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 ؟استفاده می کنیم googleچرا از 
 
 داشته دستیابی خود های عالقمندی و مطالب به توانید می سادگی به اینترنت دنیای در 
 و قویترین ما که باشد می جستجو موتور یک به احتیاج اینترنت در مطالب جستجوی برای. باشید
را  http://www.google.com س رآد به گوگل یعنی اینترنتی جستجوی موتور ترین ساده حال عین در

خصوصًا مورد بررسی قرار می دهیم و شما را با مهمترین ویژگی ها و امکانات آن آشنا می کنیم.
برای یافتن اطالعات علمی روز و تحقیق و تفحس در باره ی آن ها باید با طرز استفاده از ابزار های 

 جستجو را تا حدی آشنابود . 
 

  جستجوى اساسى

گوگل  د كردن يك پرس و جو در گوگل، فقط كافيست تا كلمات تشريحى خود را ورودىبراى وار
 (كنيد جستجو كليك -- Search را بزنيد )يا برروى دكمه 'enter' وارد كرده و بعد كليد

 تون براى پيدا كردن صفحاتى كه مربوط بهم-گوگل از پيچيده ترين تكنيكهاى هماهنگى

ميكند،  كند. براى نمونه، وقتى گوگل صفحه اى را تجزيه و تحليلما هستند استفاده ميشوى ججست
شايد آن صفحات هم  صفحاتى كه به آن صفحه نيز لينك هستند نگاه ميكند تا ببيند كه گوگل به 

ارتباطى با موضوع  را كه موضوعى شما باشند. گوگل همچنين صفحاتى وى جدرخور با جست
  .ميدهدجستجوى شما دارند را براى شما ترجيح 

شما  موضوعات جستجوىتمام ند كه اين صفحات شاملاگوگل فقط صفحاتى را بر ميگرد
محدود كردن نتايج،  بين موضوعات خود استفاده كنيد. براى "and" ميباشد. در آنجا الزم نيست كه از

  .بهتر است تا موضوعات خود را دقيقتر و بيشتر بنويسيد
 

Stop Words  

 http" and" هاى متعارف را ناديده ميگيرد. گوگل همچنين كلماتى مانندگوگل كلمات و كاراكتر

".com," كلمات كلمات متعارفى هستند كه به ندرت  را به طور خودكار در نظر نميگيرد.، چون اين
  .ميشوند نتايج را محدود ميكنند و فقط باعث كندى سرعت

را  (space) ن شويد كه فاصله اىئماز "+" براى قطع كلمات در جستجوى خود استفاده كنيد. مط
 بارات جستجوى خود استفاده كنيدرععالمت "+" را د شما همچنين ميتوانيد .قبل از "+" بگذاريد

  موضوعات جستجوى خود را در زمينه ببينيد

هر نتيجه جستجوى گوگل محتوى يك يا چند صفحه وب منتخب است، كه نشاندهنده آنست 
 .ينه استفاده شده اندچطور موضوعات شما در زم كه
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  بند آوردن

جستجوهاى  براى حمايت از "wildcard" براى فراهم سازى نتايج دقيق، گوگل از بند آوردن يا
 ئارايه شونده شامل را جستجو كنيد نتايج "googl" خود استفاده نميكند. براى مثال اگر شما

"googler" يا "googlin" نميشوند.  

  يت دارد؟بزرگ نويسى اهم تلفظ يا

كلمات بعد از  تمامى .نيست آنها(case sensitive) جستجوهاى گوگل حساس به حالت نوشتن
 به عنوان "GoOgLe" يا "GOOGLE" ورود به حروف كوچك تبديل ميشوند. براى مثال اگر وارد كنيد

"google" شناخته ميشود.  

نيست.  ا عالمتهاى تفكيكىگوگل حساس به نوع تلفظ ي (default) جستجو در حالت استاندارد
ميشود. اگر شما  را جستجو كنيد، به شما يك نتيجه ارايه [München] و [Muenchen] اگر مثال شما

 موضوع استفاده كنيد مانند ل شويد، از عالمت + در قبلئالت و كلمه تبعيض قاحميخواهيد بين دو 

[+Muenchen] در مقابل با [+München]. 

 مختلف صفحه نتيجه گوگلصر اتاه به عنکونگاهى 

 عناصر صفحات نتايج گوگل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )توضیح قسمت های مختلف تصویر (
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 پيشرفتهی جستجو*

 ميسازد لينك ميكند شما را به صفحه اى كه شما را به محدود كردن جستجو قادر

 (Preferences) مشخصات و مزيتها*

را مرتب  (preferences) تا مشخصات و مزيتهاى جستجو لينكها به صفحه اى كه شما را قادر ميسازد
 یهر صفحه، زبان اينترفيس، و استفاده از فيلتر جستجو كنيد، شامل تعداد نمايش نتايج در

 .مطمئن است

Language Tools* 

Tools for setting language preferences for pages to be searched, interface language and 

translation of results 

این لینک به چشم می خورد که با  preferencesدر صفحه ی اول سایت گوگل و زیر گزینه ی 
کلیک نمودن بر روی آن صفحه ای باز می شود که جستجو کننده می تواند نوع زبان مورد استفاده 

ارسی ی خود را برای جستجوی بهتر مشخص کند مثالً می تواند درگوگل به فارسی و با فونت ف
 جستجو نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 راهنمائی هاى جستجو*

كند. اين  تر سازيد لينك ميثرموخود را  كند تا جستجوى شما را به اطالعاتى كه به شما كمك مي
هاى جستجوگر  خصوصياتى نسبت به ماشين ها و وتتفاگويد كه گوگل چه  موضوع به شما مي

