مًتًزَاي جػتجًگس ايىتسوت
 چنيدٌ¨
مقالههٍ ضا ههس مىنههاؼ زتههازٌ مًتًزَههاي جػههتجً گههس ايىتسوت.مًتًزَههاي
جػتجً عثقٍ تىدي ي غتسغي تٍ اعالػات زا غا ٌ ميغاشود.
ايىتسوت خكًقا يب مىثغ ػظيمياش اعالػات اغت مهٍ زيش تهٍ زيش تهس ضجه
آن افههصي ٌ ؾههً  .ز ضهها ضا ههس ميفيًوُهها قه ٍ مههٍ اعالػههات فساياوههي اش
مً ًػات مختفف زا ز تس ازود تس زيي غهسييع َىهدٌ َهاي مختفهف جها
خًؼ مس ٌ اود ي ايه ز ضالي اغت مهٍ َهس زيش ويهص تهس ضجه ايهه اعالػهات
افصي ٌ ميؾً .
جىثههٍ متثههت يب ايههه اغههت مههٍ اعالػههات فساياوههي زا ز مً ههًػاتي تػههياز
گػتس ٌ ,ازايٍ مي َد امها جىثهٍ مى هي آن ايهه اغهت مهٍ اگهس مهازتسي وثها
مً هًػي خههاـ تاؾههد ,مههدار قه ٍ زا تخًاوههدي اش ميههان ميفيًوُهها قه ٍ
مًجً  ,مدار ق ٍ ي يا ق ات وياش اي زا تسآيز ٌ ميمىدي
ز چىيه مًاقؼي مهازتسان غهساؽ مًتًزَهاي جػهتجًگس مهيزيوهد .آمازَهاي
زغميوؿان مي َد مهٍ افهسا تػهيازي غه س ز ويهاي يب زا تها مًتًزَهاي
جػتجً گس آغاش ميمىىد.
مًتًز جػتجً گس غايتي اغت مهٍ تها گهسفته ػثهازتي مختكهس ,مهازتس زا تها
ليػتي اش غايتُا زيتٍ زي ميمىد مٍ تٍ مً ًع مًز ػالقهٍ اي مهستثظ اغهت.

مًتًز جػتجً گس غايتي اغت مٍ تساي ممل تهٍ مهازتسان ز يهافته اعالػهات
مًجً

ز غايس غايتُا عساضي ؾدٌ اغت .تػيازي اش آوُها اتتهدا تىُها ژهسيضٌ

َاي اوؿگاَي تً ٌ اود وظيس4
Google, Inktomi, Yahoo
يقتي يل مازتس ػثازتي زا جػتجً ميمىد ,مًتًز جػتجً گس ليػتي اش غايتُا
زا وؿان مي َد مٍ تؼدا آوُا اش چىد مهًز تها ميفيًوُها قه ٍ متايهس اغهت.
غايتُايي مٍ مًتًز جػتجً گس تٍ ػىًان وتايج جػتجًيؽ وؿان مهي َهد تهس
ضػة ميصان ازتثاط تا مً ًع جػتجً ؾدٌ تٍ تستية وصيلي ليػت ميؾًود.
تٍ ػثازت يگس غايتي مٍ تٍ ػىهًان ايلهيه وتيجهٍ جػهتجً مؼسفهي مهيؾهً ,
مستثظ تسيه غايت تٍ ػثازت جػتجً ؾدٌ اش يد آن مًتًز جػهتجًگس تهً ٌ
اغت.
َس چٍ تس م ثًتيت يب افصي ٌ ميگس

وياش تٍ تايگاوي مس ن اعالػات آن ويص

تيؿتس ميؾً  .مًتًز وياش تٍ غسػت ز اختياز مازتسان قساز مي َد.
تدين مًتًز جػتجً گس ,يب تىُا تٍ تخؽ مًچني اش مًفقيهت امهسيشي خهً
غت مييافت ,شيسا مًتًز جػتجً گس يب زا تٍ زغاوٍ اي قاتل اغت ا ٌ تهساي
َمٍ مع مس ٌ اغت چسا مٍ اش َيچ مع تًقغ وميزي مهٍ آ زغهُاي تػهيازي
اش غايتُاي مختفف زا تٍ يا آيز ٌ آوچٍ مٍ تمار مًتًزَاي جػتجً گس اوجار
مي َىد( .تا زجات مت ايتي اش مًفقيت) ,فساَ آيز ن يهل يغهيفٍ جػهتجًي
غا ٌ اغت.

 مقدمٍ4
افسا ي مٍ غتي ز تجازت النتسيويل ازود اذػان ميمىىهد مهٍ آيز ن تيىىهدٌ
تٍ غايت

سيزي تهسيه ؾهسط مًفقيهات تهساي غهايتُاي تجهازت النتسيويهل

اغت .فسقي وميمىد مٍ غايت چٍ ماال ي خدماتي زا ازايٍ ميمىدَ ,س غايت اگهس
خًاَان مػة ز آمد ي م ثًتيت اغت ,تايد تيىىدٌ اؾتٍ تاؾد.
تؼدا تيىىدگان َس غايت ,تسگيسودٌ آن ز وياي يب اغهت .غهايتي مهٍ تيىىهدٌ
وداز تدين ؾل مسگي آن اليه زا تجستٍ ميمىد مسگي مٍ متاغه اوٍ ومهيتهًان
مػي زا خت تٍ مساغ ختمؽ ػًت ومً !
آمازَاي زغميتهٍ خهًتي وؿهان مهي َىهد مهٍ مًتًزَهاي جػهتجًگس اتهصاز
مىاغثي َػتىد مٍ مازتسان آوُا ماالإل خهدمات ي اعالػهات مهًز ويهاش خهً زا
ميياتىد.
الثتٍ تىُا زتثٍ َاي تاالي وتايج جػتجً اغت مٍ مًز تًجٍ مازتسان قساز از
ي آوُا تٍ غايتُاي ليػت ؾدٌ ز ايه زتثٍ َا مساجؼٍ ميمىىد .ماتسان َىًش َ
ػالقٍ ازود مٍ ٌ غايت اي

ز وتايج جػتجً زا مسيز مهس ٌ اش تقيهٍ غهايتُا

قسفىظس مىىد .ايه زفتاز مازتسان ژيار تػياز يا

ي از 4

غايتُايي مٍ ز زتثٍ َاي تاال قساز وميگيسود ,تيىىهدگان چىهداوي َه وخًاَىهد
اؾت.
تا قت ز ايهه زفتهاز مهازتسان اَميهت مػهة زتثهٍ َهاي تهاال ز مًتًزَهاي
جػتجًگس زيؾه تس ميؾً  .ونتٍ يگهس آونهٍ تيىىهدگاوي مهٍ تهديه تستيهة اش

عسيق مًتًزَاي جػتجًگس زياوٍ غايتُا ميؾًود .ػمًما ػالقٍ مىدان تهٍ آن
غايت َػتىد ي ايه ز ضالي اغت مهٍ َصيىهٍ چىهداوي قهسر آيز ن آوُها تهٍ
غايت وؿدٌ اغت.
امههًزشٌ تجههازت النتسيويههل خههً زا تهها مػههيفٍ زتثههٍ تىههدي ز مًتًزَههاي
جػتجًگس َماَىگ مس ٌ اغت شيسا زتثٍ َاي تاالتس مػتقيما تٍ فسيؼ تيؿهتس
تؼثيس ميؾًود.
عثق آمازَاي ازايٍ ؾدٌ ز اتتهداي غها جديهد مهيال ي  2003وص يهل تهٍ 33
زقد تيىىدگان غايتُاي فؼا

ز شميىٍ ازايٍ َداياي مسيػمع زا مًتًزَهاي

جػتجً گس فساَ مس ٌ اود مٍ ز ايه تيه گًگل تا  22زقد ز قدز ايػتا ٌ
اغت زتثٍ َاي تاال آز زيش َس ازود غايتي اغهت مهٍ آگاَاوهٍ ژهاي ز ويهاي
مجاشي يب ميوُدَ .س زيشٌ غايت َاي تػيازي ز يب مىتؿس ميؾهًود مهٍ
ازودگان آوُا تٍ اميد مػة ز آمد ي مًفقيت تٍ ايه تجازت وهًيه ياز ٌ ؾهدٌ
اود اما تىُا ػد مؼدي ي اش آوُا تا اغت ا ٌ اش تنىيل َاي مًثس مػة ز آمد ي
تا تنيٍ تس تخكف خً

ز ايه تيه تٍ مًفقيت غت ميياتىد.

امسيش ,تاشازياتي ز ايىتسوت زيؾُاي تػيازي زا تساي مػة ز آمهد َهس چهٍ
تيؿتس ز اختياز غايت َاي قساز ا ٌ اغت امها اوتخهاب اي تمهاميغهايت َها
زتثٍ َاي تاال زمًتًزَاي جػتجًگس اغت.

تٍ عًز خالقٍ مًتًز جػتجًگس غايتي اغت مٍ مهازتسان ايىتسوهت تهٍ ممهل
آوُا غايت َا ي اعالػات مًز ػالقٍ خً زا ميياتىهد .وتهايج جػهتجًي تمهار
مًتًزَاي جػتجًگس قيق ويػت.
تػههيازي اش مههازتسان زيافتههٍ اوههد مههٍ ز اغفههة مههًاز  10زتثههٍ اي وتههايج
جػتجًي مًتًزَاي جػتجًگس ميتًاود خًاغتٍ آوُا زا تسآيز ٌ مىد.
تجهازت النتسيويههل تههٍ ؾههدت خههً زا تهها مػهها ل زتثههٍ تىههدي ز مًتًزَههاي
جػتجًگس َماَىگ مس ٌ اغت ي َمٍ غهايت َها تهساي مػهة زتثهٍ َهاي تهاال
تالؼ ميمىىد.
مًتًزَاي جػتجًگس ز ياقغ يل ماز اوجار مي َىد4
فساَ آيز ن يل يغيفٍ جػتجًي غا ٌ تساي ممل تٍ مازتسان ز زغهيدٌ تهٍ
اعالػات مًز ويصا
تساي ويل تٍ ايه م مًتًزَاي جػتجًگس اش اعالػهات مًجهً

