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جســتجوی حرفــه ای در گــولگ بــه یکــی از نیازهــای مهــم در زندگــی مــا تبدیــل شــده اســت. پــس 

بهتــر اســت ترفندهــای مــورد نیــاز بــرای انجــام ســرچ دقیــق را بشناســیم. در ایــن مطلــب ســعی 

شــده راهنمایی هــا و آموزش هــای الزم بــرای ســرچ در گــولگ قــرار داده شــود.

تصــور اینکــه در گذشــته بــرای دســتیابی بــه یــک مطلــب خــاص نیــاز بــود کــه حتمــا آدرس وب 

ســایت مخصــوص اطالعــات مــورد نظــر را داشــته باشــیم، بســیار ســخت اســت. امــا در حــال 

ــردن  ــدا ک ــا دســتور آشــپزی و پی ــه ت ــم از آدرس گرفت ــاز  داری ــه نی ــی ک ــرای هــر اطالعات حاضــر ب

ــت  ــولگ بنویســیم و از قابلی ــورد نظــر خــود را در گ ــات م ــا کافیســت کلم ــک آنالین شــاپ تنه ی

جســتجوی حرفــه ای در گــولگ اســتفاده کنیــم و بــه اطالعــات مــورد نظــر دسترســی پیــدا کنیــم.

جســتجو در گــولگ در ظاهــر کار ســاده ای اســت امــا بــرای اینکــه بتوانیــد ســرچ حرفــه ای در گــولگ 

انجــام دهیــد نیــاز اســت کــه از یــک ســری مــوارد آگاهــی داشــته باشــید تــا بتوانیــد خیلــی ســریع 

و دقیــق بــه دیتاهــای دلخــواه دسترســی پیــدا نماییــد. در ادامــه توضیحــات بیشــتری در مــورد 

جســتجوی حرفــه ای در گــولگ کــه شــامل آمــوزش و ترفندهــای خــاص اســت را قــرار داده ایــم.

چگونه در گولگ جستجو کنیم ؟
ــران ایجــاد شــود ایــن اســت کــه جســتجوی پیشــرفته  ســوالی کــه شــاید بــرای بســیاری از کارب

گــولگ کجاســت، در واقــع بایــد گفــت کــه ســرچ پیشــرفته در جــای خاصــی نیســت بلکــه تنهــا در 

نحــوه تایــپ کــردن عبــارات در هنــگام ســرچ می تــوان جســتجوی حرفــه ای در گــولگ را مشــاهده 

نمــود. 

بــرای اینکــه بدانیــم چگونــه حرفــه ای در گــولگ جســتجو کنیــم؟ و یــا بــه بیــان ســاده تر چگونــه 

حرفــه ای گــولگ کنیــم ؟ تنهــا کافیســت یــک ســری از ترفندهــا را یــاد بگیریــد. پــس از آن خواهیــد 
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ــه  ــک اســت. در ادام ــد بســیار نزدی ــن داری ــه در ذه ــی ک ــه هدف ــج ســرچ شــما ب ــه نتای ــد ک دی

می توانیــد ترفندهــای مختلفــی را در ایــن زمینــه مشــاهده نماییــد.

 

ترفند های جستجو در گولگ
نحــوه جســتجو در گــولگ بســیار مهــم اســت زیــرا می توانــد شــما را بــه اطالعــات دقیــق برســاند و 

یــا اینکــه تنهــا یکســری ســایت ها و مطالــب بی ارتبــاط بــا کلمــات ســرچ شــده را بــه شــما نشــان 

دهــد. ســرچ گــولگ و ترفندهــای جســتجو در گــولگ طیــف وســیعی از ویژگی هــا و امکانــات را در 

اختیــار شــما قــرار می دهنــد تــا بــا کمــک آن هــا بتوانیــد بهتریــن نتیجــه جســتجو را بــه دســت 

بیاوریــد. ترفنــد جســتجو در گــولگ شــامل مــوارد زیــر اســت:

1- عالمت کوتیشن
نحــوه ســرچ در گــولگ توســط بســیاری از کاربــران بــه صــورت معمولــی انجــام می شــود بــه ایــن 

ــه  ــه ای ک ــد کلم ــد، ســعی می کنن ــدا کنن ــک ســایت خاصــی را پی ــد ی ــر می خواهن ــه اگ صــورت ک

مربــوط بــه حــوزه کاری ســایت اســت را وارد کننــد بــه طــور مثــال بــه دنبــال یــک ســایت خــاص 

در مــورد اخبــار گیــم هســتند، کلمــه گیــم را ســرچ می کننــد. 

ــرای شــما نمایــش خواهــد داد.  ــج و ســایت ها را ب ــادی از نتای ــدون شــک حجــم زی ــن کار ب ای
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امــا بــه جــای ایــن کار و بــرای انجــام یــک جســتجوی حرفــه ای در گــولگ کافیســت نــام ســایت 

را داخــل کوتیشــن قــرار دهیــد. بــه ایــن صــورت » نــام ســایت« در ایــن حالــت شــما جســتجوی 

حرفــه ای بــا گــولگ انجــام داده ایــد و نتایــج نیــز بــه صــورت محدودتــر و در عیــن حــال کاربردی تــر 

بــرای شــما نمایــش داده می شــود.

 

2- عالمت ستاره
ــق آن  ــام دقی ــام اســت و ن ــه دارای ابه ــی ک ــورد موضوعات ــولگ در م ــه ای در گ جســتجوی حرف

ــرار دادن عالمــت ســتاره یکــی دیگــر  ــردی باشــد. ق ــد بســیار کارب ــد، می توان را فرامــوش کرده ای

از روش هــای جســتجوی حرفــه ای در گــولگ اســت بــه ایــن صــورت کــه شــما نــام یــک آهنــگ 

ــده  ــام خوانن ــل از ن ــتاره قب ــرار دادن س ــا ق ــد ب ــا می توانی ــد در اینج ــوش کرده ای ــاص را فرام خ

تمــام آثــار او را مشــاهده نماییــد و از میــان مــوارد نمایــش داده شــده آهنــگ مــورد نظــر خــود 

را پیــدا نماییــد. بــه ایــن صــورت: آهنــگ * احســان خواجــه امیــری

همچنیــن بــرای زمانــی کــه می خواهیــد یــک عبــارت را ســرچ کنیــد اما یــک کلمــه از آن را فراموش 

ــدوز  ــد ســرچ وین ــد. در اینجــا مانن ــرار دهی ــه جــای کلمــه، یــک ســتاره ق ــد ب ــد، می توانی کرده ای

می توانیــد تمــام مــواردی کــه شــامل عبــارت نوشــته شــده توســط شــما اســت را مشــاهده 
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نماییــد. در کنــار آیتــم ســتاره شــما می توانیــد بــرای عباراتــی کــه طوالنی تــر هســتند تنهــا کلمــه 

اول و آخــر را وارد کنیــد و قســمت میانــی را بــا AROUND مشــخص نماییــد و هــر چنــد کلمــه 

کــه در قســمت میانــی وجــود دارد را داخــل پرانتــز بنویســید. بــه ایــن صــورت 

»example )4(example AROUND«

 

3- جستجوی حرفه ای گولگ در محتوای سایت
ــه  ــد ک ــاز داری ــا نی ــد ام ــد ســرچ کنی ــد چــه ســایتی را می خواهی ــا می دانی در اینجــا شــما دقیق

در میــان محتــوای ایــن ســایت جســتجو انجــام دهیــد تــا بــه آیتــم مــورد نظــر خــود دسترســی 

پیــدا نماییــد. جســتجوی پیشــرفته در گــولگ بــرای یــک ســایت خــاص بــه ایــن صــورت انجــام 

