
بسمه تعالی

و اما گوگل ….؟!!

اسمعیل دختگرداوری و تهیه :  ر   یاشا

نها :   royaflashنام در انجم

تهای اجتماعی : royaflashنام در سای

royaflash.wordpress.comآدرس وبلق : 



مافزار های آزاد و امیدوارم  من این مقاله هر چند کوچک را تقدیم میکنم به جامعه اپن سورس و جنبش نر
این تلش کوچک من باعث پیشرفت مملکتمون باشه . 

تمامی مطالب از سایت خود گوگل گرفته شده . 
یبرداری ،اضافه ، نشر ، تعغییر طبق مجوز    مجاز میباشد .  GPLهرگونه کپ

همچنین گروهی در زمینه گنو/لینوکس ایجاد  کردم خوشحال میشم شما هم عضو باشید .

 آدرس گروه جهت عضویت

موفق و لینوکسی باشید .

http://groups.yahoo.com/group/royaflash-linux/join


درباره ی گوگل 
 ماموريت گوگل ارائه بهترين تجربه جستجو دراينترنت بوسيله در دسترس و مورد استفاده قراردادن عمومي اطلعات جهان است. گوگل،

 ايجادكننده بزرگترين ماشين جستجوي جهان، سريعترين و آسانترين راه پيدا كردن اطلعات روي اينترنت راارائه مي كند. با دستيابي به
  ميليارد صفحه گوگل نتايج را در ظرف كمتر از يك دوم ثانيه به كاربران در سراسر جهان ارائه مي كند. اكنون، گوگل روزانه به1.3بيش از 
 ميليون تقاضاي جستجو پاسخ مي دهد. 100بيش از 

  تاسيس كردند. اين شركت خصوصى در1998، يعنى لرى پيج و سرجى برين، گوگل را در سال Stanfordدو دانشجوى دكتراى دانشگاه 
  ميليون دلر معرفى شد. اين شركت همراهانى را چون كلينر پركينز كاوفيلد و25 رسما با سرمايه تاسيس 1379 / تير 1999ماه جون 

  ارايه ميدهد. اينwww.google.comسيكوال كپيتال را پيدا كرد. گوگل سرويس و خدمات عمومى اصلى خود را در وب سايت خود در 
شركت همچنين سرويس جستجوى پيشرفته را براى فراهم سازى اطلعات محتوايى نيز ارايه ميدهد. 

درباره تکنولوژی گوگل 

 تكنولوژى متحول جستجوى گوگل و طراحى اينترفيس مطلوب براى كاربران، گوگل را به به عنوان بخش از ماشينهاى جستجوى نسل
 � نيز پايه گذارى شده، كه اينPageRankجديد تبديل كرده است. فراتر از استفاده از تكنولوژى كلمات كليدى، گوگل براساس تكنولوژى 

تكنولوژى باعث ميشود تا نتايج مهمتر در يك جستجو اولتر ديده شوند. 

PageRank بيليون شرايط2 ميليون متغيير و بيش از 500 يك سنجش معقولى را براى اعتبار صفحات وبى كه بر اساس معادله برابرى  
  از ساختار لينك عظيم وب به عنوان ابزار سازماندهى استفاده ميكند. وجودا، گوگل تفسير ميكندPageRankمحاسبه شدند را ايفا ميكند. 

  كهvote. دبوسيله اين، گوگل تشخيص ميدهد توسط B براى صفحه A توسط صفحه vote به عنوان يك B تا صفحه Aيك لينك را از صفحه 
كدام صفحه مهمتر است. همچنين گوگل اين صفحات را تجزيه و تحليل ميكند. 

 مجتمع گوگل، روشهاى جستجوى خودكار انسداد اينترفيس دستى است. برخلف ماشينهاى جستجوى ديگر، گوگل ساختار بندى شده تا
 نتايج جستجوى را به بهترين شكل براى تجارت ارايه دهد. يك جستجوى گوگل راهى است براى جستجوى وب سايتى با كيفيت مطلوب و

بال. 

گروه مدیریت

،رييس كل و رييس هييت مديرهدكتر اريک ا.اشميت
، كمك موسس و رييس، محصولتلرى پيج

، كمك موسس و رييس، تكنولوژى سرجى برين
، معاون رييس، توسعه تجارى و فروش اميد كردستانى
، معاون رييس مهندسى وينى روسينگ

، معون رييس، ارتباطات سيندى مك كفرى
، معاون رييس، خدمات جستجو جوان بردى

، معاون رييس، فروش آگهى تيم آرمسترونگ
، شخص گوگل اورس هولتزل

، مدير تكنولوژى كريگ سيلوراشتاين

http://www.google.com/intl/fa/management.html#craig
http://www.google.com/intl/fa/management.html#urs
http://www.google.com/intl/fa/management.html#tim
http://www.google.com/intl/fa/management.html#joan
http://www.google.com/intl/fa/management.html#cindy
http://www.google.com/intl/fa/management.html#wayne
http://www.google.com/intl/fa/management.html#omid
http://www.google.com/intl/fa/management.html#sergey1
http://www.google.com/intl/fa/management.html#larry1
http://www.google.com/intl/fa/management.html#eric1
http://www.google.com/intl/fa/management.html


معنی گوگل 

  كه به معنى "يك عدد يك و صد صفر جلوى آن" است كه توسط ميلتون سيروتا پسر خواهذ ادواردGoogloگوگل بر گرفته شده از كلمه 
 كاسنر رياضيدان آمريكايى اختراع شده است. اين موضوع كه "يك عدد يك و صد صفر جلوى آن" در واقع نوعى شعار و در واقع مقصود

 موضوع است. بدين معنى كه گوگل قصد دارد تا سرويس ها، اهداف و اطلع رسانى و اطلعات خود را تا آن مقدار در وب در جهان گسترش
دهد. 