ز ژايگهاٌ ا ٌ

ؾان ممل مي گيسود .اعالػهات ايهه ژايگهاٌ ا ٌ ويهص تهٍ زيؼ َهاي گًوهاگًوي
تاميه ميؾً  .ماز جمغ آيزي ا ٌ زا اغپايدزَا تس ػُدٌ ازود .امها آيها َمهٍ
مًتًزَاي جػتجًگس اغپايدز ازودي آيا َمٍ اغپايدزَا متل َ ماز ميمىىدي
تهها تًجههٍ تههٍ وههًع جمههغ آيزي اعالػههات ؾههيًٌ ازايههٍ وتههايج ي مههًازي يگههس
مًتًزَاي جػتجًگس تٍ اوًاع گًواگًوي تقػي ميؾًود مٍ ػثازتىد اش4
 search engine-

directory

 meta search engine pay per click search engine specialty search engine الف sear ch engi ne -يا مًتًز جػتجًگس
ز ايههه وههًع اش مًتًزَههاي جػههتجًگس مههاز جمههغ آيزي اعالػههات تههس ػُههدٌ
اغپايدَا اغت .زضالت مفي شماوي مهٍ قه ثت اش مًتهًز جػهتجً مهيؾهً
مقكً ايه وًع آن اغت.
ژايگاٌ ا ٌ ايه وًع اش مًتًزَهاي جػهتجًگس تصزگتهس اش غهايس اوهًاع اغهت ي
اعالػاتي زا مٍ آوُا ازايٍ مي َىد مؼمًال تٍ زيشتس مهيتاؾهد .ػمفيهات تهٍ زيش
زغاوي ي گػتسؼ ژايگاٌ ا ٌ مًتًز جػتجًگس اش يهل َ هت تها چىهد مهاٌ تهٍ
عً مياوجامد.
اغپايدزَاَ ,يچ گاٌ اش ماز وميايػتىد ي تٍ عًز مداير تٍ جمغ آيزي اعالػهات
مؿاً َػتىد .ممنه اغهت اعالػهات جمهغ آيزي ؾهدٌ تًغهظ اغهپايدزَا اش
ق ات جديدي تاؾد ي يا اعالػات تٍ زيش ؾدٌ اش ق اتي تاؾد مٍ قثال َه
تٍ آوُا مساجؼٍ مس ٌ اود.
يقتي مٍ ق ثت اش تنىيل َاي تُيىٍ غاشي زتثٍ غايت َاي ميؾهً

ز ياقهغ

تنىيل َايي مغسح اود مٍ تساي ماز تا ايه وًع اش مًتًزَاي جػتجًگس مًثسود.
تؼضي اش ايه مًتًزَاي جػتجًگس ػثازتىد اش4
…google , MSN, Altavista, Northemlight, wisenut, teoma,

 ب Di r ect or y -يا فُسغت
ايسمتًزي َا اعالػات زا ز گسيٌ َاي مختفف غتٍ تىهدي مهيمىىهد .ت هايت
اقفي ايسمتًزي تا يل مًتًز جػتجًگس ز ايه اغت مٍ ايسمتًزي اغپايدز
وداز .
ازودگان غايت َا تٍ ايسمتًزي مساجؼٍ ميمىىد ,گسيٌ مىاغهة تهساي غهايت
خً زا ز آن تس ميگصيىىد ي غايت خً زا تٍ آن گسيٌ مؼسفي ميمىىد.
ژع اش آونٍ اعالػات غايت َا تٍ گسيٌ َاي مختفهف ازغها ؾهد ييساغهتازان
ايسمتًزي آن اعالػات زا تسزغي ميمىىد .ز قًزتي مهٍ گهسيٌ زخًاغهت
ؾد ٌ تا شميىٍ فؼاليهت غهايتمؼسفي ؾهدٌ ينهي تاؾهد ي َمچىهيه غهايس قهًاويه
ايسمتًزي ويص زػايت ؾدٌ تاؾد غهايت مؼسفهي ؾهدٌ زا ز گهسيٌ يها ؾهدٌ
ميژريسود ي ز غيهس ايىكهًزت اش قثهً آن امتىهاع مهيمىىهد .ز قهًزتي مهٍ
مازتسان اغت ا ٌ زغتي اش گسيٌ َاي ايس متًزي تىمايىد ميتًاوىهد اعالػهات
م يدي زا تٍ ممل آوُا مػة مىىد.
ايسمتًزي اش يجً يل غايت مغفغ وميگهس

مگهس شمهاوي مهٍ آن غهايت تهٍ

ايسمتًزي مؼسفي ؾً تا ز يني اش گسيٌ َاي آن قساز گيس .
يني اش ايسا اتي مٍ ايسمتًزي َا ياز ميؾً ايه اغت مٍ غايت َهاي مهس ٌ
شيا ي ز خً

ازود .تٍ ػثازت يگس يا غايت تؼد اش آونٍ تٍ آن مؼسفهي ؾهدٌ

اغت يگس تٍ فؼاليت خً ا امٍ ودا ٌ اغت اما تا ايه ضا َىًش َ

ايسمتهًزي

آوسا تٍ ػىًان يل غايت فؼا تٍ مازتسان مؼسفي ميمىد.
الثتٍ ايسمتًزي َاي ضسفٍ اي تا اغتخدار ييساغتازان شيا ي تهالؼ تػهيازي
تساي زفغ ايه وقف ميومايىد.امنان از

ايسمتًزي َا تساي تسزغي ايه مًز

اش اغپايدازَا َ ممل تگيسود .ز ايه مًز خاـ ماز اغپايداز ايهه اغهت مهٍ
تسزغي مىد مٍ آيا غايت َايي مٍ قثال ز گسيٌ َاي قساز گسفتٍ اوهد َىهًش َه
فؼا ميتاؾىد.
قساز گسفته ز ژايگاٌ ا ٌ ايسمتًزي َهاي ػمهدٌ وقهؽ مُمهي ز مػهة زتثهٍ
َاي تاال ز مًتًزَهاي جػهتجًگس از  .ايسمتهًزي َهاي ػمهدٌ ػثازتىهد اش
yahoo, looksmart, dmoz

 ج Met a sear ch engi ne -يا اتس جػتجًگس
اتسجػتجًگس اش وتايج غايس مًتًزَاي جػهتجًگس اغهت ا ٌ مهيمىهد .مهاز آن
تديه قًزت اغت مٍ غًاالت مازتسان زا َ شمان تٍ مًتًزَهاي جػهتجًگس
مختف ي ازغا يوتايج جػتجًي آوُا زا تسزغي ميمىد ي ز وُايت زتثهٍ َهاي
تاالي آوُا زا تٍ ػىًان وتايج جػتجًي خً وؿهان مهي َهد .ايهه وهًع مًتهًز
جػتجًگس اغپايداز وداز .
مُ تسيه آوُا ػثازتىد اش4
meta crawler, dogoile, IXQuick, mamma



  pay per cl i ck gear ch engi neيا مًتًزَاي جػتجًگس زتثٍتٍ اشاي ژً

ماز آوُا تػياز ؾثيٍ يل مصايدٌ اغت4
تا تًجٍ تٍ ياضٌ مفيدي اوتخاتي تساي تاالتسيه زتثٍ تايد قيمت وػهثت تهٍ غهايس
متقا يان ژس اخت ؾً .
ز ياقغ و ًٌ ازا ٍ وتايج جػتجً زppc

تههٍ ايههه تستيههة اغههت مههٍ اگههس

غايتي خًاَان تاالتسيه زتثٍ ز وتايج جػتجًي آن مهيتاؾهد ,تايهد تهاالتسيه
زق تٍ اشاي َس مفيل زا وػثت تٍ تمار زقثا تپس اش .
تٍ ػىًان متا اگس غايتي منان اي زا تساي ػثازت  persian carpetتهٍ قيمهت
 22زيا اش غًي غايت خسيداز زتثٍ تٍ مًتًز جػتجًگس تايد ژس اختٍ ؾهً .
اگس َصاز و س ايه ماز زا اوجار َىد آوگاٌ  22*1000زيا تايد ژس اختٍ ؾً .
الثتٍ ايىگًوهٍ ويػهت مهٍ ايىگًوهٍ اش مًتًزَهاي جػهتجًگس فقهظ غهايتُايي زا
ومايؽ َىد مٍ تا آوُا قساز ا تجازي ازود .تفنٍ اتتدا تمار غايتُايي زا مهٍ تها
آوُا قساز ا تجازي ازود ومايؽ مي َد ي غهپع غهايتُاي يگهسي زا تهساي
تنميل مس ن وتايج جػتجًي خً تٍ غايتُاي يا ؾدٌ ميافصايىد.

 زيؼ ازايٍ وتايج ز يل مًتًز جػتجًگس زتثٍ تاشاي ژً
غايتُاي ز ٌ  110ي  111تساي ػثازت َ free stuffصيىٍ ميژس اشود مهٍ تهاالتس
اش غهههايت ز ٌ  112اغهههتا ٌ اوهههد .تهههٍ ػثازتُهههاي  sponsored listingي
 additional listingتًجٍ مىيهد .فنهسؼ زا تنىيهد مهٍ  111غهايت ضا هس تهٍ
ژس اخت ژً تساي ايه ػثازت تً ٌ اود ز ضالينٍ َمٍ آوُها مهي اوػهتٍ اوهد ز
چٍ زتثٍ اي وؿان ا ٌ خًاَىد ؾد .اگس فسل مىيهد مهٍ غهايت ز ٌ  111تهساي
َس مفيل تىُا يل غىت تپس اش ي اختالر َس زتثٍ تا زتثٍ َاي يگهس تىُها يهل
غىت تاؾد آوگاٌ غايت زتثٍ اي ضا س تٍ ژس اخت  111غىت تساي َهس مفيهل
تس ٌ اغت .غايتُايي زا مؿاَدٌ مس ٌ ار مهٍ ضا هس تهٍ ژس اخهت  14الز تهٍ
اشازي َس مفيل ويص تً ٌ اود.
ايه زقاتت ؾديد ز ايه وًع اش مًتًزَاي جػتجًگس ميتًاود واؾهي اش تهاش ٌ
تػياز تاالي ايهه وهًع مًتًزَهاي جػهتجًگس ي َميىغهًز اعميىهان ازوهدگان
غايتُا اش فسيؼ خً تاؾد .الثتٍ ميتًاويد غايتُايي زا مٍ واؾياوٍ ضا هس تهٍ
ژس اخت زق تااليي ؾدٌ اود زا َ تٍ اليل تاال تيافصاييد.
 فًايد آوُا
-

ازودٌ غايت تىُا شماوي ژً مهيژداشوهد مهٍ ياقؼها تيىىهدٌ اي تهٍ غهايت اي
تيايد.

 غايت تقسيثا ز ػسل چىد غاػت ي يا ضدامتس يل َ تٍ ز وتهايج جػهتجًقساز مهي گيهس ي يگهس ويهاشي تهٍ چىهديه مهاٌ ماوهدن ويػهت تها ز وتهايج

جػتجًي غايس مًتًزَاي جػتجًگس قساز گيس مٍ آن َه مؼفهًر ويػهت
ز چٍ زتثٍ اي قساز خًاَد گسفت.
 غايتي اگس تاالتسيه زتثٍ زا مهيخًاَهد ,مهافي اغهت مهٍ تهاالتسيه قيمهت زاتپس اش ي يگس وياشي تٍ مازتس تنىيني َاي زايج تساي مػهة زتثهٍ َهاي تهاال
ويػت.
 يههل غههايت تهها اغههت ا ٌ اش غيػههت ايههه مًتًزَههاي جػههتجًگس ز وتههايججػتجً ؾسماي تجازي آوُا َ قساز ميگيس .