Site:example. .می شــود و تنهــا کافیســت در ســرچ باکــس گــولگ ایــن عبــارت را وارد نماییــد

com. بــه جــای کلمــه example نــام ســایت را قــرار می دهیــد. حتــی می توانیــد پــس از نوشــتن 

ایــن عبــارت یــک فاصلــه بگذاریــد و کلمــه ای کــه بــه دنبــال آن هســتید را دقیقــا بنویســید تــا 

نتیجــه بهتــری بــرای شــما نمایــش داده شــود.
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حتــی می توانیــد نــام ســایت را بنویســید و بــا قــرار دادن یــک نقطــه در ادامــه کلمــه مــورد نظــر 

example.flower خــود را وارد کنیــد تــا بــه نتیجــه بهتــری دســت بیایــد. بــه ایــن صــورت

 

4- نحوه جستجوی حرفه ای در گولگ برای یک فایل خاص
بســیاری از مواقــع پیــش آمــده کــه بــه دنبــال یــک فایــل خــاص هســتید خصوصــا زمانــی کــه 

در حــال انجــام کارهــای تحقیقاتــی هســتید و بــه مطالــب خاصــی نیــاز داریــد. در ایــن حالــت 

می توانیــد عبــارت Filetype: را وارد نماییــد و پــس آن پســوند فایــل مــورد نظــر را قــرار دهیــد 

Filetype:ppt. در اینجــا گــولگ هــر فایلــی کــه دارای ایــن پســوند باشــد را بــرای شــما نمایــش 

ــا اســتفاده از روش هــای جســتجوی حرفــه ای در گــولگ می توانیــد خیلــی ســاده و  می دهــد. ب

ســریع بــه حجــم عظیمــی از فایل هــای مــورد نیــاز خــود دسترســی پیــدا نماییــد.
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5- پیدا کرن صفحات حذف شده
یکــی دیگــر از تکنیک هــای جســتجوی حرفــه ای در گــولگ پیــدا کــردن صفحاتــی اســت کــه بــه 

ــد.  ــره مانده ان ــولگ ذخی ــه گ ــان در حافظ ــا همچن ــده اند ام ــذف ش ــایت ها ح ــان از س ــرور زم م

دسترســی بــه ایــن صفحــات بــه صــورت عــادی امــکان پذیــر نیســت و نیــاز اســت کــه شــما ایــن 

عبــارت را در ســرچ باکــس گــولگ وارد نماییــد. 

Cache:example.com در ایــن حالــت صفحاتــی کــه در ایــن ســایت ها حــذف شــده اند بــرای 

شــما نمایــش داده می شــوند.
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6- نحوه سرچ حرفه ای در گولگ با جزئیات بیشتر
گاهــی اوقــات بــرای جســتجوی حرفــه ای در گــولگ نیــاز اســت کــه عبــارت خــود را بــا جزئیــات 

بیشــتری وارد نماییــم. بــه طــور مثــال ممکــن اســت در بــار اول یــک عبــارت 4 کلمــه ای را ســرچ 

ــا جــدا کــردن هــر جــز از  ــم. امــا در ادامــه ب ــه دســت نیاوری ــدان مرتبطــی ب ــج چن ــم و نتای کنی

ایــن عبــارت و ســرچ کــردن آن می توانیــد بــه نتایــج بهتــر و دقیق تــری دسترســی پیــدا نماییــد. 

کلمــات کلیــدی ســاده همیشــه بهتریــن راه بــرای رســیدن بــه نتایــج هســتند و نبایــد آن هــا را 

دســت کــم گرفــت.

