید واژه ای را از نتایج جستجوی خو
 استفاده از اپراتور منفی را فراموش نکنید.

( و واژه ای که می خواهید آن را از نتایج جستجو حذف کنید -بین عالمت منفی ) :۱نکته 
 نباید فاصله ای وجود داشته باشد.

آموزش زبان شما می توانید از چندین اپراتور منفی به صورت همزمان استفاده کنید: } :۲نکته 
 {اسپانیایی-فرانسوی -

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2BIdVMMhKePNGi8Iqomo5ci5XmQ4zz0jOa2lPRWbf4HdxiyevjT21skColQ5DP9fFDWTm9HJZVYfgbi5d-2BzPVOlwmvdnusF-2FFagJD1I0SafE-2BCLMlwDLK-2FlVyd4lkpJFIPYGz9aAO2Ywrv-2F3-2BKcQFgRNSYlMH5pWIXzJP6Rdwp3H8SwmZUM7fo41nQUbIHSc7yfVx-2B942DAv9Gk1WB1Fjekd5boV8t1ofOpCt-2BNEUOJq1rQ9N-2B8a8Zl4KoxGpLV5ZXzmp1E25b-2FgJvGDXEy1hP0d6CqwEI3PnDUUwFeZAOaT1P0wlEJOW6Y-2FBK44Sggys8BgBoLuSmUobsJkG3US66dI9qDAY0zK2z2gKtP-2FkGtP3vuFSoRDk-2FvyH2f6Ogirqg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXixcM1Cde7uhG4hX57z08iEjs7ZDG9p-2FLhSRznCJd5n-2BGe3JTYUyZwjJEMWmC-2BVheQJTroNjUEz0R9AImGHhVKaAANoevt67fS8j9uYdaDhTYsqUS048-2FNqYfAArbhHYqQYwcprBMuKEiiz9WnuQX7BQ-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2BIdVMMhKePNGi8Iqomo5ci5XmQ4zz0jOa2lPRWbf4HdxiyevjT21skColQ5DP9fFDWTm9HJZVYfgbi5d-2BzPVOlwmvdnusF-2FFagJD1I0SafE-2BCLMlwDLK-2FlVyd4lkpJFIPYGz9aAO2Ywrv-2F3-2BKcQFgRNSYlMH5pWIXzJP6Rdwp3H8SwmZUM7fo41nQUbIHSc7yfVx-2B942DAv9Gk1WB1Fjekd5boV8t1ofOpCt-2BNEUOJq1rQ9N-2B8a8Zl4KoxGpLV5ZXzmp1E25b-2FgJvGDXEy1hP0d6CqwEI3PnDUUwFeZAOaT1P0wlEJOW6Y-2FBK44Sggys8BgBoLuSmUobsJkG3US66dI9qDAY0zK2z2gKtP-2FkGtP3vuFSoRDk-2FvyH2f6Ogirqg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXixcM1Cde7uhG4hX57z08iEjs7ZDG9p-2FLhSRznCJd5n-2BGe3JTYUyZwjJEMWmC-2BVheQJTroNjUEz0R9AImGHhVKaAANoevt67fS8j9uYdaDhTYsqUS048-2FNqYfAArbhHYqQYwcprBMuKEiiz9WnuQX7BQ-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqw5n1W2eUidrUwquXAOtLzz-2BIdVMMhKePNGi8Iqomo5ci5XmQ4zz0jOa2lPRWbf4HdxiyevjT21skColQ5DP9fFBS8QKsF0Eq3FhRZGfnkYucerfk1d5KldpuL2kSaX6LsOHctMkpSNsK7m8etSH8Opl3pWAzVwMaUhDN2mWVdclAPYGW0VTYh9I2Qn3LRZJAoVMA9l-2FOAwMurMEQ8ID1dP4-2Fn9-2BIZyj7Rw47ZpDAumZhXph-2FIkgGL7mJVPM1Ya5vKgtRX0HkeyKW53IocmgTcpQub28kwDctdC2UuBRAStBg5qtl5Nqle19tQ0nWlSSx3TzSOz7sQqF6TZH1EMwKkjsp8H6GytWgfa2W4Jd00sizgd6iV5I6tcVIESvEUIdhCaWNibdsWqaoGu7MmRtM1MAa7rxxEZz5E5J3liQpcsYeYB8nAyckLY9nGe7IyIuR5UYL6ICo-2B0izVx6RBdBBO0A-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXiYfBpbQdmGBJlZ0123en1JER4jfWuo7CaoxgFjEG-2FJjbaGoM8cXRXLaeqYpMDrKiIgyqx8l03vFFbRb6oyuvX1W9mSURwi4B1I39BcFbA0EThcSgs1FfqFHF8lc9GYMk7pibDot4fPv5QX-2FIl6eNA2w-3D-3D
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 اپراتور نقل قول )""(

اگر شما بخواهید که در گوگل به دنبال واژه و جمله ای مشخص جستجو کنید، اپراتور نقل 
قول به درد شما می خورد. کارکرد این اپراتور به این صورت است که شما می توانید واژه یا 

در نظر دارید را بین "" قرار بدهید و سپس نتایجی که دقیقا شامل آن واژه یا عبارت عبارتی که 
 می شوند را مشاهده کنید.

 { به این صورت است:داستان های من و دوستمبه عنوان مثال نتیجه جستجوی }

 

داستان های من "اما اگر همین عبارت را بین "" قرار بدهیم، نتایج کامال متفاوت خواهد بود: }
 {"و دوستم
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http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1ACIvEcPCgRX-2FIU2C-2B461CnQQGBFX2ppvre6TjcjPtChg8ndCHxJc7yG9En3MIj-2BpEuuBdS4x7KJcUXVzQgpSYSJ02MZnW-2FeqSDr4Vl8UBhyNcZ35sVE14I2NBbw2d3-2B-2F-2Bd7UZ7sEMPfxVZosssEV9EJrwej0lRrLM7J8IybwoBHbVjh29ijTzHQG1fHxMuC89b1nZfWsAArtk52OYWBgnUzNAEGAb8vyhOGe5rtlSX-2FieRmct1XKi3ZtN9h3t0V5ukT5kLCKU-2BWVlfVFZ77-2FCMboH00iTz0hAkUD2K3GtXwyKM-2F3LxbYcv-2FLG4XLlNpk-2Be53JHWqIROhPHuX2OmoItNX-2FOji8ohh71cB4wqwSy6-2Fu4OcgZFItfphLBMybFAf-2BQq6nU9xRdnDzAwBNf28HFS-2F3uDOF1cL8pdUrAlXA9PeC0JpgKjyeZBxRR4-2Fos-2BEobHD-2FD6VvcVr55FnjS-2BX9e-2F7YnGMPZzKf1FpiE7i2NaA9i5weqvRAPxgwhwVabyeChFLeLa4vfB201WLLuVDptxnk-2BaaR7IzvV-2FZDrcF2llQA-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXi6b5Qr3Nbvi62ySQ1mVbu8WEr92IXEe23O32MPgYsmSOQTZaPt1gmg8gN5LLxK7iDh9OsSzdpooxGIbhffd2qjHDQ5f7XitCL8-2BeuF4nbVUviNZebeZcffsjunNIYSuvQhuToZ4EE286yeJbQmDmiqA-3D-3D
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ه ایم، گوگل تنها همانگونه که مشاهده می کنید، در زمانی که از اپراتور نقل قول استفاده کرد
 در آنها قرار داشته را نمایش داده است.« داستان های من و دوستم»نتایجی که عبارت 

استفاده از اپراتور نقل قول برای جستجوی عبارت های مختلف بسیار کاربردی است؛  :۱نکته 
را  به همین دلیل زمانی که به دنبال عبارت خاصی در گوگل هستید، استفاده از این اپراتور

 فراموش نکنید.

شما می توانید تنها بخشی از کوئری ای که در گوگل وارد کرده اید را نیز بین "" قرار  :۲نکته 
 {"داستان های" من و دوستمبدهید. مثال: }

  

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwQ13KqKy2mMN-2Bnt3YUd5luFrQAa1SMeQz9yazA-2B3frXwy5KpWJRMDdkq6wYajOGlkNmAy-2BifJrdhIY0PWDuDVzEeopmvDcDLg7mNBw4Q8SuyDqLzDioglZCFsnryqf-2Buc5JnKYkFJ51rWnzoyJT2X-2B2C1Z0v2xwNkiEQZ6wjobnE1Y57BL2e82G90YLPyG6pP6Aea-2FlXVICV2Fnl1vm8MVTF2S7UxurwPniGZ2FHPC6QwevIaUAc6V6cBmhAT6e95XaDICf7TxvMnyjbkp0PL9o2ATophDuYQd3ppQyLPRXyzWkLYKHA0UqHP8GaCo-2F5dZ-2BoVGdQodcyVj2WH7ogMzrXmT0pRvQqQg2UK8x8ZkOK81nonhQk84r8AwJTZaCpXY0PBVQesQqLL0tOeQgMcsAjYpUUDliQniFYqUVzfR0yF6fTQtTXbYtTApTOP-2FAml1jdaEdRiFfi-2B1JfnZ2YjEh2ECcMZ8wrKddDOFt89BGONhmZcdiUQw38FfC0zsAlXTqbDpRiwnHi-2Boas9s5UbU5JEToMkPCJS0t3uvwoCY5s-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXiAC8y8ZPBFsR2HGOApmJlYQVBVpE1YTNRkOdHQALXqHKVGUuYpNHOwIvDpIkCJUkoaHgPjyA8Z2ypyXLDgcjkIV-2FRH3SROfaeGtakWPSNbzxNbjxpu3TYqjkAfFvTR3Itqx2yonJz5bhhpE-2BcGPwiSA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwQ13KqKy2mMN-2Bnt3YUd5luFrQAa1SMeQz9yazA-2B3frXwy5KpWJRMDdkq6wYajOGlkNmAy-2BifJrdhIY0PWDuDVzEeopmvDcDLg7mNBw4Q8SuyDqLzDioglZCFsnryqf-2Buc5JnKYkFJ51rWnzoyJT2X-2B2C1Z0v2xwNkiEQZ6wjobnE1Y57BL2e82G90YLPyG6pP6Aea-2FlXVICV2Fnl1vm8MVTF2S7UxurwPniGZ2FHPC6QwevIaUAc6V6cBmhAT6e95XaDICf7TxvMnyjbkp0PL9o2ATophDuYQd3ppQyLPRXyzWkLYKHA0UqHP8GaCo-2F5dZ-2BoVGdQodcyVj2WH7ogMzrXmT0pRvQqQg2UK8x8ZkOK81nonhQk84r8AwJTZaCpXY0PBVQesQqLL0tOeQgMcsAjYpUUDliQniFYqUVzfR0yF6fTQtTXbYtTApTOP-2FAml1jdaEdRiFfi-2B1JfnZ2YjEh2ECcMZ8wrKddDOFt89BGONhmZcdiUQw38FfC0zsAlXTqbDpRiwnHi-2Boas9s5UbU5JEToMkPCJS0t3uvwoCY5s-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXiAC8y8ZPBFsR2HGOApmJlYQVBVpE1YTNRkOdHQALXqHKVGUuYpNHOwIvDpIkCJUkoaHgPjyA8Z2ypyXLDgcjkIV-2FRH3SROfaeGtakWPSNbzxNbjxpu3TYqjkAfFvTR3Itqx2yonJz5bhhpE-2BcGPwiSA-3D-3D
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 ORاپراتور 

را می توان تا حدودی بر عکس اپراتور منفی دانست. به این صورت که شما  ORکارکرد اپراتور 
به کمک این اپراتور می توانید عالوه بر واژه یا عبارتی که جستجو می کنید، واژه دیگر را نیز به 

{ می استقالل ORپرسپولیس نتایج جستجوی خود اضافه کنید. به عنوان مثال با جستجوی }
 توانید عالوه بر پرسپولیس، استقالل را هم به نتایج جستجوی گوگل خود اضافه کنید:

 

برای جستجو به زبان انگلیسی دارای دقت بسیار باالیی است و به همین  ORاپراتور  :۱نکته 
 دلیل استفاده از آن را در جستجو به زبان انگلیسی پیشنهاد می کنیم.

را به روشنی نشان می دهد. همانگونه که در تصویر زیر  ORتصویر زیر کارکرد اپراتور  :۲نکته 
عث می شود که گستره نتایج جستجوی شما در مشاهده می کنید، استفاده از این اپراتور با

 ORگوگل افزایش چشمگیری پیدا کند به گونه ای که اطالعات بیشتری را با استفاده از اپراتور 
 مشاهده کنید.