 Speci al t y sear ch engi ne -ٌ يا مًتًزَاي جػتجًگس خاـ.
ايه وًع اش مًتًزَاي جػهتجًگس تهس مً هًػي خهاـ تمسمهص ازوهد ي تىُها
غايت َاي مستثظ تا آن مً هًع زا ز ژايگهاٌ ا ٌ خهً قهساز مهي َىهد .تهٍ
ػىًان متا يني اش آوُا ممنه اغت تىُا غايت َاي ايساوي زا تپريس ي مً ًع
فؼاليتؽ غايت َاي ايساوي تاؾد.
ايه مًتًزَاي جػتجًگس مؼمًال اعالػات تخككهي تهسي زا ازا هٍ مهي َىهد
شيسا مؼمًال تًغهظ افسا تخكهف ز آن شميىهٍ ا ازٌ مهيؾهًود .مًتًزَهاي
جػتجًگس مىغقٍ اي ي مً ًػي ويص تٍ ايه غتٍ تؼفهق ازوهد .ز ايهه مهًز
ميتًان تٍ مًاز ي وظيس  chemical search, industry searchاؾازٌ مس .
يقتي جػهتجًيي ز يهل مًتهًز جػهتجًگس اوجهار يوتهايج جػهتجً زا ازايهٍ
ميؾً مازتسان ز ياقغ وتيجٍ ماز تخؽ َاي مت ايت آن مًتًز جػتجً گهس

زا ميتيىىد .مًتًز جػتجًگس قهثال ژايگهاٌ ا ٌ اؼ  databaseزا آمها ٌ مهس ٌ
اغت ي ايه گًوٍ ويػت مٍ ز َمان ل ظٍ جػتجً تمار يب زا تگس  .تػهيازي
اش خً ميژسغىد مٍ چگًوٍ امنان از گًگل  Googleز ممتهس اش يهل ثاويهٍ
تمار غايتُاي يب زا تگس

ي ميفيًن َا قه ٍ زا ز وتهايج جػهتجًي خهً

ازايٍ مىدي
وٍ گًگل ي وٍ َيچ مًتًز جػتجًگس يگسي تًاوايي اوجار ايه ماز ودازودَ .مهٍ
آوُا ز شمان ژاغخ گهًيي تهٍ مهازتسان تىُها ز ژايگهاٌ ا ٌ اي مهٍ ز اختيهاز
ازود تٍ جػتجً ميژس اشود ي وٍ ز يب! مًتهًز جػهتجًگس تهٍ ممهل تخهؽ
َايمت ايتي خً اعالػات مًز وياش زا قثال جمغ آيزي تجصيٍ يت فيل ميمىد ي
آوسا ز ژايگاٌ ا ٌ اؼ ذخيسٌ ميومايد.
تخؿُايمجصاي يل مًتًز جػتجًگس ػثازتىد اش4
  spiderػىنثًت  crawlerيا خصودٌ-

 indexerيا تايگاوي مىىدٌ

  databaseيا ژايگاٌ ا ٌ Ranker -يا غيػت زتثٍ تىدي

 الف spi der -ػىنثًت
اغپايداز يا زيتًت وسر افصازي اغت مٍ ماز جمهغ آيزي اعالػهات مهًز ويهاش
يل مًتهًز جػهتجًگس زا تهس ػُهدٌ از  .اغهپايدز تهٍ قه ات مختفهف غهس
ميشود ,م تًاي آوُا زا ميخًاود ي اعالػات مًز ويهاش مًتهًز جػهتجًگس زا
جمغ آيزي ميمىد ي آوسا ز اختياز غايس تخؽ َاي مًتهًز جػهتجًگس قهساز
مي َد .ماز يل اغپايدز تػهياز ؾهثيٍ مهاز مهازتسان يب اغهتَ .مهاوغًز مهٍ
مازتسان ق ات مختفف زا تاش يهد مهيمىىهد اغهپايدز َه ايهه مهاز زا اوجهار
مي َد تا ايه ت هايت مهٍ اغهپايدز مهدَاي  HTMLقه ات زا مهيتيىهد .امها
مازتسان وتيجٍ ضاقل اش مىاز َ قساز گسفته ايه مدَا زا.

 اما يل اغپايدز آوسا چگًوٍ ميتيىدي
تساي ايه مٍ ؾما َ تتًاويد وياي يب زا اش يدگاٌ يل اغهپايدز تثيىيهد ,مهافي
اغت مٍ مدَاي  HTMLق ات زامؿاَدٌ مىيد .ز مسيز گسَاي وت اغنيپ
تساي مؿاَدٌ مدَاي  HTMLتايد مػيس شيس زا وثا مىيد4
view> page source

 آيا ايه وياي متىي تساي ؾما جراب اغتي
اغپايداز ,تٍ َىگار مؿاَدٌ ق ات اش خً تس زيي غسيزَاي ز ژا تس جهاي
ميگراز  .ؾما اگس اجاشٌ غتسغي تٍ آماز يد ي تاش يدَاي قًزت گسفتهٍ اش

يل غايت ي ات اقات اوجار ؾدٌ ز آوسا اؾتٍ تاؾيد ,ميتًاويد مؿهخف مىيهد
مٍ اغپايدز مدار مًتًزَاي جػتجًگس ق ات غهايت زا مهًز تاش يهد قهساز
ا ٌ اود .اغپايدزَا مازتس َاي يگسي ويص ازود تٍ ػىًان متا ػدٌ اي اش آوُها
تٍ غايت َاي مختفف مساجؼٍ ميمىىد ي فقظ تٍ تسزغهي فؼها تهً ن ليىنُهاي
آوُا ميژس اشود ي يا تٍ وثا آ زظ ژػت النتسيويني افسا ميگس ود.

 ب ( Cr awi er -خصودٌ)
مسايلس ,وسر افصازي اغت مٍ تٍ ػىًان يل فسماودٌ تساي اغپايدز ػمهل مهيمىهد.
مسايلس مؿخف ميمىد مٍ اغپايدز مدار ق ات زا مًز تاش يد قساز َد .ز
ياقغ مسايلس تكمي ميگيس تنٍ مدار يل اش ليىل َاي ق ٍ اي مهٍ اغهپايدز
ز ضا ضا س ز آن قساز از

تال ؾً  .مممنه اغت َمٍ آوُا زا وثا مىهد

تؼضي َا زا وثا مىد ي يا َيچ مدار زا وثا ونىهد .مسايلهس ممنهه اغهت قهثال
تًغظ ازودگان مًتًزَاي جػتجًگس تسوامٍ زيصي ؾدٌ تاؾد مٍ آ زظ َاي
خاقي زا عثق تسوامٍ ز اختياز اغپايدز قساز َد تا اش آوُا يدن مىد.
وثهها مههس ن ليىههل َههاي يههل قه ٍ تههٍ ايههه تػههتگي از َمچىههيه مًتههًز
جػتجًگس چٍ ضجمياش اعالػهات يهل غهايت زا مهيتًاوهد ز ژايگهاٌ ا ٌ اؼ
ذخيسٌ مىد ي َمچىيه ممنه اغت اجاشٌ غتسغهي تهٍ تؼضهي اش قه ات تهٍ
مًتًزَاي جػتجًگس ا ٌ وؿدٌ تاؾد .ؾما تٍ ػىًان ازودٌ غايت َمان عًز
مٍ يغت ازيد مًتًزَاي جػتجًگس اعالػات غايت ؾهما زا تها خهً تثسوهد

ميتًاويد آوُا زا اش تؼضي اش ق ات غايت تان يز مىيهد ياجهاشٌ غتسغهي
تٍ م تًاي آن ق ات زا تٍ مًتًزَاي جػتجًگس ودَيد.
تىظي ميصان غتسغي مًتًزَاي جػتجًگس تهٍ م تهًاي يهل غهايت تًغهظ
ژسيتنل  robotsاوجار ميؾً  .تٍ ػمل مسايلس خصؼ  crawlingميگًيىد.
تممار اعال ػهات جمهغ آيزي ؾهدٌ تًغهظ اغهپايدز زاختيهاز ايىدمػهس قهساز
ميگيس  .ز ايه تخؽ اعالػات ازغالي مًز تجصيٍ ي ت فيل قساز مهيگيسوهد ي
تٍ تخؿُاي مت هايتي تقػهي مهيؾهًود .تجصيهٍ ي تخفيهل تهديه مؼىاغهت مهٍ
مؿههخف مههيؾههً اعاػههات از مههدار قهه ٍ ازغهها ؾههدٌ اغههت .چههٍ
ضجمي از ,مفمات مًجً

ز آن مدار اغت ,مفمات چىد تاز تنساز ؾدٌ ,مفمهات

ز مجاي ق ٍ قساز ازود ي …
ز ضقيقت ايىدمػس ق ٍ زا تهٍ ژازامتسَهاي آن خهس مهيمىهد ي ي تمهار ايهه
ژازامتسَا زا تٍ يل مقياظ ػد ي تثديل ميمىهد تها غيػهت زتثهٍ تىهدي تتًاوهد
ژازامتسَاي ق خات مختفف زا تا َ مقايػٍ مىد.
ز شمان تجصيهٍ ي ت فيهل اعالػهات ,ايىدمػهس تهساي مهاَؽ ضجه

ا ٌ َها اش

تؼضي مفمات مٍ تػياز زايج َػهتىد قهسر وظسمهيمىىهد  .مفمهاتي وظيهس is,
 www, the, an, aاش ايىگًوٍ مفمات َػتىد.


( Dat aBase -ژايگاٌ ا ٌ )

تمار ا ٌ َاي تجصيٍ ي ت فيل ؾهدٌ ز اژىدمػهسب تهٍ ژايگهاٌ ا ٌ ازغها مهي
گس  .ز ايه تخؿف ا ٌ َها گهسيٌ تىهديب مهد گهرازيب ي ذخيهسٌ مهي ؾهً .

َمچىيه ا ٌ َا قثل اش آونٍ ذخيسٌ ؾًودب فؿهس ٌ مهي ؾهًود تهاضج ممهي زا
اؾاا مىىد.
 ي( Ranker -غيػت زتثٍ تىدي)
تؼد اش آونٍ تمار مساضل قثل اوجار ؾدب مًتًز جػتجً گس آمها ٌ ژاغهخ گهًيي
تٍ غًاالت مازتسان اغت .مازتسان چىد مفمٍ زا ز جؼثهٍ جػهتجًي (Search
) Boxآن ياز مي مىىد ي غپع تا فؿس ن  Enterمىتظس ژاغهخ مهي ماوىهد .ز
ايه مسضفٍب غيػت زتثٍ تىدي ياز ػمل مي ؾً ي اتتدا تمار ق ات مًجً
ز ژايگاٌ ا ٌب مٍ تٍ مً ًع جػتجً ؾدٌب مستثظ َػتىد زا مؿخف مي مىد.
غپع آوُا زا تٍ تستية اش تيؿتسيه ازتثاط تا ممتسيه ازتثاط مستهة مهي مىهد ي
ز وتايج جػتجً مازتس ازايٍ مي مىد .ضتي اگس مًتهًز جػهتجً گهس تُتهسيه ي
مامفتسيه ژايگاٌ ا ٌ زا اؾتٍ تاؾد اما وتًاود ژاغخ َاي مستثغي زا ازايٍ مىهدب
يل مًتًز جػتجً گس

ؼيف خًاَد تً .

