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:هدف هاي رفتاري 
:انتظار می رود زوهجفراگیر پس از فراگیري این از 

با مفهوم اطالعات و اطالع یابی آشنا شود
روش هاي مختلف جستجو در اینترنت و وب را نام ببرد
ودکار به درستی استفاده کنداز روش جستجوي خ
بتواند با یک موتور جستجو مانند گوگل به درستی و با اثربخشی کارکند
بتواند فهرست موتورهاي جستجو را بیابد و در آن موتور جستجوي مناسب را بیابد
 بتواند با ابرموتور هاي جستجوي روي وب و نرم افزارCopernicبه درستی کار کند
عتبار اطالعات به دست آمده در اینترنت و وب را به درستی بسنجدبتواند روایی و ا

:مقدمه 
) Information Seeking(براي دستیابی به سطح قابل قبولی از شناخت و درك پدیده ها ، به اطالعـات نیـاز داریـم و اطـالع یـابی      . دانایی توانایی است 

مهم ترین چالش پیش روي افراد در هزاره نو بازیابی اطالعـات مـورد   . توسعه و پیشرفت مطرح استهمواره به عنوان یکی از بنیادي ترین نیازهاي بشر براي
اینترنت و وب به عنوان یکی از ابزارهاي مهم فناوري اطالعات و ارتباطات امروزه به ابزاري موثر و معروف بـراي  . نیاز از میان میلیاردها سرنخ اطالعاتی است

: مهم ترین دالیل اهمیت اینترنت و وب در زمینه اطالع رسانی عبارتند از. عات تبدیل شده است تولید ، توزیع و مصرف اطال
o وجود اطالعات منحصر به فرد
o وجود اطالعات به روز و روزآمد
oجستجو و بازیابی اطالعاتسادگی
o دسترسی به اطالعات چند رسانه اي

:چند تعریف
!! )انرژي محو و یا نابود نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود( ست انرژي الزم براي تصمیم گیري ا:اطالعات

.مجموعه اي از توانایی ها و مهارت ها براي تولید ، توزیع و جستجو و مصرف اطالعات است:سواد اطالعاتی 
.مجموعه مهارت هاي مورد نیاز براي شناسایی ، دسترسی و جستجوي اطالعات است:اطالع یابی

به یکـدیگر  TCP/IPبه نام ) Protocol(شبکه شبکه هاي کامپیوتري است که تمام کامپیوتر هاي این شبکه به وسیله یک زبان مشترك ارتباطی :اینترنت 
بـه  ... )وي مستقیم و مانند پست الکترونیک ، انتقال مستقیم فایل ، گفتگ( در این شبکه سرویس هاي مختلف اطالع رسانی و تبادل اطالعات . متصل شده اند

.مشتریان عرضه می شود
. از این سرویس استفاده  می کننـد ) Web Browser( سرویس گرافیک اینترنت است که کاربران و مشتریان آن توسط نرم افزاري به نام مرورگر وب:وب 

وارد سـایت مـورد نظـر شـده و بـه      Address Bar)(گـر  دز محل آدزس مرور) Web Site( در این سرویس کاربران با تایپ آدرس  یک سایت  اینترنتی 
هـاي موجـود در صـفحات    ) Hyperlink( کاربران با کلیک بر روي پیونـد . در صفحات طراحی شده در سایت مورد نظر می پردازند) Browse(گشت و گذار

.وب سایت گزینه هاي مورد نظر خود را انتخاب و به مقصد مورد نظر هدایت می شوند
پیوند به دسـت آمـده در هـر یـک از     10در میان ) دقیقه 15الی 10معموالً بین ( یافتن اطالعات مورد نظر در کمترین زمان ممکن :موثر در وب جستجوي 

.روش هاي جستجو در وب است
و به راحتی اطالعـات مـورد نیـاز خـود را     موثر ترین ابزار جستجوي اطالعات روش و یا ابزاري است که از طریق آن بتوان به سرعت :موثرترین ابزار جستجو 

!!!بازیابی کرد
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:روش هاي جستجوي موثر در اینترنت و وب
:معروف ترین و کاربردي ترین روشهاي جستجوي موثر در اینترنت و وب براي کاربران غیر حرفه اي اینترنت و وب عبارتند از

) Auto search( جستجوي خودکار .1
)Search Engines(وب موتورهاي جستجو گر .2
)Directories( فهرست هاي موضوعی جستجوگروب .3
)Meta Search( ابر موتور هاي جستجوگر وب .4

.سایر روشهاي جستجوي موثر اطالعات در اینترنت و وب در جزوه پیشرفته جستجو، آورده شده است: توجه 

) :Auto search( جستجوي خودکار .1
.براي دسترسی کاربران به اطالعات موجود در بانک هاي اطالعاتی فهرست شده از وب می باشد) Web Browsers( ویژگی ذاتی مرورگرهاي وب 

شـده  برخالف تصور در هیچ کدام از روش هاي جستجو در اینترنت و وب ، اینترنت و وب مورد کاوش قرار نمی گیرند بلکه بانک هاي اطالعاتی تهیـه  : نکته 
.رد کاوش قرار می گیردبراي هر روش جستجو مو

:روش اول جستجوي خودکار 
مـورد نظـر   ) Keywords( کلیـدي  واژه هاي برویم و سپس ) Address Bar( به محل نوار آدرس F6کافی است پس از فراخوانی مرورگر با زدن دکمه 

ین صورت مرورگر به صورت خودکـار بـه بانـک اطالعـاتی پـیش      در ا. را فشار دهیم Enterخود را با رعایت فاصله در نوار آدرس تایپ کرده و سپس دکمه 
بانک اطالعاتی پیش فرض مورد نظـر را مـی تـوان    ( کلیدي مورد نظر می پردازدواژه هاي تعریف شده اش مراجعه کرده و به جستجوي ) Default( فرض 