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwlwYSFannvXWTkx-2B66oTdyF9iBSPYJTiyHEn-2B-2BWWkllGKt1ShJAju78ZM3fHL7jeOJy-2B-2BjWdUBI51f74es9Lxic-2BsqCeSQAFyilNqWooz2vstx1e7TDWC7jrIZqYm-2FvgmO4v4q0bCq17Hy1xWpxTVDDzCYc4gWe4Ypf-2F6r3QlpAb90-2BqYLth-2BYnHUz605UkobebffYJdFbX1XUX8-2B3QcYp-2Ba9gBpxaIeDshOHXKWxPHcXBJh7zOMFrwFDnM4ZRnn0VXTjEiVUlu-2BNJbNd-2F2rlGXBVy8NJ-2BqGB9yMdl-2BOwEyEJUtismZsGEqw6670z6K-2F-2FxPvXa25GxkH1RLca2ZdTQzJgZFE8Y-2FPZJ3m1fnRXsC1cLVkup4fVZoCh2hFhZ0gwAKaLcoMub-2BagEjSMavYD0mjdXEK2yLMubvxashHaSQB3acNbtvdEcqyHA-2BLmga8jAq3-2FiIH7VHGptZJ7-2F3VZu14eEbow9Xy9wpanJcaEQ8Y-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXiLe1V9HqLete24CTSU-2BQ0gIzb7Vbmkd8n36KZv7Ebe5qtg-2FKLW1k5ZqPZLhlFTCoMwIIjeROqy1QAjWKFlC9BV9kgLjGBkBpTXmwvAvDhcx-2FTGVUW8h8aVCftCOtYvbXI6t749n43Dj8xaTCAS2LKFQ-3D-3D
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 intextاپراتور 

در درس های گذشته با این نکته آشنا شدید که نتایج گوگل براساس میزان پراکندگی واژه 
ه می شود، به همین دلیل در برخی موارد ممکن است نتایجی که کلیدی به شما نشان داد

گوگل به شما نشان می دهد دارای دقت کافی نباشد. مثال ممکن است شما به دنبال واژه 
کلیدی خاصی باشید، اما به دلیل آنکه آن واژه به میزان قابل توجه ای در آن صفحه استفاده 

 شما ظاهر نشود. نشده است، آن صفحه در صفحه نتایج جستجوی

به درد شما می خورد. شما به کمک این اپراتور می توانید به دنبال واژه  intextدر اینجا اپراتور 
ای خاص در داخل صفحاتی که جستجو می کنید، بگردید. به عنوان مثال، فرض کنید که می 

این کار خواهیم در وب سایت دانشگاه تهران در مورد فیزیک کوانتوم جستجو کنیم. برای 
براساس آنچه در همین درس گفته شد، تنها کافی است که در جعبه جستجوی گوگل 

{site:ut.ac.ir "را "فیزیک کوانتوم }:تایپ کنیم 

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwM5f37apqa0vbWEjcFD2RFUkUGVzDjmOrd-2BcHm-2Fx45QZqUHXJO-2BOic6VIoGr6Z71-2Bp8QMvrEggq7599l0yvDj-2Be-2FMfm4-2FFbegDSupxASCPf94yViidwQRNgaMJQHtBWKDbFbeT5IKaaiM2-2BN-2B9TcI8c4-2F0B6FavJ5iLlNKY-2FShnrRUoQZ9Tejnk0yYE78CQp7ofYW5yUJEqg6qrbIjmjIFvC0Tdjot5ZsnXT0W7QpuU-2B1WBYFk-2FoxkGX2TQNEOKMXUfPn8IWZqXVBTEil0oeQY592hv3RjCUZG-2BZ2wnLmYFhgmRV8A0vd6XNbA5ilUllM69fiWvh-2FNxpFilbMOlJJ9mnU0ZPlZQqPrmetZ-2B5dzMQ7YqXGhn1xr7c0-2FHGvlSQsTTNl2FsRUnvKEfzKCJ9ChKe6yZFeXAiBcNMgm-2FxwjBPgT7RM4hXKmh4QLzpCY9ndsIA6WWw-2Bxe-2FOweQSb5mK0UD2YLsMlNA5M91Hu92o0ms-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXiU-2Fp9Wq3bmf1dXw4vBNTz7Evx-2Bi-2BN3PrajK-2Foy3bDHwAnrrUYihQosNscedlTqHV4KPWgKMt-2BNxuInTs985WDIJUPIOgIX2DlHreH3rkwIutEqBboHNERFoMIM-2BglHRwS6Qks3nrviHPMm6hPryvVWA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwM5f37apqa0vbWEjcFD2RFUkUGVzDjmOrd-2BcHm-2Fx45QZqUHXJO-2BOic6VIoGr6Z71-2Bp8QMvrEggq7599l0yvDj-2Be-2FMfm4-2FFbegDSupxASCPf94yViidwQRNgaMJQHtBWKDbFbeT5IKaaiM2-2BN-2B9TcI8c4-2F0B6FavJ5iLlNKY-2FShnrRUoQZ9Tejnk0yYE78CQp7ofYW5yUJEqg6qrbIjmjIFvC0Tdjot5ZsnXT0W7QpuU-2B1WBYFk-2FoxkGX2TQNEOKMXUfPn8IWZqXVBTEil0oeQY592hv3RjCUZG-2BZ2wnLmYFhgmRV8A0vd6XNbA5ilUllM69fiWvh-2FNxpFilbMOlJJ9mnU0ZPlZQqPrmetZ-2B5dzMQ7YqXGhn1xr7c0-2FHGvlSQsTTNl2FsRUnvKEfzKCJ9ChKe6yZFeXAiBcNMgm-2FxwjBPgT7RM4hXKmh4QLzpCY9ndsIA6WWw-2Bxe-2FOweQSb5mK0UD2YLsMlNA5M91Hu92o0ms-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXiU-2Fp9Wq3bmf1dXw4vBNTz7Evx-2Bi-2BN3PrajK-2Foy3bDHwAnrrUYihQosNscedlTqHV4KPWgKMt-2BNxuInTs985WDIJUPIOgIX2DlHreH3rkwIutEqBboHNERFoMIM-2BglHRwS6Qks3nrviHPMm6hPryvVWA-3D-3D
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در میان مطالب وب سایت دانشگاه تهران با موضوع « میدان»حاال فرض کنید که به دنبال واژه 
را در آخر جستجوی  intextفیزیک کوانتوم می گردیم. برای این کار تنها کافی است که اپراتور 

 {::میدانintext"فیزیک کوانتوم"  site:ut.ac.irخودمان در گوگل اضافه کنیم: }

 

همانگونه که در تصویر باال مشاهده می کنید، تنها مطالبی در نتایج جستجو به کمک اپراتور 
intext  از سوی گوگل نمایش داده شده اند که حاوی واژه میدان اند. به همین دلیل هر زمان

را فراموش  intextتید، استفاده از اپراتور که به دنبال واژه ای خاص در صفحات وب می گش
 نکنید.

  

 چرخ دنده گوگل

خب! هم اکنون شما با اپراتورهای کاربردی گوگل آشنا شدید و آموخته اید که به کمک هر 
 اپراتور چه امکان و ویژگی ای را می توانید به جستجوی خود در گوگل اضافه کنید.

اما آنچه که باید بدانید آن است که اپراتورهای باال، تنها بخشی از ده ها اپراتور گوگل در این 
مراجعه کنید. عالوه بر  این آدرسزمینه هستند و برای آشنایی با دیگر اپراتورها می توانید به 

این، اگر به صفحه نتایج جستجو گوگل دقت کنید، تصویر چرخ دنده ای را مشاهده خواهید کرد 
 -باال و در گوگل انگلیسی در گوشه سمت راست -)در گوگل فارسی، در گوشه سمت چپ

می توانید مجموعه (« Advanced Search) جستجوی پیشرفته»باال( که با کلیک بر روی گزینه 
 ای از اپراتورهای مختلف جستجو در گوگل را مشاهده کنید.

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp9Dl0lYgkFyxq-2Ft1JX-2BNwqwM5f37apqa0vbWEjcFD2RFUkUGVzDjmOrd-2BcHm-2Fx45QZqUHXJO-2BOic6VIoGr6Z71-2Bp8QMvrEggq7599l0yvDj-2Be-2FMfm4-2FFbegDSupxASCPf94yViidwQRNgaMJQHtBWKDVG9p5TLwruA-2B-2FyxPB0JHxT8-2F7tSi0lefX8C6awYayGjJl1NIxPH7Elv1agPd3pz43mi-2BDN-2BwumS4ZJWeOcY5bIeKGWlPq-2FLNgqJMWFLVWm3XXalHwhpb6WKOXxcU5prmzAcMu-2FwFD97OGxaEbaPG1WLfnJLUal5d3uo6z4upeSoN77iNynWhkaa-2FmhvdJ89Gu2tjXGotfJNcwup-2Fo0I-2FRgRD0e3LySlwYzqQ9FxqKVp-2FPQeRkah5MmZckRbe2SGE3ILkFuxOrKZLxMNzJrYIpltfsFQxCzaov8iCgndvBcuC-2BJp7vOitNCj-2F8S2ak1C0YQpFyamO6EkT9SAb7-2Bw-2Bc59V8OAL0DkVCFE3KavFr2cqkjLQyblM73dm-2Fep1T8s-2BftlO1uMg66aDfWniWMInHkg7WHVjvgGQ9Eiv9v08I-2F4EzeBtC-2B2H9kHMyObxk3glYQGZM3oKo-2FChMY2Y7mdtaw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXiYSFeeOCb5qittIKdL-2F5eyG7zAPddYdQCSLMfuLI7oBGMT33m2Hl2dejYbv8xcmaDM8evi1qWbMIFWzhMLS0ZXq8JM8lvUT2oaGDyn8rByDvQEqzJ9WBE7zYIal1OKOcGq-2BDx9WgiX-2BlcbE7d452Lcw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOmRlyKk48bkC4-2BCmb9ApBUt6cYLeNGxJs5uVjq68aUVTbJTg8PMkZJUwa8Qs98H1Pg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXi0M3IDcfCdEqmVKOTiNu5DBSmoB3se2iycGfNzSKyGSELh9ats0ChnZQrXYbfdTBhQ6zqmg0zeII7drB2qwMH5MX7aXv4kVx0rszYkhQN4gkfjKACwkUaf-2BFJIqAUpIYYeVHYdMVrjZDqb0hjxI59Eg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOmRlyKk48bkC4-2BCmb9ApBUt6cYLeNGxJs5uVjq68aUVTbJTg8PMkZJUwa8Qs98H1Pg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXi0M3IDcfCdEqmVKOTiNu5DBSmoB3se2iycGfNzSKyGSELh9ats0ChnZQrXYbfdTBhQ6zqmg0zeII7drB2qwMH5MX7aXv4kVx0rszYkhQN4gkfjKACwkUaf-2BFJIqAUpIYYeVHYdMVrjZDqb0hjxI59Eg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg9LYZFnSpZxBrkp9X3t8l0c-2BvI05l2ErwcleIvfryWaMXaALPYMiZA9IBV-2Fb4FhlSg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXi229eDqrpwmw-2FGYak1y-2FAB76uh5gwjJiRxnWAY32lreKRdEd6n7-2BeWKJjTrJeavL1VZGkLYm3583HLrrdDTzHIK-2Bx6xN1Dlhd-2BwG6qduBDHsEcL0RAk5XlVzfYOuoObBvpJBF8mCAT-2BP6zuE5Oo-2Fagg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg9LYZFnSpZxBrkp9X3t8l0c-2BvI05l2ErwcleIvfryWaMXaALPYMiZA9IBV-2Fb4FhlSg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXi229eDqrpwmw-2FGYak1y-2FAB76uh5gwjJiRxnWAY32lreKRdEd6n7-2BeWKJjTrJeavL1VZGkLYm3583HLrrdDTzHIK-2Bx6xN1Dlhd-2BwG6qduBDHsEcL0RAk5XlVzfYOuoObBvpJBF8mCAT-2BP6zuE5Oo-2Fagg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOt019jDL4KWBgki3kETJAPDIDqJC0gxUU2V7pOHrustQ_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrnYtV8HkYCubUrnPK93PXi7MGL8z6RIo4B9LKI4LttJ8VYLtxb9cfvTSIHarc67L6g-2BHulksBVckD6BTQuY5BquEqzbwXum5ETnoFgPwvnbcQN1Fk3fZMRPZQ3XI0G4xdI3ShzQocL4lHk-2FOlnY6UuDL95qXxsZQfkMu-2F5SVi6pQ-3D-3D
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برای همین اگر زمانی یادتان رفت که از چه اپراتوری باید استفاده کنید، استفاده از جستجوی 
 پیشرفته در گوگل را فراموش نکنید.

 

 

 

 

 

 جستجو براساس تصویر -درس یازدهم

 

در درس اول یاد گرفتید که چگونه می توانید به کمک فیلترهای مختلف، تصاویر مورد نظر خود 
را از طریق جستجو در گوگل پیدا کنید. حاال در این درس می خواهیم شما را با یک ویژگی 

جستجو براساس »منحصر بفرد که ممکن است از آن به طور کامل بی خبر باشید آشنا کنیم: 
 «.گلتصویر در گو

به احتمال زیاد شما تا کنون با تصاویر زیادی بر روی اینترنت برخورد کرده اید که عالقه داشته 
اید در مورد آنها اطالعات بیشتری کسب کنید. مثال ممکن است که استاد شما در دانشگاه، 

 تصویری را برای شما ارسال کند و از شما بخواهد در مورد آن تحقیق کنید.

تنها چیزی که در دست دارید، یک تصویر است که هیچ اطالعاتی در مورد در این حالت، 
ندارید؛ در اینجاست که گوگل به کمک شما می آید به گونه ای که در عرض چند ثانیه  آن 

 اطالعات ارزشمندی در مورد آن تصویر را در اختیارتان قرار می دهد.

 تصویر زیر باشید:فرض کنید تصویری که استاد شما ارسال کرده است، 

http://hiprogram.ir/
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وی جستجبرای اینکه اطالعات بیشتری در مورد این تصویر پیدا کنید، تنها کافی است که به 
 را بر روی جعبه جستجوی گوگل رها کنید.بروید و سپس تصویر باال  تصاویر در گوگل

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOm7roSIbmZNr7LiHRClJ-2FUMxSQxRz8PUh9tK0gcEx0gB_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpNyD1BUgciJD8zhPmUaE6ek8V4xVRuCyk2YoMB3iQ1dZxqc6SSYt7100tTNKq4yJQ-2FGwXaCJXUQ34xJ-2BqatIphn0P8-2BQoAWOGGwgPyh17zpFaj0gCJwASh7-2F9q1EitjL-2Brv7N6bo8KpSrEsddeWghOEnaSu8bowjoh7v5yaVZakg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOm7roSIbmZNr7LiHRClJ-2FUMxSQxRz8PUh9tK0gcEx0gB_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpNyD1BUgciJD8zhPmUaE6ek8V4xVRuCyk2YoMB3iQ1dZxqc6SSYt7100tTNKq4yJQ-2FGwXaCJXUQ34xJ-2BqatIphn0P8-2BQoAWOGGwgPyh17zpFaj0gCJwASh7-2F9q1EitjL-2Brv7N6bo8KpSrEsddeWghOEnaSu8bowjoh7v5yaVZakg-3D-3D
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تصویر باال دقیقا توضیحی که داده ایم را نشان می دهد و همانگونه که مشاهده می کنید، 
را از صفحه دسکتاپ بر روی جعبه جستجوی تصاویر گوگل کشیده و گوگل به صورت  10تصویر 

 خودکار امکان جستجو براساس تصویر را فعال کرده است.