غيػت زتثٍ تىدي قفة تپىدٌ يهل مًتهًز جػهتجً گهس اغهت ي ت هايت اقهفي
مًتًزَاي جػتجً گس ز ايه تخؽ قساز از غيػت زتثٍ تىدي تهساي ژاغهخ
گًيي تٍ غًاالت مازتسانب ژازامتسَاي تػيازي زا ز وظس مي گيهس تها تتًاوهد
تُتهسيه ژاغهخُا زا ز اختيهاز آوُها قهساز از  .ضسفهٍ اي َهاي ويهاي SEO
 (Search Engine Optimizationتهٍ عهًز خالقهٍ اش آن ( Algoالگهًزيت )
يا مي مىىد .الگًزيت ب مجمًػٍ اي اش غتًز الؼمل َا اغت مٍ مًتًز جػتجً
گس تا اػما آوُا تس ژازامتسَاي قه ات مًجهً

ز ژايگهاٌ ا ٌ اؼب تكهمي

مي گيس مٍ ق ات مستثظ زا چگًوٍ ز وتايج جػهتجًب مستهة مىهد ز ضها
ضا س قدزتمىدتسيه غيػت زتثٍ تىدي زا گًگل ز اخيتاز از  .الثتٍ مي تهًان
تا ا غار مس ن يظي ٍ َاي اغپايدز تا مسايلس يَمچىيه ايىدمػس تا ژايگهاٌ ا ٌب
مًتًز جػتجً گس زا ؾامل غٍ تخؽ شيس اوػت مٍ ايه گًوٍ تقػي تىدي َ
زغت مي تاؾد.
 مًايلس
 تايگاوي
 غيػت زتثٍ تىدي
ترمس -تساي غًُلت ز تيان مغالة تؼدي َهس گهاٌ قه ثت اش تايگهاوي مهس ن
(ؾدن) تٍ ميان مي آيدب مقكً ايه اغت مٍ ق ٍ تجصيٍ ي ت فيل ي تٍ ژايگاٌ
ا ٌ مًتًز جػتجًگس ياز مي ؾً  .تساي آونٍ تكهًز زغهتي اش و هً مهاز
يل مًتًز جػتجً گس اؾتٍ تاؾيد متا غيس متؼازر شيس زا تاَ تسزغي مي
مىي .
يل ؾنازچي تكمي تٍ ؾناز مي گيس 4
ماز مسايالس4
اي قكد از تساي ؾناز تٍ مىغقٍ ض اظت ؾهدٌ اتيهًز ب ز ؾُسغهتان زگهص
(ؾما خساغان ) تسي .
ژسيتنل 4robts
اتتدا تمار م دي يت َاي مًجً تساي ؾناز ز ايه مىقٍ زا تسزغي مي مىد.

آيا ز ايه مىغقٍ مي تًان تٍ ؾناز ژس اختي
مدار ضيًاوات زا مي تًان ؾناز مس ي
ضدامتس تؼدا ؾناز چي ميصاوي اغتي ي ...
فسل مي مىي اي مجًش ؾناز يل ايزيا (وًػي آًَ) زا زيافت مي مىد.
مازايىدمػس
ؾناز زا تنٍ تنٍ مس ٌ گًؾتب اغتخًانب

ي قفًٌب مفٍ ژاچهٍ ي  ...آوهسا تػهتٍ

تىدي مي مىد ي تخؽ َاي شايد ؾناز زا يز مي اوداش .
ماز ژايگاٌ ا ٌ
تػتٍ َاي ضاقل زا زين فسيصز قساز ا ٌ ذخيسٌ مي مىد.
ماز غيػت زتثٍ تىدي
مُماوان غسؽ اي مي آيىد يَمػس اي تػتٍ تٍ ذا قٍ مُماوان تساي آوُا غهرا عهثخ
مي مىد .ممنه اغت ػهدٌ اي مفهٍ ژاچهٍب ػهدٌ اي آتگًؾهتب ػهدٌ اي جگهس ي ...
يغت اؾتٍ تاؾىد .ژخت غرا عثق غهفيقٍ مُماوهان مهاز غهختي اغهت ممنهه
اغت َمٍ آوُا آتگًؾت تخًاَىد اما آوُا مػفما تا مهصٌ تهسيه آتگًؾهت زا مهي
خًاَىد!
آيا َىًش َ اتُامي زتازٌ و ًٌ ماز مًتًشَاي جػتجً گس ازيدي
ژع اش ايه مقدمٍ ي مًتًز جػتجً تػياز مُ ي ژس مهازتس يؼىهي Yahoo ,
 Googleمي ژس اشي ي تٍ اجما وظسي تهٍ َهس يهل اش خكًقهيات آوُها مهي
افنىي .

گًگل Googl e
زتازٌ ي مًگل
مامًزيت گًگل ازا ٍ تُتسيه جػتجً ز ايىتسوت تٍ يغهيفٍ غهتسظ ي مهًز
اغت ا ٌ قساز ا ن ػمًر اعالػات جُان اغهت گًگهلب ايجها مىىهدٌ تصزگتهسيه
ماؾيه جػتجًي جُانب غسيؼتسيه ي آغهاوتسيه زاٌ ژيهدامس ن اعالػهات زيي
ايىتسوت زا ازا ٍ مي مىد .تا غتياتي تٍ تيؽ اش  1.3ميفياز ق ٍ گًگل وتهايج
زا ز ظسر ممتس اش يل ي ما ز تس ثاويٍ تٍ مازتسان ز غساغهس جُهان ازا هٍ
مي مىد .امىًنب گًگل زيشاوٍ تٍ تيؽ اش  100ميفيًن تقا هاي جػهتجً ژاغهخ
مي َد.
ي اوؿجًي متساي اوؿهگاٌ stanfordب يؼىهي لهسي ژهيج ي غهس جهي تهسيهب
گًگل زا ز غا  1332تاغيع مس وهد ايهه ؾهسمت خكًقهي ز مهاٌ جهًن
 / 1333تيس  1323زغما تاغهسمايٍ تاغهيع  25مفيهًن الز مؼسفهي ؾهد .ايهه
ؾسمت َمساَاوي زا چًن ماليىس ژسميىص مايففيد ي غينًا مپتها زا ژيهدا مهس .
گًگل غسييع ي خدمات ػمًمي اقفي خً زا ز يب غايت خً

ز www.

 Google . comازايهٍ مهي َهد  .ايهه ؾهسمت َمچىهيه غهسييع جػهتجًي
ژيؿسفتٍ زا تساي فساَ غاشي اعالػات م تًايي ويص ازا ٍ مي َد.
زتازٌ تنىًلًضي گًگل
تنىًلًضي مت ً جػتجًي گًگل ي عساضي ايىتسفيع مغفًب تهساي مهازتسانب
گًگل زا تٍ ػىًان تخؽ اش ماؾيىُاي جػتجًي وػل جديد تثديل مهس ٌ اغهت.

فساتههس اش اغههت ا ٌ اش تنىًلهًضي مفمههات مفيههديب گًگههل تههس اغههاظ تنىًلههًضي
 pageRankويص ژايٍ گرازي ؾدٌب مٍ ايه تنىًلًضي تاػه مهي ؾهً تها وتهايج
مُمتس ز يل جػتجً ايلتس يدٌ ؾًود.
تيفيًن ؾسايظ م اغثٍ غىجؽ مؼقًلي زا تساي اػتثهاز قه ات يتهي مهٍ تهس
اغاظ مؼا لٍ تساتسي  500ميفيه متاييس ي تهيؽ اش  2تيفيهًن ؾهسايظ م اغهثٍ
ؾدود زا اي ا مي مىد  page pankاش غاختاز ليىهل ػظهي يب تهٍ ػىهًان اتهصاز
غاشماودَي اغت ا ٌ مي مىهد .يجهً اب گًگهل ت ػهيس مهي مىهد يهل ليىهل زا اش
ق ٍ  Aتا ق ٍ  Bتٍ ػىًان يهل  voteتًغهظ قه ٍ Aتهساي قه ٍ B
تًغيفٍ ايهب گًگل تؿخيف مي َد تًغظ  voteمٍ مدار ق ٍ مُمتهس اغهت
َمچىيه گًگل ايه ق ات زا تجصيٍ ي ت فيل مي مىد.
مجتمغ گًگلب زيؾُاي جػتجًي خً ماز اوػدا ايىتسفيع غهتي اغهت تهس
خالر ماؾيىُاي جػتجًي يگسب گًگل غاختاز تىدي ؾدٌ تا وتايج جػهتجًي
زا تٍ تُتسيه ؾنل تساي تجاشت ازايٍ َد .يهل جػهتجًي گًگهل زاَهي اغهت
تساي جػتجًي يب غايتي تا مي يت مغفًب ي تاال.
گسيٌ مديسيت
متس ازيل اؾميتب زييع مل ي زييع َييت مديسٌ
لسي ژيجب ممل مًغع ي زييعب م كًالت
غس جي تسيهب ممل مًظ ي زييعب تنىًلًضي
ييىي زيغيىگب مؼاين زييع مُىدغي

غيىدي مل م سيب مؼاين زييعب ازتثاعات
جًان تس يب مؼاين زييعب خدمات جػتجً
تي آزمػتسيوگف مؼاين زييعب فسيؼ آگُي
ايزظ ًَلتص ب ؾخف گًگل
مسيگ غيفًزاؾتايهب مديس تنىًلًضي
مؼىي گًگل
گًگل تسگسفتٍ ؾدٌ اش مفمٍ  Googleمٍ تٍ مؼىهي يهل ػهد يهل ي قهد قه س
جفًي آن اغت مٍ تًغظ ميفتًن غيسيتا ژػس خًاَس ا ياز ماغىس زيا يدان
آمسينايي اختساع ؾدٌ اغت .ايه مًي غ مٍ يل ػد يهل ي قهد قه س جفهًي
آن ز ياقغ وًػي ؾؼاز ي ز ياقغ مقكً مً ًع اغت .تديه مؼىي مٍ گًگل
قكد از تا غسييع َاب اَهدار ي اعهالع زغهاوي ي اعالػهات خهً زا تها آن
مقدزا ز يب ز جُان گػتسؼ َد.
مؼسفي
گًگل ز تسميثي اشوسر افصازَا ي غهخت افصازَهاي ژيؿهسفتٍ اجهسا مهي ؾهً .
غسػتي مهٍ ؾهما اش آن اغهت ا ٌ مهي مىيهد تخؿهي اش َهصازان مهامپيًتس َهاي
مؼمًلي َػتىد مٍ تاَ ؾثنٍ ؾدود تا غسػت تهااليي اش غهسييع جػهتجً زا
فساَ آيزود.
قفة وسر افصاز ما ) (page RenkTMاغتب غيػتمي تساي زتثٍ تىدي ق ات
يب مٍ تًغظ مًغػان مها يؼىهي لهسي ژهيج ي غهسي جهي تهسيه ز اوؿهگاٌ

 Stanfordغاختٍ ؾدٌ اغت ي َميىغًز مٍ ما يل ي جيه اش مُىدغيه زا َهس
زيشٌ تساي تُثً غاشي ايه غيػت

ز اختياز ازي ب ايه غيػت َمچىهان تهٍ

ازايٍ غسييع خً ا امٍ مي َد.
Page Renkتً يح ا ٌ ؾد
زتثٍ ق ٍ تا اغت ا ٌ اش غاختاز ليىل مؼثهس تهس زيي 0خاقهيت مًمساتيهل
مى كس تٍ فس تنيٍ مي مىد .ز تماميتب گًگل ليىل َا زا اش ق ٍ الهف تها ب
زا چل مي مىد .گًگل اش آزاَاي مختفف زيافهت ؾهدٌ تهساي ايهه زتثهٍ تىهدي
اغت اٌ مي مىد.
مُه ب قه ات تها مي يهت تهاال  Page Rankتهاالتسي زيافهت مهي مىىهد مهٍ
 Googleتؼد اش َس جػتجً تهٍ خهاعس مهي غهپاز مػهفماب قه ات مُه