! ).تغییر داد
:روش دوم جستجوي خودکار

مـورد  تی پیش فرض مرورگر وب ، با سفارشی کردن بانک اطالعاتی ،  مرورگر را به جستجو در بانک اطالعـاتی  در این روش به جاي جستجوي بانک اطالعا
براي اینکار ابتدا روي آیکن جستجو در نوار ابزار مرورگر کلیک می کنیم و پس از ظـاهر شـدن قـاب جسـتجو در سـمت چـپ پنجـره        . هدایت می کنیم نظر

کلیـدي  واژه هـاي  پس از این کار ) شکل ا ( ک می کنیم تا پنجره سفارشی نمودن بانک اطالعاتی مرورگر ظاهر شود کلیCustomizeمرورگر روي گزینه 
.کلیک می کنیمSearchمورد نظر خود را در نوار جستجوي قاب سمت چپ مرورگر تایپ کرده و روي دکمه 

1شکل 

:تمرین اول
فن هاي فتوشاپ بگردیدبا کمک روش اول جستجوي خودکار به دنبال فوت و

)کلیدي فوت و فن ، در مجموعه لغات کلیدي جستجوي موثر  در پایان همین جزوه آمده استواژه هاي ( 
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: تمرین دوم
تنظیم کنید و سپس سایت هـاي مربـوط بـه الگوهـاي از     AltaVistaبا کمک روش دوم جستجوي خودکار ابتدا بانک اطالعاتی پیش فرض مرورگر را روي 

.پیش آماده شده پاور پوینت را بیابید
)کلیدي الگوهاي از پیش آماده شده ، در مجموعه لغات کلیدي جستجوي موثر  در پایان همین جزوه آمده استواژه هاي ( 

.شده است آن جستجوي ویژگی جستجوي خودکار حذف شده است و نوار جستجوي گوگل جایگزین 7نسخه IEدر مرورگر : نکته مهم 

):Search Engines(موتورهاي جستجو گر وب .2
کلیـدي کـاربر در بانـک اطالعـاتی     واژه هـاي  براي کـاوش  ) Search Box( موتور جستجو گر وب یک سایت اینترنتی است که در آن یک کادر جستجو 

واژه بـه جسـتجوي   ) Spider( و یـا عنکبـوت   ) Robot(در این گونه سایت ها یک نرم افزار کاوشگر به نام روبـات  ). 2شکل ( سایت قرار داده شده است
بـه کـاوش در وب مـی    ) مثال هر هفته یا ماهی چند بار ( نرم افزار مورد نظر در فواصل زمانی معین   . کلیدي کاربر در بانک اطالعاتی سایت می پردازدهاي 

یه می کند و پس زا مراجعه کاربران به موتـور جسـتجو بـه کـاوش در بانـک      پردازد وسپس بانک اطالعاتی از فهرست سایت هاي موجود در وب براي خود ته
). Robot Administrated( اطالعاتی تهیه شده مورد نظر می پردازد، به همین دلیل به این گونه سایت ها ، مدیریت شده توسط روبات گفته می شود

2شکل 

. نکات کلیدي اختصاصی موتور جستجو مناسب تر انتخاب شوند جستجوي انجام شده موثر تر خواهد بـود کلیدي مورد استفاده و نیزواژه هاي هر اندازه : نکته
ـ       ر خـود  توصیه می کنم براي اطالع از نکات کلیدي هر موتور جستجو حتما سري به راهنماي هر موتور جستجو مراجعـه کـرده و نکـات مـورد نظـر را در دفت

ي جستجوگر عالوه بر مشخصات مشترك با سایر موتورها داراي یک سري نکات اختصاصی و کلیدي خاص خودشـان  یادداشت کنید ، چرا که بیشتر موتور ها
!در عمل جستجو هستند

یوندهاي جدیـد روباتها نرم افزار خودکار شناسایی ، نمایه سازي ، تجزیه و تحلیل آماري و به روزرسانی پیوندهاي موجود در بانک اطالعاتی و نیز کشف پ: نکته
:مراحل عملیات کاري یک روبات در موتور جستجو به قرار زیراست. موجود در سایت هاي اینترنت است
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بازیابی و رتبه بندي نتایج جستجو->جستجو در پایگاه اطالعاتی ->ایجاد پایگاه اطالعاتی->شناسایی و نمایه سازي اطالعات وب سایت ها 

robot = spider = crawler = worm: ر و نمایه ساز واژه هاي مترادف براي نرم افزار جستجوگ

):Directories( فهرست هاي موضوعی جستجوگروب .3
یک فهرست موضوعی جستجوگر وب پایگاهی است که اطالعات مربوط به فهرست سایت هاي مختلف در آن توسط نیروي انسانی طبقـه بنـدي و فهرسـت    

بررسی ، تجزیه تحلیل و ارزیابی و نمایه سازي صفحات و سایت هاي وب توسط نیروي انسانی و بر اسـاس  یی ،در این گونه سایت ها فرآیند شناسا. شده است
).3شکل ( معیارهاي از پیش تعیین شده انجام می شود

3شکل 

:فهرست هاي موضوعی معموال به دو دسته تقسیم می شوند
Look Smartو !Yahooمانند : فهرست موضوعی عمومی .1

web brainمانند : ت موضوعی تخصصی فهرس.2

:مزایاي فهرست موضوعی نسبت به موتور هاي جستجوگر عبارت است از 
oکیفیت بهتر اطالعات به دلیل دخالت انسان در نمایه سازي صفحات
oدسترسی بهتر و آسانتر به اطالعات به دلیل آشنایی افراد به الگوي فهرست وار در سایت
o صرف زمان کمتر
oرور و بازیابی اطالعتمسادگی

:محدودیت هاي فهرست موضوعی نسبت به موتورهاي جستجوگر عبارت است از
oپوشش کم اطالعات موجود در فهرست
oروزآمد نبودن اطالعات فهرست
oنیاز به آگاهی از ساختار سلسله مراتب موضوعی علوم مختلف

:اصلی داردهر موتور جستجو ، فهرست جستجو و ابرموتور جستجو سه جزء: نکته
روبات یا نرم افزار جستجوي اطالعات .1
)بانک اطالعاتی ( پایگاه داده .2
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نرم افزار بازیابی اطالعات از بانک اطالعاتی.3