 .ديگرى دارد
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 جستجومينه ز*

تشريحى خود را تايپ كرده، سپس  ردن پرس و جويى در گوگل، كافيست تا كلمات كليدىبراى وارد ك
 .را بزنيد enter بر روى كليد جستجو كليد كرده يا كليد

 دكمه جستجوى گوگل*

چنين شما  را انجام ميدهيد. هم كليك بر روى اين كليد به اين منظور است كه جستجوى ديگرى
 .تاييد كنيد enter را با زدن كليدتوانيد تا پرس و جوى ديگرى  مي

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 into 

browsable categories 

ی : دکمه هایی که در باالی کادر جستجو قرار دارند به شما این امکان را می دهند تا مورد یعن
 babyجستجوی خود را محدود به مدلی خاص نماييد . مثالً اگر شما در کادر جستجو تایپ کنید ) 

( را کلیک کنید نتیجه ی جستجوی شما تصاویر مختلف و بسیاری از انواع   Image( و دکمه ی ) 
 چه ها خواهد بود. ب

 مانع آمارى*

 .دهد برگردانده را نشان مي چنين تعداد نتايج كند و هم اين خط جستجوى شما را توصيف مي

 ها دسته بندي*

ميخورند، اين دسته بنديهاى  اگر اصطالحات جستجوى شما همچنين در دايركتورى وب به چشم
يشتر در رابطه با پرس و جوى خود ب پيشنهاد شده ممكن است كه به شما در پيدا كردن اطالعات

 .را پيدا كنيد هاى ديگرى كمك كند. بر روى آنها كليك كنيد تا لينك

 عنوان صفحه*

ها  پيدا شده است. بعضى وقت شود، عنوان صفحه اولين خطى كه به عنوان نتيجه نشان داده مي
فحه پيدا شده عنوانى است كه ص اینشود، كه اين به معنى نشان داده مي آدرس URLبجاى عنوان،

 .فهرست نكرده است ندارد، يا گوگل تمام محتويات صفحه را به طور كامل

 متن زير عنوان*

شما است. اين موضوعات برگزيده  یو جو شده از موضوع پرس منتخبى از صفحه نتيجه  ،ناين مت
فحه هستند زمينه اى از موضوعات كه در ص دهد تا و انتخاب شده به شما اين امكان را مي شده

 .قبل از اينكه برروى آن كليك كنيد ببينيد

 توضيحات*

مولف نيز نشان داده  اگر پرس و جوى جستجو شما در دايركتورى وب فهرست شده بود، توضيحات
 شود مي
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 دسته بندى*

شده بود پيدا شد، دسته بندى آن  جستجو ى شما كه در دايركتوى وب فهرست اگر سايتى توسط 
 .شود مشخص مينيز در زير آن 

URL *نتيجه 

 اين آدرس نتيجه يافته شده می بَاشد

 اندازه*

هنوز ضميمه نشده  هايي كه اين شماره انداز بخش متن صفحه پيدا شده است. اين براى سايت
 .باشد اند موجود نمي

 شدهخير ذ*

ه ما آنرا صفحه را به عنوان وقتى ك سازد تا محتويات شده شما را قادر مي cache كليك برروى لينك
 نتيجه اصلى شما را به صفحه كنونى نبرد، شما مي ضميمه كرده ايم ببينيد. اگر به هر دليلى، لينك

 cache . در نسخهابیدخواهيد را بي اطالعاتى كه مي بازيافت كنيد تا ما cache توانيد آن صفحه را از

 .شما برجسته است شده، موضوع جستجوى

  صفحات مشابه*

خودكار صفحات مشابهى را كه در  كنيد، گوگل به طور ات مشابه را كليك ميوقتى شما لينك صفح
  .كند اورند را كشف مي بدست مي ها همين نتيجه را اينترنت موجودند و عمل جستجوى آن

 نتيجه برجسته*

 بيشترين نتيجه اى كه در اول قرار مي كند، وقتى كه گوگل چند نتيجه را از يك وب سايت پيدا مي
 .نتيجه نسبت به موضوع شما است ترين گيرد مناسب

More Results* 

If there are more than two results from the same site, the remaining results can be accessed by 

clicking on "More results from..." link 

 .تر كنيد كه چگونه نتيجه جستجوى خود را مرتب تر و كوچك اطالعاتى در مورد اين
 

 حيح جستجويتانتص

  راهنمائى های كلى

گردند،  برمي كلمات موضوع شماست را تمام از زمانى كه گوگل فقط صفحات وبى را كه حاوى
كلمات بيشترى را  تصحيح يا محدود كردن جستجو شما خيلى ساده است، چرا كه شما كافيست تا

كلمات بيشتر، نتيجه شما  در مورد موضوع خود به جستجوى قبلى خود اضافه كنيد. با اضافه كردن
 .تر خواهد بود تر و دقيق شامل زير مجموعه صحيح
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 راهنمای جستجو در اینترنت :
  اساسى جستجوى

را  Enterید و دکمه کن وارد جستجو کادر در را خود نظر مورد کلیدواژه باید گوگل در جستجو برای
یدواژه در آن ها وجود دارد و یا كليك كنيد ( تا صفحاتی که آن کل Search بزنید ) يا برروى دكمه 

را در کادر جستجو وارد  musicصفحاتی که به آن موضوع مرتبط می شود بدست آیند. مثال اگر کلمه 
کنید مهمترین سایت ها و صفحاتی که در زمینه موسیقی وجود دارند به ترتیب اهمیت و پر 

 مخاطب بودن آن ها فهرست می شوند. 
صرف  howو  a  ،forبه طور خودکار از جستجوی کلمات بسیار رایج مثل دقت داشته باشید که گوگل 

 نظر می کند. همچنین نوشتن کلمات با حروف بزرگ یا کوچک با یکدیگر فرقی نمی کنند.