7- جستجوی حرفه ای با گولگ در یک زمان خاص
ــق  ــات دقی ــه اطالع ــد ب ــولگ می توانی ــه ای در گ ــکان و جســتجوی حرف ــن ام ــا اســتفاده از ای ب

دسترســی پیــدا کنیــد. بــه طــور مثــال می خواهیــد آمــار گمــرک ایــران در یــک بــازه زمانــی را بــه 

دســت بیاوریــد تنهــا کافیســت عبــارت را نوشــته و میــان ســال هایی کــه مــد نظــر داریــد عالمــت 

.. را قــرار دهیــد. بــه ایــن صــورت: آمــار گمــرک ایــران 96..98
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8- جستجوی حرفه ای عکس در گولگ
 image بــرای انجــام ســرچ پیشــرفته در گــولگ و دسترســی بــه عکــس می توانیــد از بخــش

اســتفاده نماییــد. در ایــن بخــش بــا توجــه بــه کلمــه ای کــه ســرچ می کنیــد عکس هایــی بــرای 

ــد کــه اطالعاتــی در مــورد یــک عکــس خــاص  ــاز داری شــما نمایــش داده می شــود. امــا اگــر نی

پیــدا کنیــد و یــا رنگ هــای خاصــی در یــک عکــس بــرای شــما وجــود داشــته باشــد، می توانیــد از 

نــوار ابــزار ســرچ گــولگ گزینــه tools را انتخــاب نماییــد و ســرچ خــود را دقیق تــر انجــام دهیــد.

ــک عکــس  ــن اســت شــما ی ــولگ ای ــه ای در گ ــب جســتجوی حرف ــر از ابزارهــای  جال یکــی دیگ

خــاص داریــد امــا هیــچ اطالعاتــی در مــورد آن نداریــد و  می خواهیــد کــه عکس هــای بیشــتری 

ــار داشــته باشــد. در اینجــا می توانیــد عکــس مــورد نظــر خــود را در  ــا ایــن موضــوع در اختی ب

گــولگ آپلــود کنیــد و کار ســرچ را انجــام دهیــد. بــا انجــام ایــن کار عکس هــای دیگــری بــا ایــن 

ــرای شــما نمایــش داده می شــوند. موضــوع ب
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9- جستجوی ویدیو در گولگ
بــرای آیتــم ویدیــو نیــز می توانیــد بــه همیــن منــوال عمــل کنیــد وارد بخــش ویدئــو شــوید و 

عبــارت مــورد نظــر را ســرچ کنیــد و یــا اینکــه یکســری پارامترهــای خــاص را بــرای  دســتیابی بــه 

نتایــج ماننــد مــدت زمــان ویدیــو و یــا کیفیــت آن و غیــره را مشــخص نماییــد.

 

10- جستجوی صوتی
ــه ســرچ  ــر از پارامترهــای ســرچ می رســیم ک ــه یکــی دیگ ــو ب پــس از جســتجوی عکــس و ویدی

صوتــی نــام دارد. ایــن نــوع ســرچ بیشــتر بــر روی گوشــی های هوشــمند انجــام می شــود. شــما 

می توانیــد بــا فشــردن دکمــه میکروفــون در گوشــی کــه در کنــار ســرچ باکــس قــرار دارد عبــارت 

مــورد نظــر خــود را بیــان کنیــد در ادامــه ســرچ انجــام می شــود  و اطالعــات بــرای شــما نمایــش 

داده می شــود.
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11- سرچ دو کلمه با هم
ــه نوشــته اید  ــی ک ــا از آن عبارت ــد ام ــارت را ســرچ کنی ــک عب ــد ی ــات شــما می خواهی گاهــی اوق

اطمینانــی نداریــد در ایــن صــورت می توانیــد دو عبــارت را در کنــار یکدیگــر ســرچ نماییــد و میــان 

آن هــا عالمــت »|« را قــرار دهیــد و یــا اینکــه بــه شــیوه ســاده تر کلمــه »یــا« را در میــان دو عبــارت 

قــرار دهیــد. بــه طــور مثــال علیرضــا جهــان بخــش | بابــک
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12- سرچ کلمات مترادف
کلماتــی کــه می تواننــد متــرادف و یــا هــم معنــی و تکمیــل کننــده یکدیگــر باشــند بســیار زیــاد 