؟!موتور جستجو یا فهرست جستجو  ، کدام یک 
اگـر بـه دنبـال    . عـات ، برخـوردار نیسـت   فهرست جستجو از جامعیت کافی در جستجوي اطالعات و موتور جستجو هم از مانعیت کافی در جسـتجوي اطال 

اگر به دنبال اطالعاتی می گردیـد کـه از نظـر    . اطالعات مشخص و با ضوابط معین و تابع الگوي طبقه بندي شده می گردید فهرست جستجو را انتخاب کنید
!طبقه بندي ضابطه مند نیستند از موتور جستجو استفاده کنید

ت جستجو کدام است؟بهترین موتور جستجو و فهرس: سوال
سـریع تـرین فهرسـت و موتـور جسـتجو      ) 2007سال (در حال حاضر . چیزي به نام بهترین موتور جستجو و یا بهترین فهرست جستجو وجود ندارد: جواب 
!استyahooو پرمشتري ترین فهرست و موتور جستجو در ایران AltaVistaو کامل ترین فهرست و موتور جستجو Googleسایت 

آیا براي پیداکردن و انتخاب موتور هاي جستجو مجبور به حفظ آدرس سایت هاي معروف و معتبر هستم ؟: سوال 
بـراي یـافتن فهرسـت طبقـه بنـدي شـده موضـوعی از موتورهـاي جسـتجوگر مختلـف تخصصـی کـافی اسـت بـه سـایت                . اصال این طـور نیسـت   : جواب

searchengineguide.com سـایت روي عبـارت   مراجعه کنید و در اینInternet Search Engine      کلیـک کنیـد، در اینصـورت فهرسـت موضـوعی
.موتورهاي جستجوگر در صفحه نتایج در اختیار ما قرار خواهد گرفت

:3تمرین 
.به دنبال فایل هاي متنی مربوط به مدیریت استراتژیک بگردیدGoogleدر موتور جستجوي 

واژه بـه همـراه   DOCئوري کارگاه گفته شد براي جستجوي فایل هاي متنی براي موضوع مورد نظر در گوگل از عبارت همانطور که در بخش ن: راهنمایی ( 
! ).کلیدي استفاده می کنیمهاي 

:4تمرین 
.به دنبال فایل هاي پاور پوینت مربوط به کارآفرینی بگردیدGoogleدر موتور جستجوي 

واژه بـه همـراه   PPTکارگاه گفته شد براي جستجوي فایل هاي متنی براي موضوع مورد نظر در گوگـل از عبـارت   همانطور که در بخش نئوري: راهنمایی (
! ).کلیدي استفاده می کنیمهاي 

:5تمرین 
.به دنبال روشهاي جستجو در اینترنت و وب بگردید!Yahooدر فهرست جستجوي 

: 6تمرین 
.ور جستجوي تخصصی براي یافتن موزه ها در اینترنت را پیدا کنیدنام سه موتsearchenginrguideدر سایت 

:الگوریتم هاي جستجو در گوگل

کافی است که عبارت مـورد  ) سازنده آن عبارت واژه هاي به جاي جستجوي تک تک ( براي جستجوي یک عبارت ):Phrase Search( جستجوي عبارت
. قرار دهید""نظر را در میان عالمت هاي 

.بین اولین عالمت و اولین کلمه عبارت و همینطور آخرین کلمه و عالمت دوم نباید فاصله اي وجود داشته باشد: کته ن
"مدیریت منابع انسانی":    براي یافتن عبارت مدیریت منابع انسانی در کادر جستجوي گوگل تایپ می کنیم: مثال 

یک عبارت نیز به معنی جستجوي عبارت استسازنده واژه هاي استفاده از خط فاصله میان : نکته
استراتژیک-مدیریت:  براي یافتن منابع مربوط به مدیریت استراتژیک در کادر جستجوي گوگل تایپ می کنیم: مثال 

اسـتفاه  + ظـر از عالمـت   قبل از کلمه مـورد ن ) تاکید مهم بودن عبارت ( براي تاکید بر یافتن یک عبارت خاص ) :Exact Match( تاکید بر روي یک کلمه 
می کنیم 
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در گوگل استفاده می کنیم ، به جستجوگر گوگل می گـوییم کـه   + و ما وقتی از عالمت !  نیست ANDدر گوگل به معنی + توجه کنید که عالمت : نکته 
کلمه مورد نظر ما اهمیت زیادي در جستجو براي ما دارد

:در کادر جستجوي گوگل تایپ می کنیم TRIZه تکنیک هاي خالقیت با تاکید بر تکنیک براي یافتن منابع اطالعاتی مربوط ب: مثال 
TRIZ+ "تکنیک هاي خالقیت"

ایـن  ( اسـتفاده مـی کنـیم    –براي حذف یک موضوع در زمان جستجو قبل از کلمه مورد نظـر از عالمـت   ) :Exclude( حذف یک موضوع از نتایج جستجو 
)در جستجوگر ها استNOTعالمت در گوگل دقیقآ معادل 

:در کادر جستجوي گوگل تایپ می کنیمDelphiبراي یافتن منابع اطالعاتی مربوط به تکینک هاي خالقیت گروهی بدون جستجوي تکنیک : مثال
"Group Creativity Techniques" –"Delphi Survey"

کیب هاي عالمت هاي تاکید و حذف و جستجوي عبارت استفاده کنید ، هـر انـدازه   تا حد امکان از تر:ترکیب عالمت هاي تاکید و حذف و جستجوي عبارت 
.کلیدي و ترکیب هاي آن ها دقت بیشتري به خرج دهید نتایج بهتري نصیب شما خواهد شدواژه هاي در 

تاکیـد بـر تکنیـک بـارش افکـار در کـادر       ، بـا  Delphiبراي یافتن منابع اطالعاتی مربوط به تکینک هاي خالقیت گروهی بدون جستجوي تکنیـک  : مثال 
:جستجوي گوگل تایپ کنید

"Group Creativity Techniques" –"Delphi Survey" +"Brain Storming"