 جستجوى ترکیبی
 اگر به دنبال صفحاتی هستید که دارای چند کلمه هستند جستجو به شیوه های زیر است:

کاراکتر فاصله از هم تایپ کنید، گوگل معموالً صفحاتی را می  1د کلمه را با اگر دو یا چن         · 
آورد که ترجیحًا همه آن ها با هم در یک صفحه باشند و ترجیحات بعدی این است که این کلمات 

 .نماید وارد نتایج را با فراوانی بیشتر کلمات به فهرست 
یک جا باشند  یا چند کلمه همزمان و با هم در 2اگر به دنبال صفحاتی هستید که حتمًا  ·

از + استفاده کنید. به این صورت که بین کلمات با یک کاراکتر فاصله از کلمه قبل از +  بین کلمات
با شد باید  classicو هم  musicاستفاده کنید. مثال" اگر دنبال صفحاتی هستید که در آن ها هم 

 در جستجو وارد نماييد.را در کا music +classic  : عبارت
جستجوی یک عبارت خاص را دارید باید این عبارت در دابل کوتیشن یعنی "" قرار بگیرد. اگر قصد ·

 خواهد بود."classic music" این عنوان به صورتکنیدجستجوراclassic musicعبارتمی خواهیدمثالً اگر

 جستجوی پیشرفته 
مربوط به جستجوی پیشرفته می شود که  Advanced searchیوند در صفحه اصلی گوگل، پ

 مهمترین گزینه های آن به این شرح هستند.
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مربوط به وجود تمامی کلید واژه ها در صفحه نتایج است.   with all of the wordsکادر مربوط به
 خواهند پی در را خود بین در یعنی کلماتی که در این کادر وارد می شوند همان نتایج وجود + 

 .داشت
 صورت به را ها کلیدواژه و. باشد می دارا را ""  همان نقش with the exact phrase به مربوط کادر
 .گیرد می نظر در عبارت یک
صفحاتی را جستجو می کند که حداقل یکی از کلیدواژه ها در  with at least one of the words کادر

 آن باشد.
کلیدواژه هایی را که در آن تایپ می کنید از صفحات جستجو حذف می  without the wordsو کادر 
 کند. 

 جستجو را به یک زبان خاص محدود می کند. languageقسمت 
 محدود کنید. PDFمی توانید نتایج جستجو را به یک فرمت خاص از جمله  File Formatدر قسمت 

 این آدرس   Domainخاص محدود کنید، در بخش اگر قصد دارید جستجو را فقط به یک سایت 
 .کنید وارد را سایت

 جستجوی فارسی
اگر می خواهید گوگل را به صورت فارسی ببینید یعنی کلمات و توضیحات آن به فارسی باشد، به 

در صفحه اصلی گوگل و در قسمت  Language Toolsسایت گوگل فارسی بروید. این سایت از بخش 
Persian ل دستیابی است.نیز قاب 

اما اگر قصد دارید کلیدواژه شما به فارسی باشد برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی می توانید از 
سمت راست  Shiftکلید  98استفاده کنید. ) البته در این مورد در ویندوز  Shift + Altکلیدهای میانبر 

 و چپ با هم فرق می کنند ( 
لیت فارسی در ویندوز شما راه اندازی شده است، برای تغییر زبان در راه دیگر این است که اگر قاب

 تغییر دهید. FA به   ENگزینه مربوط به زبان را از  Taskbarنوار 
 به این ترتیب گوگل صفحاتی با محتوای فارسی را برای شما پیدا خواهد کرد.

  منع کردن واژه ها

آن محروم  "( در جلوى-ذاشتن عالمت منفى )"كلمه اى را از جستجوى خود با گ شما ميتوانيد 
 (.ن شويد كه يك فاصله قبل از عالمت منفى بدهيدئكنيد. )مطم
  هاى عبارتىجستجو

جستجو كنيد.  در گوگل ميتوانيد تا با اضافه كردن عالمت نقل قول، عبارتها / اصطالحات را نيز
مگر اينكه كلمات ويژه يا ،  باشند  "(   مانند اين") دوبل ميبايست داخل عالمت نقل قول تكلما

  .تركيبى باشند كه "+" الزم داشته باشند
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نقطه ها،  قطعا كاراكترها در اين حالت به عنوان عبارات استفاده ميشوند. گوگل در اين حالت
  .مساويها، اسلشها و ... را به عنوان كاراكترهاى متصل عبارات تشخيص ميدهد

  Domain محدود به

كلمات  گوگل معناى بخصوصى را دارند. يكى از اينی ات به همراه يك دونقطه برا بعضى از كلم
جستجوى شما  آدرس دامين در جلوى آن باعث ميشود تا هاست. اين كلمه به همرا :site عملگر

  .فقط در دامين يا سايت معين شده باشد

 براى مثال، جهت جستجو يك خبر در گوگل، وارد كنيد
press site:www.google.com 

  با دسته بندی جستجو کن

برای جستجو فراهم می کند. برای  راه آسانی را directory.google.com فهرست راهنمای گوگل در
 <بياتبا جستجو در دسته ادنيد می توا ، شماکنيدجستجو می « سمند»برای يد مثال اگر شما دار

 شاهنامه، 
و صفحه های مربوط به خودرو سمند و یا هر  کنيددا پي را« سمند»فقط صفحه های مربوط به 

  .سمند را نشان نمی دهديگر معنی د

 پژوهش را به صفحه هاینتيجه پژوهش در دسته مورد عالقه، به شما اجازه می دهد که *

  .کنيدمناسب خود محدود 

  پيشرفته یجستجو

نتيجه  پژوهش،به واژه مورد بيشتر با اضافه کردن واژه های نيد گاهی وقتها شما می توا
ترفندهای مختلفی را  ولی گوگلبگيريد. ی را که می خواستید چيزتا آن کنيد جستجو را محدودتر 

 :برای جستجو دارد که به شما اجازه می دهد

 ت داده شده ای محدود کنيپژوهش را به صفحه های سا.  