الوه بر روش باال، شما می توانید با کلیک بر روی تصویر دوربین نیز جستجو براساس ع نکته:
تصویر را انجام دهید. برای این کار تنها کافی است که بر روی تصویر دوربین عکاسی کلیک 

کنید و سپس با ظاهر شدن پنجره جستجو براساس تصویر، یکی از دو روش جستجو براساس 
 تصویر را انتخاب کنید.

 

 

بعد از رها کردن تصویر بر روی جعبه جستجو، گوگل شروع به جستجو براساس آن تصویر می 
نتیجه جستجو براساس تصویر کند و پس از چند ثانیه نتیجه را نشان می دهد. تصویر زیر، 

 :ابتدای درس است

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLt537-2F0xQCW-2BTRFpwMBAUvDKUGsJkO94li5BNAkdqsxovk-2FSOvfVPkIBDUpvbQv3ApskY9fGbWSpqYqrCp3jk5mWe5L36oJT5cPMbsja5gM55xld8WXlU0SFfLGR7CC-2B8ZRdwV7FuDxb4U9WPrUQfIlg6q0ZCRGFvkrnRTFsHo0HIcnnO4KxhGdMM0ueNDMYhzzrtWZWKU0x9Pr6pPEdS-2F1b8zFezmreiKv1m8oTsc01cwFHU1NPQysm8xYsiCFa8fQvD7L1KqaxC8dknsE56MdDm7MdkvyfwP2Qu27f5jdMyVCXPh5GdQVPQRm9ZdB6gAOqy9RouZkL1WunLTyUQpdKDBza4QD3KKlcu9FMPOUrO-2Ffu4p-2BRiNHTmCjMsJU9qCal2l8EesLvT2hZL2x5U5-2B-2FPoywUkc9ClBU4vDPyzH9NyRyVv6y2yiNReXC6AHYYL2x6AlT5ftjwMOYM-2FSmzl4jAQzjkWs9cT1g7lkfmJngCHyG8a9LxPGl2obh8nc-2Ft8OQq20Zn4RN7h6TvQfgyUZ7Bqzd4I46zpL1Y9h80yOfpwgzuuODNt8LPTfjnrNwOR-2BaBPvyn5p4skwF4-2B5A-2F1HgevFcXN2kX6SJa5QZuuaK-2FYGYnKL0QqmoHF5mjZTGWhKDvLFi8q1aD3f-2B4Vt5KfjnVFGs6p3ORXQ86WL-2BykHRnwh98XqlqOdZ4XOVj2tQQd6Mly5sQh4-2Fkcj9PHCHpN7FSoOyp4QWa8hoHqZdRWOKQP1s0Db8VRWU3NBr4BUQZihZ2MlV82QOUGoAyRaY8mfVBOIjD3uZGXMDForzVDWOW-2F3lp-2F4GuN959DE7uC0WSaDarVhZsXGHvmNRK5Yavbl9J1yFsxx9h-2Bno3vceqfbFqU51bWnf-2FSsc9h-2FHSyr8aNp0DFHzTr0XKfH7h4LAMQn0jbvR8Hx3yJAsiXZaGu3-2FKI6o6npI3AeK9ZqO8KcTCdDuIAib-2BEbDHaQ8g15HeyVr8uUmYxTHHlV0c5NwPxa2RpBd-2FVmhsOqHkam1MzeLgg0KzOIOA-2FG9BvXaJrLqq4PUZO22ujSjE1OhuNmL9-2FTlaFBEwtRDh1SFH7JEs9iQdwt2YNicNV-2BZ2YiRo5zMRhdQsovqqHoK8SbKnVQKlhClxyDBYH0j3R-2FsgePT0O8JJ88oi0r5lncXIvLj-2B2-2Bw7QKBHx-2FibyKXV1bbCHH4tHdiWn-2BRW14gjrEaGaacokd8WB9LLqaR6H0ZHadIfypEsW-2Fc-2B9olcgRkX8Szr-2FqydOd3l60CBeSdEJY7ut-2Ftfl20ED-2B3-2FNDLgNnhdHMQo9-2FO74aMAOqwQdHigQjScry0sEQf5XI4bGcyhrBji4LfuhvV4eETsnzzDSwgMCy2mdh1zVKMSI49LnQY8USIc7KeDO7IYnTgBP-2Bj2LB4Dm2q2BM-2BkqdTUJnht-2BHkezU02oS3X1GBP9D2npvGbnT9kdw-2FCG74MY4nMd-2FLo8DXDLaY1Gbedjd7civ-2FEscOQiV0Y1aMl9AbhcO-2F4aADHmJ1oUF21-2BoPK-2Be-2FvS7hLwFi-2FabbcsQXTe-2BWomTunMPPV2AIcC-2BhoKB8utrROYFseZ5NLcBapo9NZ-2Bv8WuneUnCis4MXwD-2BGBMJ-2FMvvaZTXVas3s7ObxkRLSvoP110TUoSPIUsq8OB6GSaLXxb2puXo84XJTP9e3qWyRm1-2BnnPrvh5L-2F0HqkY8i5mCD3V57ZqVciOfabaef7pQGsYocRtbBTgfs2NS8cyh8N0vmKmB1-2Fa-2FWE1ZzSSVEHCGwuzbCcWYpzcQ1ZGR6TdeqRBfqsjWQdOdzOTjEdhrAwQgW25PLADOZ5pijTTzzzLZkyQrXEBlngbS3NLlKbn2EJ2fVH
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLt537-2F0xQCW-2BTRFpwMBAUvDKUGsJkO94li5BNAkdqsxovk-2FSOvfVPkIBDUpvbQv3ApskY9fGbWSpqYqrCp3jk5mWe5L36oJT5cPMbsja5gM55xld8WXlU0SFfLGR7CC-2B8ZRdwV7FuDxb4U9WPrUQfIlg6q0ZCRGFvkrnRTFsHo0HIcnnO4KxhGdMM0ueNDMYhzzrtWZWKU0x9Pr6pPEdS-2F1b8zFezmreiKv1m8oTsc01cwFHU1NPQysm8xYsiCFa8fQvD7L1KqaxC8dknsE56MdDm7MdkvyfwP2Qu27f5jdMyVCXPh5GdQVPQRm9ZdB6gAOqy9RouZkL1WunLTyUQpdKDBza4QD3KKlcu9FMPOUrO-2Ffu4p-2BRiNHTmCjMsJU9qCal2l8EesLvT2hZL2x5U5-2B-2FPoywUkc9ClBU4vDPyzH9NyRyVv6y2yiNReXC6AHYYL2x6AlT5ftjwMOYM-2FSmzl4jAQzjkWs9cT1g7lkfmJngCHyG8a9LxPGl2obh8nc-2Ft8OQq20Zn4RN7h6TvQfgyUZ7Bqzd4I46zpL1Y9h80yOfpwgzuuODNt8LPTfjnrNwOR-2BaBPvyn5p4skwF4-2B5A-2F1HgevFcXN2kX6SJa5QZuuaK-2FYGYnKL0QqmoHF5mjZTGWhKDvLFi8q1aD3f-2B4Vt5KfjnVFGs6p3ORXQ86WL-2BykHRnwh98XqlqOdZ4XOVj2tQQd6Mly5sQh4-2Fkcj9PHCHpN7FSoOyp4QWa8hoHqZdRWOKQP1s0Db8VRWU3NBr4BUQZihZ2MlV82QOUGoAyRaY8mfVBOIjD3uZGXMDForzVDWOW-2F3lp-2F4GuN959DE7uC0WSaDarVhZsXGHvmNRK5Yavbl9J1yFsxx9h-2Bno3vceqfbFqU51bWnf-2FSsc9h-2FHSyr8aNp0DFHzTr0XKfH7h4LAMQn0jbvR8Hx3yJAsiXZaGu3-2FKI6o6npI3AeK9ZqO8KcTCdDuIAib-2BEbDHaQ8g15HeyVr8uUmYxTHHlV0c5NwPxa2RpBd-2FVmhsOqHkam1MzeLgg0KzOIOA-2FG9BvXaJrLqq4PUZO22ujSjE1OhuNmL9-2FTlaFBEwtRDh1SFH7JEs9iQdwt2YNicNV-2BZ2YiRo5zMRhdQsovqqHoK8SbKnVQKlhClxyDBYH0j3R-2FsgePT0O8JJ88oi0r5lncXIvLj-2B2-2Bw7QKBHx-2FibyKXV1bbCHH4tHdiWn-2BRW14gjrEaGaacokd8WB9LLqaR6H0ZHadIfypEsW-2Fc-2B9olcgRkX8Szr-2FqydOd3l60CBeSdEJY7ut-2Ftfl20ED-2B3-2FNDLgNnhdHMQo9-2FO74aMAOqwQdHigQjScry0sEQf5XI4bGcyhrBji4LfuhvV4eETsnzzDSwgMCy2mdh1zVKMSI49LnQY8USIc7KeDO7IYnTgBP-2Bj2LB4Dm2q2BM-2BkqdTUJnht-2BHkezU02oS3X1GBP9D2npvGbnT9kdw-2FCG74MY4nMd-2FLo8DXDLaY1Gbedjd7civ-2FEscOQiV0Y1aMl9AbhcO-2F4aADHmJ1oUF21-2BoPK-2Be-2FvS7hLwFi-2FabbcsQXTe-2BWomTunMPPV2AIcC-2BhoKB8utrROYFseZ5NLcBapo9NZ-2Bv8WuneUnCis4MXwD-2BGBMJ-2FMvvaZTXVas3s7ObxkRLSvoP110TUoSPIUsq8OB6GSaLXxb2puXo84XJTP9e3qWyRm1-2BnnPrvh5L-2F0HqkY8i5mCD3V57ZqVciOfabaef7pQGsYocRtbBTgfs2NS8cyh8N0vmKmB1-2Fa-2FWE1ZzSSVEHCGwuzbCcWYpzcQ1ZGR6TdeqRBfqsjWQdOdzOTjEdhrAwQgW25PLADOZ5pijTTzzzLZkyQrXEBlngbS3NLlKbn2EJ2fVH
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLt537-2F0xQCW-2BTRFpwMBAUvDKUGsJkO94li5BNAkdqsxovk-2FSOvfVPkIBDUpvbQv3ApskY9fGbWSpqYqrCp3jk5mWe5L36oJT5cPMbsja5gM55xld8WXlU0SFfLGR7CC-2B8ZRdwV7FuDxb4U9WPrUQfIlg6q0ZCRGFvkrnRTFsHo0HIcnnO4KxhGdMM0ueNDMYhzzrtWZWKU0x9Pr6pPEdS-2F1b8zFezmreiKv1m8oTsc01cwFHU1NPQysm8xYsiCFa8fQvD7L1KqaxC8dknsE56MdDm7MdkvyfwP2Qu27f5jdMyVCXPh5GdQVPQRm9ZdB6gAOqy9RouZkL1WunLTyUQpdKDBza4QD3KKlcu9FMPOUrO-2Ffu4p-2BRiNHTmCjMsJU9qCal2l8EesLvT2hZL2x5U5-2B-2FPoywUkc9ClBU4vDPyzH9NyRyVv6y2yiNReXC6AHYYL2x6AlT5ftjwMOYM-2FSmzl4jAQzjkWs9cT1g7lkfmJngCHyG8a9LxPGl2obh8nc-2Ft8OQq20Zn4RN7h6TvQfgyUZ7Bqzd4I46zpL1Y9h80yOfpwgzuuODNt8LPTfjnrNwOR-2BaBPvyn5p4skwF4-2B5A-2F1HgevFcXN2kX6SJa5QZuuaK-2FYGYnKL0QqmoHF5mjZTGWhKDvLFi8q1aD3f-2B4Vt5KfjnVFGs6p3ORXQ86WL-2BykHRnwh98XqlqOdZ4XOVj2tQQd6Mly5sQh4-2Fkcj9PHCHpN7FSoOyp4QWa8hoHqZdRWOKQP1s0Db8VRWU3NBr4BUQZihZ2MlV82QOUGoAyRaY8mfVBOIjD3uZGXMDForzVDWOW-2F3lp-2F4GuN959DE7uC0WSaDarVhZsXGHvmNRK5Yavbl9J1yFsxx9h-2Bno3vceqfbFqU51bWnf-2FSsc9h-2FHSyr8aNp0DFHzTr0XKfH7h4LAMQn0jbvR8Hx3yJAsiXZaGu3-2FKI6o6npI3AeK9ZqO8KcTCdDuIAib-2BEbDHaQ8g15HeyVr8uUmYxTHHlV0c5NwPxa2RpBd-2FVmhsOqHkam1MzeLgg0KzOIOA-2FG9BvXaJrLqq4PUZO22ujSjE1OhuNmL9-2FTlaFBEwtRDh1SFH7JEs9iQdwt2YNicNV-2BZ2YiRo5zMRhdQsovqqHoK8SbKnVQKlhClxyDBYH0j3R-2FsgePT0O8JJ88oi0r5lncXIvLj-2B2-2Bw7QKBHx-2FibyKXV1bbCHH4tHdiWn-2BRW14gjrEaGaacokd8WB9LLqaR6H0ZHadIfypEsW-2Fc-2B9olcgRkX8Szr-2FqydOd3l60CBeSdEJY7ut-2Ftfl20ED-2B3-2FNDLgNnhdHMQo9-2FO74aMAOqwQdHigQjScry0sEQf5XI4bGcyhrBji4LfuhvV4eETsnzzDSwgMCy2mdh1zVKMSI49LnQY8USIc7KeDO7IYnTgBP-2Bj2LB4Dm2q2BM-2BkqdTUJnht-2BHkezU02oS3X1GBP9D2npvGbnT9kdw-2FCG74MY4nMd-2FLo8DXDLaY1Gbedjd7civ-2FEscOQiV0Y1aMl9AbhcO-2F4aADHmJ1oUF21-2BoPK-2Be-2FvS7hLwFi-2FabbcsQXTe-2BWomTunMPPV2AIcC-2BhoKB8utrROYFseZ5NLcBapo9NZ-2Bv8WuneUnCis4MXwD-2BGBMJ-2FMvvaZTXVas3s7ObxkRLSvoP110TUoSPIUsq8OB6GSaLXxb2puXo84XJTP9e3qWyRm1-2BnnPrvh5L-2F0HqkY8i5mCD3V57ZqVciOfabaef7pQGsYocRtbBTgfs2NS8cyh8N0vmKmB1-2Fa-2FWE1ZzSSVEHCGwuzbCcWYpzcQ1ZGR6TdeqRBfqsjWQdOdzOTjEdhrAwQgW25PLADOZ5pijTTzzzLZkyQrXEBlngbS3NLlKbn2EJ2fVH
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باال، قسمتی که با دایره قرمز رنگ مشخص شده است، بهترین حدس در مورد در تصویر 
تصویری است که براساس آن جستجو کرده ایم و همانگونه که مشاهده می کنید، این تصویر 
به مصر مربوط است و خب برای اطالعات بیشتر تنها کافی است که در بین نتایج کمی گشت 

ر مورد این امکان جالب گوگل بد نباشد که شما به کمک و گذار کنیم.شاید گفتن این نکته د
این امکان می توانید بسیاری از تصاویر جعلی که به صورت روزانه بر روی اینترنت منتشر می 

شوند را تشخیص دهید. مثال اگر زمانی تصویری از یک حادثه را مشاهده کردید که در جای 
جستجوی آن تصویر در گوگل می توانید درستی یا دیگری در مورد آن نخوانده اید، به راحتی با 

 جعلی بودن آن را کشف کنید.

