در گوگل مانند یک حرفه ای جستجو کنید

اگر شما هم مانند بنده زیاد از گوگل استفاده می کنید احتماال می دانید که پیدا کردن اطالعات ناب و جدید گاه می تواند
بسیار خسته کننده باشد و گاه به نتیجه دلخواه هم دست پیدا نمی کنید لذا قصد دارم در این مقاله نکاتی را برای استفاده
هر چه موثرتر از گوگل بیان کنیم تا بتوانید در کمترین زمان بهترین نتیجه را بدست آورید .البته آنچه در این مقاله بیان
می شود تجربه شخصی بنده به همراه توصیه های گوگل است که فکر می کنم دانستن آنها برای شما مفید باشد:

عبارات را محدود کنید.
فرض کنیم که به دنبال مطالبی درباره بازاریابی اینترنتی می گردید .به جای اینکه فقط تایپ کنید بازاریابی اینترنتی
بهتر است آنرا بین عالمت های " " قرار دهید یعنی به این صورت "بازار یابی اینترنتی" به این ترتیب نتایج دقیق تری
بدست خواهید آورد .و پیدا کردن نتیجه در میان انبوه نتایج ساده تر می شود.

کلمات بیشتر و عبارت دقیق تر
امروزه وب سایت های تجاری آنقدر زیاد شده اند و آنقدر پول خرج می کنند و از ترفند های اینترنتی برای هدایت
ترافیک بیشتر به وب سایت خود استفاده می کنند که در بعضی مواقع پیدا کردن یک مقاله یا مطلب در موضوعی خاص
بسیار سخت می شود همینطور بعضی وب سایت ها و وبالگ ها در صفحات خود از کلماتی که ترافیک خوبی برایشان
فراهم می کند استفاده می کنند ولی عمالً درباره آن مطلبی ندارند بنابراین باید از کلمات بیشتر و دقیق تری استفاده کنید
تا بتوانید مطلب خود را بیابید .مثال فرض کنید درباره گیربکس مقاله ای می خواهید بهتر است از یکی از عبارات زیر
استفاده کنید تا اینکه این کلمه را به تنهایی وارد کنید و از وب سایت های تبلیغاتی و میزبان آگهی سر دربیاورید که مثالً
آدرس یک فروشنده گیربکس را در اختیار دارد
مقاله گیربکس اتوماتیک
اساس کار گیربکس اتوماتیک
اصول کار گیربکس اتوماتیک
آموزش تعمیر گیربکس اتوماتیک اتومبیل
و...

حذف کلمات
اگر بخواهید درباره بازار یابی اینترنتی به جستجوی مطلب بپردازید ولی می خواهید عبارت آگهی رایگان در نتایج
جستجوی شما نباشد کافی است به سادگی عبارت آگهی رایگان را بعد از یک عالمت  -قرار دهید یعنی به این صورت:

بازاریابی اینترنتی-آگهی رایگان
به این ترتیب می توانید تعداد زیادی از آگهی های ناخواسته ای را که ممکن است در نتایج جستجو ظاهر شوند حذف
کرده اید.

جستجو در یک وب سایت مشخص
ممکن است در یک وب سایت خاص قبال مطلبی مورد توجه شما بوده ولی اکنون نمی توانید آنرا پیدا کنید به سادگی با
تایپ کردن نام آن وب سایت می توانید مطلب مورد نظر خود را در آن وب سایت پیدا کنید .کافی است نام آن وب سایت
به این صورت قرار دهید  site:yadbegir.comمانند زیر
" site:www.yadbegir.comبازاریابی اینترنتی"
کلمات مشابه و هم معنی
البته این روش بیشتر در جستجوی انگلیسی و چند زبان خاص کاربرد دارد .فرض کنید می خواهید کلمه را در نتایج
جستجوی خود بیاورید ولی می خواهید کلمات هم معنا و مشابه آن هم در نتایج جستجو یافت شود برای این منظور می
توانید از عالمت ~ استفاده کنید.
"بازار یابی اینترنتی ~ "حرفه ای

نوع خاصی از فایل
اگر به دنبال فایل خاصی می گردید می توانید از اصالح گر  filetypeاستفاده کنید و پس از آن پسوند آن فایل را قرار
دهید .مثال اگر به دنبال فایل های پاور پوینت می گردید می توانید به این صورت عمل کنید:
" filetype:pptبازاریابی اینترنتی"
که  pptپسوند فایل پاور پوینت است.