 ت مشخصی هستند را منع کنيصفحه هائی که از سا.  

 ه در زبان مشخصی هستند محدود کنجستجو را به صفحه هائی ک  

  دا کنپيهمه صفحه هائی که به صفحه وب داده شده وصل هستند را  

  دا کنپيصفحه های وبی که به صفحه وب داده شده مربوط هستند را  
.................................. 

 

 

 Toolbar گوگل
Toolbar اطالعات مورد نظر در هر  کردن داقابليتهاى شما را براى پي(  عالمت ثبت شدهل )گوگ

 Toolbar . ثانيه به طول مى انجامد گوگل فقط چند Toolbar ه از وب افزايش ميدهد، نصبطنق

بوسيله گوگل، جستجو سايت، جستجو كلمات  مانند: جستجو گل بدون هيچ هزينه اى امكاناتى گو
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انيد طريقه نمايش خروجى شما همچنين ميتو .را فراهم مىآورد (PageRank)ودرجه بندی صفحات
 I'm)اتنخاب در سرويسهايى چون يابخت و يا اقبال نتايج جستجو هاى خود را انتخاب كنيد كه اين

Feeling Lucky)،شود فراهم مى ،ه شما را مستقيم به گوگل ميبرد و كليدى ك ، دايركتورى وب گوگل. 

 داشته باشيد  قدرت گوگل را در هرجايى از دنياى وب هستيد با خود به همراه
ميله ابزار گوگل توانايی شما را برای جستجو در هر نقطه ای از وب افزايش می دهد و تنها در 

 چند ثانيه نصب می شود. 
در  Internet Explorerابزار به صورت خودكار با ميله اين  ،ابزار گوگل نصب شده استميله كه  وقتى

نى است كه شما براى جستجوى موضوعات آن به چشم ميخورد. اين بدين مع Toolbarقسمت 
خود ديگر الزم نيست به وب سايت گوگل رفته و از آنجا جستجو كنيد، بلكه شما در هر سايتى كه 

 ابزار گوگل جستجو خود را آغاز كنيد.ميله توانيد از طريق  باشيد مي
 : هاست ميله ابزار گوگل بصورت رايگان در دسترس شماست و شامل اين قابليت

 به تكنولوژى جستجوگر گوگل از هر سايتى دسترسى پيدا كنيد...  گر گوگل:پژوهش 

 فقط صفحه هايى را جستجو كنيد كه آنها را مشاهده ميكنيد.  يت:جستجوی سا 
 :رتبه بندى صفحه كنونى گوگل را ببينيد.  رتبه صفحه 
 :به  سايتى كه صفحات آندسترسى به اطالعات درباره صفحه هايى از وب  اطالعات صفحه

 نك است. لیصفحه قبلى 
 برجسته ميكند.  ،ويى شما را كه در صفحه موجودند عات جستجضووم يت:های ال 
 كه در صفحه به چشم ميخورند راجستجو كنيد.  موضوعاتى  کلمه: یجستجو 

برای ايجاد تغییرات مورد عالقه خودتان در ساختار ظاهری جعبه ابزارتان، برای افزودن امکاناتی 
های گوگل و جستجوی تصاوير، از صفحه امکانات  کمه "من خوش شانسم"،و دکمه گروهاز قبيل د

 .جعبه ابزار استفاده کنيد 
  !شما ديده شود browserمرورگر /  toolbarبايست در قسمت  ابزار گوگل ميميله کجاست؟ 

......................................... 
 ميله ابزار گوگلجزييات روشهای بهره برداری و پيكربندی 

 كاربرد هر يك از دكمه هاي نوار ابزار گوگل
 
 

در  کليک برروی نشان گوگل برروی نواركارگوگل، منوی امکانات   منوی گوگل: -1
دسترس را نمايش مي دهد. اين امکانات عبارتند از: گزينه ها، راهنما، و پيوندهايي 

 برای دريافت ديدگاههای شما. 
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 جستجوی تصاویر

 جستجو درگروه ها

 
 

ما اجازه مي دهد تا از نوار كار جستجوگر خود جستجو با گوگل را به ش جعبه جستجو: -2 
 Enter( وارد كنيد ، سپس بزنيد text boxانجام دهيد.عبارتهاي خود را در قسمت جعبه متن يا )

ها را " را تقه بزنيد تا گوگل بر روي عبارتهاي شما جستجو كند.آخرين جستجوSearchيا "
را براي رفتن به  Alt-Gتوانيد كليد بيابيد. مي ،جعبه جستجوتوان در فهرست باز شوي زير مي

Search Box  .بكار بريد 
Quick Tip:  دكمهShift نمايش هاي جستجوي شما در پنجره جديدي را نگه داريد تا نتيجه
 داده شود.

خواست شده را هايي كه عبارتهاي دردهد تا صفحهبه شما اجازه مي يت:سا جستجوی -3
( text boxهاي خود را در جعبه متني يا )كنيد بيابيد.عبارتدر وب سايتي كه جستجو ميدر دارد 

هاي خواسته شده را تقه بزنيد تا جستجويي در مورد عبارتيت" وارد كنيد ، سپس "جستجو سا
 در وب سايت كنوني انجام شود.

