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هم اكنون ميلياردها سايت بر روي . اينترنت تكنولوژي مرزناشناسي است كه هر لحظه بر وسعت آن افزوده مي شود

اين دنياي مجازي آنقدر بزرگ شـده اسـت   . ثانيه نيز يك سايت به آن افزوده مي شود 5اين شبكه وجود دارد و هر 
در به بهره مندي از آن نيستند، و بـدين ترتيـب روز بـه روز    كه ديگر كاربران بدون استفاده از موتورهاي جستجو قا
اما همان اندازه كه اين موتورها مفيد هستند درصورت ناآشنا . اهميت استفاده از موتورهاي جستجو بارزتر مي گردد

اگر تاكنون در خصوص جستجوي موضـوعي بـه   . بودن با نحوه درست كار با آنها مي توانند خسته كننده هم باشند
  ! تيجه نرسيده بوديد اينك با دانستن اين روشها جستجو كرده و تفاوت را احساس كنيدن

  
امروزه موتورهاي جستجوي زيادي بر روي شبكه وب فعال هستند كه هر يك الگوريتم جستجوي خـاص خـود را   

دترين موتورهـاي  اما يكي از پركاربردترين و مفيـ . دارد و به نحوي به جستجوي سايتهاي موردنظر شما مي پردازند
جستجو گوگل نام دارد كه اين روزها جام پيروزي را از ديگر رقبا ربوده است و روز به روز بر تعداد كاربران خـود  

خورده است و صفحه ساده و  www.google.comبدون ترديد شما هم حداقل براي يكبار گذرتان به . مي افزايد
جستجوگري كه با پشتيباني از زبانهاي متنوع دنيا كـاربران زيـادي    .در عين حال پرقدرت اين جستجوگر را ديده ايد

را به خود جذب كرده است و شايد همين پشتيباني از زبان فارسي است كه در ميـان ايرانيـان نيـز از اقبـال خـوبي      
     در اين ترفندها مي كوشيم تا ضمن آشنايي با نحوه صـحيح كـار بـا ايـن جسـتجوگر كـارايي      . برخوردار شده است

  . را نيز باال ببريم بهره مندي از آن
براي جستجو نمودن يك موضوع در گوگل كافي است كه چند كلمه توصيفي و اصلي موضوع را در نـوار مربوطـه   

كه در جلوي نـوار جسـتجو تعبيـه     Searchرا فشار دهيد و يا اينكه روي دكمة  Enterتايپ نمائيد و سپس كليد 
  . ليستي از وب سايتهاي مرتبط با موضوع دست يابيد شده است كليك نمائيد، تا به

  

  
  

كلمات مورد جستجوي شما در آن باشـند لـذا بايسـتي    » همه«از آنجائيكه گوگل وب سايتهايي را ليست مي كند كه 
سعي كنيد تا در نوار جستجو، كلماتي را وارد كنيد كه اساسي تر هستند و از وارد كردن كلمات اضافي بپرهيزيد تـا  

  . تايج جستجو به آنچه كه شما مي خواهيد نزديكتر باشندن
  كلمات اصلي تر را بنويسيد  •

. همانگونه كه گفته شد براي بهتر نتيجه گرفتن از جستجو الزم است كه كلمات اصلي را در نوار جستجو وارد كنيـد 
مثـال بجـاي آنكـه در نـوار      بـراي . براي اينكار هر قدر كه مي توانيد، موضوع جستجو را ريزتر و معـين تـر نمائيـد   

يـا اينكـه   . "پيكاسـو "بهتر است كه نام نقاش مورد نظرتان را تايپ كنيد، مثالً بنويسـيد   "نقاش"جستجو تايپ كنيد 
  ... و يا "پژو"بهتر است بنويسيد  "اتومبيل"بجاي 

جستجوي دقيق        
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مـثالً بـه جـاي    . باشـد همچنين دقت نمائيد تا كلماتي را بكار بريد كه احتمال وجود توضيحات دربارة آنهـا بيشـتر   

  . "هتلهاي تهران"بهتر است تايپ كنيد  "گذراندن يك شب خوب در تهران"نوشتن 
  

  از آوردن حروف اضافه خودداري كنيد  •
گوگل بطور پيش فرض فقط سايتهائي را ليست مي نمايد كه تمام كلمات مـورد جسـتجو در آنهـا باشـند و نيـازي      