) .\و Shiftبا نگه داشتن همزمان دکمه ( هم می توانید استفاده کنید |از عالمت ORدر جستجوگر گوگل به جاي عملگر : نکته مهم 

گوگل به صورت پیش فرض از این عملگر براي جستجوي عبارت هاي مورد نظر شما استفاده می کند ولی در صـورتی کـه   :  ANDاکیدي از عملگر استفاده ت
!کلیدي خودتان به کارببرید گوگل نتایج دقیق تري را به شما خواهد دادواژه هاي شما این عملگر را در بین 

زیـر در جسـتجو نتیجـه اي یکسـان خواهـد      واژه هـاي  کلیدي حساس نیست بنابراین به کاربردن هریک از ژه هاي واگوگل به بزرگی و کوچکی : نکته مهم 
:داشت 

Disney fantasyland pirates
Disney Fantasyland Pirates
DISNEY FANTASYLAND PIRATES
DiSnEy FaNtAsYlAnD pIrAtEs

کلمه را درکادر جستجو قبول مـی کنـد   32کلمه را در کادر جستجو قبول می کرد ولی امروز گوگل حداکثر 10گوگل حداکثر 2005تا قبل از سال :  نکته مهم
).کلمه باقی بمانید تا نتایج جستجوي شما دقیق تر بماند 10ولی سعی کنید در محدوده ( 

.ي معنی کلمه مورد نظر استفاده می کندبرا:defineقبل از یک کلمه ویا واژه … what isه ژگوگل از وا):Define( تعریف کردن 
: مثال

What is CSS
یا
Define:CSS

درخواسـت شـود را بـه    defineرا که بعـد از گزینـه   ) یا واژه هایی ( نیست و گوگل هر واژه""نیازي به استفاده از defineدر زمان استفاده از گزینه : نکته 
عنوان یک واژه در نظر می گیرد

براي جستجوي کلماتی که داراي پیشوند مشابه هسـتند اسـتفاده مـی کننـد ولـی گوگـل       * از عالمت AltaVistaعدادي از جستجوگرها مانند ت:  نکته مهم 
!مشابه کلمه مورد نظر را جستجو می کند واژه هاي ندارد و در زمان جستجو هم خود کلمه و هم تمام * نیازي به عالمت 
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کلیدي در نظر نمی گیرد ، بنابراین از واژه هاي بی تفاوت است و آنها را جزو واژه هاي گوگل نسبت به تعدادي از ) : op WordsSt( بی نتیجه کلمه هاي
:عبارتند از واژه هاي ، این کنیدخودداريدر زمان جستجو در گوگل واژه هاي به کاربردن این 

I
a
about
an
are
as
at
be
by
com
de
en
for
from
how

in
is
it
la
of
on
or
that
the
this
to
was
what
when
where

who
will
with
und
the
www

•filetype : نوع فایل مختلف را جستجو می کند این فایل ها عبارتند از13گوگل:

1. Adobe Portable Document Format (pdf)
2. Adobe PostScript (ps)
3. Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku)
4. Lotus WordPro (lwp)
5. MacWrite (mw)
6. Microsoft Excel (xls)
7. Microsoft PowerPoint (ppt)
8. Microsoft Word (doc)
9. Microsoft Works (wks, wps, wdb)
10. Microsoft Write (wri)
11. Rich Text Format (rtf)
12. Shockwave Flash (swf)
13. Text (ans, txt)

•: intitle گوگل تمام صفحاتی را که در نوار عنوان آنها عبارت مورد نظر ما وجود داشته باشند فهرست می کند، براي استفاده از این الگوریتم کلمه
قرار می دهیم""یاعبارت مورد جستجو را در داخل 

•Inurl :گوکل به دنبال آدرس سایت هایی می گردد که در آدرس آنها کلمه مورد نظر وجود دارد
براي یافتن آدرس سایت هایی که در آن نام دهستانی به کار رفته است در کادر جستجو تایپ می کنیم : مثال 

inurl:dehestani
•Site :گوگل در سایت مشخصی به دنبال عبارت کلیدي مورد نظر ما می گردد

:جو تایپ می کنیم براي یافتن منابعی براي ویندوز ویستا در سایت مایکروسافت در کادر جست: مثال 
"Windows Vista" site:microsoft.com

قرار –یک عالمت siteاز همین الگو می توانیم براي حذف دسته اي از سایت ها استفاده کنیم ، براي این کار فقط کافی است که قبل از عبارت :  نکته
.بدهیم 

•Synonyms : مترادف یک کلمه استفاده می کندهم معنی یا واژه هاي براي یافتن ~گوگل از عالمت
بزنیدsynonym.comمترادف یک کلمه می توانید سري به سایت واژه هاي براي یافتن 

•Cache : گوگل از این الگوریتم براي نمایش نسخه هاي ذخیره شده یک سایت بر روي سرور خود استفاده می کند ، این الگوریتم بخصوص زمانی که
.د نیاز باشد بسیار مفید استاطالعات قبلی یک سایت مور
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مورد نظر در نسخه قدیمی سایت قرار می گیردواژه هاي براي استفاده از این الگوریتم اول خود الگوریتم و به دنبال آن نام سایت و سپس :  نکته بسیار مهم 
سایت بر ) قدیمی ( در نسخه ذخیره شده southern wordدر این مثال گوگل به دنبال عبارت cache:netsquirrel.com  southern word: مثال 

روي سرور گوگل می گردد
•Link : به سایت مورد نظر داده اند استفاده می شود) هایی ( این الگوریتم براي نمایش سایت هایی که لینک

ودتمام سایت هایی که به سایت مایکروسافت لینک داده اند نمایش داده می شlink:microsoft.com: مثال 
•related :و یا شبیه به سایت مورد ( این الگوریتم براي نمایش کلیه سایت هایی که در ارتباط با موضوعی تخصصی به یک سایت مرتبط می شوند

.به کار می رود ) نظر هستند 
کندرا نشان می دهد فهرست میohmygoodness.comسایت هایی را که موضوع سایت related:ohmygoodness.com: مثال