 

درباره اساس گوگل بدانید
 جستجوى اساسی

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

 گوگل از پيچيده ترين تكنيكهاى هماهنگى-متون براى پيدا كردن صفحاتى كه مربوط به جستوى سما هستند استفاده
 ميكند. براى نمونه، وقتى گوگل صفحه اى را تجزيه و تحليل ميكند، گوگل به به صفحاتى كه به آن صفحه نيز لينك

 هستند نگاه ميكند تا ببيند كه شايد آن صفحات هم درخور با جستوى شما باشند. گوگل همچنين صفحاتى كه را كه
موضوعى ارتباطى با موضوع جستجوى شما دارند را براى شما ترجيح ميدهد. 

 پرس و جوها" و"خودکار 

 موضوعات جستجوى شما ميباشد. در آنجا لزم نيست كهتمامگوگل فقط صفحاتى را بر ميگردند كه اين صفحات شامل 
 " بين موضوعات خود استفاده كنيد. براى محدود كردن نتايج، بهتر است تا موضوعات خود را دقيقتر و بيشترandاز "

بنويسيد. 

Stop Words 

  را به طور,"http" and ".com"گوگل كلمات و كاراكترهاى متعارف را ناديده ميگيرد. گوگل همچنين كلماتى مانند 
 خودكار در نظر نميگيرد.، چون اين كلمات كلمات متعارفى هستند كه به ندرت نتايج را محدود ميكنند و فقط باعث

كندى سرعت ميشوند. 

 ) را قبل از "+" بگذاريد.spaceاز "+" براى قطع كلمات در جستجوى خود استفاده كنيد. مطمين شويد كه فاصله اى (



]شما همچنين ميتوانيد علمت "+" را در غبارات جستجوى خود استفاده كنيد.[

 موضوعات جستجوى خود را در زمینه ببینید

 هر نتيجه جستجوى گوگل محتوى يك يا چند صفحه وب منتخب است، كه نشاندهنده آنست كه چطور موضوعات شما
در زمينه استفاده شده اند.

 بند آوردن

 " براى حمايت از جستجوهاى خود استفاده نميكند.wildcardبراى فراهم سازى نتايج دقيق، گوگل از بند آوردن يا "
" نميشوند. googlin" يا "googler" را جستجو كنيد نتايج ئارايه شونده شامل "googlبراى مثال اگر شما "

 تلفظ یا بزرگ نویسی اهمیت دارد؟

 . تمامى كلمات بعد از ورود به حروف كوچكنیست)آنها case sensitiveجستجوهاى گوگل حساس به حالت نوشتن (
" شناخته ميشود. google" به عنوان "GoOgLe" يا "GOOGLEتبديل ميشوند. براى مثال اگر وارد كنيد "

) گوگل حساس به نوع تلفظ يا علمتهاى تفكيكى نيست. اگر مثل شما [defaultجستجو در حالت استاندارد (
Muenchen] و [M nchenüرا جستجو كنيد، به شما يك نتيجه ارايه ميشود. اگر شما ميخواهيد بين دو كالت و كلمه [ 

M] در مقابل با [+Muenchenتبعيض قايل شويد، از علمت + در قبل موضوع استفاده كنيد مانند [+ nchenü.[

عناصر صفحات نتایج گوگل

 



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

B. )Preferences(مشخصات و مزیتها 
 ) را مرتب كنيد، شامل تعداد نمايشpreferencesلينكها به صفحه اى كه شما را قادر ميسازد تا مشخصات و مزيتهاى جستجو (
نتايج در هر صفحه، زبان اينترفيس، و استفاده از فيلتر جستجو مطمئن است. 

C. Language Tools
Tools for setting language preferences for pages to be searched, interface language and translation of results .

D. راهنمائی هاى جستجو
 شما را به اطلعاتى كه به شما كمك ميكند تا جستجوى خود را مثر تر سازيد لينك ميكند. اين موضوع به شما ميگويد كه گوگل چه

تفوتها و خصوصياتى نسبت به ماشينهاى جستجوگر ديگرى دارد. 
E. زمینه جستجو

 براى وارد كردن پرس و جويى در گوگل، كافيست تا كلمات كليدى تشريحى خود را تايپ كرده، سپس بر روى كليد جستجو كليد
 را بزنيد. enterكرده يا كليد 

F. دکمه جستجوى گوگل
 كليك بر روى اين كليد به اين منظور است كه جستجوى ديگرى را انجام ميدهيد. همچنين شما ميتوانيد تا پرس و جوى ديگرى را

 تاييد كنيد.enterبا زدن كليد 
G. 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.(

H. مانع آمارى
اين خط جستجوى شما را توصيف ميكند و همچنين تعداد نتايج برگردانده را نشان ميدهد.

I. دسته بندیها
 اگر اصطلحات جستجوى شما همچنين در دايركتورى وب به چشم ميخورند، اين دسته بنديهاى پيشنهاد شده ممكن است كه به

شما در پيدا كردن اطلعات بيشتر در رابطه با پرس و جوى خود كمك كند. بر روى آنها كليك كنيد تا لينكهاى ديگرى را پيدا كنيد.
J. عنوان صفحه

  (آدرس) نشانURLاولين خطى كه به عنوان نتيجه نشان داده ميشود، عنوان صفحه پيدا شده است. بعضى وقتها بجاى عنوان، 
 داده ميشود، كه اين به معنى است كه صفحه پيدا شده عنوانى ندارد، يا گوگل تمام محتويات صفحه را به طور كامل فهرست نكرده

است.
K. متن زیر عنوان

 اين متن منتخبى از صفحه نتيجه برگردانده شده از موضوع پرس و جو شما است. اين موضوعات برگزيده شه و انتخاب شده به شما
اين امكان را ميدهد تا زمينه اى از موضوعات كه در صفحه هستند قبل از اينكه برروى آن كليك كنيد ببينيد.