به خاطر داشته باشـيد كـه وارد نمـودن    . استفاده نمائيد "و"پيوند دهندة نيست كه شما بين كلمات جستجو از كلمة 
بطور مثال بـراي جسـتجو در مـورد    . بر نتيجه جستجو تاثير خواهد گذشت... چنين كلماتي و كلماتي نظير در، به، و
  . "شمال تعطيالت": بهتر است تنها بنويسيد "گذراندن تعطيالت در شمال"تعطيالت در شمال بجاي تايپ نمودن 

و  "كجـا "خود گوگل هم براي باال بردن كيفيت جستجوها بطور اتوماتيك كلمات معمولي و كاراكترهائي همچـون  
چون اين گونه كلمات باعث كندي عمل جستجو مي شوند و . را از كلمات مورد جستجو حذف مي نمايد "چطور"

  . ا كاهش هم مي دهندتاثيري هم در بهبود جستجو ندارند و حتي كيفيت نتايج جستجو ر
  

  حروف بزرگ و كوچك فرق نمي كنند  •
در حقيقـت همـه حروفـي را كـه بـه التـين در نـوار        . گوگل نسبت به بزرگي و كوچكي حروف حساس نمي باشد

ــد        ــد ش ــديل خواهن ــك تب ــروف كوچ ــه ح ــد ب ــي نمائي ــپ م ــتجو تاي ــتجوي    . جس ــة جس ــال نتيج ــراي مث                    ب
"george washington" ،"George Washington"  و"gEoRgE WaShInGtOn" يكسان خواهد بود .  
  

  جستجوي پيشرفته  •
بـا  . وجود دارد» Advanced Search«يا » جستجوي پيشرفته«در جلوي نوار جستجوي گوگل گزينه اي با عنوان 

بـا اعمـال    در ايـن صـفحه شـما مـي توانيـد     . كليك كردن روي اين گزينه وارد صفحه اي با همين نام خواهيد شـد 
  . تنظيمات و بكار بردن عملگرهاي خاصي دقت جستجويتان را افزايش دهيد

  

  
  

شـما بـدون   . اما عالوه بر اين تنظيمات، گوگل از يك سري عملگرها نيز براي محدود كردن جستجوها بهره مي برد
ه سريعتر انجـام دهيـد،   رجوع قسمت جستجوي پيشرفته و با دانستن اين عملگرها مي توانيد عمل جستجو را هرچ

  : در زير به توضيح برخي از اين عملگرها مي پردازيم
  

  + عملگر  •
همانگونه كه قبالً گفتيم گوگل از يك سري كلمات معمولي بصورت خودكار چشم پوشي مي كند، ولي در صورتي 

قـرار دادن يـك عالمـت    كه شما ضروري مي دانيد كه اينگونه كلمات حتماً مورد جستجو قرار گيرند، مي توانيد بـا  
دقت كنيـد كـه قبـل از كـاراكتر     . (در جلوي آنها مطمئن شويد كه در نتايج جستجو حتماً وجود خواهند داشت "+"
  ). وجود داشته باشد ولي كلمه بعدي بدون فاصله، فوراً پس از آن بيايد) space(يك فاصله  "+"

 يشرفتهپجستجوي
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قـرار  ) " "(است كه كلمه مورد نظر را در كوتيشن  راه ديگر مقيد نمودن گوگل براي جستجوي كلمه اي خاص اين

را مـورد جسـتجو قـرار    ) Star Wars Episode I( 1براي مثال اگر بخواهيم دنبال داستان جنگ سـتارگان  . دهيد
و يـا   Star Wars Episode +Iرا مورد جستجو قرار نمي دهـد مگـر آنكـه آنـرا بصـورت       Iدهيم، گوگل كلمة 

"Star Wars Episode I" نويسيمب .  
  