ز

قًزتي مٍ تا مً ًع جػتجًي ؾما َماَىگي وداؾتٍ تاؾىد تهساي ؾهما تهي
اَميت خًاَىد تً  Google .اش تسمية  Pag Rankي زيزؾُاي ژيؿسفتٍ جًز
مس ن مته تساي يافته ق ات تا اَميت ي ز ػيه ضا مستهًط تهٍ ايىنهٍ ايهه
ق ٍ تا مفمات مًز جػتجً َماَىگي از ب تمار يجًٌ م تهًاي قه ٍ (ي
ق ات متكل ؾدٌ تٍ آن ) زا تسزغي مي مىد.
تي ػيثي
مجمًع زيؾُاي خً ماز گًگل اوػان زا اش مؿنالت جػتجً زَا مهي غهاش
تا يجً ايىنٍ ما تثفيااتي زا ز تاالي ق ات وتايج مستًعٍ ازايهٍ مهي َهي ب
يلي گًگل وتايج زا تٍ قًزت تثفايات تٍ خً آوُا ومي فسيؾهد .يهل جػهتجً

ز گًگل زاٌ زاضتب اميه ي مؼقًش تساي جػهتجً ز غهايت َايثها مي يهت تهاال
اغت.
اليل اغت ا ٌ اش گًگل
تٍ ليل ايىٍ گًگل مىاغثتسيه وتايج جػتجً زا غسيغ ي مقدر ت ًيل مهي َهدب
ژًؾؽ َي اعالػات ز يب خًاغتاز يل جػتجً گهس ممتهاش تهساي اعالػهات
قاتل غتسغي اغت .تدين يل اتصاز جػهتجًي قدزتمىهدب ژيهدا مهس ن يهل يب
غايت خاـ اگس غيس ممنه وثاؾد خفي غخت اغت.
گًگل وظ زا تٍ يب مي آيز .
گًگل عساضي ؾدٌ اغت تا تستية زا ز َسجً مسج اعالػهات تهٍ يجهً آيز .
ايه چيصي اغت مٍ يل غسييع جػتجً تايد ازايٍ مىد.
گًگل مازتسان زا قا ز مي غاش تا تيؽ اش  1تيفيًن  URLزا جػتجً مىىد
فُسغت گًگلب مٍ ؾامل تيؽ اش  1تيفًن  URLاغتب ي وًع خً ايليه اغهت
ي مجمًػٍ اي اش جامؼتسيه ق ات يب زا ز ايىتسوت ازايٍ مي مىد.
 گًگل فقهظ قه اتي زا مهٍ م تهًي مً هًع ؾهما َػهتىد زا تهس مهي
گس اود.
وامتؿاتٍ تا ماؾيىُاي جػتجًي يگسب گًگل وتايجي زا تًليهد مهي مىهد مهٍ ز
خًز تا مً ًع جػتجًي ؾما تاؾد.

 گًگل منان مً ًػات جػتجًي ؾما زا ز ق ٍ تسجػتٍ مي مىد.
گًگل فقظ م تًي وتايج مً هًػات جػهتجًي ؾهما ويػهتب تفنهٍ گًگهل آن
وتايجي زا ز ق ٍ خً تجصيٍ ي ت فيل ويص مهي مىهد تهس خهالر تػهيازي اش
غايتُاي جػتجًگسب گًگل تساي وتايج جػتجًَاي خً الًيت قايل مي ؾهً .
ما تٍ وتايج جػتجًي ؾما تًجٍ مي مىي ي غؼي ازي تا جُهت قهسر يقهت
مىي ب وص ينتسيه وتيجٍ زا تساي ؾما فساَ غاشي .
 گًگل يل ژيؽ وگسي مىاغة زا ازايٍ مي َد.
تجاي خالقٍ اش ق ٍ يب مٍ تاييس ومي مىدب گًگل مىتُايي مهٍ تها مً هًع
جػتجًي ؾما مغاتق تً ٌ زا تساي ؾما جدا مي مىد .ايهه خكًقهيات تاػه
مي ؾً تا يقت ؾما َدز وؿً ي ؾما ق ات يتي مٍ تها مً هًع ؾهما ز
خًز وثً ٌ زا تيًُ ٌ تاش ونىيد.
 گًگل مي تًاود مازي مىد مٍ ؾما اضػاظ خًؾثختي مىيد!
گًگل تساي جػتجًي مً ًػات متؼازر ي ػمًمي ماوىد وار ؾسمتُا تستهسي
از  .تا تػياز مغمهيه َػهتي مهٍ مفيهد  (Feeling Lucky) Imزا تهٍ خهًتي
وكة مس ي ي ايه مفيد ؾما زا تٍ ايليه مً ًع ژيدا ؾدٌ مهي تهس  .ايهه مفيهد
عساضي ؾدٌ اغت تا اوجار ماز ؾما زا تٍ اعميىان ي غسػت اوجار َد.

 گًگل ق ات يب زا  cacheمي مىد ( ز منان مخ ي غسيز خهً وگهٍ
مي از )
گًگل ز  cacheخً تػيازي اش ق ات يب زا ذخيسٌ مي مىد تا آوُها زا تهٍ
قًزت ژؿتيثان ز اختياز اؾتٍ تاؾد ي ز مًاقغ اظغسازي آوُها زا تاشيافهت
مىد زا ي زيي ايه  cacheتٍ مساز غسيؼتس اش تسزغي ليىل مستًعٍ مي تاؾد.
 Tool bar گًگل
 Toolbarگًگل (ػالمت ثثت ؾدٌ) قاتفيتُاي ؾما زا تساي ژيدا مهس ن اعالػهات
مًز وظس ز َس وقغٍ اش يب افصايؽ مي َدب وكة  Toolbarگًگل فقظ چىهد
ثاويٍ تٍ عً مي اوجامد Toolbar .گًگل تدين َيچ َصيىٍ اي امناواتي زا ماوىد
ج ػتجً تهٍ يغهيفٍ گًگهلب جػهتجًب غهايتب جػهتجً مفمهات ي زجهٍ تىهدي
ق ات ) (Page Rankزا فساَ مهي آيز ؾهما َمچىهيه مهي تًاويهد عسيقهٍ
ومايؽ خسيجي وتايج جػتجً َاي خهً زا اوتخهاب مىيهد مهٍ ايهه اوتخهاب ز
غسييػُايي چًن يا تخت ي يا اقثا ) (Im Feeling Luckyايس متهًزي يب
گًگلب ي مفيدي مٍ ؾما زا مػتقي تٍ گًگل مي تس زا فساَ مي آيز .
 وياشمىديُاي غيػت
زايه ل ظٍب  Toolbarگًگل فقظ تساي  Internet Explorerمًجً اغت .مها
غؼي مي مىي تا  Toolbarگًگل زا تساي غيػتمُاي يگس ويص غاشگاز مىي .
غيػت ػامل windows

 Internet Explorer 5.0تٍ تاال


ايس متًزي ي تي گًگل

ايسمتًزي يتي گًگلب غاشماودَي مي مىد يب زا تٍ يغيفٍ مً هًع آنب ژهع
ؾما مي تًاويد غتٍ تىدي زا تساي مً ًػات جػتجًي خهً

اؾهتٍ تاؾهيد.

يا مػتقيما تس زيي وار غتٍ تىدي مفيل مس ٌ ي تٍ مقكد تسغيد.
اگس ؾما چيصي زا مٍ وثالؽ َػتيد تٍ عًز قيهق ز ايهس متهًزي ژيهدا ومهي
مىيدب ؾما مي تًاويد جػتجً ز يب زا اوتخاب مىيد.
 ؾسايظ اغت ا ٌ اش ميفٍ اتصاز گًگل
تخاعس اغت ا ٌ اش وسر افصاز اتصاز گًگل اش ؾهما تؿهنس مهي مىهي  .ز قهًزت
اغت ا ٌ اش ايه تسوامٍ ي يا تسوامٍ يگسي مٍ ز ازتثاط تا اتصاز گًگل مي تاؾدب
ي ؾما مي تايػت ؾسايظ ي مقسزات مًجً

ز گًگل زا قثً ي اش آوُا ژيسيي

ومايىد (قًاويه ي مقسزات)
 اغت ا ٌ فقظ ؾخكي
ميفٍ اتصزا گًگلب قسفا تساي اغت ا ٌ ؾخكي ي غيس تجازي مهي تاؾهىد .ؾهما
وثايد اش ايه غسييع تساي فسيؼ يها تًليهد مجهد آن اغهت ا ٌ مىيهدب يها اش آن
تساي ايجا تسافيل ز غايتتان تُسٌ تسيد .ؾما وثايد وتهايج جػهتجً زا عهًزي
تُيٍ مىيد تا ايه وتايج ت ت غهايت ؾهما تاؾهدب ؾهما اي تايهد اش – tool bar
 feedback @ google . comاجاشٌ الشر زا زيافت مىيد.اگس ؾهما مايفيهد مهٍ
اش ايه غسييع جُت مكازر تجازي اغت ا ٌ مىيدب الشماغت مٍ قساز ا ي زا

تا گًگل ػقد مىيدب تساي ايه ماز لغ ا تها مها مناتثهٍ مىيهد .گًگهل ي يااؾهخاـ
غًر قاضة تمار ضقًق مستًط تٍ ميفٍ اتصاز گًگل ي وهسر افهصزا َهس ؾهخف
غًمي مٍ زاؾتساك تا ي يا تًغظ ميفٍ اتصاز گًگل فهساَ ؾهدٌب مهي تاؾهد ي
ايه تدين َيچ م دي يتي ؾامل َمٍ (ضقًق َاي مالنيت) مي ؾً .
اگس اوتقا يا ژيؿهىُا ي زتهازٌ ميفهٍ اتهصاز گًگهل ي يها ايهدٌ اي ز زاتغهٍ تها
چگًوگي ژيؿسفت ا ن آن ازيد لغ ا تهٍ آ زظ ژػهت النتسيوينهي toolbar-
 feedback @ googel. Comازغا وماييد ز

مه تًجٍ اؾتٍ تاؾهيد مهٍ

تا اوجار ايه ماز ؾما تٍ گًگل ياؾخاـ ثال اجاشٌ مهي َيهد مهٍ اش ايهدٌ يها
وظس ؾما زميفٍ اتصاز گًگل (يا َس وسر افصاز يگس) تدين آونٍ تٍ ؾهما غسامهت
تدَىد اغت ا ٌ مىىد.
 خاقيت ًَؾمىد
ؾما متًجٍ َػتيد مٍ گًگل ي يا اؾخاـ غًر قاضة تمار ضقًق مستًط تهٍ
ميفٍ اتصاز گًگل ي وسر افصاز َس ؾخف غًمي مٍ ز اؾتساك تها ي يها تًغهظ
ميفٍ اتصاز گًگل فساَ ؾدٌب مي تاؾد ي ايه تدين َيچ م دي يتي ؾهامل َمهٍ
(ضقًق َاي مالنيت) اش جمفٍ ژسياوٍ ثثتيب قاوًن تجازت مخ ياوٍب قاوًن زقاتهت
غيس ػا الوٍب قاوًن م تسر ؾماز ن آزر ي َس وًع قاوًن يگسي مٍ مستهًط تهٍ
ضقًق مالنيت تاؾدب مي تاؾد ي ايه يهل امهس تهيه المففهي اغهت .ؾهما ضا هس
َػتيد مٍ ميفٍ اتصاز گًگل زا غت مازيب مد ؾنىيب تقفيهد يمپهي ونىيهد .ؾهما
َمچيه ضا سيه مٍ َيچ گًوٍ غت مازي ز قاوًوُاي ضقًق مفني ميفٍ اتصاز