L. توضیحات
اگر پرس و جوى جستجو شما در دايركتورى وب فهرست شده بود، توضيحات مولف نيز نشان داده ميشود.

M. دسته بندى



 اگر سايتى توسط پرس و جو جستجو ى شما كه در دايركتوى وب فهرست شده بود پيدا شد، دسته بندى آن نيز در زير آن
مشخص ميشود. 

N. URL نتیجه
اين آدرس نتيجه يافته شده مى بَاشد.

O. اندازه
اين شماره انداز بخش متن صفحه پيدا شده است. اين براى سايتهايي كه هنوز ضميمه نشده اند موجود نميباشد. 

P. ذخیر شده
  شده شما را قادر ميسازد تا محتويات صفحه را به عنوان وقتى كه ما آنرا ضميمه كرده ايم ببينيد. اگر بهcacheكليك برروى لينك 

  ما بازيافت كنيد تا اطلعاتى كهcacheهر دليلى، لينك نتيجه اصلى شما را به صفحه كنونى نبرد، شما ميتوانيد آن صفحه را از 
 شده، موضوع جستجوى شما برجسته است.cacheميخواهيد را بيباايد. در نسخه 

Q.  صفحات مشابه
 وقتى شما لينك صفحات مشابه را كليك ميكنيد، گوگل به طور خودكار صفحات مشابهى را كه در اينترنت موجودند و عمل

جستجوى آنها همين نتيجه را بدست مياورند را كشف ميكند. 

R. نتیجه برجسته
 وقتى كه گوگل چند نتيجه را از يك وب سايت پيدا ميكند، بيشترين نتيجه اى كه در اول قرار ميگيرد مناسبترين نتيجه نسبت به

موضوع شما است. 
S. 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.

تصحیح جستجویتان
 راهنمائی های کلی

  كلمات موضوع شماست را برميگردند، تصحيح يا محدود كردن جستجو شما خيلىتماماز زمانى كه گوگل فقط صفحات وبى را كه حاوى 
 ساده است، چرا كه شما كافيست تا كلمات بيشترى را در مورد موضوع خود به جستجوى قبلى خود اضافه كنيد. با اضافه كردن كلمات

بيشتر، نتيجه شما شامل زير مجموعه صحيحتر و دقيقتر خواهد بود.

 منع کردن واژه ها

 شما ميتوانيد تا كلمه اى را از جستجوى خود با گذاشتن علمت منفى ("-") در جلوى آن محروم كنيد. (مطمين شويد كه يك فاصله قبل از
علمت منفى بدهيد.)

 جسجوهاى عبارتی

 در گوگل ميتوانيد تا با اضافه كردن علمت نقل قول، عبارتها / اصطلحات را نيز جستجو كنيد. كلمان ميبايست داخل علمت نقل قول
). اينجا را براى اطلعات بيشتر ببينيد) باشند (مگر اينكه كلمات ويژه يا تركيبى باشند كه "+" لزم داشته باشند -- "مانند اين!"دوبل (

http://www.google.com/intl/fa/help/basics.html#stopwords


 قطعا كاراكترها در اين حالت به عنوان عبارات استفاده ميشوند. گوگل در اين حالت نقطه ها، مساويها، اسلشها و ... را به عنوان كاراكترهاى
متصل عبارات تشخيص ميدهد. 

 Domainمحدود به 

 : است. اين كلمه به همرا آدرسsiteبعضى از كلمات به همراه يك دونقطه برا گوگل معناى بخصوصى را دارند. يكى از اين كلمات عملگر 
دامين در جلوى آن باعث ميشود تا جستجوى شما فقط در دامين يا سايت معين شده باشد. 

براى مثال، جهت جستجو يك خبر در گوگل، وارد كنيد:

 

 با دسته بندی جستجو کن

 ) راه آسانى را برای جستجو فراهم مى كند. برای مثال اگر شما داريد برای «سمند» directory.google.comفهرست راهنمای گوگل (در 
 جستجو مى كنيد، شما مى توانيد با جستجو در دسته ادبيات> شاهنامه، فقط صفحه های مربوط به «سمند» را پيدا كنيد و صفحه های

مربوط به خودرو سمند و يا هر معنى ديگر سمند را نشان نمى دهد. 

پژوهش در دسته مورد علقه، به شما اجازه مى دهد كه نتيجه پژوهش را به صفحه های مناسب خود محدود كنيد. 

جستجو پیشرفته 

 گاهى وقتها شما مى توانيد با اضافه كردن واژه های بيشتر به واژه مورد پژوهش، نتيجه جستجو را محدودتر كنيد تا آن چيزی را كه مى
خواستيد بگيريد. ولى گوگل ترفندهای مختلفى را برای جستجو دارد كه به شما اجازه مى دهد:

پژوهش را به صفحه های سايت داده شده ای محدود كن. •
صفحه هائى كه از سايت مشخصى هستند را منع كن. •
جستجو را به صفحه هائى كه در زبان مشخصى هستند محدود كن •
همه صفحه هائى كه به صفحه وب داده شده وصل هستند را پيدا كن •
صفحه های وبى كه به صفحه وب داده شده مربوط هستند را پيدا كن •

اينجا را فشار دهيد تا خودتان ببينيد!صفحه جستجو پيشرفته گوگل، اعمال كردن خواص متعدد را به پژوهشتان را آسانتر مى كند. 

Googleقابلیتهاي مخصوص 
)بتا(جستجوي تصاویر 

  ميليون تصوير قابل مشاهده در فهرست خود، جامعترين مجموعه در كل وب مي250 با داشتن بيش از Googleجستجوي تصوير در 
  برويد و عبارتي را درhttp://www.google.com/imghp?hl=faباشد.براي استفاده از جستجوي تصوير به صفحه جستجوي پيشرفته و يا 

 جعبه جستجوي تصوير وارد كنيد و سپس دكمه جستجو را انتخاب كنيد.در صفحه نتايج تصوير كوچک شده را انتخاب كنيد تا روايت
 بزرگتري از تصوير و همچنين صفحه اي كه تصوير در آن قرار دارد را مشاهده كنيد. (يادداشت:براي دسترسي زبان انتخابي شما بايد در

     :مثال
جستجوگر گوگل

http://www.google.com/advanced_search?hl=fa
http://www.google.com/dirhp?hl=fa


صفحه قابليتها انگليسي انتخاب شده باشد.)