   –عملگر  •
در » bass«برخي اوقات ممكن است كه شما دنبال كلمه اي بگرديد كه بيش از يـك معنـا دارد، بـراي مثـال كلمـه      

براي حل اينگونه مشكالت مي توانيـد  . »صداي بم«است و در موسيقي به معناي » ماهي خالدار«ماهيگيري به معناي 
دقـت  . (نبال سايتهايي بگردد كه كلمة بعد از اين عملگـر در آنهـا نباشـند   استفاده كنيد، تا گوگل به د "-"از عملگر 

وجود داشته باشد ولي كلمه بعدي بدون فاصله، فـوراً پـس از آن   ) space(يك فاصله  "-"كنيد كه قبل از كاراكتر 
  . bass –music: مثالً در مثال فوق مي توانيد بنويسيد). بيايد

  
   ~عملگر  •

فقط به دنبال كلمه اي خاص نباشيد و بخواهيد كه بـه دنبـال كلمـات مـرتبط بـا آن نيـز        گاهي ممكن است كه شما
در » كيفيـت غـذا  «براي مثال اگر در كادر جستجو تايپ كنيـد  . براي اين كار از اين عملگر استفاده مي شود. بگرديد

و حتي ممكن است كه . ه باشددر آنها وجود داشت» غذا«و كلمه » كيفيت«نتيجه سايتهايي ظاهر خواهند شد كه كلمه 
دنبـال سـايتهايي مـي گـردد كـه      » غذا~كيفيت ~«اما اگر تايپ كنيد . اين دو كلمه اصالً به هم ربط هم نداشته باشند

  . درباره كيفيت غذاها نوشته باشند
  

   ""عملگر  •
) ا از هـم نـه بصـورت كلمـات جـد    (همانگونه كه قبالً نيز گفته شد، براي جستجوي عبارتي خاص بصورت كامـل  

  . قرار داد) " "(بايستي آن عبارت را در داخل كوتيشن 
  

  » يا«عملگر  •
           بجـاي آن كلمـه اي ديگـر   » يـا «بدين معنـا كـه اگـر دنبـال كلمـه اي خـاص       . گوگل از ياي منطقي پشتيباني ميكند

تعطيالت «كادر جستجو تايپ كنيد براي مثال اگر در . استفاده كنيد» يا«مي گرديد، مي توانيد در بين اين دو كلمه از 
  . آنگاه گوگل دنبال سايتهايي مي گردد كه در خصوص تعطيالت در شيراز يا در اصفهان باشند» در شيراز يا اصفهان

  

   SITEعملگر  •
اگر مي خواهيد كه عمل جستجو در سايت بخصوصي انجام گيرد، مي توانيد پس از وارد نمـودن كلمـه مـورد نظـر     

در سايت دانشگاه » پذيرش«براي مثال براي جستجوي . آورده و پس از آن آدرس سايت را بياوريدرا : Siteعملگر 
   admission site:www.stanford.edu: استانفورد مي توانيد بنويسيد

  

  .. عملگر  •
د از براي اينكه جستجو را محدود به سايتهايي كنيد كه در آنها اعداد محدودة خاصي وجود داشته باشند، مـي توانيـ  

هـاي بـا قيمـت    DVD Player مثالً اگر به دنبال . اين عملگر براي نشان دادن محدودة عددي مورد نظر بهره بريد
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توجـه داشـته   ( DVD player $250..350: دالر مي گرديد، بايستي اينگونه خواسته تان را بيان كنيد 350تا  250

  ). باشيد كه بين دو نقطة عملگر هيچ فاصله اي نباشد
  

  جوهاي طبقه بندي شده جست •
با همه اين توضيحات اگر مايليد كه نتايج جستجوهاي شما دقيق تر و علمي تـر باشـند بهتـر اسـت سـري هـم بـه        

directory.google.com در اين آدرس فهرستي از سايتهاي اينترنتي با توجه به موضـوعات آنهـا موجـود    . بزنيد
و زير شـاخه   Scienceه زحل مي گرديد، مي توانيد با رفتن به شاخه مثالً اگر دنبال سايتي در مورد سيار. مي باشد

Astronomy  به زير شاخهSaturn همچنين اگـر در مـورد خـودروي    . دست يابيدSaturn     جسـتجو مـي كنيـد    
  . بيابيد Automotiveمي توانيد سايتهاي مرتبط با آنرا در شاخه 
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