•info :کلیه اطالعات مربوط به یک سایت در بانک اطالعاتی گوگل را نشان می دهد

:براي دیدن رایج ترین جستجو هاي هر هفته در سایت گوگل به آدرس زیر مراجعه کنید: نکته بسیار مهم 
http://www.google.com/press/zeitgeist.html

•:Google Calculatorوگل استماشین حساب هوشمند گ
یکی از عملیات زیر را در گوگل انجام دهید و نتیجه را ببینید : مثال 

3+44
56*78
1.21 GW / 88 mph
100 miles in kilometers
sine(30 degrees)
G*(6e24 kg)/(4000 miles)^2
0x7d3 in roman numerals

ر بزنیدبراي دسترسی به یک ماشین حساب حرفه اي سري به سایت زی: نکته 
http://www.soople.com/soople_intcalchome.php

•Weather :استفاده از این عبارت قبل از نام کشور و یا شهر اطالعات هواشناسی مربوط به آن کشور یا شهر را نمایش می دهد
•Movies : مربوط به آن هنرپیشه یا سال مورد نظر را نمایش می استفاده از این الگوریتم و به دنبال آن نام هنرپیشه یا سال مورد نظر تمام فیلم هاي

دهد

ارائه شده است کـه تعـدادي از آنهـا در سـال     Google Hackهاي موجود در گوگل در کتابی به نام فوت و فن به تازگی مجموعه جالبی از :بازي با گوگل 
را تایپ کنید تا تعدادي از ایـن نکـات   Google Hackموعه در گوگل عبارت در سایت گوگل اصالح شده است ، بااین وجود براي دستیابی به این مج2007

:گلیگ کنید I'm feeling Luckyمثال یکی از عبارت هاي زیر را در کادر جستجوي گوگل تایپ کنید و روي دکمه . را بیابید 
French military victories
Gooogie
Failure ( !!!وصل می شد گوگل به سایت کاخ سفید2006در نسخه  )

!!!بزنید Dooogle.comدر سایت Dooogleمی توانید سري هم به پروژه 



منصور دهستانی : مدرس 
www.dehestani.net10

):Meta Search( ابر موتور هاي جستجوگر وب .4
بـر موتـور   ابر موتور جستجو یک سایت جستجوگر و یا یک نرم افزار ترکیب کننده موتور هاي جستجو گر مختلف است ، به این معنی کـه پـس از فراخـوانی ا   

کلیدي مورد نظـر در بانـک هـاي اطالعـاتی     واژه هاي ، روبات نرم افزار به جستجوي ) یا نرم افزار( کلیدي در این سایت واژه هاي جستجوگر و وارد کردن 
طالعات در وب طراحـی شـده   ابر موتورهاي جستجو گر به منظور باالتر بردن کارایی و افزایش جامعیت جستجوي ا. موتور هاي جستجوگر مختلف می پردازد

.اند

.ابر موتور هاي جستجو خودشان پایگاه اطالعاتی ندارند بلکه پایگاههاي اطالعاتی سایر موتورهاي جستجو گر را جستجو و رتبه بندي می کنند: نکته 
:مهم ترین مزایاي ابر موتور هاي جستجو گر عبارتند از

oدهافزایش جامعیت در بازیابی اطالعات به دست آم
oصرفه جویی در زمان جستجو
oحذف نتایج تکراري در جستجوهاي مکرر

:مهم ترین معایب ابر موتورهاي جستجوگر عبارتند از
o پوشش نسبی کم در بازیابی اطالعات( کاهش مانعیت در نتایج جستجو(
oامکان کاوش محدود در مجموعه نتایج بازیابی شده
oکاوش سطحی اطالعات
oثر جستجوي همزمان بانک هاي اطالعاتی موتورهاي جستجوگرریزش کاذب اطالعات در ا

:براي تمرین عملی کار با یک ابرموتور جستجو مراحل زیر را دنبال کنید
شماره سریال نرم افـزار در  : توجه ( را در سی دي همراه کارگاه پیدا کرده و سپس آنرا نصب کنیدCopernic Agent Professionalنرم افزار .1

.مراحل نصب را تا آخر دنبال کنید) . زار قرارداردپوشه نرم اف
.ظاهر خواهد شد4در اینصورت پنجره اي مانند شکل . پس از نصب ، برنامه کوپرنیک را اجرا کنید .2

4شکل 

بین کنـار نـوار جسـتجو    را فشارداده و یا روي عالمت ذرهEnterکلیدي مورد نظر خود را تایپ کنید و کلید واژه هاي در نوار جستجوي نرم افزار .3
.کلیک کنید
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موجود می باشد تعـداد  Copernic.comتمام سرویس هاي موجود در این نسخه از نرم افزار فعال  می باشد و در نسخه مجانی نرم افزار که در سایت : نکته 
.زیادي از سرویس هاي جستجوي اختصاصی قابل استفاده نمی باشد

)5شگل ( در قاب اصلی سمت راست پنجره نرم افزار ظاهر خواهد شد پس از اتمام جستجو نتایج جستجو .4

5شکل 
خیـره شـده   در این نرم افزار پس از هر بار جستجو و خروج از نرم افزار و اجراي مجدد نرم افزار نتایج مربوط به کلیه جستجو هاي انجام شـده قبلـی ذ  

از طرف دیگر نرم افزار این قابلیت را دارد که کاربر پس از اتمام جستجو نتـایج جسـتجو را در   .است و نیازي به جستجوي مجدد مطالب قبلی وجود ندارد
از منـوي  ) از میان نتـایج و یـا تمـام نتـایج     ( براي ذخیره نتایج جستجو .  ذخیره نماید... و ) Html( و یا صفحه وب) Doc( قالب فایل هاي فرمت متن 

File گزینهExportدر صـورت  ( در اینصورت می توانید تمام نتایج مربوط به هر جستجو و یا نتایج گزیده شده از میان تمـام نتـایج   . د را انتخاب نمایی
.را در قالب فایل هاي متنی و یا صفحات وب ذخیره نمایید) گزینش موارد 