از  ORاستفاده کنید
به صورت پیش فرض وقتی که دو کلمه را در گوگل تایپ می کنید گوگل به دنبال مطالبی می گردد که همه کلمات شما
در آن یافت شود یا حداقل نتایج آنها را در ابتدای لیست خود قرار می دهد حال اگر شما به دنبال یکی از آن عبارات می
گردید و مهم نیست کدام یکی باشد می توانید از  ORبین آنها استفاده کنید البته باید  ORرا با حروف بزرگ انگلیسی
تایپ کنید.
مانند" :بازاریابی اینترنتی " ORتبلیغات

محدوده عددی

این روش کمتر استفاده می شود ولی بسیار سودمند است .فرض کنید به دنبال نتایجی می گردید .که در آن محدوده ای
از اعداد وجود دارد .کافیست دو عدد باال و پایین محدوده را به این صورت وارد کنید : X..Yاین روش برای سال ها
بسیار مفید است .مانند مثال زیر:
1970..1980

استفاده از عالئم و سمبل ها
اگر به دنبال مطالبی می گردید که حاوی عالئم و سمبل هستند استفاده از این عالئم می تواند کمک بزرگی بکند.

ماشین حساب
اگر زیاد با ماشین حساب سر و کار دارید و سرعت اینترنت شما هم خوب است به راحتی می توانید در گوگل آن
عبارت ریاضی را تایپ کنید مانند زیر:
2146*8.2

پیدا کردن معنی
اگر به کلمات و عبارات جدیدی برخورد کردید کافیست آنرا در گوگل تایپ کنید یا از  defineاستفاده کنید به صورت
زیر:
define:plethora

...

از سرویس های سریع و ساده استفاده کنید ۱-
می توانید بدون باز کردن هیچ سایت جانبی ،خیلی از اطالعات آب و هوا ،فرموال های ریاضی
 ،پیش بینی آب : time Kabulو … را از گوگل بپرسید .مثال برای پیدا کردن ساعت در کابل بزنید
؛ یا برای به دست آوردن  ،: sunrise Kabulطلوع آفتاب در کابل: weather Kabulو هوای کابل
.را بزنید  Enterنتیجه یک محاسبه ریاضی ،کافی است رابطه اش را در گوگل بنویسید و
کلماتی را که نمی خواهید ،از جستجو حذف کنید ۲-
اگر دنبال موضوعی درباره وب دیزاین هستید ،ولی نتیجه هایی را که در مورد تبلیغات است
: web design – advertising.استفاده کنید »«-نمی خواهید ،کافی است از کاراکتر خط تیره
فقط محتویات یک سایت خاص را جستجو کنید 3-
گاهی می خواهید در سایتی موضوعی را جستجو کنید تا سریع تر پیدایش کنید ولی آن
سایت قابلیت جستجو ندارد یا طبق معمول اکثر سایت های ایرانی ،قسمت جستجویش کار
نمی کند .به راحتی می توانید تمام محتویات آن سایت را طبق این نمونه در گوگل جستجو
.کنید
web design site yoursitedomain.com
از کلمات مشابه و هم خانواده استفاده کنید 4-
اگر از معنای دقیق کلمه ای خبر ندارید ،می توانید از کلمات مشابه آن یا هم معنی هایش
برای این کار فقط در آخر سرچ ،از عالمت .استفاده کنید تا جستجوی دقیق تری داشته باشید
 »~«:بین کلمات مشابه یا هم معنی استفاده کنید
web Design ~ web development