در نهایت باید بگوییم که برای استفاده از این امکان جستجوگر گوگل، باید مرورگر شما کروم، 
یا باالتر باشد. عالوه بر این، به  ۵یا باالتر و سافاری  ۱یا باالتر، اینترنت اکسپلورر  ۳فایرفاکس 

می  Google Gogglesلیکیشن گوگل در گوشی های هوشمند و استفاده از گزینه کمک اپ
توانید از جستجو براساس تصویر در آیفون یا گوشی اندروید خود استفاده کنید. در تبلت ها، از 
طریق مرورگر نمی توانید از این امکان استفاده کنید، اما به کمک اپلیکیشن گوگل می توانید 

 ید.از آن استفاده کن

http://hiprogram.ir/
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 Search) امکانات جذاب جستجو گوگل -درس دوازده

Feature) 

 

در درس دهم با کاربرد اپراتورهای مختلف در گوگل آشنا شدید و اینکه چگونه می توانید به 
کمک این اپراتورها به آنچه به دنبالش هستید، سریع تر و راحت تر برسید. اما آنچه که باید 
بدانید، اپراتورها تنها بخشی از امکانات جذاب و جالب گوگل برای جستجو هستند و گوگل 

دارد که شما به کمک آن می توانید پاسخ بسیاری از سواالت  Search Featureنام بخشی با 
ین درس در مورد بخش کوچکی و کوئری هایی که در گوگل وارد می کنید را دریافت کنید.در ا

از این امکانات صحبت می کنیم و کشف و استفاده از باقی امکانات را بر عهده خود شما می 
گذاریم. اما قبل از هر چیزی، باید بدانید که این امکانات به زبان انگلیسی در دسترس هستند 

 استفاده کنید. گوگل انگلیسیو به همین دلیل به شما پیشنهاد می کنیم که از 

 پیدا کردن پایتخت کشورهای مختلف 

( هستید. برای پیدا کردن Mongoliaفرض کنید که شما به دنبال پایتخت کشور مغولستان )
 صفحه ویکی پدیای این کشورپایتخت این کشور دو راه حل دارید: راه حل اول آن است که به 

غولستان را پیدا کنید و راه حل دوم که بسیار ساده مراجعه کنید و از طریق آن نام پایتخت م
 است، استفاده از گوگل است.

{ را در گوگل وارد کنید، گوگل به شما نام پایتخت capital of Mongoliaاگر شما عبارت }
 ( است را نشان می دهد، بسیار ساده است نه؟Ulaanbaatarمغولستان که اوالنباتور )
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 وضعیت آب و هوای شهرهای مختلف

 از یکاگر زمانی به دنبال وضعیت آب و هوای یک شهر در دنیا بودید، گوگل پاسخ آن را در کمتر 
ثانیه به شما می دهد! برای اینکه از وضعیت آب و هوا در شهرهای مختلف آگاه شوید، تنها 

(، نام آن شهر را بیاورید. مثال اگر می Weatherکافی است که در ادامه واژه آب و هوا )
{ را weather Mashhadخواهید وضعیت آب و هوای مشهد را بدانید، تنها کافی است }

 بنویسید:

 

 

  

 

 ساعت در کشورهای مختلف

نید ساعت در یک کشور چند است، گوگل این کار را به اگر زمانی به دنبال این بودید که بدا
راحتی برای شما انجام می دهد. برای اطالع از ساعت کشور مورد نظرتان، تنها کافی است 

، نام کشور مورد نظر را وارد کنید. مثال در تصویر زیر ساعت در کشور time inکه بعد از عبارت 
 {time in Nigeriaنیجریه نشان داده شده است: }
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 تبدیل واحدها به یکدیگر

اگر شما دانشجوی رشته مهندسی باشید و یا اینکه فیزیک دوران دبیرستان را به یاد داشته 
باشید، یکی از مواردی که همیشه به عنوان سوال از دانشجویان یا دانش آموزان پرسیده می 

شود، تبدیل واحدهای مختلف به یکدیگر است. مثال تبدیل کیلوگرم به گرم یا اینچ به سانتی 
 . متر و... 

 

شما به کمک گوگل می توانید به راحتی واحدهای مختلف را به یکدیگر تبدیل کنید. برای این 
{. براساس این فرمول، number units in unitsکار باید از این فرمول کلی استفاده کنید: }

( را numberبرای تبدیل یک واحد به واحد دیگر، باید ابتدا عددی که می خواهید تبدیل کنید )
( را تایپ کنید و در نهایت نیز واحدی که می خواهید آن عدد unitsارد کنید. سپس واحد عدد )و

 تبدیل شود را وارد کنید.

 

اینچ را به سانتی متر تبدیل کنیم، تنها کافی است در گوگل  ۸۸۲به عنوان مثال اگر بخواهیم 
 {inches in cm 001جستجو کنیم: }
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درجه فارنهایت، چند سانتی گراد است، تنها کافی است که  ۸۱۱و یا اگر بخواهیم بدانیم 
{011f in c:را در گوگل جستجو کنیم } 

 

اال که یک واحد را به واحد دیگری تبدیل کردیم، جعبه ای در باالی اگر دقت کنید، در دو تصویر ب
نوشته  Temperatureو در مثال دوم  Lengthپاسخ تبدیل ها وجود دارد که در مثال اول در آن 

شده است. با کلیک بر روی این جعبه شما گزینه های مختلفی را مشاهده می کنید که با 
تلف را به یکدیگر تبدیل کنید. در تصویر زیر شما لیست انتخاب آنها می توانید واحدهای مخ

 کاملی از این گزینه ها را مشاهده می کنید:
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 محاسبات ریاضی 

یکی از امکانات جذاب گوگل آن است که به راحتی می توان از جعبه جستجو به عنوان یک 
کنید آن است  ماشین حساب حرفه ای استفاده کرد! و نکته ای که نباید در این مورد فراموش

که گوگل قادر است محاسبات پیچیده ریاضی شما را به راحتی انجام دهد. برای درک بهتر، 
 بگذارید دو مثال بزنیم:

را بدانیم. برای این کار  ۳به اضافه  ۴.۵ضربدر  ۸۲۱فرض کنید که می خواهید حاصل  :۱مثال 
 {3+5.4*011تنها کافی است که در جعبه جستجوی گوگل تایپ کنیم: }
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است،  ۵۴۳ثانیه پاسخ این محاسبه را که  ۸همانگونه که مشاهده می کنید، گوگل زیر 
ست. عالوه بر آن می بینید که به راحتی و به کمک صفحه ماشین حسابی محاسبه کرده ا

که در جستجوگر گوگل فعال شده است، می توانید از ماشین حساب مجازی گوگل لذت 
 ببرید.

( هستید. برای رسم این کار تنها 2x+14)sinفرض کنید که به دنبال رسم نمودار  :۲مثال 
 {sin(2x+14)جستجوی گوگل وارد کنید: }کافی است که این معادله را در جعبه 

 

صدم ثانیه این نمودار را برای شما رسم کرده  ۸۲همانگونه که مشاهده می کنید، گوگل در 
  است!

بگذارید در ادامه همین مثال، معادله نمودار را کمی پیچیده تر کنیم و بخواهیم که نمودار 
sin(2x+14)+cos(x^2-2{ را رسم کنیم. با وارد کرد )sin(2x+14)+cos(x^2-2) در جعبه }

 جستجو، نمودار حاصل به راحتی رسم می شود:
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http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOpByKKGOz2QsoJAf-2BgLmAGoBl7KfljHnG3PXuWtscTAffeSu5DzIWvLPJjUh73TLOVNnp1PzmsSw61C9cMg0eba771e2uok1QwIivjxzFiHFhBzFadatAAfOcIHHRo9KjSSrXf8bhHl4Foa84Mil1N-2BqL8GQKmqvc7EwNOweXh-2FOCoLOorV-2BpmZKlWxVzdCA8uUTT8ETkH4czf512nEcm-2F5W7936pzXUel-2BnoTs3XEnrFETra3Oi-2BjfkWjabEO855jDwjbgHmzP9E4y47vY-2BQonzVV5TOF8pV-2FVPR3yDS5lkYsfgDe8WNYzVQMMwBhFziTKkon-2Fgke638DfsuKoGPQZP7ZWvWLf2dHlM55jWnHs0Bf74bpg8cDVbxowZEi-2BKGg-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqSrG606TMTV3lzAKr6-2FfpzRKP4y51TD6ZMPIlL-2BKxnLzi88zV-2Bozl1-2FPfuxHC0Q7okH6DWjBPFu-2F-2FeHgzRb24IAP0PtQcEogPUDmqZE0LVcFIETjnrTT9u0IOKQ-2B9StC172-2F2xTJDxjw-2BayI0z0Qj8vSydjwU278TDBBiLFZt7VQ-3D-3D
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احتمال زیاد شما به قدرت محاسباتی جستجوگر گوگل پی برده اید و اینکه با این دو مثال، به 
به کمک جعبه جستجوگر گوگل به راحتی و در کمتر از یک ثانیه می توانید نمودار بکشید، 

 محاسبات ریاضی انجام دهید و... .

  

 

همانطور که در ابتدای این درس گفتیم، مثال های باال تنها بخش کوچکی از امکانات مختلف 
ت کامل این امکانات یا همان می توانید لیس این آدرسگوگل هستند که با مراجعه به 

Search Feature  را مشاهده کنید. دقت کنید که برخی از امکاناتSearch Feature  برای ایران
کاربرد ندارند و یا اینکه تنها به زبان انگلیسی در دسترس اند. عالوه بر این، این امکانات از 

 طریق گوشی تلفن و تبلت ها نیز در دسترس هستند.

 

 

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOuJ-2BDd2xN7fCffLy2qBkxLeGggdHnUo-2B2Qmol5-2BBLYFn_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqSrG606TMTV3lzAKr6-2FfpzL0LD2vMp5tTlFxQ6GIKiubwgm6RBs7wFXKOR0-2BF-2BnZAc-2FiG06qvENbzcG-2Bsbr3B8mypCq9tplQDiK33-2FiMw5NIK0jH8fSnLhXLkLHPP9ImA9P9jgAu1Jk7LlGDGKdFeotYOXxSvi-2FU3ENkyJ9WW9UA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOuJ-2BDd2xN7fCffLy2qBkxLeGggdHnUo-2B2Qmol5-2BBLYFn_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxqSrG606TMTV3lzAKr6-2FfpzL0LD2vMp5tTlFxQ6GIKiubwgm6RBs7wFXKOR0-2BF-2BnZAc-2FiG06qvENbzcG-2Bsbr3B8mypCq9tplQDiK33-2FiMw5NIK0jH8fSnLhXLkLHPP9ImA9P9jgAu1Jk7LlGDGKdFeotYOXxSvi-2FU3ENkyJ9WW9UA-3D-3D
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 جستجو براساس زمان -دهمدرس سیز

 

قبال در مورد نوار زیر جعبه جستجوی گوگل صحبت کردیم و اینکه هر یک از بخش های این 
ابزارهای »بخش چه کارکردی دارند. اما در مورد آنچه که صحبت نکردیم، بخشی به نام 

است که به کمک این بخش شما می توانید نتایج جستجوی خود (« Search toolsجستجو )
را براساس زمان سفارشی کنید. به عنوان مثال می توانید تعیین کنید که تنها نتایجی که در 

 یک ماه گذشته وجود دارند را مشاهده کنید و یا در یک دامنه تاریخی مشخص.

برای استفاده از این امکان، تنها کافی است که از طریق نوار زیر جعبه جستجوی گوگل بر 
 کلیک کنید.« Search toolsا ابزارهای جستجوی ی»روی 

 

 

با کلیک کردن بر روی این گزینه، تمامی گزینه های ابزارهای جستجو در دسترس شما قرار 
 می گیرند که به کمک آنها می توانید نتایج جستجوی خود را براساس تاریخ فیلتر کنید:

http://hiprogram.ir/
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قرار می دهد و به  تصویر باال، تمامی گزینه هایی است که ابزارهای جستجوی در اختیار شما
انتخاب شده است و به معنی نمایش دادن تمام « همه زمان ها»صورت پیش فرض، گزینه 

 نتایج مرتبط فارغ از زمان انتشار آنهاست.