دابل کلیک کنیـد تـا   Categoryافزار با عنوان براي جستجو هاي اختصاصی کافی است بر روي گزینه هاي ارائه شده در پنجره سمت چپ نرم: نکته 
).6شکل ( پنجره اختصاصی در زمینه ویژه مورد نظر شما براي جستجو ظاهر شود

6شکل 

:امکانات جستجو و بازیابی اطالعات در ابزارهاي جستجو در اینترنت و وب
تمـایز موتورهـا و   مواردجسـتجو یـا ابرموتورهـاي جسـتجو یکـی دیگـر از       عالوه بر ویژگی جستجو امکانات مربوط به بازیـابی اطالعـات در موتورهـاي    

در این قسمت به معرفی امکانات مربوط به بازیابی اطالعـات در موتورهـا و ابـر موتورهـاي جسـتجو خـواهیم       . ابرموتورهاي جستجو از یکدیگر می شود
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اطالعات در موتورها و ابرموتورهاي جسـتجو مـی باشـد و پیشـنهاد مـی      یادآور می شوم که این امکانات مربوط به بخش هاي مشترك بازیابی. پرداخت
.هر موتور و ابرموتور جستجو مراجعه کنید) help( شود که براي فراگیري سایر امکانات اختصاصی بازیابی اطالعات در موتور هاي جستجو به راهنماي 

):Boolean Search( جستجو با کمک عملگرهاي بول 
در بازیابی اطالعات از همین منطق براي بازیابی اطالعات استفاده مـی  . ول یک روش ریاضی است که جو رج بول آن را ابداع کرده استمنطق ب: مقدمه

را با هم ترکیـب کـرد و بـه    ) کلید واژه هاي مختلف ( می توان مفاهیم مختلف NOTو AND ،ORبه این صورت که با استفاده از عملگر هاي . شود
از ایـن روش بـراي جسـتجو در تمـامی پایگاههـاي اطالعـاتی در       . با گسترش یا محدود کردن دامنه جستجو ، نتایج مرتبط تري بازیابی کرداین ترتیب

.محیط وب یا غیر آن می توان استفاده کرد

:جستجو با کمک عملگرهاي بول
بـی  . تی خود را از طریق عملگرهاي بول در اختیار کاربران قرار می دهندبیشتر ابزارهاي جستجو در اینترنت و وب ، امکان جستجو در بانک هاي اطالعا

. ات اسـت اطالعی از کاربرد و نحوه استفاده از این عملگرها در روش ها و ابزارهاي مختلف جستجو یکی از مهم ترین دالیل بازیابی بیش از حـد اطالعـ  
.عملگرهاي بول را براي بهینه سازي دامنه جستجوي به خوبی فرا بگیرندکاربردبنابراین بهتر است جستجو گران مبتدي قبل از هرچیز ، 

NOTو AND،OR: عملگرهاي مهم بول در جستجو گرهاي اینترنت و وب عبارتند از 

:ANDعملگر 
مثـال اگـر بـه دنبـال     بـراي . براي محدود کردن دامنه جستجو از طریق ترکیب کلید واژه هـاي مختلـف بـه کـار مـی رود     ” و “ به معنی ANDعملگر 

:اطالعاتی در باره روش هاي مدیریت هستیم ، از این عملگر به صورت زیر استفاده می کنیم
Management AND Methods

یا 
Management AND Style

در نتـایج کـاوش   ” بایـد ” شوند را تداعی می کند، یعنی همه واژه هاي کلیدي که با این عملگر با یکدیگر ترکیب می ” باید” قید ANDدر واقع عملگر 
).7شکل ( وجود داشته باشند

7شکل 
.به دنبال منابع مدیریت استراتژیک بگردیدANDبا کمک عملگر AltaVistaدر موتور جستجوي : تمرین 

: .......پاسخ

توصیه می شـود در  . محدودیت قائل می شوندANDبرخی از موتورهاي جستجو براي ترکیب بیش از سه یا چهار واژه کلیدي با یکدیگر با عملگر : نکته
در باره وجود محدودیت استفاده بیش از سه یا چهار واژه کلیدي با این عملگر راهنماي جسـتجو گـر مـورد نظـر را مطالعـه      ANDزمان استفاه از عملگر 

.بکنید

در منـوي  . بـا یکـدیگر ترکیـب مـی کننـد     ANDطریـق عملگـر   کلیدي مـورد جسـتجو را از  واژه هاي بسیاري از جستجوگر ها به طور خودکار : نکته 
Advanced    بسیاري از جستجو گـر هـا ماننـدAltavista.com  یـاNothernlight.com     گزینـه هـاي دیگـري ماننـدMust include  و یـاAll

Words و یاAll of This Words براي اجراي عملگرANDمورد استفاده قرار می گیرند.
).8شکل ( ه هاي گرافیک در جستجوگرها به کاربران مبتدي را در استفاده از عملگرهاي مختلف کمک می کند وجود این واسط
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8شکل 
:ORعملگر 

را تداعی مـی کنـد،   ” هریک” قید ORدر واقع عملگر . باعث گسترش دامنه جستجو و بازیابی اطالعات می شودANDبرخالف عملگ ORعملگر 
).9شکل (می توانند در نتایج جستجو وجود داشته        باشند) یکی یا همه آنها ( کلیدي واژه هاي یک از به این معنی که هر

9شکل 
: تمرین 

.بیابیدORدر زمینه الگوهاي یادگیري را با کمک عملگر Googleمنابع موجود در موتور جستجوي .1
.مقایسه کنید و در باره نتایج به دست آمده بحث کنیدAltaVistaنتایج جستجوي مورد نظر را با همین جستجو در جستجوگر .2

: ......پاسخ

ORجایگزین عملگـر  Should Includeیا Any of this wordsیا Any wordsکار افراد مبتدي ، در تعدادي از جستجوگرها گزینه سادگیبراي 

).10شکل ( می شود
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10شکل 
اهمیت دارد؟ORچرا استفاده از عملگر : سوال 
جستجوي جامع و مانع گاه نیازمند بازیابی حوزه هاي وسیع تري از بازیابی اطالعات در یک زمینه مشخص است براي مثال براي جراحی قلـب در  : پاسخ