فرمت فایل خود را مشخص کنید 5-
یا فرمتی خاص باشد ،می توانید کلمه  Wordیا  PDFاگر دنبال نتایجی هستید که به صورت
 ،:و بعد فرمت مورد نظر خود را جلوی موضوع بنویسید”“Filetypeکلیدی،
web design filetype.pdf
استفاده کنید  Rangeاز 6-
کافی است به این .فرضا می خواهید مطلبی را بین سال های  ۰۴۹۱تا  ۰۴۹۱جستجو کنید
:صورت سرچ کنید
president 1940-1950
واضح بنویسید 7-
اگر می خواهید گوگل دقیقا عین عبارتی که در باکس جستجو نوشته اید را پیدا کند (برای
: “web design”.مثال «طراحی وب سایت») ،آن را داخل عالمت نقل قول قرار دهید
معنای کلمات را بدانید ۸-
برای فهمیدم معنا ،ریشه و حتی تلفظ واژه ها می توانید به گوگل پناه ببرید .کافی است به
:این صورت تایپ کنید
define.apple
از ستاره استفاده کنید 9-
فرض کنید ایده ای برای جستجو دارید اما دقیقا نمی دانید از چه کلیدواژه هایی باید استفاده
آن وقت جای ستاره ،ترکیباتی از چند .کرد .برای این موارد می توانید از ستاره استفاده کنید
در گوگل سرچ کنید cartoon * tutorials .کلید واژه اولیه ای که دارید قرار می گیرد .برای مثال
یا Cartoon Character IllustrationTutorialsنتایجی که به دست می آید ،چیزهایی مثل
خواهد بود یعنی به جای ستاره ،از ترکیبا مناسبی برای بهتر Cartoon Coloring Tutorial
.شدن نتیجه استفاده می کند
استفاده کنید  Advanced Searchاز صفحه ۱۱-
اگر می خواهید مطلع شوید مردم ملبورن بعد از گل خداداد عزیزی به مارک بوسنیچ در آن
 Advanced Searchبازی طالیی ،چند بار اسم او را سرچ کرده اند ،برای این کار می توانید به
گوگل بروید و با انتخاب تنظیماتی ،به راحتی این اطالعات را به دست بیاورید ،بدون اینکه
!نیازی به دانستن ترفندهای جستجو داشته باشید .غول گوگل ،مرکب فرمانبر شماست

موتور جستجوی قوی پیکر و قدرتمند گوگل ،روزانه توسط میلیونها تن در سراسر دنیا در راستای کسب اطالعات
و جستجوی دادهها در فضای وب مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما به راستی چه تعداد از کاربران از قدرتها و
ترفندهای جستجوی این موتور جستجوی غول پیکر با خبر بوده و از آن استفاده بهینه میکنند؟ بگذارید شما را با
چند نمونه از این ترفندهای جستجو آشنا کنیم.

به گزارش «تابناک» ،هنگامی که سخن از جستجوی دادهها و مطالب بر فضای سایبری و اینترنت پیش میآید،
ناخودآگاه انگشتان کاربران روی صفحه کلید میلغزد و  Google. comدر نوار آدرس وارد میشود.

امروز گوگل از قدرتمندترین و شاید قدرتمندترین موتورهای جستجو در سراسر دنیاست که روزانه میلیونها بار
مورد ارجاع قرار می گیرد .در حالی که قشر انبوهی از کاربران تنها به وارد کردن کلید واژهها در این موتور جستجو
بسنده میکنند ،ولی حرفهای ها از تمامی ابزارهای این موتور جستجو استفاده بهینه میکنند.

پرسش اینجاست که آیا شما نیز از ترفندها و ابزارهای جستجوی حرفهای در گوگل استفاده میکنید یا خیر؟ اگر
نه ،بگذارید شما را با مهمترین ترفندها و ابزارهای جستجوی پیشرفته در گوگل آشنا سازیم.

۱ـ ماشین حساب حرفهای گوگل
شاید بسیاری از شما تاکنون نشنیدهاید که گوگل صاحب یک ماشین حساب نیز هست! و بهتر است بدانید این
ماشین حساب نه یک نمونه معمولی و برای محاسبات ابتدایی است ،بلکه میتواند محاسبات لگاریتمی پیچیده
را نیز انجام دهد .این ماشین حساب ثابتهایی نظیر  eو  piرا میشناسد و توابعی نظیر  Sinو  Cosرا نیز
شناسایی کرده و محاسبه میکند .حتی میتوان با گوگل اعداد را به کدهای باینری ترجمه کرد.