 
 

براي جستجو به گوگل اي كه به صورت خودكار شما را به اولين صفحه :™اقباليا بخت يا -4
يا بخت »يا گرداند. شما ديگر صفحه نتايج را نخواهيد ديد.يك جستجوي شما داده بود باز مي

به معني وقت كمتر راي جستجو و وقت بيشتر براي ديدن آنها است. اين دكمه در « اقبال
 رد. تنظيمهاي اوليه نوار كار وجود ندا

هنگامي كه روي دكمه جستجو تقه  Altتوانيد هر جستجويي را با نگه داشتن نكته: شما مي
 ' تبديل كنيد. I'm Feeling Luckyزنيد به جستجوي 'مي

 

 
را می دهد.  جستجوی تصویر گوگلبه شما دسترسی ورود به  جستجوي تصاوير:-5

گل بنویسید و دکمه "جستجوی تصویر" کافیست متن مورد نظر را در جعبه جستجوی ابزارکار گو
 را فشار دهید

 
 

اين انتخاب به شما اين امكان را ميدهد تا براحتى  :Search Groups -- گروههاى جستجو-6
گوگل جستجو كنيد. براى استفاده ار اين تابع، فقط كافيست  Usenetآرشيو  -در گروههاى گوگل 

 Searchگروههاى جستجو -رده و برروى كليد گوگل تايپ ك Toolbarموضوع جستجو خود را در 

Groups كليك كنيد. 

 و درسایتجستج

 یا بخت واقبال
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 باال

 

 

هاي وب گوگل را بدون به شما اجازه مي دهد تا كتاب راهنماي صفحه راهنمای جستجو: -7
با پروژه  Googleاينكه صفحه كنوني كه مشاهده مي كنيد را ترك كنيد جستجو كنيد.كتاب راهنماي 

)بزرگترين كتاب راهتماي ساخت دست بشر بر روي  Open Directory Projectكتاب راهنماي آزاد يا 
در مدت زمان طوالني پر كاربرد ترين ابزار  PageRankوب( آميخته شده است ، همراه با تكتولوژي 

 .دهدبراي پيدا كردن اطالعات بر روي وب را به شما مي
 

 مي شما ‚د و يا نيامداگر شمااز يك صفحه خوشتان آم” خصوصا تكمه هاي اعالم نظر: -8
با استفاده از اين تكمه ها اعالم كنيد. فقط با فشردن بر روي صورت هاي  دوباره را خود نظر توانيد

خوشحال يا ناراحت به گوگل اعالم كنيد كه از نتيجه جستجو راضي و يا ناراضي هستيد. همچنين 
و در گوگل به كار روند. رضايت يا اين تكمه ها مي توانند براي اعالن خوب يا بد بودن نتيجه جستج

عدم رضايت خود رااز نتيجه جستجو با فشردن تكمه مناسب پس از كامل شدن مراحل جستجو 
مشخص نمائيد. اين قابليت هم اينك مراحل آزمايشي خود را مي گذراند. بنابراين شما نمي توانيد 

 ن صفحه داريد.تاثير آن را هم اينك مشاهده كنيد و نياز به مشاهده دوباره اي
 

 

اي كه در حال حاضر در جستجوگر شما وجود دارد را نمايش رتبه صفحه :™رتبه صفحه -9
بينيد به روز رسانده اي كه ميدهد. به جاي اينكه به صورت خودكار اين نمايش براي هر صفحهمي

رستد. البته شرکت فمي Googleي بينيد به سرورهااي كه ميشود ، نوار كار اطالعاتي در باره صفحه
كند )به طور مثال اسم گوگل اطالعاتي كه به طور مستقيم شما را شناسايي كند جمع آوري نمي

فروشد يا آماده ( و اطالعات قابل شناسايي شخصي را يه شخص سومي نميemailشما،آدرس 
را غير فعال توانيد قانونهای خصوصی ما را بخوانيد و يا فرستادن اين اطالعات سازد،شما مينمي

كنيد.اگر شما تصميم به انجام اين كار گرفتيد،شما هنگام گشتن در وب ديگر رتبه صفحات را براي 
 .بينيدهر صفحات نمي

 
 

راهنمايي كنيد.براي directoryكنوني را به يك  URLدهد تا به شما اجازه مي باال: -10
كنيد،تقه ميرامشاهده http://www.example.com/articles/may/money.htmlمثال،اگرشماهم اكنون 
برد و تقه زدن دوباره باال شما را مي. /http://www.example.com/articles/mayزدن به باال شما را به 

توانيد از فهرست باز شو براي هدايت مستقيم برد. شما ميمي /http://www.example.com/articlesبه 
 خواهيد ببينيد انتخاب كنيد.را كه مي URLباز شو را تقه بزنيد و به سطح باال استفاده كنيد. فهرست 

 

 جستجو درفهرست بزرگ وب

 نمایش برجسته
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را براي لايت دهد عبارتها را در صفحه كنوني برجسته كنيد.های به شما اجازه مي لايت:های  -11
روشن و خاموش شدن تقه بزنيد. هر عبارت كليدي در صفحه كنوني با رنگهاي متفاوت پس 

 شود. زمينه برجسته مي

ايد. هايي كه بايد برجسته شوند انجام نداده داشته باشيد كه شما جستجويي بر روي عبارت توجه
را نزنيد( و  Enterوارد كنيد.)دكمه  search boxها را وارد جعبه جستجو يا  به آساني عبارت

 " را تقه بزنيد. Highlightدكمه "
 
 

ه پيدا كنيد و يه سمت آنها هدايت دهد تا واژگان را در صفحبه شما اجازه مي جستجو کلمه: -12
هاي اضافي كه كنيد ، دكمهشويد. هنگامي كه عبارتهاي كليدي را به جعبه جستجو وارد مي

ها را شامل اين عبارتها هستند در قسمت انتهاي راست نوار كار نمايان خواهند شد.اين دكمه
گامي كه يك جسبجو کلمه را هن Shiftبراي جستجوي بعدي آن واژه در صفحه تقه بزنيد.دكمه 

 زنيد نگه داريد تا به سوي عقب باز گردد و جستجوي قبلي آن واژه را نمايش دهد. را تقه مي