تـري در  نتـایج جـامع  ORبا ترکیب ایـن دو واژه بـا عملگـر    ” مسلما. مرسوم است Heart Surgeryو یا Cardiac Surgeryپزشکی دو اصطالح 
کلمـه اي بـا دو امـالي متفـاوت ولـی      ( کلیدي واژه هاي مترادف و یا با امالي متفـاوتی دارنـد  واژه هاي از طرف دیگر برخی از . جستجو به دست خواهد آمد

:زیر توجه کنیدبه مثال. باعث بازیابی اطالعات کامل تري در زمینه مورد نظر می شود OR، در این صورت استفاده از عملگر ) مفهومی واحد

Organization OR Organisation
:NOTعملگر 

بجز؛ را اعمال مـی کنـد   ” یا ” نباید” قید NOTعملگر . این عملگر با حذف یک یا چند کلمه کلیدي از دامنه جستجو باعث محدود شدن نتایج می شود
)11شکل (

11شکل 

:لویزیون بدون در نظر گرفتن فیلم باشیم مانند مثال زیر عمل می کنیمبه عنوان مثال در صورتی که به دنبال کلمه کلید ت
Television NOT Movie

.استفاد کردAND NOTباید از NOTبه جاي استفاده از عملگر Exciteو یا AltaVistaدر برخی از جستجوگرها مانند : نکته

همگی بـه جـاي عملگـر    and none of this wordsو یا Includeیا Must Not Includeو یا without the Wordsگزینه هایی مانند : نکته
NOT12شکل ( در جستجوگرهاي مختلف به کار می روند.(
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12شکل 

!!!در تعداد زیادي از جستجوگر ها بهتر است عملگرهاي استفاده شده را با حروف بزرگ تایپ کنیم :نکته 

):Compound Search( جستجوي ترکیبی 
در بسیاري از جستجو گر ها با استفاده از پرانتز می توان از ترکیبات مختلـف عملگـر   . جستجویی است که درآن دو یا چند عملگر با هم ترکیب می شوند

:به مثال زیر توجه کنید. ها براي دقت بیشتر در جستجو استفاده کرد

(Buy OR purchase OR order) AND (PC OR computer) NOT (486 OR Celeron)

!آیا می توانید علت جستجوي ترکیبی مورد نظر را بیان کنید؟
.امکان پذیر استHotboxو AltaVista ،Northern Lightامکان جستجوي ترکیبی در جستجوگرهایی مانند : نکته 

):Phrase Search( جستجوي عبارت 
در کادر جستجو وارد شده اند را مورد جسـتجو قـرار   واژه هاي ص را به همان ترتیبی که با کمک این روش جستجو ، می توان یک عبارت یا جمله مشخ

.در دو طرف عبارت مورد جستجو پیش بینی شده است” ”این قابلیت ، تقریبا در همه روشهاي جستجوي اصلی با کمک عالمت هاي . داد
:به مثال هاي زیر توجه کنید! کاربرد فراوان دارد.... نشریات و اسامی افراد و ن ها ،جستجوي عبارت ، براي بازیابی اسامی خاص نظیر نام سازما: نکته 

"How the search engines work?"
"Tehran University"

This Exactیـا  Exact Wordsیـا  Exact Phraseدر قسمت جستجوي پیشرفته تعدادي از جستجوگر ها گزینه هـاي دیگـري نیـز بـا عنـوان      

Phrase 13شکل ( براي اجراي دستور جستجوي عبارت پیش بینی شده است.(
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13شکل 

با وجود قابلیت هاي زیاد جستجوي عبارت در بازیابی اطالعات در جستجوگر هاي وب و اینترنت ، توجه نمایید که افـزودن یـا حـذف حتـی یـک      : نکته 
.اهد شدکلمه کلیدي باعث بازیابی نتایج کامال متفاوتی در جستجو خو

را به الگوهاي جستجوي زیر جستجو کنید و نتایج به دست آمـده  2006بهترین فیلم هاي سال AltaVistaدر بخش جستجوي پیشرفته سایت : تمرین 
:را با یکدیگر مقایسه کرده و در باره آن بحث کنید

"Top movies in 2006"
"Top films in 2006"
"Top films in year 2006"

در قسمت عمومی و تخصصی تکرار کنید و نتایج به دست آمده را با نتایج بدسـت آمـده از تمـرین    Googleتمرین باال را در موتور جستجوي : تمرین 
.باال مقایسه کرده و در باره آن بحث کنید
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نکات کلیدي در جستجوي اینترنتی

، ) این موضوع براي بیشتر مهارت ها درست است ( و وب مطالعه ، کسب مهارت و تمرین زیاد است نکته بسیار مهم براي جستجوي موثر در اینترنت 
:توصیه مهم و کاربردي براي بهینه سازي جستجوهاي شما به شما ارائه می شود6با این وجود 

)summarize your topic( قبل از هر چیز سرفصل ها و عنوان هاي جستجوي خود را مشخص کنید –1
)Identify your key concepts( کلیدي خود را مشخص کنید واژه هاي –2
)Choose your keywords( کلیدي مناسب را انتخاب کنید واژه هاي –3
)Choose your search tools( روش و ابزارهاي جستجوي خود را انتخاب کنید –4
Search( جستجو را تا یافتن نتیجه ادامه بدهید –5 until you find(
)Evaluate the respurces( نتایج جستجوي خود را ارزیابی و مقایسه کنید –6

روایی و اعتبار اطالعات در اینترنت و وب

صفحات وبیابیضرورت ارز
عصـر اطالعـات نـه تنهـا از     . رح بوده استمطيتفکر انتقادتیاطالعات و تقویابیهمواره ارزمیبریتا امروز که در عصر اطالعات به سر مربازیاز د