 ۲ـ جستجو در دل یک وبسایت مشخص
با کلید واژه « »:Siteدر فیلد جستجوی گوگل و سپس اضافه کردن سایت مورد نظر خود ،میتوانید نتایج جستجو
را منحصر به وبسایت مورد نظر کنید؛ برای نمونه ،اگر نام « »site: tabnak. irرا به عالوه مثال کلید واژه
هدفمندی یارانه ها جستجو کنید ،نتایج جستجو تمامی موارد مربوط به این کلید واژه از وبسایت تابناک خواهد
بود.

 ۳ـ تبدیل مقیاسها به یکدیگر
تبدیل مقیاسهایی از جمله مقیاسهای اندازهگیری یا نرخ برابری ارزها به سادگی در گوگل امکانپذیر است.
فرمت این جستجو به این ترتیب استin :
برای مثال اگر به دنبال تبدیل  6پوند وزن به کیلوگرم هستید ،کافی است جستجو را به ترتیب زیر شکل دهید:
6 pound in kilogram

 ۴ـ ساعت محلی و ناحیههای زمانی
جستجوی عبارت  inمنجر به نمایش ساعت محلی در شهر یا کشور مورد نظر شما خواهد بود؛ برای نمونه،
نتیجه جستجوی زیر را در تصویر میبینید.

 ۵ـ ترجمه فوری و سریع کلمات و عبارات

راهی سریع برای ترجمه عبارات و کلمات ،جستجوی آنها با این فرمت است. to translate< :
برای مثال میتوانید ترجمه  sequenceبه فارسی را به این ترتیب بیابید:

 ۶ـ جستجوی تعریف یک واژه یا اصطالح
اما صرفنظر از معانی واژهها ،میتوانید تعریف آنها یا سایر اصطالحات ر ا نیز از گوگل جستجو کنید .در واقع
فرهنگ لغت گوگل و عملکرد آن به شما اجازه میدهد با وارد کردن کلید واژه  Define:به همراه واژه یا عبارت
مورد نظر خود تعاریف آن را بیابید.

 ۷ـ جستجو برای نوع خاصی از فایل
اگر میدانید به دنبال یک فایل از نوع  PDFیا  Wordیا هر نوع دیگری هستید ،میتوانید جستجوی خود
را حرفهای محدود کنید .فرمت این جستجو به این ترتیب است .filetype: pdf :مثال؛

 ۸ـ پیشبینی وضع هوا
کافی است نام شهر مورد نظر خود را به همراه کلیدواژه  forcastدر گوگل جستجو کنید ،در نتیجه گوگل وضعیت
آب و هوای ش هر مورد نظر را در حال حاضر ،به عالوه وضعیت بارندگی و رطوبت و سرعت وزش باد به همراه
پیشبینی هفته آینده وضع هوا از  Weather Channelبرای شما نمایش میدهد.

۹ـ استثنا کردن یک واژه در جستجو
شاید برای شما نیز پیش آمده که در جستجوی خود الزم داشتهاید یک واژه را مستثنی کنید؛ برای نمونه،
کلیدواژه  Appleرا بدون  iPhoneجستجو کنید .در این صورت تنها کافی است که بین کلید واژه اصلی و واژه
استثنا ،یک عالمت منفی ( )-قرار دهید؛ برای نمونه Apple –iPhone

 –۱۱محدود کردن زمان جستجو با ابزار تاریخ گوگل
اگر به دنبال موضوعی خاص در اینترنت می گردید که نیاز به محدود کردن زمان آن دارید؛ مثال به دنبال همه
مطالب مرتبط با آن موضوع طی یک هفته اخیر هستید ـ کافی است از ابزار درونی گوگل استفاده کنید .برای این
کار پس از جستجوی واژه مورد نظر روی  Search Toolsکلیک کرده و سپس بر فیلد تعیین زمان ،محدودیت زمانی
خود را برای جستجو تعیین کنید.

همان گونه که می بینید ،گوگل ابزارهای قدرتمندی برای سهولت و سرعت و دقت در جستجو در فضای اینترنت
دارد؛ ابزارهایی که بیشتر کاربران یااز آنها بی اطالع هستند و یا اینکه چندان توجهی به آنها ندارند؛ اما واقعیت
این است که کاربرد این ابزارها در موقعیتهای خاص می تواند دقت و سرعت جستجوی شما را تا حد ممکن
افزایش دهد .پس با گوگل حرفهای برخورد کنید!