  مشاهده مي كنيد ممكن است كه كپي رايت داشته باشند.هرچند كه شما مي توانيدGoogle Image Searchتصاويري كه توسط سرويس 
 آنها را از طريق سرويس ما بيابيد و يا مشاهده كنيد، ما به شما هيچ حقي نمي توانيم بدهيم جز حق مشاهده آنها از طريق وب.از اينرو اگر
 مايل به استفاده از هر يک از تصاويري هستيد كه به وسيله سرويس ما پيدا كرده ايد ما به شما پيشنهاد مي كنيم كه با صاحب آن سايت

براي اجازه استفاده از تصوير تماس بگيريد.

  فاكتورهاي خاصي را در نظرGoogleاخطار:نتايجي كه با اين قابليت مشاهده مي كنيد ممكن است شامل مطالب مربوط به بزرگسالن باشد.
 مي گيرد براي اينكه مطمئن شود كه آيا اين تصوير به مورد جستجوي شما مربوط است يا خير. از آنرو كه اين روشها كامل بي اشتباه

نيستند ممكن است در بين تصاويري كه مي بينيد تصاوير نا مناسبي هم قرار گرفته باشد.

. جستجوي تصوير را بخوانيدFAQبراي اطلعات بيشتر در مورد اين قابليت لطفا 

ترجمه صفحه

Google، سد زبان را با قابليت ترجه جديدي (بتا) شكسته است. با استفاده از قابليت ترجمه با ماشين Googleحال به انگليسي زبانان  
قابليت استفاده از بسياري از صفحات غير انگليسي را مي دهد.

اگر جستجوي شما نتايج غير انگليسي داشته باشد يک لينک به صفحه ترجمه شده انگليسي آن در اختيار شما قرار خواهد گرفت. 

 راصفحه ی تنظيمهااگر مي خواهيد چكيده و عنوان اسناد يافته شده برای جست وجوی شمابه انگليسي ترجمه شوند، گزينه ی ترجمه در
فعال كنيد. با اين كار گوگل به صورت خودكار چكيده وعنوان سندهای يافته شده را به انگليسي ترجمه خواهد كرد. 

را بخوانيد. ترجمهFAQبراي اطلعات بيشتر در مورد اين قابليت لطفا 

 .را پیدا کن PDFفایلهاي 

 .را نيز دربرمي گيرد. نوشتار اين فايلها به هر زبان و خطي كهPDFفهرست سندهايي كه گوگل برای پرسش شما مي يابد، اكنون فايلهای 
 باشد، بدون وابستگي به سيستم عامل، مرورگر و فونت، به صورت كامل در نرم افزار ادوبي آكروبات نمايش داده مي شود. گرچه اينگونه

 رايج نيستند، اغلب اطلعات ارزشمندی رادربردارند كه در ديگر سندها يافت نمي شود. HTMLفايلها به اندازه ی سندهای 

 ] به رنگ آبي روبروی عنوان سند درج ميPDF. عرضه شده است، واژه [PDFبرای اين كه مشخص شود كدام يافته به صورت يک فايل 
  اجرا مي شود. روی پيوند عنوان سندAdobe Acrobat Readerشود.به اين ترتيب خواهيد دانست كه برای نمايش اين سند، نرم افزار 

 . دست يابيد. (اگر نرم افزار آكروبات در رايانه ی شما نصب نباشد، به صورت خودكار به سايت دريافت رايگانPDFكليک كنيد تا به فايل 
اين نرم افزار هدايت خواهيد شد)

 " جای خود را به "نسخه ی متني" مي دهد. نسخه ی متنى رونوشتي از سند پي دی افCached. پيوند آشنای"PDFدر مورد فايلهای 
است كه همه ی اطلعات صفحه آرايي آن حذف شده است.

 - را در كنار پرسش خود درونfiletype:pdf. در فهرست يافته های پرسش شما ارايه شوند، كافيست دستور PDFاگر نمي خواهيد سندهای 
پنجره ی جست وجو درج فرماييد.

http://www.google.com/intl/fa/help/faq_translation.html
http://www.google.com/preferences?hl=fa
http://www.google.com/intl/fa/help/faq_images.html


 پیوندهای ازپیش ذخیره شده

 گوگل از هر صفحه يك عكس ذخيره ميكند تا براى زمانى كه صفحه اصلى اگر موجود نبود نسخه پشتيبان داشته باشد. اگر شما برروى لينك
Cached .كليكى كنيد، صفحه اى را خواهيد ديد كه ما آنرا ضميمه كرده ايم 

  شده را يادآورcach شده نشان داده ميشود، اين صفحه داراى يك هدر در بالى خود است كه در آن قسمت نسخه cachوقتى كه صفحه 
ميكند. جاهايى كه برجسته شده اند با عث ميشوند تا شما قسمت مورد نظر خود را راحت تر پيدا كنيد. 

 لينك "ذخيره شده" براى سايتهايى كه ضميمه نشده اند موجود نخواهد بود، و همينطور اين لينك براى مالكينى كه اين لينك را نخواهند نيز
موجود نخواهد بود. 

 صفحات مشابه

  براى ديدن نتيجه يك جستجو كليك كنيد، گوگل به صورت خودكار صفحات مربوط را براى رسيدن بهSimilar Pagesوقتى شما برروى 
نتيجه اكتشاف ميكند. 