گًگل يوسر افساز َس ؾخف غًمي مٍ ز اؾتساك تا ي يها تًغهظ ميفهٍ اتهصاز
گًگل فساَ ؾدٌ ونىيد.
 ػدر ژريسؼ مػًيليت
ميفٍ اتصاز گًگل ي وسر افصاز َس ؾخف غًمي مٍ ز اؾتساك تها ي يها تًغهظ
ميفٍ اتصاز گًگل فساَ ؾدٌ ي َس گًوٍ

ماوت زا تساي َس گًوهٍ خػهازت تهٍ

يجً آمدٌ اش اغت ا ٌ ميفٍ اتصاز گًگل ي وسر افصاز َس ؾهخف غهًمي مهٍ ز
اؾتساك تا ي يا تًغظ ميفٍ اتصاز گًگل فساَ ؾدٌ زا اش خً غفة مي مىد.
ميفٍ اتصاز گًگل ي َس وسر افصاز َهس ؾهخف غهًمي مهٍ ز اؾهتساك تها ي يها
تًغظ ميفٍ اتصاز گًگل فساَ ؾدٌ تٍ عسيقي مٍ َػت) ازا هٍ مهي ؾهً يؼىهي
تدين َس گًوٍ

ماوت گًگل تٍ جديت تمارب ي تا ضد جايص تًغهظ قهاوًنب َهس

گًوٍ ي تمامي

ماوُاي ماالَهاي

ماوتُا زا اشخً غفة مي مىدب ي ايه ؾامل

ماوتُا ي مٍ تساي ػًامل يگس ي

د تخفف ي م افظهت ماالَها ي

ماوتُاي

امالك ؾخكي مي تاؾد .غسييع ژط.يَؿي گًگهل تمهار

هماوتُاي امىيتهيب

اػثتازيب تٍ مًقغ تً ن ي اجهساي زغهت ايهه غهسييع ژطيَؿهي زا اش خهً
غفة مي مىد غسييع ژطيَؿي گً گل تمار

ماوتُا زا مًقغ تهً ن ي اجهساي

زغت ايه غسييع ژطيَؿي زا اش خً غفة مي مىد غسييع ژطيَؽ گًگهل
تمار

ماوتُا زا تازي اعالػات ژىدَا ي غتًزات زيافت ؾدٌ اش عسيق گًگهل

زا ز مي مىد ي اش خً ومي اود گًگل َس گًوٍ

ماوتُا زا تساي خدمات ي يها

ماالَاي خسيدازي ؾدٌ ي يا زيافهت ؾهدٌ اش ايهه ژايگهاٌب يها تًغهظ تثفياهات

مًجً

زايهه

هماوتُا زا تهساي خهدمات ي يها ماالَهاي خسيهدازي ؾهدٌ ييها

زيافت ؾدٌ اش ايه ژايگاٌب يا تًغظ تثفياات مًجً

ز ايه ژايگاٌ ي يها ژايگهاٌ

َاي مُيا ؾدٌ تًغظ گًگلب ي َمچىيه تمار اعالػاتب ژىدَا ي غتًزات گسفتهٍ
ؾدٌ اش عسيق زاتغٍ َاي (ليىنُاي) مُيا ؾدٌ تًغظ غهتگاٌ ژطيَؿهي گًگهل
زا اش خً غفي مي مىد ي اش تضميه تمار مًاز ذمس ؾدٌ خً ازي مي مىد.
ؾمامتًجٍ ي زا ي َػتيد مٍ َس گًوهٍ خػهازت ي

هسز اضتمهالي ياز ٌ تهٍ

زاياوٍ تان اش عسيق ييسيظ ي غيسٌب مٍ واؾي اش زيافت خً يهاوسر افصازميفهٍ
اتصاز گًگل ي يا وسر افصاز َس ؾخف غًمي مٍ زاؾتساك تا ييا تًغهظ ميفهٍ
اتصاز گًگل فساَ ؾدٌب مػيًليت خاـ خً ؾما مي تاؾد.
َيچ تضميىي ي گازاوتي زخػازت واؾي اش اغت ا ٌ وا زغهت ايهه تسوامهٍ ز
غيػت ؾما ويػت.
 مػًيليت م دي
ت ت َيچ ؾسايظ گًگلب ي يها َهس ؾهخف غهًمي مهٍ وهسر افهصازؼ زا تغهًز
مؿتسك تا ي يا اش عسيق ميفٍ اتصاز گًگل ز اختياز ػمًر مهي گهراز ب مػهيً
َس مازتس ي مٍ اش ميفٍ اتصاز گًگل ي يا وسر افصاز َهس ؾهخف غهًمي اغهت ا
غفظ مس ٌ تاؾهدب ومهي تاؾهد چىهيه م هدي يت مػهيًليت تهساي جفهًگيسي اش
ژيؿسفت ي ايجا خػازتُاي مػتقي ب غيس مػهتقي ب ات هاقي مىهتجب مخكهًـب
ومًوٍ يخػازتُاي جصا ي اغتب يضتي شياوُا ي تس اغاظ

ماوتب قهساز از ب

ؾثٍ جسر (ؾامل تي تًجُي) تاؾد (ضتي اگس گًگل ي يا وسر افصاز َهس ؾهخف

غًمي تٍ ايه خػازتُا تًقيٍ مس ٌ تاؾد) چىيه م دي يتُاي مػيًليت تهساي
مل شياوُاي تٍ يجً آمدٌ تًغظ اغت ا ٌ غفهظ اش ي يها اػتمها تهٍ ميفهٍ اتهصاز
گًگل ي وسر افصاز َس ؾخف غًمي مٍ ز اؾتساك تا ي يا تًغهظ ميفهٍ اتهصاز
گًگل فساَ ؾدٌب ي ياتساي واتًاوي اش اغت ا ٌ ميفٍ اتصاز گًگل ي َس وسر افهصاز
ؾخف غًمي مٍ تًغظ اؾتساك ي يا اش عسيق خً ميفهٍ اتهصاز گًگهل ي يها اش
يق ٍب تًقفب يا اوقضاء ميفٍ اتصاز گًگل ي يا وسر افصاز َهس ؾهخف غهًمي مهٍ
ز اؾتساك تا ي يا تًغظ ميفٍ اتصاز گًگل فساَ ؾدٌ (ؾامل تمار خػهازتُاي
ياز ٌ اش تمار اؾخاـ غًر) مي تاؾد .چىيه م دي يُاي مػيًليتب تا امنهان
يجً ػجص زغاودن قكد مًز وظسب تاجا ي مٍ قهاوًن تگهراز ب اجهسا خًاَىهد
ؾد .گًگل َيچگًوٍ مػيًليتي زا زمًز گازاوتي وًع اغت ا ٌ خً زا وداز .
 غسييع جػتجًي گًگل
ميفههٍ اتههصاز گًگههل عههًزي عساضههي ؾههدٌ مههٍ زخههًز ي تسميههة تهها غههسييع
جػتجًي گًگل تاؾد .تىهاتسايه اغهت ا ٌ اش ميفهٍ اتهصاز گًگهل َمهان ؾهسايظ
اغت ا ٌ ي قاوًوُاي ؾخكي غايت گًگل زا ؾامل مي ؾً .
 ما ٌ َاي گًواگًن
ايه ؾسايظ ي ي ؼيتُا تًغظ قاوًن ايالتي آمسيناب مالي سويا مقسز خًاَد ؾهد.
اگس تٍ َس ليل ا گاٌ ي قا ي آوُا زا ز مس ب ايهه قهًاويه تهٍ ػىهًان قهًاويه
اخفي تاقي خًاَد ماود.

ايه ػثازت ي ؾسيط ي م ا تًافق وامٍ ما تيه عسفيه زا تؿهنيل ا ٌ ي مغالهة
يمً ًػات اؾازٌ ؾدٌ فًق تًغظ عسفيه قاتل اضتسار مي تاؾىدي َهس گًوهٍ
تاييس ي جاتٍ جا ي يضرر َس مدار اش تىدَا ي مًاز قثفهي ي يها فؼفهي فقهظ تها
تًافق متثي ي يا ؾ اَي امضاء ؾدٌ تًغظ گًگلب تا ؾهخف ثهالتي مهٍ ز تهٍ
يجً آيز ن ي يا ايجا زاتغٍ وسر افصاز ميفٍ اتصاز گًگهل خالهت اؾهتٍ قاتهل
قثً مي تاؾد.
 وؿاوي يب خً زا زج  /اقالح مىيد
َس تاز مٍ يب زا مي مايي ب وؿاوي غايتُاي تاشٌ اي زا تهٍ فُسغهت خهً مهي
افصايي  .اش ؾما ويص ػًت مي مىي تا وؿاوي يب خً زا ايىجا زج مىيد .ما َهس
وؿاوي ي زا تٍ فُسغت خً ومي افصايي ي ويص زتازٌ ايىنٍ آيا ي چٍ شمان ايهه
وؿاوي ز فُسغت تٍ ثثت مي ز ظ قًلي ومي َد.
لغ ا وؿاوي مامل يب خً زا َمساٌ تا ژيؿًود  http://زج مىيد .تهساي مهتال /
 http: www. Google . com /lintl /faمي تًاويد ونتٍ َا ي مفيهدياضٌ َهايي
ويص تيافصاييد مٍ گًياي اعالػات مًجً

ز يب ؾماغت .اش اعالػات اخيهس مها

تساي ماز خً اغت ا ٌ مي مىي  .تاثيسي ز چگهًوگي فُسغهت ؾهدن اعالػهات
ق ٍ ي ؾما ز گًگل وخًاَد اؾت.
يا آيزي 4تىُا وؿاوي ق ٍ ي وػهخت يها غهسآغاش غهايت ؾهما مهًز ويهاش
اغتب الشر ويػت مٍ وؿاوي َمٍ ي قه ٍ َهاي يب مهًز وظهس خهً زا زج
مىيد .وسر افصاز يبيب Googlebotب تقيٍ ي ماز زا اوجار خًاَد ا  .مُ گًگهل

تٍ قًزت خً ماز ي ز فًاقل شماوي ييطٌ يا ي زا اشوً ياز مىيد .وؿاويُاي
تازيخ گرؾتٍ ژع اش َس تاز تٍ زيش زغهايه خهً مهاز فُسغهتُاي گًگهلب تهٍ
قًزت ژسيدٌ زوگ ز خًاَىد آمد.
4URL
 ونتٍ َا4
 اعالػات زا اش فُسغت گًگل ضرر مه
گًگل تٍ قًزت خً ماز َمٍ ي فُسغت خً زا ز فًاقل شمهاوي مؿهخف
تٍ زيش مي زغاودَ .ىگامي مٍ ز يب مىديماي مي مىي  ,قه ٍ َهاي تهاشٌ زا
مي ياتي  ,ژيًودَاي مس ٌ زا يز مي زيهصي ي ژيًوهدَاي شوهدٌ زا تهٍ قهًزت
خً ماز ز فُسغت خً تٍ زيش مي زغاوي  .ژيًودَاي تازيخ گرؾهتٍ مؼمهًال
ژع اش َس تاز تٍ زيش زغاوي فُسغت تٍ قًزت ژسيدٌ زوگ ز مي آيىد.
اگس مي خًاَيد اعالػات تيؿتسي زتازٌ ي چگًوگي ضرر اعالػات قه ٍ ي
خاقي اش فُسغت گًگلب تٍ غت آيزيد.
گسيَُاي خثسي ي زايصوي گًگل زا تثيىيد ي ز آوُا مايؼ مىيد.
 Newsتاشٌ َاي گسيَُاي خثسي
 4Recتاشيُا ,غسگمي َا ,يزشؾُا
 Scilػمًر مازتس ي ,ػفًر اجتماػي ..…,
 Socمغالة اجتماػي ,فسَىگ ….
 Talkمً ؼات ي مثاض ضا س