برای درک بهتر چگونگی کارکرد فیلتر کردن نتایج جستجو براساس تاریخ، بد نیست که چند 
ملی فوتبال ایران در سال گذشته هستید. برای مثال بزنیم. فرض کنید که به دنبال نتایج تیم 

{ را در گوگل جستجو کنید و سپس از نتایج تیم ملی فوتبال ایراناین کار تنها کافی است که }
 طریق ابزارهای جستجو، سال گذشته را انتخاب کنید:

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1AA-2BbYk-2BVxLcOixmjqqKPoccrj3dWqCa8ICEqtHQ570YbzDYX99gJGPCrH03pZ2SjwbMvgtFV2pIqqxCEF7XdzhXk9lCsC6G3w58lYt4L7DeoMBQCTTUEqxZM-2F8EewG2pKIfkdbHTCDcvgAHJqUd6ptgMb-2BM4-2BNttTcb-2F2DfNNHrybfKoerhct4uIw6uCXwFzx2jJMcyZY4BOy0n5Bt0WcAa9Em38gdtvm8W02Uv-2BLIdnYk8BI1nzN61j5SEql0WdQbxy0xVmrukOrUQPv7shtwZ2jiKP-2BeYLWCJl9q8vBjJQcRyEVI63zXBJmdFWdgN1u6C4HQhVHU8xTFzy9mhIrMPC-2BfPR7eBXW6Uss8TEsb5XI-2BP-2F-2FNtiXVzdLJB8a4tShYS2MJMkp-2FknCFAihIRUstjxIVSvF2VAIC4N449z-2Bw4UL8kKq8ZPDz7q0VOQvTQpMQ-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrb-2BtIMZcHeEGkiS2nTRWW8ObV5jmvfD4lePpAnJzZnLmW25Z9pmwO2ungCJuad6CoZp-2FiDbiDmZ3IGrYrfWohivW3F3mNqnskADt5KhqPeTEQ7jpEy-2FcitVM0biyLpRurQBrhHHqSqOc4fi4xfykaGDozffP6dOhSb7prw9u0c0A-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1AA-2BbYk-2BVxLcOixmjqqKPoccrj3dWqCa8ICEqtHQ570YbzDYX99gJGPCrH03pZ2SjwbMvgtFV2pIqqxCEF7XdzhXk9lCsC6G3w58lYt4L7DeoMBQCTTUEqxZM-2F8EewG2pKIfkdbHTCDcvgAHJqUd6ptgMb-2BM4-2BNttTcb-2F2DfNNHrybfKoerhct4uIw6uCXwFzx2jJMcyZY4BOy0n5Bt0WcAa9Em38gdtvm8W02Uv-2BLIdnYk8BI1nzN61j5SEql0WdQbxy0xVmrukOrUQPv7shtwZ2jiKP-2BeYLWCJl9q8vBjJQcRyEVI63zXBJmdFWdgN1u6C4HQhVHU8xTFzy9mhIrMPC-2BfPR7eBXW6Uss8TEsb5XI-2BP-2F-2FNtiXVzdLJB8a4tShYS2MJMkp-2FknCFAihIRUstjxIVSvF2VAIC4N449z-2Bw4UL8kKq8ZPDz7q0VOQvTQpMQ-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrb-2BtIMZcHeEGkiS2nTRWW8ObV5jmvfD4lePpAnJzZnLmW25Z9pmwO2ungCJuad6CoZp-2FiDbiDmZ3IGrYrfWohivW3F3mNqnskADt5KhqPeTEQ7jpEy-2FcitVM0biyLpRurQBrhHHqSqOc4fi4xfykaGDozffP6dOhSb7prw9u0c0A-3D-3D
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بدانید؛ برای این کار تنها  ۲۱۸۲تیم ملی فوتبال ایران را در سال  اگر هم بخواهید که نتایج
 ، دامنه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید:«محدوده دلخواه»کافی است که از طریق گزینه 

 

کلیک کنید تا نتیجه حاصل « رفتن»پس از پر کردن محدوده زمانی دلخواه، بر روی دکمه 
 ۲۱۸۲}نتایج تیم ملی فوتبال ایران{ در سال   اده شود:براساس آن محدود زمانی نمایش د

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1AA-2BbYk-2BVxLcOixmjqqKPoccrj3dWqCa8ICEqtHQ570YbzDYX99gJGPCrH03pZ2SjwbMvgtFV2pIqqxCEF7XdzhXk9lCsC6G3w58lYt4L7DeoMBQCTTUEqxZM-2F8EewG2pKIfkdbHTCDcvgAHJqUd6ptgMb-2BM4-2BNttTcb-2F2DfNNHrybfKoerhct4uIw6uCXwFzx1BJyvn6IJ2DgCPF2lj0-2Ffnun0ScDXfaXs64AAbrhtmvxmrzU4DK4DPCqU4SY3RRloJwyuwaJRnPgjArh6GHUa9FgTkFwaTfzqWBXfDv0Ks6g9IsPPvXQzpdAafXD-2F16-2BGagb1mB85YtHwS2xv4TZSn781idKph2izF3O-2FOb5MRnmqNROHAUl8kp5n3E-2FB-2BSVmjBVZb-2B0FnPUrNIO1xw2nNUhgnWp-2FIDus2vm4DxAuXCg019QFHqR9iVWbUDrcJeR1XQbtakqAUr0Vr92V4mWwId91fHLn2Gkt-2FHhyEXmtW-2B7hJbSCihJ8R3x3tykD7KHRbsuyiGUgSWzRygdNQj6zet-2FUqN9-2B-2Ft1GXexv6DnC-2BbwNFIiQUg5mGR00Qn0fgtOBkAT0OAEiZuv32-2FowM3o6I_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrb-2BtIMZcHeEGkiS2nTRWW8KYiiUfeG7iXb9lByDeb4BwlVrSi4fdrCdGk8qw3VuM0DZdd10T6mRdks-2F1tkSV5tqZhBSiuCoR4yjwbUoW-2FbGtdjbCzxTD-2FI8hiY9XJfTNMk8VMXeheW7Q16d-2FcDtRRmTBrYhgoLEbcx5Jpn8EoE4w-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1AA-2BbYk-2BVxLcOixmjqqKPoccrj3dWqCa8ICEqtHQ570YbzDYX99gJGPCrH03pZ2SjwbMvgtFV2pIqqxCEF7XdzhXk9lCsC6G3w58lYt4L7DeoMBQCTTUEqxZM-2F8EewG2pKIfkdbHTCDcvgAHJqUd6ptgMb-2BM4-2BNttTcb-2F2DfNNHrybfKoerhct4uIw6uCXwFzx1BJyvn6IJ2DgCPF2lj0-2Ffnun0ScDXfaXs64AAbrhtmvxmrzU4DK4DPCqU4SY3RRloJwyuwaJRnPgjArh6GHUa9FgTkFwaTfzqWBXfDv0Ks6g9IsPPvXQzpdAafXD-2F16-2BGagb1mB85YtHwS2xv4TZSn781idKph2izF3O-2FOb5MRnmqNROHAUl8kp5n3E-2FB-2BSVmjBVZb-2B0FnPUrNIO1xw2nNUhgnWp-2FIDus2vm4DxAuXCg019QFHqR9iVWbUDrcJeR1XQbtakqAUr0Vr92V4mWwId91fHLn2Gkt-2FHhyEXmtW-2B7hJbSCihJ8R3x3tykD7KHRbsuyiGUgSWzRygdNQj6zet-2FUqN9-2B-2Ft1GXexv6DnC-2BbwNFIiQUg5mGR00Qn0fgtOBkAT0OAEiZuv32-2FowM3o6I_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrb-2BtIMZcHeEGkiS2nTRWW8KYiiUfeG7iXb9lByDeb4BwlVrSi4fdrCdGk8qw3VuM0DZdd10T6mRdks-2F1tkSV5tqZhBSiuCoR4yjwbUoW-2FbGtdjbCzxTD-2FI8hiY9XJfTNMk8VMXeheW7Q16d-2FcDtRRmTBrYhgoLEbcx5Jpn8EoE4w-3D-3D
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همانگونه که مشاهده کردید، به راحتی و به کمک ابزارهای جستجو می توانید نتایج 
 جستجوی خود را سفارشی و براساس تاریخ مرتب کنید.

دقت کنید که در زمان وارد کردن محدوده زمانی، اعداد را به صورت انگلیسی وارد  :۱نکته 
 کنید.

داده شده در تصاویر باال دقیق نیستند و هدف دقت کنید که نتایج جستجوهای نشان  :۲نکته 
 از مثال باال تنها نشان دادن کاربرد فیلتر کردن نتایج جستجو براساس تاریخ بوده است.

این امکان در بخش های مختلف گوگل مانند تصاویر، ویدئوها، وبالگ ها و... نیز در  :۳نکته 
 دسترس است.

 دسترس نیست. این امکان در مرورگر تبلت ها در :۴نکته 

 

 

 

 

 

 

 ترجمه نتایج جستجو در گوگل -درس چهاردهم

 

در درس گذشته در مورد نوار زیر جعبه جستجو و چگونگی فیلتر کردن نتایج جستجو در گوگل 
براساس تاریخ صحبت کردیم. در این درس می خواهیم با شما در مورد ترجمه نتایج گوگل از 

یک زبان به زبان دیگر صحبت کنیم. اما قبل از آن بد نیست که در مورد سرویس جذاب و 
 کمی صحبت کنیم. Google Translateمترجم گوگل یا همان کاربردی 

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=eIhVnLvmMLrg6OBctctQcQZ9yBh1m-2FjWmyWlhextP2WYiZT64bBrRZdaMSc673oG_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxos4b6sgeolvKIz2gwS1a2r-2BaHAtBG9PasGrQvhJotJNt0zyqpq3zQCoNJWDjzNWAOnLi-2FVa7UJASmXZTxhvIJzS326mzPlFwORmly0q97pDujx14NIBgdVxGBovrZcDRS1ygmVZJU4c0uMrxqgUqVo2R9Qr-2BJLiRJQEKa0-2FKlWqw-3D-3D
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به احتمال زیاد نام مترجم گوگل را شنیده اید، سرویسی رایگان که به کمک آن می توانید 
واژه، عبارت و یا صفحه وبی را از یک زبان به زبان دیگری ترجمه کنید. به عنوان مثال شما به 

 فرانسوییا  انگلیسیرا از فارسی به « آموزش راه دور»کمک این سرویس می توانید عبارت 
 ترجمه کنید.

 

 

 

ژگی جالبی را به جستجوگر خود اضافه کرده است که هدف از گوگل به کمک این سرویس وی
 این درس، صحبت کردن در مورد این ویژگی است.

 

در درس قبل در مورد نوار زیر جعبه جستجوی گوگل صحبت کردیم و گفتیم که به کمک 
ابزارهای جستجو می توانید نتایج جستجوی خود را براساس تاریخ فیلتر کنید. حاال اگر کمی 

مشاهده می « صفحات خارجی ترجمه شده»کنید، در همین ستون گزینه ای با نام  دقت
 کنید که به کمک آن می توانید در میان نتایج گوگل در زبان های دیگر جستجو کنید.

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=eIhVnLvmMLrg6OBctctQcQZ9yBh1m-2FjWmyWlhextP2XnkrWSxir-2BIXTnBkkpfldwHOKs-2BosqNhQabE-2B9nfmJEya1xLE7QHpdJ2kfnE6LrF0TL8tGfPK3-2Bejw2TxRTuslsHVzAhudUInWDXb5rP-2BGpSe-2FUMFZVE4IShhAFoR8ohs-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxos4b6sgeolvKIz2gwS1a2r-2BUiGYnRNDrd-2BkmWc9cLpc0cAKBhia2MKzvqSfQZS3cNGO5gybjkwlWRcFmngxv0jatHVk2JMX-2ByeXbGiPX5OmPZSRGKoDacy964ur9t0eAE8-2BZddw6eOlcqkV2COcXK9wlBXb4pTWu1kPi2v0FL-2BDg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=eIhVnLvmMLrg6OBctctQcQZ9yBh1m-2FjWmyWlhextP2XnkrWSxir-2BIXTnBkkpfldwHOKs-2BosqNhQabE-2B9nfmJEya1xLE7QHpdJ2kfnE6LrF0TL8tGfPK3-2Bejw2TxRTuslsHVzAhudUInWDXb5rP-2BGpSe-2FUMFZVE4IShhAFoR8ohs-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxos4b6sgeolvKIz2gwS1a2r-2BUiGYnRNDrd-2BkmWc9cLpc0cAKBhia2MKzvqSfQZS3cNGO5gybjkwlWRcFmngxv0jatHVk2JMX-2ByeXbGiPX5OmPZSRGKoDacy964ur9t0eAE8-2BZddw6eOlcqkV2COcXK9wlBXb4pTWu1kPi2v0FL-2BDg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=eIhVnLvmMLrg6OBctctQcQZ9yBh1m-2FjWmyWlhextP2VM-2F2NW788zf-2FktjIOu7FFrciKSZAE-2F-2BkcVtkqUyIxZRQp7bcFTXi9AjBaLcfKapk3TPpxAb3YE8RBA-2BjBf1GGtjqd9OBPEPT3CDkoi7j8qnq7pMfqOz6YRT0i2dA1iHME-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxos4b6sgeolvKIz2gwS1a2rnB6lXzRkG0-2BQEH8WJO15aeTojv1bY-2F2ohJ9ipjrASfc975qqaK-2BeLZf-2B9okVAGQVxe-2FZuoLnASrBjXq7tFYcrV8-2BzPk06KKnTgsSFxc-2BoJVf7Pwz1ttgaq-2Fi-2BiuMTgswYWJiFqxtnj4hbskhoYCFag-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=eIhVnLvmMLrg6OBctctQcQZ9yBh1m-2FjWmyWlhextP2VM-2F2NW788zf-2FktjIOu7FFrciKSZAE-2F-2BkcVtkqUyIxZRQp7bcFTXi9AjBaLcfKapk3TPpxAb3YE8RBA-2BjBf1GGtjqd9OBPEPT3CDkoi7j8qnq7pMfqOz6YRT0i2dA1iHME-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxos4b6sgeolvKIz2gwS1a2rnB6lXzRkG0-2BQEH8WJO15aeTojv1bY-2F2ohJ9ipjrASfc975qqaK-2BeLZf-2B9okVAGQVxe-2FZuoLnASrBjXq7tFYcrV8-2BzPk06KKnTgsSFxc-2BoJVf7Pwz1ttgaq-2Fi-2BiuMTgswYWJiFqxtnj4hbskhoYCFag-3D-3D
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{ را ورومنطقه یبرای درک کاربرد این گزینه، بد نیست که مثالی بزنیم. فرض کنید که در گوگل }
 گوگل به ما نتایج زیر را نشان داده است: جستجو کرده ایم و