 لينك "صفحات مشابه" استفاده هاى زيادى دارد. تگر شما محتوى سايت خاصى را در نظر داريد، ولى ميخواهيد كه آن بيشتر خواسته هاى
شما را براورده كند، اين لينك ميتواند سايتهاى مشابه بنسبت موضوع شما را نيز ارايه كند. 

 گوگل صفحات متعددى را براى ميليونها صفخات وب پيدا ميكند. البته چيزى كه مهم است اينست كه صفحه اى كه با موضوع شما درخور
  شخصى شما نباشد، اگر اين صفحاتhome pageباشد پيدا شود. براى مثال، گوگل ممكن است قادر به پيدا كردن صفحات مربوط به 

حاوى اطلعات مربوط به صفحه اصلى نباشند. 

 کشف کنید که چه کسانی به شما لینك هستند

بعضى كلمات، وقتى با يك دونقطه دنبال شوند، يك معناى ويژه اى را براى گوگل خواهند داشت. يكى از ىشترين كلمات براى گوگل عملگر :
link است. پرسش link به شما مقصد  :URL ،را نشان ميدهد. براى مثال link:www.google.comبه شما تمام صفحاتى را كه به گوگل  

لينك هستند را نشان ميدهد. شما در مقابل اين عملگر فقط ميتوانيد آدرس اينترنتى بنويسيد نه موضوع جستجوى خود را. 

منحصر کردن به دامین 

 : است. اين كلمه به همرا آدرسsiteبعضى از كلمات به همراه يك دونقطه برا گوگل معناى بخصوصى را دارند. يكى از اين كلمات عملگر 
دامين در جلوى آن باعث ميشود تا جستجوى شما فقط در دامين يا سايت معين شده باشد. 

براى مثال، جهت جستجو يك خبر در گوگل، وارد كنيد:

     :مثال
جستجوگر گوگل



 

 !!یا شانس یا اقبال

 " شما را مستقيما به اولين صفحه وبى كه گوگل براى چستجوى شما برگردانده است ميبرد. در اين حالت شماI'm Feeling Luckyدكمه "
 نتايج ديگر حاصل آمده از جستجوى خود را ديگر نميبينيد. اين حالت معمول در زمانى استفاده ميشود كه شما عجله داشته و فقط نتيجه

بدست آمده براى شما مهم است. 

 I'm Feeling را در فيلد جستجو وارد كرده و برروى دكمه "Stanford، كلمه Stanfordبراى مثال، براى جستجوى وب سايت دانشگاه 
Lucky كليك كنيد. سپس گوگل شما را مستقيما به وب سايت رسمى اين دانشگاه در آدرس "www.stanford.edu .ميبرد 

 

 

گوگل

Toolbar قابليتهاى شما را براى پيدا كردن اطلعات مورد نظر در هر نقظه از وب افزايش ميدهد، نصب )علمت ثبت شده( گوگل Toolbar 
  گوگل بدون هيچ هزينه اى امكاناتى را مانند: جستجو بوسيله گوگل، جستجو سايت،Toolbarگوگل فقط چند ثانيه به طول مى انجامد. 

 ) را فراهم مىآورد. شما همچنين ميتوانيد طريقه نمايش خروجى نتايج جستجو هاى خودPageRankجستجو كلمات ودرجه بندی صفحات(
 )، دايركتورى وب گوگل، و كليدى كه شما راI'm Feeling Luckyرا انتخاب كنيد كه اين اتنخاب در سرويسهايى چون يابخت و يا اقبال(

مستقيم به گوگل ميبرد را فراهم مىآورد.

نیازمندیهاى سیستم

 ولينوكس ، مک  Windowsسيستم عامل •
•Internet Explorer 5.0... به بال و مرورگر فايرفاكس و 

Toolbar   گوگل را نصب کن  

     :مثال

     :مثال

جستجوگر گوگل

يا شانس يا اقبال!!

http://toolbar.google.com/intl/fa/


دایرکتورى وبی گوگل
 دايركتورى وبى گوگل، سازماندهى ميكند وب را بوسيله موضوع آن، پس شما ميتوانيد دسته بندى را براى موضوعات جستجوى خود داشته

باشيد. يا مستقيما برروى نام دسته بندى كليك كرده و به مقصد بررسيد.

اگر شما جيزى را كه دنبالش هستيد به طور دقيق در دايركتورى پيدا نميكنيد، شما ميتوانيد جستجو در وب را انتخاب كنيد. 

برو به دایرکتورى وبی گوگل

 

اضافه كردن / به روز رسانى سايت شما

.ورودى جستجوى گوگل را در سایت خود قرار دهید/ یك جعبه 

 HTMLاگر شما ميل هستيد تا سرويس ورودى جستجوگر گوگل را در وب سايت خود ارايه دهيد، كافيست كد زير را در صفحه 
  كنيد. شما ميتوانيد هر تغييرى را براى ورودى جستجوگر مانند بزرگ و كچك كردن آن، بهبودسازى و غيرهpaste و copyخود 

  را داريم كه شما ميتوانيد يكى از آنها را درخور با وب سايت و ميل خوددسته هايى را از علمتهاى گوگلدر آن بوجود بياوريد. ما 
انتخاب كنيد.

كد اينجاست: 

<!-- Search Google -->
<center>
<FORM method=GET action="http://www.google.com/search">
<TABLE bgcolor="#FFFFFF"><tr><td>
<A HREF="http://www.google.com/">
<IMG SRC="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" <br>border="0" ALT="Google" 
align="absmiddle"></A>
<INPUT TYPE=text name=q size=31 maxlength=255 value="">

http://www.google.com/intl/fa/logos.html
http://www.google.com/dirhp?hl=fa


<INPUT TYPE=hidden name=hl value="en">
<INPUT type=submit name=btnG VALUE="Google Search">
</td></tr></TABLE>
</FORM>
</center>
<!-- Search Google →

مدیریتهای شرکت
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA
94043 USA 

ایمیل

 ما را بخوانيد. چه بسا پاسخ پرسش خود را آنجا بيابيد. پرسش و پاسخپيش از اين كه با ما تماس بگيريد، از شما خواهش مي كنيم بخش 

  بفرستيد. از شما خواهش مي كنيم تا حد امكان نامه خود را بهhelp@google.comآيا پيشنهاد، ديدگاه يا پرسشي داريد؟ آن را به نشاني
زبان انگليسي بنويسيد.

