به نام خدا
آموزش تکنیک های جست و جوی اصولی و حرفه ای در
گوگل

در این مقاله سعیی داری تا مع ا یزیزار را با نهوی ی سعرص اصعولی در موتور جسعت و جوی گوگل
جهت بهری مندی حداکثری از امکانات این موتور جست و جوی قدرت ند آمنا ن ایی .
از مه ترین اصعو جسعت و جو در گوگل اسعتاادی از یئم تصصعصعی و یا به اصعائر اوراتورهای
گوگل می بامد  ،این اوراتورها بینوار رابای بین کاربر و موتور جست و جو ی ل ن ودی و ماهوم
مد نظر کاربرار را به گوگل منتقل می ن اید .
بنابراین معععناخت این اوراتورها و ه ننین نهوی صعععهیا اسعععتاادی از آنها بسعععیار حامز اه یت
می بامد.
از مه ترین اوراتورهای گوگل می توار به موارد زیر اماری دامت :

اوراتور نقل قو " " (یافتن نتایج مرتبط با یک کل ه و یا یبارت)فرض کنید قصد دارید درباری مرکت وست در گوگل جستجو کنید .برای مثا یبارت وست
ساارمی را در گوگل جستجو میکنید .به نتایج جستجو دقت کنید:

با یک نگای سععاهی به نتایج جسععتجو ،متوجه میمععوید که ت ام نتایج ننععار دادی مععدی لزوما به

وسعت سعاارمعی مرتبط نیسعتند .برای مثا یکی از لینکهای این جسعتجو ،درباری مهاسعبه قی ت
مرسعوله وسعتی اسعت .اگر نتوانید در جسعتجوی خود دقیب بامعید ،ما ًنا واسعصی که به دنبال
هستید را ویدا نصواهید کرد!
خب ،یکی از روشهای جسعتجوی حرفهای در گوگل اسعتاادی از اوراتور نقل قو " "اسعت .قرار
دادر کل ه کلیدی بین یئمت نقل قو به گوگل میگوید تنها نتایجی را ننار دهد که این کل ه
کلیدی در آر استاادی مدی است.
به این ترتیب نتیجه جستجوی م ا به مکل زیر خواهد مد:

حا ه اناور که منععاهدی می فرمایید گوگل تنها نتایجی را به ما ننععار می دهد که در متن و یا
ینوار آنها یبارت وست ساارمی حت ا موجود بامد.

اوراتور منای ( -خارج کردر یک کل ه از نتایج جست و جو)با جسعت و جوی هر یبارت در گوگل  ،این موتور جسعت و جو ت امی سعایت های دارای آر یبارت
را بر حسعب اولویت های منابب با الگوریت خود ننعار می دهد  ،اما منعکل اینجاسعت که اغلب
بازی ی ن ای

ت امی این اطئیات ایئمی گوگل بی

از حد گسعتردی بودی و ویدا کردر اطئیاتی

کععه مععد نععظععر مععا بععودی اسعععععت در مععیععار آر هععا امععری سعععععصععت و دمعععععوار مععی گععردد.
فرض بارمایید که قصعد دارید مقاتتی را در مورد وسعت منعاهدی ن ایید و بدین منظور یبارت
وست را در گوگل سرص می ن ایید.
در این صورت با نتایجی مانند تصویر زیر مواجه می موی :

ه انگونه که در تصعویر قبل منعاهدی می فرمایید بسعیاری از نتایج ن ای

دادی معدی مربو به

رهگیری وستی می بامد که این کامئ از منظور ما از جست و جوی این یبارت متااوت است.
در چنین مععرایای ،برای جسععتجوی حرفهای در گوگل کافیسععت با قرار دادر یئمت ) ،(-کل هی
مورد نظر را از نتایج جسعععتجو حکن کنید .برای مثا میتوانید کل ه "رهگیری "یا "ویگیری "را
از جسععتجوهای خود حکن کنید  .توجه دامععته بامععید که بین یئمت " "-و آخرین حرن یبارت
خود یک اسپیس ایجاد ن ودی و سپس بدور فاصله کل ه مد نظر را وارد سازید.

ه عاناور کعه منععععاهعدی می ن عاییعد ت عامی نتعایج رهگیری و ویگیری از موارد ایئمی گوگعل حعکن
مدند.

خارج کردر یبارت از نتایج جستجو Exact Matchاگر با استاادی از ترفندهای بات ،باز ه به نتیجه دلصواهتار نرسیدیاید ،میتوانید از گوگل
بصواهید که یک یبارت را یینا از نتایج جستجو حکن کند .در حقیقت این اوراتور جستجو،
ترکیبی از اوراتور جستجوی نقل قو ("") و اوراتور جستجوی منای ) (-است.
برای این کار کافیست از یئمت منای ( )-استاادی کردی و یبارت مورد نظر خود را در یئمت
نقل قو قرار دهید.
مثئ فرض بارمایید در مثا قبلی ما قصععد داری که صععاهاتی که یبارت اطئییه را دارند را از
نتایج جست و جو حکن ن ایی .
بدین منظور کافی است یبارت وست –"اطئییه" را جست و جو ن ایی .

خارج کردر چند یبارت از نتایج جستجواین اوراتور  Ultimate Exact Match Exclusionنام دارد و با ک ک آر میتوانید چند یبارت را
از نتایج جستجو خارج کنید .برای استاادی از این دستور ،کافیست یبارات مورد نظر خود را
وس از یئمت ( )-و بین یئمت نقل قو قرار دهید.
مثئ در مثا قبلی قصد داری یئوی بر حکن نتایج مامل بر یبارت اطئییه  ،یبارت خدمات را
نیز از آر حکن ن ایی بدین منظور کافی است یبارت وست "-اطئییه"–"خدمات" را سرص
فرمایید .

اوراتور یا |با استاادی از این اوراتور می توانید نتیجه جست و جو را به دو یبارت و یا چند کل ه مهدود
ن ایید.
باور مثا فرض کنید قصد دارید درباری وست بار و وستکس جست و جو کنید با سرص کردر
یبارت
وست بار | وستکس  ،ت امی صاهاتی که حداقل یکی از این دو یبارت را در خود دارند به م ا
ن ای

دادی می مود.

اوراتور وَ +با استاادی از این یبارت می توار کاری کرد که گوگل صاهاتی را به م ا ویننهاد دهد که حت ا
هر دو یبارت مد نظر م ا بصورت ه زمار در آنها وجود دامته بامد.
مثئ با جست و جوی یبارت وست بار  +وستکس گوگل تنها صاهاتی را به ما ن ای

می دهد که

ه کل ه وست بار در آنها قید مدی و ه یبارت وستکس.

اوراتور relatedبعا اسعععتاعادی از این اوراتور می توانیعد سععععایعت هعای مرتبط بعا یعک یبعارت را جسععععت و جو ن ود
مثئ ما بدنبا یافتن مععرکت هایی هسععتی که کارکردی منععابه با مععرکت وسععت بار را دارند
بدین مظور می توار
وست بارRelated:

را جست و جو ن ود.

اوراتور intitleاز این اوراتور زمانی که میصواهی یبارت مد نظر ما در ینوار صاهات بامد و نه در متن صاهه
استاادی مینود.
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