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1ABlai5Be3OL9MiENFmmoafEPcPiXMQtPAckBf96YDR5pDSc2U4pP7bhOvShwmV1swNrnhYtnTj8tJ-2FD2fws6nB3kAdh5F6L4PM8hUvjuZhgXsOxW5ziBWz6sKzXqYQaxKQhkZfWluDnIKvWJl-2BrJcutd47PaWamjpzkEQhahGAGjeU16zkZXapO-2FQneW1ex-2B5JjubphurAqABayYVSiEiNCIEgLRVIvWD-2FXodAeNegozaOcXBIQofTdPUf2oWOHSm58DTphScJdpzRRTa3G7dKkI3dueZAXwknVzKk2Kmm4J-2FR9iWwUeLaH3A0YulXDAy-2F8zZ0hBZBui7vl5qSEf8ST4Eg-2BvhwaFTAIwSVUqHarscSj0KxOqHZbwVsTLI2iHVS4hVsmbXIKfaXhRLVFUUlG_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxos4b6sgeolvKIz2gwS1a2rPItMcfVxqTS-2BS1deYYyL2OgrHIdpWmAA4WB7LUD5NdNyVCA-2BiYF7au3fg28OL8oVc398AKnYqhULAU1KzaOOAwlCowPzKnx-2B3PNsGIVVjPIB-2FYL8bw3QcPLtdGD3Zzx-2B0cFczV8d80dQB7r-2B7dvxow-3D-3D
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همانگونه که مشاهده می کنید، گوگل تنها صفحاتی که به زبان فارسی بوده اند را نمایش 
داده است. اما شاید شما عالقه داشته باشید که در مورد منطقه یورو در میان صفحاتی به 

نید. برای اینکه به این هدف خود زبان های دیگر مانند انگلیسی، عربی و یا یونانی جستجو ک
برسید، تنها کافی است از نوار زیر جعبه جستجوی گوگل بر روی ابزارهای جستجو کلیک کنید 

 را انتخاب کنیم:« صفحات خارجی ترجمه شده»و همانطوری که در باال گفتیم، گزینه 

 

 

 

 «صفحات خارجی ترجمه شده»تصویر باال، وضعیتی است که شما پس از کلیک کردن بر روی 
که هم اکنون گوگل  نتایجیمشاهده خواهید کرد. براساس آنچه در کادر قرمز رنگ وجود دارد، 

نشان می دهد، شامل زبان های انگلیسی و عربی است. حاال اگر بخواهیم زبان یونانی را 
افزودن »ریق گزینه اضافه و زبان انگلیسی و عربی را حذف کنیم، تنها کافی است که از ط

 ، زبان یونانی را انتخاب کنیم:«زبان

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1ACy7VDxY97ngaADbl6n4JEO7llzUlj4DVbzsMVbr-2FNxyTjgvVEGm7hLRcstZp-2F4uLf8nGFrx3z1FDX8N0qTHkFDwojEpatGXQ7sXRInu3F-2B0yzTFMv6cijn5fF7ROEncOO6E4JvZV7pQF9Za1Nj3hEh18gyolsajFlWDizQD19qpCp9BfVE4mIQlR-2BWiwRF1T4OyFIRPgfSCyKUcjo-2BV2U5y3skhRDqiknIOSZXrzVLGH-2F-2FjHxjwiFVFk3NHF00EDNQSqRsJ9yFUkAdAuj2gDIS-2F7O2mcI-2FpdBcWBh-2Fzo5HM5mqT-2B-2FMqybMB7-2BJcjiecXvMQvO1wB1lXHsV6yEgxT7h_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxos4b6sgeolvKIz2gwS1a2rNBMSQ2mHx9f0MQRCGKaErxwgPLqRHKxlfe-2BSos2lxUnK3qPSIU-2ByVxsexJYfMPCcnL-2BY1fJkesYIDSH-2B-2Fs1IjFeHYw8Lspy4bW-2B3W3LOx9UXOMCtuHLaqm-2F5StrQKhlfV0t1-2Fqwo5Zhu0ZGXTVrAPA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1ACy7VDxY97ngaADbl6n4JEO7llzUlj4DVbzsMVbr-2FNxyTjgvVEGm7hLRcstZp-2F4uLf8nGFrx3z1FDX8N0qTHkFDwojEpatGXQ7sXRInu3F-2B0yzTFMv6cijn5fF7ROEncOO6E4JvZV7pQF9Za1Nj3hEh18gyolsajFlWDizQD19qpCp9BfVE4mIQlR-2BWiwRF1T4OyFIRPgfSCyKUcjo-2BV2U5y3skhRDqiknIOSZXrzVLGH-2F-2FjHxjwiFVFk3NHF00EDNQSqRsJ9yFUkAdAuj2gDIS-2F7O2mcI-2FpdBcWBh-2Fzo5HM5mqT-2B-2FMqybMB7-2BJcjiecXvMQvO1wB1lXHsV6yEgxT7h_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxos4b6sgeolvKIz2gwS1a2rNBMSQ2mHx9f0MQRCGKaErxwgPLqRHKxlfe-2BSos2lxUnK3qPSIU-2ByVxsexJYfMPCcnL-2BY1fJkesYIDSH-2B-2Fs1IjFeHYw8Lspy4bW-2B3W3LOx9UXOMCtuHLaqm-2F5StrQKhlfV0t1-2Fqwo5Zhu0ZGXTVrAPA-3D-3D
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و سپس برای حذف زبان های انگلیسی و عربی، بر روی عالمت ضربدر آبی رنگ در مقابل 
 مانند تصویر زیر مواجه خواهیم شد: نتایجیآنها کلیک کنیم که در نهایت با 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp-2BUDY4QSr-2BDJGPJZABQGBiyTtkSK499b1kxfPBqHcoOLlEkG1LkFO4v2RK2hWfhFk3JagV64gUm4LbgErOHQYSuPZTqkGEdvkU4JVG6OPNq4SFaP-2BFfXO1TtF0b7ky-2Fsmk49Rn5A0pvfFVjnY8XyZ-2B7Pw1j0mYcNitcpqR62Xfa3MS1a0HEkvJcE-2F-2Fp77O32zX8V-2Frn2zKNMvtmmcbZ8bvz09Eb3r0e-2BtfLbd6ghR5JYSlR-2FZlxl762H4aGfx4gYklmxMwXJvEbruiCdAXi6Gvj_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxos4b6sgeolvKIz2gwS1a2r-2FnCZuTO-2FOAfP-2B1ehbsH0BrBiicvvrYPGBL1w7BaEZfO34Aw5UHf7GuJp0mWR-2Fljvp6dVbbWUm6UfO4y9k5joyhjQaBWk8kjjrJGGISjAT-2BUvao20G1bnxeXpv8It3NOkrNxQ9ueMPupWOtYuUcQ0LA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzE6PVOkvP3W3SKFkLqqrp-2BUDY4QSr-2BDJGPJZABQGBiyTtkSK499b1kxfPBqHcoOLlEkG1LkFO4v2RK2hWfhFk3JagV64gUm4LbgErOHQYSuPZTqkGEdvkU4JVG6OPNq4SFaP-2BFfXO1TtF0b7ky-2Fsmk49Rn5A0pvfFVjnY8XyZ-2B7Pw1j0mYcNitcpqR62Xfa3MS1a0HEkvJcE-2F-2Fp77O32zX8V-2Frn2zKNMvtmmcbZ8bvz09Eb3r0e-2BtfLbd6ghR5JYSlR-2FZlxl762H4aGfx4gYklmxMwXJvEbruiCdAXi6Gvj_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxos4b6sgeolvKIz2gwS1a2r-2FnCZuTO-2FOAfP-2B1ehbsH0BrBiicvvrYPGBL1w7BaEZfO34Aw5UHf7GuJp0mWR-2Fljvp6dVbbWUm6UfO4y9k5joyhjQaBWk8kjjrJGGISjAT-2BUvao20G1bnxeXpv8It3NOkrNxQ9ueMPupWOtYuUcQ0LA-3D-3D
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همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید، گوگل تنها نتایجی که به زبان یونانی هستند را 
 نمایش داده است و خبری از زبان های انگلیسی و عربی نیست.

امکانات جستجوگر گوگل را یاد گرفتید به گونه ای که هم  با مثال باال شما کاربرد یکی دیگر از
اکنون به کمک آن می توانید در میان صفحه های زبان های دیگر مانند چینی، ژاپنی، پرتغالی 
و... نیز گشت و گذار کنید و مطالب مورد نظر خود را پیدا کنید. تنها نکته ای که نباید فراموش 

رها دقیق نیست و در برخی موارد ممکن است که نتایج کنید آن است که مترجم گوگل آنقد
 نمایش داده شده به صورت نامفهوم و حتی خنده داری ترجمه شده باشند!

 

 

http://hiprogram.ir/
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 بررسی درستی نتایج جستجو -درس پانزدهم

 

تا اینجا شما با چگونگی استفاده از جستجوگر گوگل آشنا شدید و آموختید که چگونه می 
 ترفندهای مختلف آنچه را که می خواهید پیدا کنید.توانید به کمک گوگل و 

اما پیدا کردن آنچه به دنبالش هستید، یک بخش ماجراست و بررسی درستی نتایج جستجو 
بخش دیگری. این بدان معناست که شما ممکن است به سرعت به نتایجی مربوط به کوئری 

آن نتایج درست باشند! به همین ای که وارد کرده اید برسید، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که 
دلیل در این درس می خواهیم شما را با چند ترفند ساده اما کاربردی در مورد بررسی 

 درستی نتایج جستجو آشنا کنیم.

 

اولین موردی که برای بررسی  نتایج صفحه اول، تضمین کننده چیزی نیستند. -۱
ایج جستجو در صفحه اول به معنای درستی نتایج جستجو در گوگل باید بدانید آن است که نت

درست بود آنها نیست. این بدین معناست که اولین نتیجه در جستجوی شما به هیچ عنوان 
تضمین کننده درستی جستجو نیست و ممکن است نتیجه ای در صفحه چهارم، درست و 

 دقیق باشد.

 

چه پیدا کرده اید پس فراموش نکنید، که اولین صفحه نتایج جستجو به معنی معتبر بودن آن
 نیستند.

  

منظور از این جمله آن است که هر چه شما در مورد آنچه  بیشتر و بیشتر جستجو کنید. -۲
به دنبالش هستید، بیشتر جستجو کنید، احتمال درست بودن آنچه پیدا می کنید بیشتر می 

  شود.

 

 در میان کشور بریتانیا و فرانسه کانالی وجود داردبگذارید با یک مثال این مورد را توضیح دهیم. 
کانال »که هر یک از دو کشور آن را با نامی متفاوت صدا می کنند. در بریتانیا این کانال را 

"کانال می نامند. حاال اگر شما تنها نام }« کانال مانش»و در فرانسه آن را « انگلیس
 یجی مانند تصویر مواجه می شوید:{ را جستجو کنید با نتاانگلیس"