پرسشهای کلي
چرا با این که من هنوز تنظیمهای دلخواه زبان را انجام نداده ام، گوگل به زبان بیگانه ای برایم نمایش داده مي شود؟. 1

  فعال مي شود، برای تعيين زبان دلخواهHTTP در پروتكل accept_languageگوگل از مكانيسم استاندارد تعيين زبان دلخواه كه با گزينه 
 كاربر بهره مي گيرد. چنانچه سند مورد نظر كاربر به چند زبان طراحى شده باشد، مرورگر مي تواند به دلخواه و به ترتيب مورد نظر كاربر

 يكي از نسخه های آن را كه در فهرست زبانهای دلخواه كاربر مشخص شده باشد نمايش دهد. كاربر مي تواند تعيين كند كه چه زبان (ها)
يي و به چه ترتيبي برايش تقدم دارند. 

 "Tools" از منوى "Internet Option - به قسمت "Internet Explorer 5) در accept-languageبراى ديدن يا تغيير زبان مورد قبول (
" كليك كرده و حال ميتوانيد زبان كنونى خود را ديده و يا آنرا تغيير دهيد. Languagesرفته. سپس برروى كليد "

) انتخاب "Category" رفته و از قسمت انتخاب دسته بندى (Preferences" به قسمت "Edit از منوى "Netscape Navigator 4.7در 
Navigator" را باز كرده و برروى زير مجموعه "Languages .كليك كنيد - سپس ميتوانيد زبان خود را ببينيد يا آنرا تغيير دهيد "

  را حمايت ميكنند ممكن است تحت تاثير تغييرات زبانى درaccept-languageلطفا توجه كنيد: وب سايتها با قابليت چند-زبانى كه هدر 
preferences .قرار گيرند 

چگونه مي توانم به صفحه ی انگلیسي سرآغاز گوگل بروم؟. 2

mailto:help@google.com
http://www.google.com/intl/fa/faq.html


 ") اى كه از تمام صفحات ما قابل دسترسى ميباشد بهGoogle in Englishشما ميتوانيد با كليك كردن برروى "گوگل به انگليسى" ("
صفحه اول استاندارد گوگل دسترسى پيدا كنيد.

  تان بوجود بياوريدpreference از accept-language) بدون اينكه تغييرى در Browserاگر ميخواهيد اينترفيس زبانتان را در مرورگرتان (
  آن به صورت دستى ست كنيد. اگرچه اين حالت ست كردن نياز به تواناpreferencesتغيير دهيد - شما ميتوانيد زبان گوگل را در قسمت 

 احتياج ندارد. cookies به روش accept-language دارد - ولى ست كردن زبان به صورت cookiesساختن 

چگونه مي توانم در جست وجوی خود درگوگل از کاراکترهای ویژه بهره گیرم؟. 3

 تكنولوژى گوگل داراى حساسيت نسبت به هجى و املى كلمات است. وارد كردن كلمات به صورت صحيح و با كاراكترهاى اخنصاصى آن
 جمله يا كلمه در كيفيت جستجوى شما بسيار مهم است. براى راهنمايى درمورد تايپ كاراكترهاى غير-انگليسى در هر صفحه كليد - به اين

 http://www.umass.edu/langctr/keyboardhelp.htmlآدرس برويد: 

گوگل به چند زبان عرضه خواهد شد؟. 4

 گوگل قصد دارد تا اضافه كردن زبانهاى مختلف را به سرويس خود همچنان ادامه دهد. براى ديدن فهرست زبانهايى كه همكنون ارايه
 برويد. Preferencesميشوند - به صفحه 

چگونه مي توانم ترجمه یا نگارش بهتری را به گوگل پیشنهاد دهم؟. 5

 گوگل قصد دارد تا بيشترين دقت را در ترجمه زبانهاى بين المللى خود به كارگيرد. چه بسا به دليل ذات طبيعى و ذهنى عمل ترجمه شما
 ممكن است با كلماتى كه به درستى ترجمه نشده اند روبرو شويد. ما تقاضا ميكنيم كه كلماتى كه را كه شما احساس ميكنيد صحيحترند به

  ارسال كنيد - ما پس از بررسى اين كلمات را نسبت به كلمه صحيخhelp@google.comهمراه كلمات به كارگرفته شده براى ما به آدرس 
 مان به روز در مياوريم.user interfaceآن در سايت و 

را چگونه باید تلفظ کرد؟" گوگل. "6

نكته برای مترجم: لطفًا بگوييد كه چگونه «گوگل» در زبان شما تلفظ مى شود.

پرسشهای ویژه جستجو
چگونه میتوانم در حدود نتایج جستجو کنم؟. 1

 زمانى گوگل فقط صفحات وبى را كه محتوى تمام كلماتى كه در سيوال شما بوده است را برميگرداند - كه براى محدود كردن و كوچك
كردن نتايج جستجويتان شما از كلمات دقيقتر و بيشترى در سيوالت استفاده كنيد.