َ Altس مً ًع قاتل تكًز
Bizفسايز ٌ َاي تجازي ,خدمات ,وقد ي تسزغيُا
 Compغخت افصاز ,وسر افصاز ,اعالػات مكسر مىىدٌ…
 Miscمازياتي ,تُداؾت ي …
 وناتي زتازٌ ضسي خكًقي مازتسان
تُسٌ گيسي اش ييطگي َاي ژثيؿهسفتٍ ميفهٍ اتهصاز گًگهل وياشمىهد آن اغهت مهٍ
اعالػاتي اش غايتُايي مٍ ؾما اش آوُا يداز مي مىيد تٍ گًگهل فسغهتا ٌ ؾهً .
تساي ايه ماز الشر اغت تا تىظيمُاي الشر زا اوجار َيد .تها غيهس فؼهالي مهس ن
َمٍ ييطگي َا ژيؿسفتٍ َيچ اعالػاتي زتازٌ غايتُايي مٍ تٍ آوُا مساجؼٍ مهي
مىيد ,تساي گًگل فسغتا ٌ وخًاَد ؾد.
 گسيَُاي گًگل
ؾما زا تٍ ق ٍ گسيَُاي خثسي جديد گًگل زاَىمايي مي مىد مٍ ز آزؾهيً
آن مي تًاويد جػتجً مىيد.
 ق ٍ جػتجًي ژيؿسفتٍ
ؾما زا تٍ جػهتجًي ژيؿهسفتٍ مهي تهس ٌ مهٍ ؾهامل غتسغهي تهٍ قاتفيتُهاي
ژيؿسفتٍ مي ؾً تاممل مىد جػتجًي ؾما تُتس اغهت ايهه قاتفيتُها تهٍ ؾهما
اجاشٌ مي َد4
م دي مس ن جػتجًي ؾما ز ق ات مستًط تٍ يب غايت ا ٌ ؾدٌ
جػتجً ونس ن ز يل غايت مخكًـ

م دي مس ن جػتجً ؾما ز ق ات مستًط تٍ يل شتان ا ٌ ؾدٌ.
ژيدا مس ن تمار ق اتي مٍ ليىنُايي تٍ يل ق ٍ يب مًز وظس ازود.
ژيدا مس ن تمار ق اتي مٍ مستًط تٍ يل ق ٍ يب مًز وظس َػتىد.
ق ٍ تىظيمات جػتجً
تٍ ؾما اجاشٌ مي َد تا تىظيمات جػتجًي خهً زا تهٍ غهفيقٍ خهً تاييهس ي
ذخيسٌ وماييد .ي َمچىيه مي تًاويد مقهداز اش ژهيؽ تؼيهيه ؾهدٌ ومهايؽ وتهايج
جػتجً زا ػًل مىيد ,ففيتس جػتجًي امه زا خهامًؼ يها زيؾهه مىيهد ي يها
شتان يگسي تساي اغت ا ٌ اش گًگل اوتخاب مىيد.
 تىظيمات ميفٍ اتصاز
ايه مىً ايه اجاشٌ زا تٍ ؾما مي َد تا َ tool barاي خً زا تٍ لخًاٌ خهً
تٍ يني اش زاَُاي شيس اوتخاب مىيد4
وًع  Behaciorيزي يُا )(text boxزاغت مىيد.
مؿخف مىيد مدار امىٍ گًگل تساي ؾسيع searchؾما اوتخهاب ؾهً  -تهساي
متا اگس  google . irزا اوتخاب مىيد ايه امىٍ تٍ ػىًان ژهيؽ فهسل جػهتجً
َاي ؾما اوتخاب مي ؾً ي وتايج جػتجً َاي ما ويص آوگاٌ تهس اغهاظ امىهٍ
َاي  irخًاَد تً .
اوتخاب مىيد مٍ ضد تً يح متىي زا تساي ممٍ َا يا فقظ آينًوُا مي خًاَيد.
اوداشٌ ػسل يزي يُا زا اوتخاب مىيد.

 قاتفيتُاي مخكًـ Googl e
 جػتجًي تكاييس (تتا)
جػههتجًي تكههًيس ز Googleتا اؾههته تههيؽ اش  250ميفيههًن تكههًيس قاتههل
مؿاَدٌ ز فُسغت خهً  ,جهامؼتسيه مجمًػهٍ ز مهل يب مهي تاؾهد .تهساي
اغههت ا ٌ اش جػههتجًي تكههًيس تههٍ ق ه ٍ جػههتجًي ژيؿههسفتٍ ي يهها http
 ://www. Google. Com /imghp? Hl=faتسييهد ي ػثهازتي زا ز جؼثهٍ
جػتجًي تكًيس ياز مىيد ي غپع ممٍ جػتجً زا اوتخاب مىيد .ز قه ٍ
وتايج تكًيس مًچل ؾدٌ زا اوتخهاب مىيهد تها زيايهت تصزگتهسي اش تكهًيس ي
َمچىيه ق ٍ اي مٍ تكًيس ز آن قهساز از زا مؿهاَدٌ مىيهد ( .يا اؾهت4
تساي غتسي شتان اوتخاتي ؾما تايد ز ق ٍ قاتفيتُاي اوگفيػي اوتخاب ؾدٌ
تاؾد).
تكاييسي مٍ تًغهظ غهسييع  Google Image Searchمؿهاَدٌ مهي مىيهد
ممنه اغت مٍ مپي زايت اؾتٍ تاؾىدَ .س چىد مٍ ؾهما مهي تًاويهد آوُها زا اش
عسيق غسييع ما تياييد ي يا مؿاَدٌ مىيد ,ما تٍ ؾماٌ َيچ ضقهي ومهي تهًاوي
تدَي جص ضق مؿاَدٌ آوُا اش عسيق يب اش ايىسي اگس مايهل تهٍ اغهت ا ٌ اش َهس
يل اش تكاييسي َػتيد مٍ تٍ يغيفٍ غسييع مها ژيهدا مهس ٌ ايهد مها تهٍ ؾهما
ژيؿىُا مي مىي مٍ تا قاضة آن غايت تساي اجاشٌ اغت ا ٌ اش تكًيس تمهاظ
تگيسيد.

اخغاز 4وتايجي مٍ تا ايه قاتفيت مؿاَدٌ مهي مىيهد ممنهه اغهت ؾهامل مغالهة
مستًط تٍ تصزگػاالن تاؾد Google .فامتًزَاي خاقي زا ز وظس مهي گيهس
تساي ايىنٍ مغميه ؾً مٍ آيا ايه تكًيس تهٍ مهًز جػهتجًي ؾهما مستهًط
اغت يا خيس .اش آوسي مٍ ايه زيؾُا مامال تي اؾتثاٌ ويػتىد ممنه اغت ز تيه
تكاييسي مٍ مي تيىيد تكاييس وامىاغثي َ قساز گسفتٍ تاؾد.
 تسجمٍ ق ٍ
 Googleغد شتان زا تا قاتفيت تسجمٍ جديدي (تتا) ؾنػتٍ اغت .تا اغت ا ٌ اش
قاتفيت تسجمٍ تا ماؾيه Google ,ضاال تٍ اوگفيػهي شتاوهان قاتفيهت اغهت ا ٌ اش
تػيازي اش ق ات غيس اوگفيػي زا مي َد .اگهس جػهتجًي ؾهما وتهايج غيهس
اوگفيػي اؾتٍ تاؾد يل ليىل تٍ ق ٍ تسجمهٍ ؾهدٌ اوگفيػهي آن ز اختيهاز
ؾما قساز خًاَد گسفت.
اگس مي خًاَيد چنيدٌ ي ػىًان اغىا يافتٍ ؾدٌ تساي جػت ي جهًي ؾهما تهٍ
اوگفيػي تسجمٍ ؾً  ,گصيىٍ ي تسجمٍ ز ق ٍ تىظيمُا زا فؼا مىيهد .تها ايهه
ماز گًگل تٍ قًزت خهً مهاز چنيهدٌ ي ػىهًان غهىدَاي يافتهٍ ؾهدٌ زا تهٍ
اوگفيػي تسجمٍ خًاَد مس .
 فايفُاي PDFزا ژيدا مه
فُسغت غىدَايي مٍ گًگل تساي ژسغؽ ؾما مي ياتد ,امىًن فايفُهاي  PDFزا
ويص ز تس مي گيس وًؾتاز ا يه فايفُا تهس َهس شتهان ي خغهي مهٍ تاؾهد ,تهدين
ياتػتگي تٍ غيػت ػامل ,مسيز گس ي فًوت ,تهٍ قهًزت مامهل ز وهسر افهصاز

ا ييي آمسيتات ومايؽ ا ٌ مي ؾً  .گس چٍ ايىگًوٍ فايفُها تهٍ اوهداشٌ ي غهىد
 HTMLزايج ويػتىد ,اغفة اعالػات ازشؾمىدي زا ز تهس ازوهد مهٍ ز يگهس
غىدَا يافت ومي ؾً .
تساي ايه مٍ مؿخف ؾً مدار يافتٍ تٍ قًزت يل فايهل  PDFػس هٍ ؾهدٌ
اغت .ياضٌ ) (PDFتٍ زوگ آتي زيتسيي ػىهًان غهىد زج مهي ؾهً  .تهٍ ايهه
تستية خًاَيد اوػت مٍ تساي ومايؽ ايه غىد ,وهسر افهصاز Adobe Acrobat
 Readerاجسا مي ؾً  .زيي ژيًود ػىًان غىد مفيهل مىيهد تها تهٍ فايهل ,PDF
غت ياتيد( .اگهس وهسر افهصاز آمسيتهات ز زاياوهٍ اي ؾهما وكهة وثاؾهد ’,تهٍ
قًزت خً ماز تٍ غايت زيافت زايگان ايه وسر افصاز َدايت خًاَيد ؾد).
ژي ي ار اغت مٍ َمٍ ي اعالػات ق ٍ آزايي آن ضرر ؾدٌ اغت.
اگس ومي خًاَيد غىد َاي  ,PDFز فُسغهت يافتهٍ َهاي ژسغهؽ ؾهما ازايهٍ
ؾًود ,مافيػت غتًز  filetype : pdfزا ز مىاز ژسغؽ خهً

زين ژىجهسٌ

ي جػتجً زج فسماييد.
 ژيًودَاي اش ژيؽ ذخيسٌ ؾدٌ
گًگل اش َس ق ٍ يل ػنع ذخيسٌ مي مىد تا تساي شماوي مهٍ قه ٍ اقهفي
اگس مًجً وثً وػخٍ ژؿتيثان اؾتٍ تاؾد اگس ؾهما تهس زيي ليىهل cached
مفيني مىيد ,ق ٍ اي زا خًاَيد يد مٍ ما آوسا

ميمٍ مس ٌ اي .