خواهيد بر روي يك اصطالح جستجو انجام هر واژه دكمه مخصوص خود را دارد. اگر شما مي
خواهيد فقط به مي"(. اگر شما cat foodقرار دهيد ) به طور مثال : " (")دهيد ، آن را در دو 

را  Word Findرا هنگامي كه دكمه  Ctrlطور دقيق همان تركيب واژگان را جستجو كنيد ، دكمه 
 زنيد ، نگه داريد.تقه مي
هاي يافتن واژه نبايد جستجويي بر روي عبارتها ، شما براي استفاده از دكمه highlightبا دكمه 

را نزنيد( و يكي  Enterجعبه متن وارد كنيد)دكمه  انجام دهيد. به سادگي عبارتهاي كليدي را در
هاي پيدا كردن واژه را تقه بزنيد. براي رفتن به جستجوي بعدي در مورد آن عبارتها بر از دكمه

 .روي صفحه دوباره روي دكمه تقه بزنيد

 

 

نيد تا ها تقه بزها را روي نوار كار خود مشاهده كرديد ، روي آن اگر شما اين پيكان نكته: -13
هاي نوار كار شما هنگامي كه هاي بيشتري از نوار كار خود را ببينيد. بعضي از دكمهدكمه

هاي انتخاب شده را نشان دهد نمايشگر يا پنجره شما به اندازه كافي بزرگ نباشد تا همه دكمه
 ها پنهان مي شود. ، زير اين پيكان

 ندازيد بیااي بگيريد و به صورت وابسته
كنيد ، و به نوار كار اي كه هم اكنون مشاهده مياي را بگيريد ، از صفحهيا نوشته URLيد هر توانشما مي

گوگل بيندازيد بجاي اينكه يك جستجو انجام دهيد. به آساني نوشته يا واژه را روشن كنيد و آن را 
 هد داد.بگيريد و به نوار كار بيندازيد.نوار كار گوگل جستجويي بر روي آن عبارات انجام خوا

<< 
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 کارکرد کليک راست 

كنيد اين اي كه در صفحه كنوني كه شما مشاهده ميراه ديگر براي جستجوي اينترنت روي نوشته
" يا جستجوي Google Searchوشته را روشن كنيد،تقه راست به ماوس خود بزنيد و "ناست كه 

 گوگل را از فهرست باز شو انتخاب كنيد.
..................................... 

 منوي كشويي نوار ابزار گوگل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اين صفحه در مورد موضوعاتي كه در منوي آسان گوگل آمده است , توضيح مي دهد كه در 
 صورتي قابل دسترسي هستند كه شما روي نوار گوگل بر روي آرم گوگل كليك كنيد. 

  سرآغاز گوگل 
 می کند. شما را به سوی صفحه خانگی گوگل هدايت 

  فهرست بزرگ وب گوگل 
شما را به دايرکتوری وب گوگل هدايت می کند. در اين بخش شما می توانيد صفحات وب 
را در گروههای طبقه بندی شده مالحظه نماييد. برای مثال اگر شما بخواهيد درمورد تمام 

يد طبقه بندی شده اند، جستجو کن canoeing and kayakingصفحات وبی که در مورد 
 .' را مرور کنيدSports  >Water Sports  >Canoe and Kayakingکافيست بخش '

 های گوگل گروه 
شما را به صفحه گروههای خبری جديد گوگل راهنمايی می کند که در آرشيو آن می توانيد 

 جستجو کنيد. 

 صفحه جستجوی پيشرفته 
تا  شود مي پيشرفته هاي قابليت به دسترسي شامل كه‚شمارابه جستجوي پيشرفته مي برد

 ها به شما اجازه مي دهد :  كمك كند جستجوي شما بهتر شود .اين قابليت

o  محدود كردن جستجوي شما در صفحات مربوط به وب سايت داده شده 
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o  جستجو نكردن در يك سايت مخصوص 
o  محدود كردن جستجوي شما در صفحات مربوط به يك زبان داده شده 
o نكهايي به يك صفحه وب مورد نظر دارند پيدا كردن تمام صفحاتي كه لي 
o پيدا كردن تمام صفحاتي كه مربوط به يك صفحه وب مورد نظر هستند 

  صفحه تنظيمات جستجو 
به شما اجازه مي دهد تا تنظيمات جستجوي خود را به سليقه خود تغییر و ذخيره نماييد 

عوض كنيد، فيلتر .وهمچنين ميتوانيد مقدار از پيش تعين شده نمايش نتايج جستجورا 
 روشن كنيد و يا زبان ديگري براي استفاده از گوگل انتخاب كنيد .جستجوي امن راخاموش يا

 تنظيمات ميله ابزار 
 هاى زير انتخاب كنيد:  به يكى از راههاى خود را به دلخواه toolbarتادهد مي اجازهبه شما اين منو 

o  نوعBehavior ( وروديهاtext boxر ) ا ست كنيد 
o مشخص كنيد كدام دامنه گوگل براى شروعsearch براى مثال اگر -شما انتخاب شود

google.ir شود و  را انتخاب كنيد اين دامنه به عنوان پيش فرض ستجو هاى شما انتخاب مي
 خواهد بود.  irنتايج جستجوهاى شما نيز آنگاه بر اساس دامنه هاى .

o را براى دكمه ها يا فقط آيكونها ميخواهيد.  انتخاب كنيد كه چه توضيح متنى 
o ها را انتخاب كنيد.  اندازه عرض ورودي 

 ( تاريخچه جستجوSearch Histroyرا پاك كن ) 
ى كه در هر ورودى موجود هستند  drop-downتوانند در فهرست  جستجوهاى قبلى شما مي