چطور میتوانم جستجوهاى قبلی خود را حذف کنم وقتی که یك سیوال جدیدى را آغاز میکنم؟. 2

 است - براى غيرفعال كردن اين خصوصيت - به قسمت "Internet Explorer 5.0) جستجو شما يك خصوصيت در Historyتاريخجه (
Internet Options" از منوى "Tools" برويد - بعد "Content را انتخاب كنيد. در محدوده "personal information' كليد 

AutoComplete" را بزنيد. سپس كليد 'Clear Forms را كليك كنيد. همچنين شما ميتوانيد انتخاب "Formsرا برداشته يعنى آنرا  
uncheck كنيد تا در آينده تاريخچه شما بيش از اين كار نكند. بنوبت شما ميتوانيد دادها ار history" با استفاده از كليد downانتخاب " 

 حظف كنيد.Deleteكرده و بعد آنرا توسط كليد 

چطور نتایج جستجو فهرست میشود؟. 3

 PageRankنتايج سفارش جستجوها در گوگل توسط چنديد عوامل مركب تعيين ميشود، كه اين عوامل بستگى به مقدمد بودن آنها در 

mailto:help@google.com
http://www.umass.edu/langctr/keyboardhelp.html


 برويد.چرا از گوگل استفاده ميكنيمدارند. براى اطلعات بيشتر درمور جزييات به صفحه 

پرسش از مدیر سایت
یا فدیمی و صفحهه ها در گوگل احتیاج دارم؟/لینکهاى به ردوز در آمده و) submit(آیا به ارایه دادن . 1

  هاى جديد و يا قديمى ضرورى نيست. ما ميبايست آنهاsubmissionگوگل ضميمه ها و فهرست هاى خود را مكررا به روز در مياورد، پس 
را در هر مقطع زمانى فقط برداريم. 

چگونه مي توانم یکباره چند صفحه را در گوگل ثبت کنم؟. 2

    هاى خود را وارد كنيد. در آن قسمت فقط صفحه اول و يا اصلى هر سايت  URL   ما را ببينيد تا بتوانيد هاىURLلطفا صفحه اضافه كردن 
    ما قادر خواهند بود خود بقيه  Googlebot   و   crawler  لزم ميباشد، پس لزم نيست كه شما مثل آدرس تك تك صفحات را وارد كنيد. 

صفحات را پيدا كنند.

چرا گوگل هیچ یک از صفحه هاى سایت مرا فهرست نمي کند؟. 3

 صفحه هايي كه تاكنون فهرست برداری نشده اند احتمال در بررسي سايت منظورنشده اند. اين امر مي تواند به اين دليل باشدكه كمتر
 سندی در وب به آن صفحه پيوند زده است. --اگر از سايتهای ديگر سندی به صفحه های مجموعه درحال فهرست برداری پيوند نزده باشد،

  ابزار ويژه ی ما برای سنجش اهميت صفحه های وبPageRank را برای آن صفحه تعيين كنيم(معيارPageRankما نمي توانيم معيار 
 است).هنگامي كه پيوندهای بيشتری به اين صفحه زده شود، ما آن را درفهرست خواهيم گنجاند. گوگل چگونگي پيوند ميان سندهای وب

را ارزيابي مي كند و مي گذارد تا ماهيت آزاد و گسترده ی اينترنت، مناسبترين يافته ها را برای پرسش كاربران تامين كند. 

روبوت گوگل برای فهرست برداری از یک نشاني وب چه مقدار زمان نیاز دارد؟. 4

بستگي به برنامه ی زماني روبوت و اين كه نشاني وب چه هنگام داده شود، سراسر فرايند به يک تا چهار هفته زمان نياز خواهد داشت. 

چرا برخي از زمانها عنوان صفحه در گزارش یافته های جست وجو دیده نمي شود؟. 5

  ميتوانند نتيجه دهند حتى اگر در آن صفحه جستجو نكردهWeb crawler - Googlebotبعيد از بسيارى از ماشينهاى جستجوى ديگر، 
 باشند. صفحه هايى كه شناخته شده اند ولى بررسى در آنها نشده باشند نيز قابل نتيجه گيرى هستند، ولى از زمانى كه ما آنها زا نگاه نكرده

 آنها قابل نشان دادن نخواهند بود -- در عوض آدرس آنها نشان داده ميشوند. titleباشيم 

چگونه مي توانم از گوگل بخواهم اطلعات از پیش ذخیره شده سایت مرا نمایش ندهد؟. 6

" توضيح داده شده است.حذف محتوىسيوال اين جواب به خوبى در صفحه "

قرار نداده است؟) crawl(چطور میتوانم درخواست کنم وقتی که گوگل تمام سایت منرا مورد بررسی . 7

 در قسمت سيستم خودكار ما براى بخشهايى كه مستثنا ميشوند، استانداردى هست كه اين استاندارد موجود در صفحه
http://www.robotstxt.org/wc/norobots.html ميباشد. شما ميتوانيد براى اين استثنا يك فايل با نام robots.txt .در سايت خود قرار دهيد 

  است كهHTML" ها در METAراه ديگر برای اينكه روباتهارا مجبور كنيم كه يک صفحه يا زير مجموعه آن را فهرست نكنند، استفاده از "
  به روبوتHTMLآمده است. علوه بر اين شما مي توانيد بفهميد كه http://www.robotstxt.org/wc/exclusion.html#metaتوضيح آن در 

  مىHTML های META يا در robot.txtچه مي گويد (البته به زبان انگليسى)! در ضمن به ياد داشته باشيد كه تغييراتى كه شما در فايل 
  اعمالGOOGLE نمي شود. زيرا مدتى طول ميكشد تا هر نوع تغييری در فهرست جديد GOOGLEدهيد منجر به تغيير آنى در نتايج 

شود. 

http://www.robotstxt.org/wc/exclusion.html#meta
http://www.robotstxt.org/wc/norobots.html
http://www.google.com/intl/fa/remove.html
http://www.google.com/intl/fa/add_url.html
http://www.google.com/intl/fa/add_url.html
http://www.google.com/intl/fa/add_url.html
http://www.google.com/intl/fa/why_use.html


پرسشهایی درباره ی فناوری
را درخواست مي کند در حالی که این فایل در سرور من نیست؟ robots.txtفایل  Googlebotچرا . 1

Robot.txt .يک سند استاندارد است كه به روبات گوگلى ميگويد چه اطلعاتى از سرور وب شما را ذخيره نكند 

مي کوشد پیوندهای نادرست را از سرور من دریافت کند؟ Googlebotچرا . 2

 ها از بين رفته باشد و يا اينكه هيچگاه وجود نداشته بودند، يک خصوصيت وب است. زيرا ممكن است يكىLINKاين كه تعداد زيادی از 
 اشتباها به سايت شما اشاره كند و يا نتواند صفحاتش رو برای هماهنگى با تغييرات به روز كند. روبوگوگلى برای ذخيره پيوندهای غلط

سايت شما هم زور خواهد زد! به همين خاطر ممكن است نتايج مربوط به ماشينى را ببينيد كه هرگز وجود نداشته است. 