هســتند. شــما می توانیــد جســتجوی حرفــه ای در گــولگ را بــا اســتفاده از یــک عالمــت ســاده تر 

نماییــد. تنهــا کافیســت از پارامتــر » ~« اســتفاده نماییــد بــه ایــن صــورت کــه در میــان دو کلمــه 

متــرادف قــرار می دهیــد. آشــپزی ~ غــذای هنــدی

 

13- سرچ کلمات کلیدی 
ــدی مــورد  ــد کلمــات کلی ــه بدانن ــد ک ــاز دارن ــد و نی ــه ســئو کار می کنن ــه در زمین ــرادی ک ــرای اف ب

ــار در متــن ســایت ها و یــا حتــی عناویــن بــه کار رفتــه می تواننــد از عنــوان  نظرشــان چندیــن ب

ــدا  ــد آدرس ســایت را پی ــر می خواهن ــد. امــا اگ ــه نتیجــه اســتفاده نماین ــرای رســیدن ب title: ب

ــد. ــم inurl: اســتفاده نماین ــن آیت ــد از ای ــد، می توانن کنن

 related اگــر نیــاز داریــد کــه صفحــات مشــابه یکدیگــر را پیــدا نماییــد، می توانیــد از ایــن عبــارت

قبــل از کلمــه مــورد نظــر بــرای جســتجوی خــود اســتفاده نماییــد.
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14- سرچ کردن عبارت کامل 
جســتجوی حرفــه ای در گــولگ بــا اســتفاده از ایــن پارامتــر بــه ایــن صــورت اســت کــه شــما یــک 

عبــارت کامــل را داخــل »« قــرار می دهیــد و می نویســید در ایــن حالــت ســایت هایی کــه عبــارت 

ــن  ــرای شــما نمایــش داده می شــوند. ای ــد ب ــن ترتیــب دارن ــا همی ــا ب مــورد نظــر شــما را دقیق

حالــت بــرای ســرچ کــردن اشــعار بســیار مناســب اســت.
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15- حذف کلمات اضافی
گاهــی اوقــات جســتجوی حرفــه ای در گــولگ ممکــن اســت کمــی دردســر ســاز باشــد بــه ایــن 

صــورت کــه شــما عبــارت بازی هــای کامپیوتــری را ســرچ می کنیــد امــا عمــده نتیجــه ای کــه 

می بینیــد مربــوط بــه خریــد ایــن بازی هــا اســت. در اینجــا می توانیــد بــرای برداشــتن و حــذف 

کلمــه خریــد از نتایــج جســتجو بــه ایــن صــورت عمــل کنیــد. بازی هــای کامپیوتــری – خریــد. در 

ایــن حالــت زمانــی کــه یــک منفــی قبــل از کلمــه خریــد قــرار دهیــد دیگــر ایــن کلمــه از نتایــج 

ــرای شــما نمایــش داده  جســتجوی شــما حــذف خواهــد شــد و نتایــج مــورد نظــر و واقعــی ب

می شــود.

 

16- جستجوی حرفه ای در گولگ با هشتگ
هشــتگ ها قســمت مهمــی از شــبکه های اجتماعــی هســتند کــه می تــوان از طریــق آن بــه 

محتــوای مــورد نظــر دسترســی پیــدا نمــود. امــا هشــتگ ها تنهــا بــه شــبکه های اجتماعــی 

محــدود نمی شــوند و در ســرچ گــولگ نیــز کاربــرد بســیاری دارنــد. شــما می توانیــد بــرای محتــوای 
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خــود هشــتگ های مختلــف را در گــولگ ســرچ کنیــد تــا اطالعاتــی کــه نیــاز داریــد را بــه دســت 

example# .بیاوریــد. تنهــا کافیســت عبــارت را بــه ایــن شــل وارد نماییــد

حتــی می توانیــد هشــتگ های معــروف و پرکاربــرد شــبکه های اجتماعــی را نیــز در گــولگ ســرچ 

نماییــد تــا بــه اطالعاتــی کــه نیــاز داریــد دسترســی پیــدا نماییــد.