 ند. ك ذخيره شوند. اين عمل تمام تاريخچه جستجوهاى قبلى شما را پاك مي
 كمك 

 اورد ( را براى شما فراهم ميHelpها ) اين انتخاب فهرست كمك
 ( اطالعات پنهانىPrivacy Information ) 

دهد و به شما اين امكان را  های شخصی ما مي به شما اطالعات بيشترى را درمورد قانون
 . كنيد غيرفعال مايليد اگر را تان ™دهد تا كليد رتبه صفحه مي

  وگل ابزار گميله درباره 
 دهد.  ابزارگوگل را نشان ميميله شماره نسخه 

 ارتباط با ما 
اين انتخاب براى ابزار گوگل چيزى بشنويم. از ميله ما مشتاق هستيم تا از شما در باره 

 واالت خود استفاده كنيد. سئارسال نظريات و 

  كنيد ن حذف تا سيستمابزارگوگل را از ميله 
 تان برداريد.  به طور كامل از سيستمابزار را ميله دهد تا شما  اجازه مي
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 چند سؤال و جواب
 ها را روي نوار كار اضافه/حذف كنم ؟ توانم دكمهچگونه مي 

 بر روي آرم گوگل كليك كنيد تا به منوي كشويي دسترسي پيدا كنيد.  .1

 " را از منو انتخاب كنيد. Toolbar Optionsگزينه " .2
يي را كه ميخواهيد روي نوار ابزار خير، دكمه ها-فاده از كليدهاي بلهبا است .3

 ديده شوند مشخص كنيد.
 هاي نوار كار اضافه/حذف كنم ؟كمهتوانم توضيحات نوشتاري را روي دچگونه مي

توانيد تصوير و توضيحات تصوير و يا برای استفاده بهتر از فضا تنها خود  با نوار ابزار مي
 دهيد .  تصوير را نشان

 برای دسترسی به منو روی آرم گوگل کليک کنيد.  .1
 کند.  گزينه تنظيمات نوار ابزار  شما را به صفحه تنظيمات نوار ابزار هدايت مي .2
 گزينه تنظيم متن نوار ابزا را انتخاب کنيد.  .3
o ها : برای هر دکمه يک متن نمايش ميدهد.  نمايش تمامی متن 
o دهد .  کمه های انتخاب شده متن نشان مي: فقط برای دهای انتخابی تنها متن 
o دهد. بدون متن : هيچ متنی را نمايش نمي 

توانيد  کنيد, مي هنگامی که شما بر روی يک گزينه های متنی متفاوت کليک مي
 تغییرات را بالفاصله مشاهده کنيد.

 اي در داخل صفحه كنوني انجام دهم ؟توانم جستجويي از نوشتهچگونه مي
 دارد : صفحه نمايش داده شده وجودکلمات و يا عباراتی که در برای جستجو کردن

 با استفاده از موس قسمتهايی را که ميخواهيد, انتخاب کنيد.  .1
استفاده باهر يک از اين قسمت ها را بکشيد و بر روی نوار ابزار گوگل رها کنيد و يا .2
 انتخاب کنيد.کليک سمت راست موس گزينه جستجو گوگل رااز
 د ؟اي جديد را در هر جستجو باز كنهتواند به طور خودكار صفحار كار گوگل ميآيا نو

 بله. برای انجام اين کار: 

 برای دسترسی به منو بر روی آرم گوگل کليک کنيد.  .1
 گزينه تنظيمات نوار ابزار را انتخاب کنيد.  .2
 اشد.مطمئن شوئد که گزينه 'باز کردن يک پنجره جديد برای نتايج' انتخاب شده ب .3

 ؟ توانم نوار كار را به محل ديگري انتقال دهمچگونه مي
شما ميتوانيد نوار ابزار گوگل را در مرورگر خود با کليک کردن و کشيدن جدا کننده عمودی به 
سمت چپ آرم گوگل انتقال دهيد . به ساده گی ميتوانيد نوار ابزار را هر کجا مايلیید قرار دهيد.اگر 

رورگر خود به صورت خوب استفاده کنيد, اين خاصيت به شما اجازه ميدهد ميخواهيد از فضای م
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 دو نوار ابزار را در يک خط قرار دهيد .
نوار ابزار ها تنها ميتوانند در باال قرار  IEلطفا به اين نکته توجه کنيد که در تمامی نسخه های 

 د.بگيرند و امکان انتقال آنها به چپ و راست و يا پائين وجود ندار

 وجود دارد؟ Search Boxنما به كليدميانبر براي بردن مكان

 بكار بريد. Search Boxرا براي رفتن به  Alt-Gتوانيد كليد مي

 دهد ؟' يا 'جستجوي سايت ' چه كاري انجام ميSearch Siteدكمه '

اين امكان را به شما ميدهد كه در وب سايتي كه مشغول مطالعه آن هستيد جستجو 
، حتي اگر در آن وب سايت امكان جستجو پيش بيني نشده باشد. عبارات جستجوي كنيد

" كليك كنيد تا آن سايت را براي Search Siteخود را در جعبه متن وارد كنيد و بعد بر روي "
 عبارت شما جستجو كند. 

 كجا است ؟« اقبال يا بخت » ياكمه د

نوار ابزار گوگل نيست , اما شما  دکمه 'هر چه آمد خوش آمد' دکمه پيش فرض بر روی
 ميتوانيد آن را اضافه کنيد. 