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=04fLu6qAC6UPIhwcAyyJp22XH3py60dQ8fc-2BFhum9bZC9K2LSunkKrInnhvCO6CxwWKlpZ2wf-2Fe107AiBwwgqDdKIr-2BnfIs-2BdkFNCYG1PvZeL976ieyKKnaoOzh7Zusm_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gCxNj5mAyJ64Qaeuo1mrHsYvLmRufXnzPS6Yga9xZDKPUIxUdvBtXQxRh-2BF8x71K28G9nKy8uXQFIxgdkQTL472jQvfDrIrSA0FqG7JxcbbhgvC20fH23l0NDO3RPP1wSP22YoU2DAvPljxuIRYzAOw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=04fLu6qAC6UPIhwcAyyJp22XH3py60dQ8fc-2BFhum9bZC9K2LSunkKrInnhvCO6CxwWKlpZ2wf-2Fe107AiBwwgqDdKIr-2BnfIs-2BdkFNCYG1PvZeL976ieyKKnaoOzh7Zusm_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gCxNj5mAyJ64Qaeuo1mrHsYvLmRufXnzPS6Yga9xZDKPUIxUdvBtXQxRh-2BF8x71K28G9nKy8uXQFIxgdkQTL472jQvfDrIrSA0FqG7JxcbbhgvC20fH23l0NDO3RPP1wSP22YoU2DAvPljxuIRYzAOw-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1ACIvEcPCgRX-2FIU2C-2B461CnQQGBFX2ppvre6TjcjPtChg4WjBSCAbNTzYW4fR1-2BS2sPgo8MSPaglrqLmI2dtsqdi7kRSrjEz-2FXILswbT9-2BwJtxsTfRr-2FXdzdWeEou9D7FHZmGcCZgPbKZqbOGUftXsD21lQhGRRet-2FoiamP2DiW8X4LMdAeS5TyfJ2Wuq11wt2l6nvQwVeVr0tKIzUONEUSG-2FArxYLDdhoR8m58tOFJ8EJjhKPxzzMKwuemEibyhX7g-2B06CRGevnWs42WN7J1g-2F7G-2Be-2Bw-2F4nSEIDuP7rj45PEFNS7Ej4c0uiSJ6zjV5Kbo8MamOcxX2fPTdzSnYGXTQkD6LoxWN2cHJESp9jJaJ89d-2B15zfQ4a2m2-2FaIbaamCwhswobPiBL-2FB6ZUlIrzbJY9ue7yqRqAmhzIfcFVb-2B9LLSXZ5OJEqILCaraECvgAFTc-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gUDLaeA7A59NrLrxqQnSD2OVwbWNZDXcQYRtBGhaq8EZT8hhQnbiyrv4up2q3ujqiJzvAbhzEenuIIwaZvnxMxHJH-2F4xiPLmwpq0mF4zcBIcPhd27z8JlIitFWWEmvoyFm31HoH5tHMRsNpz7AYJd5A-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1ACIvEcPCgRX-2FIU2C-2B461CnQQGBFX2ppvre6TjcjPtChg4WjBSCAbNTzYW4fR1-2BS2sPgo8MSPaglrqLmI2dtsqdi7kRSrjEz-2FXILswbT9-2BwJtxsTfRr-2FXdzdWeEou9D7FHZmGcCZgPbKZqbOGUftXsD21lQhGRRet-2FoiamP2DiW8X4LMdAeS5TyfJ2Wuq11wt2l6nvQwVeVr0tKIzUONEUSG-2FArxYLDdhoR8m58tOFJ8EJjhKPxzzMKwuemEibyhX7g-2B06CRGevnWs42WN7J1g-2F7G-2Be-2Bw-2F4nSEIDuP7rj45PEFNS7Ej4c0uiSJ6zjV5Kbo8MamOcxX2fPTdzSnYGXTQkD6LoxWN2cHJESp9jJaJ89d-2B15zfQ4a2m2-2FaIbaamCwhswobPiBL-2FB6ZUlIrzbJY9ue7yqRqAmhzIfcFVb-2B9LLSXZ5OJEqILCaraECvgAFTc-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gUDLaeA7A59NrLrxqQnSD2OVwbWNZDXcQYRtBGhaq8EZT8hhQnbiyrv4up2q3ujqiJzvAbhzEenuIIwaZvnxMxHJH-2F4xiPLmwpq0mF4zcBIcPhd27z8JlIitFWWEmvoyFm31HoH5tHMRsNpz7AYJd5A-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1ACIvEcPCgRX-2FIU2C-2B461CnQQGBFX2ppvre6TjcjPtChg4WjBSCAbNTzYW4fR1-2BS2sPgo8MSPaglrqLmI2dtsqdi7kRSrjEz-2FXILswbT9-2BwJtxsTfRr-2FXdzdWeEou9D7FHZmGcCZgPbKZqbOGUftXsD21lQhGRRet-2FoiamP2DiW8X4LMdAeS5TyfJ2Wuq11wt2l6nvQwVeVr0tKIzUONEUSG-2FArxYLDdhoR8m58tOFJ8EJjhKPxzzMKwuemEibyhX7g-2B06CRGevnWs42WN7J1g-2F7G-2Be-2Bw-2F4nSEIDuP7rj45PEFNS7Ej4c0uiSJ6zjV5Kbo8MamOcxX2fPTdzSnYGXTQkD6LoxWN2cHJESp9jJaJ89d-2B15zfQ4a2m2-2FaIbaamCwhswobPiBL-2FB6ZUlIrzbJY9ue7yqRqAmhzIfcFVb-2B9LLSXZ5OJEqILCaraECvgAFTc-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gUDLaeA7A59NrLrxqQnSD2OVwbWNZDXcQYRtBGhaq8EZT8hhQnbiyrv4up2q3ujqiJzvAbhzEenuIIwaZvnxMxHJH-2F4xiPLmwpq0mF4zcBIcPhd27z8JlIitFWWEmvoyFm31HoH5tHMRsNpz7AYJd5A-3D-3D
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 { را جستجو کنید، با نتایجی کامال متفاوت مواجه خواهید شد:"کانال مانش"اما اگر }

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1ACIvEcPCgRX-2FIU2C-2B461CnQQGBFX2ppvre6TjcjPtChg4WjBSCAbNTzYW4fR1-2BS2sM2jn-2F1-2F5Xkk41weW82oMsBp2Kxlzh-2BE2s8b-2FfbnNLYBJ5yv2XaU252xitMa3B5Aek1JnvznGrnBiD6NGoDsbDt-2BNLxt0dp68Hif237T3mmwzw-2BEqGeNuOsSPJxTz5lGka-2Bk6G54hbW3IhvQMm9Hp3niH-2FbBFIiv7yBcSV4BaZYYibNJw6V-2F9IpkRoURg7WR8yv4QtkT7MTSbdPi0sGPFgSws7yeqJNHueI0ytUVve54-2BTq0s68JmLBiIUWAb3u6QeqauwwOEo297s16xzIkaYJepOvidtTctJS0xk7usw0mj3jCUxSIyv49YsVT5YEADVrAP87wdr1kXgsOHXCwl2CGwCRz1aQY-2B7wzkQRVeuJCA-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1ggO2eyvWkXBH7roMYP4tCw-2Bp8n9jAG4lOoUn60XYrz383Ojo1OrGVbIr8vU-2BHVVdDaoS1HtHkdGQnVG-2B5sedmnYgRJ-2BMjp44RsIDCb9en7vZdvB55w61wSNXgSNug5lImfY7HIpNwdcu1WZPCACZjSA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOtLg1uXdyIoylWDlgiPs1ACIvEcPCgRX-2FIU2C-2B461CnQQGBFX2ppvre6TjcjPtChg4WjBSCAbNTzYW4fR1-2BS2sM2jn-2F1-2F5Xkk41weW82oMsBp2Kxlzh-2BE2s8b-2FfbnNLYBJ5yv2XaU252xitMa3B5Aek1JnvznGrnBiD6NGoDsbDt-2BNLxt0dp68Hif237T3mmwzw-2BEqGeNuOsSPJxTz5lGka-2Bk6G54hbW3IhvQMm9Hp3niH-2FbBFIiv7yBcSV4BaZYYibNJw6V-2F9IpkRoURg7WR8yv4QtkT7MTSbdPi0sGPFgSws7yeqJNHueI0ytUVve54-2BTq0s68JmLBiIUWAb3u6QeqauwwOEo297s16xzIkaYJepOvidtTctJS0xk7usw0mj3jCUxSIyv49YsVT5YEADVrAP87wdr1kXgsOHXCwl2CGwCRz1aQY-2B7wzkQRVeuJCA-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1ggO2eyvWkXBH7roMYP4tCw-2Bp8n9jAG4lOoUn60XYrz383Ojo1OrGVbIr8vU-2BHVVdDaoS1HtHkdGQnVG-2B5sedmnYgRJ-2BMjp44RsIDCb9en7vZdvB55w61wSNXgSNug5lImfY7HIpNwdcu1WZPCACZjSA-3D-3D
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به همین دلیل آنچه که باید به یاد داشته باشید آن است که در هنگام جستجو کردن به نام 
مکان، وسیله یا هر چیز دیگری توجه کنید و به کمک آن دقت و درستی های یکسان برای یک 

 جستجوی خود را بیش از پیش افزایش دهید.

  

این مورد شاید از نگاه شما  دقت به آدرس صفحات ظاهر شده در نتایج جستجو. -۳
ن کرد ساده باشد، اما آنچه که باید بدانید آن است که این نکته ساده می تواند شما را در پیدا

نتیجه درست بسیار کمک کند؛ هر چند که این مورد برای جستجو در زبان انگلیسی کاربرد 
 بیشتر دارد.

به عنوان مثال فرض کنید زمانی که شما در نتایج جستجو با صفحه ای مواجه شده اید که 
 لینک این صفحه شما را به این آدرس هدایت می کند: 

http://www.historywebsite.com/imperialism/panamacanal.html 

 

را مشاهده کنید. این واژه در آدرس وب  imperialismبا نگاهی به این آدرس می توانید واژه 
کانال این آدرس وجود دارد، در مورد تاریخچه سایت به شما نشان می دهد که مطلبی که در 

 ، اما از دیدگاه خاصی است.اناماپ

به همین دلیل در زمان مشاهده نتایج جستجو فراموش نکنید که قبل از کلیک کردن بر روی 
 آدرس، به محتوای آدرس اینترنتی توجه و دقت کنید.

  

آخرین موردی که می  استفاده از فیلتر زمانی برای بررسی درستی یک مطلب. -۴
ی یا نادرستی یک مطلب کمک کند، استفاده از فیلتر زمانی تواند شما را در تشخیص درست

 در مورد آن صحبت کردیم. ۸۳نتایج جستجو در گوگل است که در درس 

 

رهبر سیاهپوست جنبش  مارتین لوترکینگبرای درک این ویژگی بد نیست که مثالی بزنیم. 
حقوق مدنی ایاالت متحده آمریکا بوده است که برخی از سخرانی های وی در تاریخ جاودانه 
شده اند. به همین دلیل بسیاری از جمالت معروف وی توسط کاربران مختلف بر روی اینترنت 

التی که مدتی قبل بر روی اینترنت توسط کاربران دست به دست می شود. یکی از جم
مختلف دست به دست می شد و آن را منتسب به مارتین لوترکینگ می دانستند، این جمله 

 {”I mourn the loss of thousands of precious lives"بوده است: }

 

 می شویم: که اگر این جمله را در گوگل جستجو کنیم، با نتایجی مانند تصویر زیر مواجه

 

http://hiprogram.ir/
http://www.historywebsite.com/imperialism/panamacanal.html
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=04fLu6qAC6UPIhwcAyyJp22XH3py60dQ8fc-2BFhum9bZC9K2LSunkKrInnhvCO6CxwWKlpZ2wf-2Fe107AiBwwgqBiBVLbGErPOizDAUrxQx2-2BmmuudlwWOioi-2FDBntrr3AdbcJBlfqeFDBjY-2FJAxG3uA-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gqO9v6cQynjSfeznlJQUTD9KaLlo7T1AOzRhN1fZuOkgU2Kxx-2Bcf6rvWTCBpTSnGg9IQfmoHhgQWgZkr6CrBuO6lyYdiZO-2B0kRLpvGF0zwumoCjMhtDRSuC9f1AVWn81Hlx1hgSvVfbuSPAryE3d-2FQg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=04fLu6qAC6UPIhwcAyyJp22XH3py60dQ8fc-2BFhum9bZC9K2LSunkKrInnhvCO6CxwWKlpZ2wf-2Fe107AiBwwgqBiBVLbGErPOizDAUrxQx2-2BmmuudlwWOioi-2FDBntrr3AdbcJBlfqeFDBjY-2FJAxG3uA-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gqO9v6cQynjSfeznlJQUTD9KaLlo7T1AOzRhN1fZuOkgU2Kxx-2Bcf6rvWTCBpTSnGg9IQfmoHhgQWgZkr6CrBuO6lyYdiZO-2B0kRLpvGF0zwumoCjMhtDRSuC9f1AVWn81Hlx1hgSvVfbuSPAryE3d-2FQg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=04fLu6qAC6UPIhwcAyyJp22XH3py60dQ8fc-2BFhum9bZC9K2LSunkKrInnhvCO6CxwWKlpZ2wf-2Fe107AiBwwgqBiBVLbGErPOizDAUrxQx2-2BmmuudlwWOioi-2FDBntrr3AdbcJBlfqeFDBjY-2FJAxG3uA-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gqO9v6cQynjSfeznlJQUTD9KaLlo7T1AOzRhN1fZuOkgU2Kxx-2Bcf6rvWTCBpTSnGg9IQfmoHhgQWgZkr6CrBuO6lyYdiZO-2B0kRLpvGF0zwumoCjMhtDRSuC9f1AVWn81Hlx1hgSvVfbuSPAryE3d-2FQg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=04fLu6qAC6UPIhwcAyyJp22XH3py60dQ8fc-2BFhum9bar8DOnSzImug6r0b2PUEn-2Bl7ZL36EFiHAXQx6FlOPMI7WREK6cuRP-2BI9ApEqe1oMtm-2BnzTypaaHkdmLOZ-2Frltp2e69xs65H9kuFXGzQbZyigkMk2cmat-2BxDv196sYrUYMuvBk-2FDdxlA-2FMmW7cowIAnJAgULR-2F746GwryEbrCWQ8A-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gFkKZDgFYiQYn-2FbC5uzZH3u1LEHCnntaWYa21UtPCT0Pzf-2F2O7URp6qSqC59xkuGXg-2FZB4S0rw0mn8y4pq0WUjBsPVnJQ1IvxylGcmEIPVytUaPJ-2FpghcSGpWFYmmIsayKvfmW31ShzKeIVg4Z-2F1QSA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=04fLu6qAC6UPIhwcAyyJp22XH3py60dQ8fc-2BFhum9bar8DOnSzImug6r0b2PUEn-2Bl7ZL36EFiHAXQx6FlOPMI7WREK6cuRP-2BI9ApEqe1oMtm-2BnzTypaaHkdmLOZ-2Frltp2e69xs65H9kuFXGzQbZyigkMk2cmat-2BxDv196sYrUYMuvBk-2FDdxlA-2FMmW7cowIAnJAgULR-2F746GwryEbrCWQ8A-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gFkKZDgFYiQYn-2FbC5uzZH3u1LEHCnntaWYa21UtPCT0Pzf-2F2O7URp6qSqC59xkuGXg-2FZB4S0rw0mn8y4pq0WUjBsPVnJQ1IvxylGcmEIPVytUaPJ-2FpghcSGpWFYmmIsayKvfmW31ShzKeIVg4Z-2F1QSA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg9aCStE5iDAjy95CIUPNGxLd8c-2Bv1N2wefvYMosomc-2FShf3hsQFVoxB8exhzIN-2BQ38Qb47RHk3LfodbgtKSSHHewFsmXy0jnQsxI1py-2BXv8SUjNmWrsE2vdMEWZuM9zCvLC8Omb3RBbY2-2FU99RZtAqZsdMGUFLi3r9SRDJd6k9de_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1g9P5iw7y0Lf5cUJQDoDH-2BDuXl-2BQS9M898gvNhcgvlk1eHBN0UiyiMYCsrzxlNuKIpbJdgtwVJD7j6-2BDIXu2fe7cPVJbzeiw6-2FPoinYlaDbdPM-2FtgQ8XqrdzkD0ofyahckqqaD98yHdi37PGDeU-2F-2FZsg-3D-3D
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 ۸۹۹۹اول ژانویه استفاده کنیم و تاریخ انتهایی را « محدود دلخواه»حاال اگر بیاییم و از امکان 
وارد کنیم، خواهیم دید که گوگل دو نتیجه نشان می دهد که با کلیک بر روی آنها خواهیم دید 

مبنی بر نادرستی این  لینکینیز  نتیجه دومچنین جمله ای وجود ندارد و در  نتیجه اولکه در 
 سخن وجود دارد!