ما دریافت مي کند؟" پنهاني"اطلعاتی را از وب سرور  Googlebotچرا . 3

 تقريبا غير ممكنه كه بتونيد با منتشر نكردن پيوند، سايت خودتون را مخفى نگه داريد. چون به زودی يكى پيدا ميشود و آدرس سايت شما
 را در سايت ديگه ای قرار ميدهد. پس حال امكان ذخيره اون توسط وب سرور مهيا شده و از اين طريق است كه دير يا زود روبوگوگلى يا

ديگر ابزارهای مشابه سايت شما را پيدا خواهند كرد! 

من پیروی نمي کند؟ robots.txtاز فایل  Googlebotچرا . 4

  را ميخواند.Robot.txtبرای صرفه جويي در پهنای باند، روبوگوگلى روزی يک بار و يا موقعى كه تعداد زيادی صفحه از روی سرور برميدارد؛ 
  روی تعداد زيادی از ماشين ها قرارGoogle شما را متوجه شود. در ضمن Robot.txtبنابراين مدتى طول مى كشد تا روبوگوگلى تغييرات 

  را به طور مجزا نگه ميدارند. يادتون باشه مه گرامر صحيح را با استاندارد كه درRobo.txtدارد كه هر كدوم 
http://www.robotstxt.org/wc/norobots.htmlواقع شده، تطبيق بدهيد. اگه با همه اين كارها بازهم مشكل حل نشد، به ما بگوييد تا ما  

اون رو درست كنيم. 

ثبت کنم تا فهرست برداری شود؟ Googlebotچگونه سایت خود را در. 5

 ما هر بار كه وب را مي كاويم بدون نياز به انجام كاري از جانب شما سايتهاي جديد را به فهرست خود اضافه مي كنيم.شما هم مي توانيد
 به اطلع ما برسانيد. فرم اضافه كردن آدرسسايت خود را از طريق 

چگونه سایتي را ازفهرست گوگل حذف کنم؟. 6

Google، تمام اطلعات خود را به صورت اتوماتيک و طبق يک برنامه زمان بندي مشخص به روز مي كند.وقتي كه ما به وب سر مي كشيم  
 صفحات جديد را پيدا مي كنيم همچنين لينكهاي مرده را حذف مي كنيم و لينكها را به صورت اتوماتيک به روز مي آوريم.لينكهايي كه در

  انتخاباينجا راحال حاضر تاريخشان قديمي شده است را اقلب در مرور آينده از مجموع اطلعات حذف مي كنيم.براي اطلعات بيشتر لطفا 
كنيذ. 

وجود دارد؟ Googlebotاز  user-agentدسترسیهایی از چندین ماشین با حالت  Google.comچرا در . 7

Googlebotبه طريقي طراحي شده است كه بر روي چندين ماشين مختلف اجرا شود به اين ترتيب كارايي سيستم همزمان با بزرگتر شدن  
 وب بهتر مي شود.همچنين ، براي كاهش استفاده از پهناي باند ما ترجيح مي دهيم كه از روبوتهايي استفاده كنيم كه بر روي ماشينهايي

قرار داشته باشند كه به سايتي كه مي خواهيم به ليست اضافه كنيم نزديكتر باشد. 

سوالم را به کجا مي توانم ارسال کنم؟.سوال من ایجا پاسخ داده نشده است

 را مشاهده كنيد تا بهترين مكاني را كه مي توانيد سوال خود را بفرستيد پيدا كنيد. تماس با مالطفا صفحه 

http://www.google.com/intl/fa/contact.html
http://www.google.com/intl/fa/remove.html
http://www.google.com/intl/fa/add_url.html
http://www.robotstxt.org/wc/norobots.html


 

Aug 01, 2010 
Swiss National Day - (Switzerland) 

 

Jul 24, 2010 

Arthur Boyd's Birthday - (Australia) 

 

Jul 24, 2010 

Alfons Mucha's 150th Birthday - (Selected Countries) 

 

Jul 23, 2010 

Peder Severin Krøyer's 159th Birthday - (Denmark) 



 

Jul 21, 2010 

Belgian National Day - (Belgium) 

 

Jul 20, 2010 

Doodle 4 Google Columbian Winner - (Columbia) 

 

Jul 20, 2010 

Nam June Paik - (Korea) 

 

Jul 15, 2010 



Josef Frank's 125th Birthday - (Selected Global) 

 

Jul 14, 2010 

Bastille Day - (France) 

 

Jul 13, 2010 

Naomi Shemer's 80th Birthday - (Israel) 

 

Jul 11, 2010 

World Cup Final - (Global) 

 

Jul 09, 2010 

Doodle for Google Winner and Argentina's Independence Day - (Argentina) 

 

Jul 07, 2010 

Tanabata - Star Festival - (Japan) 

 

Jul 06, 2010 



Frida Kahlo's 103rd Birthday - (Selected Countries) 

 

Jul 04, 2010 

Happy 4th of July and Happy Birthday Rube Goldberg! - (US) 

 

Jul 01, 2010 

East Africa Common Market - (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda) 

 

Jul 01, 2010 

Canada Day - (Canada) 
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