 برا باز شدن منو روی آرم گوگل کليک کنيد.  .1
گزينه تنظيمات نوار ابزار را انتخاب کنيد. اين گزينه شما را به صفحه  .2

 تنظيمات هدايت ميکند. 
برای نشان دادن 'هر چه آمد خوش آمد' مطمئن شويد که گزينه 'هر چه  .3
 وش آمد' انتخاب شده باشد . آمد خ

را نگه داريد جستجو به جستجوي 'هر  Alt' كليد Searchراهنمايي : اگر ضمن كليك كردن روي '
 شود. چه آمد خوش آمد' تبديل مي

ي جستجو را برا Enterم و نیهاي جستجو را پنهان كدكمه نیمتوابراي بدست آوردن فضا، آيا مي
 ؟ یمبزن

 :  Searchكليد بلي. براي پنهان كردن 

 بر روي آرم گوگل كليد كنيد تا به منوي كشويي دسترسي پيدا كنيد.  .1
 را انتخاب كنيد.  Toolbar Optionsگزينه  .2
' كليد جستجو از نوار ابزار Search Buttonخير كنار '-با خاموش كردن بلي .3

 حذف خواهد شد. 
 چرا ؟ها خاكستري هستند. م،اما همه دكمهیانوار كار را نصب كرده 

يت« های ال»و « جستجو»، سايت«جستجو »براي بعضي از دكمه هاي نوار ابزار، مثل 
بايد عبارتي را كه ميخواهيد پيدا يا رنگ كنيد در جعبه جستجو وارد نماييد. در صفحاتي كه 
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غير « اطالعات صفحه»و سايت« جستجو »گوگل اطالعاتي درباره آنها ندارد، كليدهايي مثل 
 شوند.  فعال مي

 چه چيزهايي الزم است تا نوار كار گوگل راه اندازي شود ؟

 ها هستند :  پايين ترين دستگاه مورد نياز براي اجراي نوار كار گوگل اين

  95/98يندوز عامل وسيستم/XP/ME/NT/2000  
 Microsoft Internet Explorer  يا باالتر  5نسخه 

کنید در این دريافت  Active Xم خطاي اغپي نمودید،ممکن استهنگامي كه نوار كار را نصب  
 ؟ صورت چه کاری باید انجام داد

" قرار داده ايد.اين تنظيمات از اجرا Highاحتماال تنظيمات امنيتي اينترنت را بر روي "
 Active،شما بايد " Google" جلوگيري مي كند. براي نصب كردن نوار ActiveX Controlsشدن "

X Controlsيد. براي انجام اين كار، " خود را فعال كن 

 را انتخاب كرده  Internet Optionرفته < و سپس گزينه  Toolsبه منوي  .1
 را انتخاب كرده  Securityزبانه  .2
 كه در اين قسمت قرار دارد كليك كنيد  Internetبر روي شكل  .3
 تغییر دهيد:  Mediumو تنظيمات امنيتي خود را به  .4

o هايي بر روي آن موجود بود  اگر شما ميله اي متغير راكه گزينه
 قرار دهيد.  Mediumديديد ،آن را بر روي 

o  اگر چنين ميله اي را نديديد دكمهDefault Level  را بزنيد و سپس
 قرار دهيد.  Mediumنوار ميله اي را تغییر داده و آن را بر روي 

o  چنانچه مشاهده كرديد در حال حاضر اين تنظيمات را انجام داده
قرار دارد،از اين  Mediumات امنيتي اينترنت شما بر روي ايد و تنظيم

 برويد. 6قسمت صرفنظر كرده و به قسمت 
 راكليك كنيد و از اين كادر خارج شويد  Okگزينه  .5

 . چه اتفاقي افتاده ؟بیديا،اما آن را نمينوار كار گوگل را نصب كردهاگر
 Googleبرويد و سپس روي  Toolbars  >Viewاگر شما نوار كار را مشاهده نكرديد،به 

option .تقه بزنيد 
يك اشكال واضح در پشتيباني نوارهاي  IE 5.0اين را بدانيد كه بعضي از نوشتارهاي قديمي 

' جا بگيرد )معموال دومين Radioكار دارد.نوار كار گوگل ممكن است زير اسم '
شود اري كه نصب ميليست(.همچنين اين مسئله از باال آمدن نوار كار گوگل در اولين ب

را  radio optionبرويد و بعد دومين انتخاب راديويي يا  Toolbars  >Viewكند. به جلوگيري مي
 انتخاب كنيد. 
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استفاده مي كنيد و برای دريافت فايل ميله ابزار گوگل با  6اگر از مرورگر اينترنت اکسپلورر 
 مرورگر خود فعال کنيد: دشواری روبرو شده ايد، لطفا حتما اين گزينه ها را در

 Tools>Internet Options  > Advanced   > Enable third party browser extensions  
 تا آنها هم نوار كار گوگل را نصب كنند ؟ یدبفرست تانچه آدرسي را براي دوستان

 .به نوار كار گوگل دست يابيد /http://toolbar.google.com/intl/faشما مي توانيد در 
 ؟ نیدپيشينه جستجوي خود را پاك ك نیدتوانه ميچگو 

 اگر ميخواهيد جستجوهای قبلی را از ليست پاک کنيد : 

 روی آرم گوگل کليک کنيد تا يک منو پايين بيايد.  .1
شود که  گزينه پاک کردن جستجوهای قبلی را انتخاب کنيد. اين کار باعث مي .2

 جستجوهای قبلی از ليست حذف شوند. 
 توجه :

ل پيشينه نوار ابزار شما را پاك ميكند، كه اين با پاك كردن پيشينه مرورگر شما اين عم 
 :  Internet Explorerمتفاوت است. براي پاك كردن پيشينه مرورگر 

 مرورگر كليك كنيد.  Toolsبر روي منوي  .1
 )آخرين گزينه فهرست( را انتخاب كنيد  Internet Optionsگزينه  .2
 يد. را انتخاب كنGeneralزبانه .3
 براي خاموش كردن امكان ثبت پيشينه عددبزنيد.راClear Historyكليد .4

 "Days to keep pages in history صفر( تغییر دهيد 0"را به( 
 