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOk62z2xUq2UPZ1xkDIc6BLsPYlk7DjpwNZAiTJzpOmHDE-2BbdaUaU-2BBK3Q2Yk0fO2z92z39nmAWh9sP1QYX8FB6H0voJ5u3YcexPmoZYUn3A0xMbbYEzpUGud9g87IZ47VGOzw9X-2FR2X9oWU6rdY8-2B59Bq36OjR5eHOqBMVvigOJory4ftOyu3OuFmApi7rb7C8gur2Rlmhmvo-2FCQe9opo65JJFwbc-2FEWcvdMinmPsj75wziP7eTTlqOWBpdw1vPmjZQvtlDijXqn2HZriHNXAv77cF748GMDp5HD-2FulJ1aSkjFKexBHtOQrpaRDWUJGw-2Fs6DGphbHKbSI7cbURV6SVk-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1geC9VYhq8hsc4H-2Fj-2BR6hrTJX5k1dVjOXnwc8gGvsuBvt52Z1zswxWJIcn95zzy8mHyfxzeJQEf2K7yvFu9EiPrHxZxbNj2PgbSHwWkcC3dxDMYJz7-2BOuqaCeqCEHWEQOTylKJVyn-2FSpuIFK-2BTfxRD8g-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOozeP-2FYq0tTAriCseguAOAdv6FDW-2BBlBjQI8KMUEaMyX-2FpziOq5XDD9BvXGVV9yX2rp7p9KubruDOw3DUVLND0I-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gVW1wE0ZY0UV-2FxEkgixEfcQcYKg8PoGJ9V1Lk9-2FRiEBLen8uWKBX-2FmsBKgoEKk3bQW1C5pQmTda7-2Fh-2B-2Fi0ztsRk6uYKpLR91ozYnp-2B-2B-2F6WrqU2qcE1mdW6GyL4Ijde57cM6H2Ab8uxVNm05QoneTwag-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOozeP-2FYq0tTAriCseguAOAdv6FDW-2BBlBjQI8KMUEaMyX-2FpziOq5XDD9BvXGVV9yX2rp7p9KubruDOw3DUVLND0I-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gVW1wE0ZY0UV-2FxEkgixEfcQcYKg8PoGJ9V1Lk9-2FRiEBLen8uWKBX-2FmsBKgoEKk3bQW1C5pQmTda7-2Fh-2B-2Fi0ztsRk6uYKpLR91ozYnp-2B-2B-2F6WrqU2qcE1mdW6GyL4Ijde57cM6H2Ab8uxVNm05QoneTwag-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=rUAILIIEwwKy4rGNp9sINy-2BokOWd0XF4-2BHxGQTelxMnQbx59rthba22B2ju-2FQXkFmrpXlv6bEWhPOcgfTK6VsA-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gdxcYbyPDmY7R3wjywI9t40K5EYHmk9Idgk0ovrYRcbPwfDW99hdElHcCFh8QqTJoDF7TAgbP2zF0A6PGQjAwR7Jrlw-2BnzChxV-2FJ-2BrT11m4BLIFYmAKBcG-2Fkiy4XqdcJAC2MCVUogb6rG9JxY6akZeA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=rUAILIIEwwKy4rGNp9sINy-2BokOWd0XF4-2BHxGQTelxMnQbx59rthba22B2ju-2FQXkFmrpXlv6bEWhPOcgfTK6VsA-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gdxcYbyPDmY7R3wjywI9t40K5EYHmk9Idgk0ovrYRcbPwfDW99hdElHcCFh8QqTJoDF7TAgbP2zF0A6PGQjAwR7Jrlw-2BnzChxV-2FJ-2BrT11m4BLIFYmAKBcG-2Fkiy4XqdcJAC2MCVUogb6rG9JxY6akZeA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=rUAILIIEwwKy4rGNp9sIN0ERZlga-2B6u7EePnNKztpyJCpa3Hon3Ywekqvt8-2FoX4wyhnIxg7U6iy0fpLkj2pvjs6v02tuLswfJCWAnub-2FEUKY2shebrugF-2FV62Pd91wy5YMwIgL1KJZVYGa7g90JRKfmrt3W4BIwO4XaY52d-2BG4W9gvSRNbJfxJBF4RgqhBtZ_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gSOwJ6o1rp8E6aP30f-2BlSV4T8sKA0PcSsQqwd4CqbROqL9zFz27IjJefvY0FunQNhpc8yucOCqfeSzX8m6oNspefv2xGgF1eioTeVPLWbZNAS2WHRnSLqLUzulB7NlQTKgttA13Xwisxy5S6xYA3-2FkA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=rUAILIIEwwKy4rGNp9sIN0ERZlga-2B6u7EePnNKztpyJCpa3Hon3Ywekqvt8-2FoX4wyhnIxg7U6iy0fpLkj2pvjs6v02tuLswfJCWAnub-2FEUKY2shebrugF-2FV62Pd91wy5YMwIgL1KJZVYGa7g90JRKfmrt3W4BIwO4XaY52d-2BG4W9gvSRNbJfxJBF4RgqhBtZ_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxpj-2B5gdZXDQIsP1yHXJKa1gSOwJ6o1rp8E6aP30f-2BlSV4T8sKA0PcSsQqwd4CqbROqL9zFz27IjJefvY0FunQNhpc8yucOCqfeSzX8m6oNspefv2xGgF1eioTeVPLWbZNAS2WHRnSLqLUzulB7NlQTKgttA13Xwisxy5S6xYA3-2FkA-3D-3D
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لیل می توان به نادرست بودن این جمله که آن را منتسب به مارتین لوترکینگ کرده به همین د
 اند پی برد.

پس اگر زمانی خواستید که به درستی یک مطلب مانند سخنرانی یک فرد معروف پی ببرید، 
 استفاده از فیلتر زمانی نتایج جستجوی گوگل را فراموش نکنید.

کته ساده نیز اشاره کنیم که در کشف درست بودن یک در انتهای این درس بد نیست به دو ن
مطلب به شما کمک زیادی می کند. اولین نکته آن است که هر چیزی را که در اینترنت 

مشاهده می کنید، باور نکنید و قبل از آنکه به آن اعتماد کنید، کمی در مورد آن جستجو کنید. 
پیدا کردن پاسخ یک سوال، هیچ وقت دومین نکته نیز آن است که برای جستجو در گوگل و 

پاسخ آن سوال را در جعبه جستجو وارد نکنید. به عنوان مثال اگر می خواهید در مورد متوسط 
طول عمر در ایران سوال کنید، به هیچ عنوان چنین عبارتی را در گوگل جستجو نکنید: 

{؛ بلکه باید عبارتی که پاسخ پرسش تان در آن سال است ۷۶متوسط طول عمر در ایران }
{. علت تفاوت در این دو جستجو نیز به این متوسط طول عمر ایراننباشد را جستجو کنید: }

مورد باز می گردد که شما به کمک جستجوی اول در حقیقت درستی یک ادعا را بررسی می 
 کنید، اما در جستجوی دوم به دنبال پاسخ یک سوال هستید.

ی خواهید در مورد دو نکته باال بیشتر بدانید، به شما پیشنهاد می کنیم که در اگر م نکته:
 درسنامه شرکت کنید.« سواد رسانه ای»دوره 
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 مورد گوگل چند افسانه در -درس شانزدهم

اگر در اینترنت کمی جستجو کنید، به ده ها شایعه و افسانه در مورد گوگل برخواهید خورد که 
هیچکدام از آنها درست نیستند و به دلیل عدم اطالع ممکن است در بین کاربران اینترنت 

دست به دست شوند. در این درس می خواهیم در مورد چند افسانه و عدم درک درست از 
 جستجوگر گوگل صحبت کنیم. سرویس

 

 شما نمی توانید رتبه صفحه بهتری خریداری کنید. -۱

همانگونه که در درس های گذشته گفته ایم، امکان خرید رتبه بهتر برای یک صفحه وجود 
ندارد و این بدین معناست که هیچ وب سایت، سازمان و ارگانی تحت هیچ شرایطی نمی 

  رتبه وب سایت خود را در نتایج گوگل بهبود ببخشد.تواند با پرداخت پول به گوگل، 

 

وجود لوگوی یکی از سرویس های گوگل به معنی تایید آن وب سایت یا وبالگ  -۲
 نیست.

به احتمال زیاد شما با وب سایت ها یا وبالگ هایی مواجه شده اید که در آنها بخش هایی 
 مانند دو تصویر زیر وجود داشته باشند:

 

د در مورد این تصاویر بدانید آن است که ظاهر شدن لوگوی گوگل در وب سایت ها آنچه که بای
و وبالگ های مختلف به دلیل استفاده از یکی از سرویس های این شرکت، به معنی مورد 

 تایید بودن آن وب سایت یا وبالگ نیست.

 Googleمثال در باال، تصویر سمت چپ به معنی پیوستن به وب سایت مورد نظر از طریق 
Friend Connect  است و تصویر سمت راست نیز جستجوگر وب سایت یا وبالگی است که از

نسخه سفارشی آن استفاده می کند به گونه ای که جستجوی شما تنها در آن وب سایت یا 
 وبالگ صورت می گیرد. 

بالگ برای همین همواره به یاد داشته باشید که مشاهده لوگوی گوگل در هر وب سایت یا و
 به معنی مورد تایید بودن آن از سوی گوگل نیست.

  

 تبلیغات گوگل در یک صفحه، به معنی تایید آن صفحه نیست. -۳

مانند آنچه در مورد دوم توضیح دادیم، مشاهده تبلیغات در یک صفحه بر روی اینترنت به معنی 
تایید آن صفحه از گوگل نیست. مثال اگر شما در یک وب سایت تبلیغات گوگل را مشاهده 

کردید، نباید فکر کنید که این وب سایت از سوی گوگل مورد تایید است. گوگل مانند هر 
ی از راه های درآمدش تبلیغات بر روی اینترنت است و به همین دلیل ممکن شرکت دیگری، یک
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است شما میلیون ها صفحه بر روی اینترنت مشاهده کنید که تبلیغات گوگل بر روی آنها قرار 
 داشته باشد.

  

 حضور در نتایج صفحه اول، به معنی تایید آن صفحه نیست. -۴

کرده ایم اما به دلیل اهمیت آن، بار دیگر بر روی آن در این مورد در درس های گذشته صحبت 
تاکید می کنیم که ظاهر شدن یک صفحه در نتایج صفحه اول یک جستجو به معنی تایید و 
درست بودن آن صفحه نیست. به همین دلیل اگر وب سایت یا صفحه ای را در صفحه اول 

نکنید که هر آنچه در آن صفحه نتایج جستجوی خود در گوگل پیدا کردید، به هیچ عنوان فکر 
وجود دارد درست است! به عبارت دیگر، رتبه صفحه باال به معنی اعتبار آن وب سایت یا وبالگ 

 نیست.

با توجه به نکات باال، امیدواریم که شما به این نکته پی برده باشید که جستجوگر گوگل  

ت است و نتایج ظاهر شده در آن به ابزاری برای بهبود کارآیی و بهره وری شما در دنیای اینترن
نیست، هر چند که گوگل با بهبود الگوریتم های جستجویش، سعی  مطلقمعنی درستی 

 در افزایش دقت و بهبود نتایج جستجوی خود دارد.

 

 جمع بندی -درس هفدهم

 

 خوش آمدید!« جستجوی قوی با گوگل» کتاببه آخرین درس 

ساده اشاره کنیم که پس از پایان رساندن این دوره به در این درس می خواهیم به چند نکته 
کار شما خواهد آمد. اولین نکته آن است که همواره به یاد داشته باشید این دوره تنها 

سرنخی است تا شما را به یک جستجوگر حرفه ای تبدیل کند و با به پایان رساندن این دوره 
 در گوگل شده اید!نباید فکر کنید که هم اکنون استاد بزرگ جستجو 

به عنوان مثال در درس دهم در مورد کاربرد اپراتور صحبت کردیم و به توضیح برخی از آنها 
پرداختیم. آنچه که باید در مورد اپراتورها بدانید آن است که شما می توانید از ده ها اپراتور به 

جستجوی خود را  صورت همزمان و بدون محدودیت استفاده کنید و بدین صورت دقت در نتایج
افزایش دهید. اما هنر استفاده از این اپراتور در زمان و مکان مناسب بر عهده شماست که به 

 مرور زمان آن را یاد خواهید گرفت. 

عالوه بر این، آنچه که باید بدانید آن است که جستجوگر گوگل تنها یکی از ده ها سرویس این 
با استفاده از دیگر سرویس های این شرکت و  شرکت بین المللی است، به همین دلیل شما

مخلوط کردن آنها با جستجوگر گوگل، می توانید استفاده ای بهینه از جستجوگر گوگل کنید. 
می توانید اطالعات  (Street Viewخیابان )امکان مشاهده و  نقشه گوگلمثال شما به کمک 

می توانید در  جستجو در وبالگ هاخوبی از یک منطقه خاص بدست بیاورید و یا اینکه به کمک 
 گ جستجو کنید.میان میلیون ها وبال
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برای همین به یاد داشته باشید که در زمان جستجو در گوگل، به تعریف کالسیک جستجو که 
وارد کردن یک کوئری و مشاهده کردن نتایج آن است اهمیت ندهید و پای خود را یک قدم 

فراتر گذاشته و با کمک ابزارهای مختلفی که در طی این دوره آنها را به شما معرفی کرده 
 م، جستجوی امروزی در گوگل را تجربه کنید.ای

در پایان این دوره بد نیست که برای با خبر شدن از آخرین اخبار جستجوگر گوگل، هر از چند 
آموزش جستجوی گوگل سر بزنید و یا آنکه در بخش  جستجوگر گوگلوبالگ رسمی گاهی به 
دید و ویدیوهای آموزشی مختلف با موضوع جستجو در کمی بگر Search Educationیا همان 

 گوگل را مشاهده کنید.

تیم درسنامه امیدوارم است که این دوره آموزشی برای شما مفید باشد و از خواندن آن لذت 
دوره گوگل با برده باشید. فراموش نکنید که این دوره نسخه فارسی، بومی و به روز شده 

 است. همین عنوان
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