 

tools 17- استفاده از گزینه
تولیــد کننده هــای محتــوا و متخصصیــن ســئو در بســیاری از مواقــع عــالوه  بــر اینکــه بــه 

محتــوای ســرچ شــده نیــاز دارنــد، اهــداف دیگــری هــم دارنــد ماننــد اینکــه ایــن محتــوا دقیقــا 

در چــه زمــان و تاریخــی منتشــر شــده و یــا اینکــه در طــی هفته هــای گذشــته چــه میــزان بازدیــد 

داشــته اســت. از ایــن رو می توانیــد از گزینــه tools اســتفاده نماییــد و زمــان انتشــار پســت ها 

را محــدود نماییــد تــا ببینیــد محتواهــای مــورد نظــر در چــه بــازه زمانــی منتشــر شــده اند و بــه 

چــه ترتیــب هســتند.
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18- پارامترهای کاربردی و جالب
ــد  ــی توانی ــارت F to C م ــن عب ــردن ای ــولگ و وارد ک ــه ای در گ ــا اســتفاده از جســتجوی حرف ب

ــد. ــل نمایی ــه ســانتیگراد تبدی ــت ب ــوا را از فارنهای ــای ه دم

ــه همــراه اختــالف  ــارت time مــی توانیــد ســاعت کشــورهای مختلــف ب ــا وارد کــردن ایــن عب ب

ــد. ــی را ببینی زمان

عبارت weather می تواند آب و هوای شهر و کشورهای مختلف را برای شما نمایش دهد.

cm to inches امــکان تبدیــل واحــد طــول را بــرای شــما فراهــم می کنــد بــرای زمانــی کــه نیــاز 

بــه اطــالع دقیــق راجــع بــه پارامترهــای انــدازه گیــری طــول داریــد. بــرای تبدیــل ســایر پارامترهــا 

نیــز می توانیــد عبــارت to  را میــان دو آیتــم قــرار دهیــد.

بــرای تبدیــل واحــد هــای پــول می توانیــد از عبــارت to در میــان دو عبــارت اســتفاده نماییــد بــه 

usd to Iranian Rial :عنــوان مثــال تبدیــل ریــال بــه دالر
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سخن آخر
آمــوزش جســتجوی حرفــه ای در گــولگ کار چنــدان ســختی نیســت تنهــا کافیســت چنــد نکتــه 

ــه در گــولگ  ــر چگون ــد پاســخ ســواالتی نظی ــی مــی توانی ــه راحت ــد و پــس از آن ب مهــم را بدانی

جســتجو کنیــم؟ یــا چگونــه حرفــه ای گــولگ کنیــم؟ را بدهیــد. ابتدایی تریــن کار انتخــاب کلمــه  

یــا عبــارت مناســب بــرای ســرچ اســت و پــس از آن می توانیــد بــا اســتفاده از پارامترهــای مختلف 

نتایــج ســرچ دقیق تــری را  بــه دســت آوریــد. زیــرا هــر روز اطالعــات بســیاری وارد فضــای مجــازی 

می شــود و حجــم دیتاهــا بیشــتر می شــود پــس در نتیجــه نیــاز اســت کــه نــوع ســرچ را تغییــر 

ــا بــا جســتجوی حرفــه ای در گــولگ  بتوانیــد ســریع تر بــه نتیجــه دلخــواه برســید. در  دهیــد ت

کنــار نتایــج کلــی یکســری از پارامترهــای جالــب و کاربــردی ماننــد تبدیــل واحــد طــول، دمــا و یــا 

حتــی اطــالع از آب وهــوای شــهر و  کشــورها و ســاعت کشــورها را می توانیــد مشــاهده نماییــد.
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