يقتي مٍ ق ٍ  cachوؿان ا ٌ مي ؾً  ,ايه ق ٍ ازاي يل َهدز ز تهاال
ي خً اغت مٍ ز آن قػمت وػخٍ  cachؾدٌ زا يها آيز مهي مىهد .جاَهايي
مٍ تس جػتٍ ؾدٌ اود تاػ مي ؾًود تا ؾما قػمت مًز وظهس خهً زا زاضهت
تس ژيدا مىيد.
لي
ليىل "ذخيسٌ ؾدٌ" تساي غايتُايي مٍ

ميمٍ وؿدٌ اود مًجً وخًاَد تً  ,ي

َميىغًز تً  ,ي َميىغًز ايه ليىل تساي مالنيىي مٍ ايهه ليىهل زا وخًاَهد ويهص
مًجً وخًاَد تً .
 ق ات مؿاتٍ
يقتي ؾما تس زيي  similar Pagesتساي يدن وتيجٍ يل جػتجً مفيهل مىيهد,
گًگل تٍ قًزت خً ماز ق ات مستًط زا تساي زغيدن تٍ وتيجٍ امتؿافات
مي مىد.
 ق ات مؿاتٍ
يقتي ؾما تس زيي  similar Pagesتساي يدن وتيجٍ يل جػتجً مفيهل مىيهد,
گًگل تٍ قًزت خً ماز ق ات مستًط زا تساي زغيدن تٍ وتيجهٍ امتؿهار
مي مىد.
ليىل (ق ات مؿهاتٍ) اغهت ا ٌ َهاي شيها ي از  .اگهس ؾهما م تهًي غهايت
خاقي زا ز وظس ازيد ,يلي مي خًاَيد مٍ آن تيؿهتس خًاغهتٍ َهاي ؾهما زا

تسآيز ٌ مىد ,ايه ليل مي تًاود غايتُاي مؿاتٍ تٍ وػثت مً ًع ؾهما زا ويهص
ازايٍ مىد.
گًگل ق ات متؼد ي زا تساي ميفيًوُا ق ات يب ژيدا مي مىد .الثتٍ چيهصي
مٍ مُ اغت ايىػت مٍ ق ٍ اي مٍ تا مً ًع ؾما ز خًز تاؾد ژيدا ؾهً .
تساي متا  ,گًگل ممنه اغت قا ز تٍ ژيدا مهس ن قه ات مستهًط تهٍ home
 pageؾخكي ؾما وثاؾد ,اگس ايه ق ات ضايي اعالػات مستًط تٍ قه ٍ
اقفي وثاؾد.
 مؿف مىيد مٍ چٍ مػاوي تٍ ؾما ليىل َػتىد.
تؼضي مفمات ,يقتي تا يل ي وقغٍ وثا ؾًود ,يل مؼىهاي ييهطٌ اي زا تهساي
گًگل خًاَىد اؾت .يني اش تيؿتسيه مفمهات تهساي گًگهل ػمفگهس  linkاغهت
ژسغؽ  4linkتهٍ ؾهما مقكهد  URLزا وؿهان مهي َهد .تهساي متها link : ,
 www. Googel. Comتٍ ؾما تمار ق اتي زا مٍ تٍ گًگل ليىهل َػهتىد زا
وؿان مهي َهد .ؾهما ز مقاتهل ايهه ػمفگهس فقهظ مهي تًاويهد آ زظ ايىتسوتهي
تىًيػيد وٍ مً ًع جػتجًي خً زا.
جػتجًي گًگل

www.

:

 Linkمتا 4

Googel
 مى كس مس ن تٍ اميه
تؼضي اش مفمات تٍ َمساٌ يل ي وقغهٍ تهساي گًگهل مؼىهاي تهٍ خكًقهي زا
ازود .يني اش ايه مفمات ػمفگس  4siteاغت .ايه مفمٍ تٍ َمساٌ آ زظ اميه ز

جفًي آن تاػ مي ؾً تا جػتجًي ؾما فقظ ز اميه يا غايت مؼهيه ؾهدٌ
تاؾد.
تساي متا  ,.جُت جػتجً يل خثس ز گًگل ,ياز مىيد.

جػتجًي گًگل

Press site : www

متا 4

 يا ؾاوع يا اقثا
ممٍ  Im feeling Luckyؾما زا مػتقيما تهٍ ايلهيه قه ٍ يتهي مهٍ گًگهل
تساي جػتجًي ؾما تسگس اودٌ اغت مي تس

ز ايهه ضالهت ؾهما وتهايج يگهس

ضاقل آمدٌ اش جػتجًي خً زا يگس ومي تيىيد ايه ضالت مؼمهًال ز شمهاوي
اغت ا ٌ مي ؾً مٍ ؾما ػجفٍ اؾتٍ ي فقظ وتيجٍ تٍ غهت آمهدٌ تهساي ؾهما
مُ اغت.
تساي متا  ,تساي جػتجًي يب غهايت اوؿهگاٌ  ,stanforsمفمهٍ  stanfordزا
ز فيفد جػتجً ياز مس ٌ ي تس زيي ممفهٍ  Im feeling Luckyمفيهل مىيهد.
غپع گًگل ؾهما زا مػهتقيما تهٍ يب غهايت زغهمي ايهه اوؿهگاٌ ز آ زظ
 www. Stan ford . eduمي تس .
ؾاوع يا اقثا

Google

متا 4

 جػتجًي ژيؿسفتٍ
ؾما زا تٍ ق ٍ اي مٍ ؾما زا تٍ م دي مس ن جػتجً قا ز مي غهاش ليىهل
مي مىد.
 مؿخكات ي مصيتُا )(Preferences
ليىنُا تهٍ قه ٍ اي مهٍ ؾهما زا قها ز مهي غهاش تها مؿخكهات ي مصيتُهاي
جػههتجً ) (Preferencesزامستههة مىيههد ,ؾههامل تؼههدا ومههايؽ وتههايج ز َههس
ق ٍ ,شان ايىتسفيع ,ي اغت ا ٌ اش فيفتس جػتجً مغميه اغت.
Language Tools
C. Tools for setting language preferences for pages to be
searched , interface language and translation of results.
 زاَىما ي َاي جػتجً
ؾما زا تٍ اعالػاتي مٍ تٍ ؾما ممل مي مىهد تها جػهتجًي خهً زا مهًثس تهس
غاشيد ليىل مي مىد .ايه مًي غ تٍ ؾما مي گًييهد مهٍ گًگهل جهٍ ت ايتُها ي
خكًقياتي وػثت تٍ ماؾيىُاي جػتجً گس يگس از .
 شميىٍ جػتجً
تساي ياز مس ن ژسظ ي جًيي ز گًگل مافيػت تها مفمهات مفيهدي تؿهسي ي
خً زا تايپ مس ٌ ,غپع تس زيي مفيد جػهتجً مفيهد مهس ٌ يها مفيهد  enterزا
تصويد.



ممٍ جػتجًي گًگل

مفيل تس زيي ايه مفيد تٍ ايه مىظًز اغت مٍ جػتجًي يگهسي زا اوجهار مهي
َيدَ .مچىيه ؾما مي تًاويد تا ژهسظ ي جهًي يگهسي زا تهاش ن مفيهد enter
تاييد مىيد.
Tabs
Click the tab for the kind of search you want to conduct choose
from a full web search , images only
Google Groups (Usenet discussion archive)or the Google
Directory (the web organized in to browsable
 ماوغ آمازي
ايه خظ جػتجًي ؾهما زا تًقهيف مهي مىهد ي َمچىهيه وتهايج تسگس اوهدٌ زا
وؿان مي َد.


غتٍ تىديُا

اگس اقغالضات جػتجًي ؾهما َمچىهيه ز ايهس متهًزي يب تهٍ چؿه مهي
خًزود’ ايه غتٍ تىديُاي ژيؿىُا ؾدٌ ممنه اغت مٍ تٍ ؾما ز ژيهدا مهس ن
اعالػات تيؿتس ز زاتغٍ تا ژسظ ي جًي خً ممل مىهد .تهس زيي آوُها مفيهل
مىيد تا لينىُاي يگسي زا ژيدا مىيد.
 ػىًان ق ٍ
ايليه خغي مٍ تٍ ػىًان وتيجٍ وؿان ا ٌ مي ؾً  ,ػىهًان قه ٍ ژيهدا ؾهدٌ
اغت .تؼضي يقتُا تجاي ػىًان( URL ,آ زظ وؿان ا ٌ مي ؾً  ,مٍ ايه تهٍ

مؼىي اغت مٍ ق ٍ ژيدا ؾدٌ ػىًاوي وداز  ,يا گًگل تمار م تًيات ق ٍ زا
تٍ عًز مامل فُسغت ونس ٌ اغت.
 مته شيس ػىًان
ايه مته مىتخثي اش ق ٍ وتيجٍ تس گس اودٌ ؾدٌ اش مً ًع ژسظ ي جهً ؾهما
اغت .ايه مً ًػات تسگصيدٌ ؾدٌ ي اوتخاب ؾدٌ تٍ ؾهما ايهه امنهان زا مهي
َد تا شميىٍ اي اش مً ًػات مٍ ز ق ٍ َػتىد قثهل اش ايىنهٍ تهس زيي آن
مفيل مىيد تثيىيد.
 تً ي ات
اگههس ژههسظ ي جههًي جػههتجً ؾههما ز ايههس متههًزي يب فُسغههت ؾههدٌ تههً
تً ي ات مًلف ويص وؿان ا ٌ مي ؾً .


غتٍ تىدي

اگس غايتي تًغظ ژس ي جً جػتجًي ؾما مٍ ز ايسمتًزي يب فُسغت ؾدٌ
تً ژيدا ؾد ,غتٍ تىدي آن ويص ز شيس آن مؿخف مي ؾً .
 URL وتيجٍ
ايه آ زظ وتيجٍ يافتٍ ؾدٌ اغت.



زتازٌ اغاظ گًگل تداويد

 جػتجًي اغاغي
تساي ياز مس ن يل ژسظ ي جً ز گًگل ,فقهظ مافيػهت تها مفمهات تؿهسي ي
خً زا يزي ي گًگل ياز مس ٌ ي تؼد مفيهد  enterزا تصويهد( .تهس زيي ممهٍ
 serchجػتجً مفيل مىيد)
گًگل اش ژيچيدٌ تسيه تنىينُاي َماَىگي متًن تساي ژيدا مهس ن قه اتي مهٍ
مستًط تٍ جػتجًي ؾما َػتىد اغت ا ٌ مي مىهد .تهساي ومًوهٍ ,يقتهي گًگهل
ق ٍ اي زا تجصيٍ ي ت فيل مي مىد ,گًگل تٍ ق اتي مٍ تهٍ آن قه ٍ ويهص
ليى ل َػهتىد وگهاٌ مهي مىهد تها تثيىهد مهٍ ؾهايد آن قه ات َه

ز خهًز تها

جػتجًي ؾما تاؾىد .گًگل َمچىيه ق اتي مٍ زا مٍ مً ًػي ازتثاعي تها
مً ًع جػتجًي ؾما ازود زا تساي ؾما تسجيح مي َد.