در انواع رسانه هـا صـرفنظر از نـوع محمـل،     . ردیقرار گیممکن است در هر قالبیاطالعاتيمحتوا. ضرورت آن نکاسته که بر ضرورت آن افزوده است
يموتورهـا . وب قـرار گرفتـه اسـت   یعنییاطالعاتدیکه در محمل جدستیچندرسانه ايصفحه وب سند. ردیگیقرار میابیاطالعات مورد ارزيمحتوا

ریسـا ازخاص دارد که آن را ییهایژگیوب ويمجازطیاما مح. سازندیمسریمطیمحنیاطالعات را در ایابیصفحات وب، بازيسازهیجستجو با نما
.گذارندیمریتاثیاطالعاتيوب بر محتوايمجازطیمحیانیبه ب. کندیمزیرسانه ها متما

را یاند که ارائه اطالعات در صفحات وب از اعتبار آنها خواهد کاست و هنـوز فرمـت چـاپ   دهیعقنیو کتابداران بر ایاز متخصصان اطالع رسانياریبس
س از پـ یعلمـ اتیبرخوردار است چرا که مقاالت در نشريشتریاعتماد بتیاز قابلیاند که اطالعات در شکل چاپدهیعقنیگروه بر انیادهندیمعیترج

يدارنـد کـه محتـوا   يمعتبـر یو کتابخانه ها مجالت علمـ رندیگیدر شبکه قرار نمیاز اطالعات با ارزش علمياریبس. شوندیچاپ مییمحتوایبررس
ـ بـه فکـر تغ  یاسـت کـه ناشـران مجـالت علمـ     یدر حالنیا.)Standler,2004(وجود ندارد نترنتیآنها به صورت تمام متن در ایاطالعات ر بسـت ریی
ـ مزا. هسـتند شیخـو یتمام متن به مقاالت علمیامکان دسترسيفراهم آورشهیافتاده و در اندشیخویاطالعات يریدسـترس پـذ  تیـ چـون قابل ییای

طیو بـه صـرفه از اطالعـات در محـ    عیسـر يبرداریانتقال و کپتیاطالعات و قابلعیامکان روز آمد کردن سر،یو مکانیزمانتیفراوان بدون محدود
ـ انجام خواهد شد و نمونـه ا یصورت ارائه خدمات به صورت پولنیدر ا. بخشدیکردن اطالعات سرعت میتالیجیاست که به روند دیعواملنترنتیا نی

.)Standler,2004(شودیدر شبکه مشاهده میکیدر حال حاضر به صورت الکترونیگونه از مجالت علم

ر محتواي اطالعاتی آن تاثیر می گذارد لذا به صورت اختصاصی به بیـان ضـرورت ارزیـابی اینگونـه منـابع      محمل اطالعاتی، در مورد صفحات وب بنوع
:پرداخته می شود

.شوندیمجادیاصفحات وب به سادگی●
يزلـغ نـاچی  هستند با پرداخت مب…,org ,eduچون یخاصيکه به ظاهر نشانگر مشخصه هاییدامنه هایحت. آسان استURLدامنه و افتدری●

.شوندیواگذار م
.شودیمیابیو آماده بازهیجستجو نمايموتورهاياز سویتیمحدودچیشده بدون هجادهر صفحه ای●
.رندیاستناد قرار گيمحسوب شده و مبنایاز منابع اطالعاتیکیتوانند یصفحات منای●
.شودیصفحات وب ارائه مقیاز طریهر گونه اطالعاتیانیو به ب. جود نداردو نوع اطالعات ارائه شده در آنها وتهایسايبر محتوانظارتی●
.ردیگیمختلف قرار ميکاربران در دسترس گروههايهایژگیو بدون توجه به ويلتریگونه فچیصفحات بدون هناطالعات در ای●
. خوردینمدست از منابع به چشمنیمطرح است، در ایآنگونه که در مورد منابع چاپداوري●
اطالعـات ارائـه   ایتواند پنهان باشد و یطراحان صفحات وب متیچراکه هو. دهدیرا کاهش ميریاعتماد پذ, بر وبیارتباطات مبتنيمجازيادنی●

.باشدیآنها کامال ساختگيشده از سو
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. استداراطالعات ارائه شده در صفحات وب ناپای●
.و بالقوه خطرناك و گمراه کننده استهودهیگاه بر محتواییاطالعات ارائه شده در وب از نظ●
دنیرسياطالعات است و برازیوجود سرریآلودگنیاجهیاست نتادیزاریها بسیابیبازتیجامعزانیم, از حد اطالعات در وبشیببه علت آلودگی●

.دست زدنشیبه گزدیمطلوب باتجهیبه ن
.ماندیمیاز وب به صورت وب پنهان باقيدیو همواره بخش مفستندیالزم برخوردار نیر وب از کارائديسازهینمابه عالوه روشهاي●
آنگونـه  ییوب، روابط معنايسازهیشده افزود اما در هر صورت در نمایابیاطالعات بازییمحتوايبر غناشرفتهیپياعمال جستجوقیبتوان از طردیشا

ـ با ایحت.نداشته باشديشده با اطالعات مورد نظر سازگاریابیه بسا موارد بازو چستیاست مد نظر نستهیکه شا ـ نماوفـرض کـه موتـور جسـتج    نی هی
باشـند، الزم اسـت   زیـ شده مرتبط نیابیابرداده ها را مد نظر داشته باشند و موارد بازشیخویانجام داده باشد، طراحان وب در طراحیرا به درستيساز

کـاربران چـه بـه عنـوان     لـذا . ندیافزایبشیبر اعتبار استناد خوبیترتنیقرار دهند و به ایابیمورد ارزيانتقاديدیشده را با دیابیزکه کاربران مطالب با
ـ گـاه حـق ارز  چیهیقرون وسطيدر عصر اطالعات و چه به عنوان مراجعان ساده کتابخانه هایجامعه اطالعاتياعضا منتقدانـه را از خـود سـلب    یابی
بـه کـار   شیخـو يهـا یابیرا در ارزییارهایکاربران همواره مع،یتالیجیديو چه ابزارهالمیفکرویچه م, باشدیساختار ارائه اطالعات چه چاپ. ه اندنکرد

خواهـد شـد و   کـه پررنـگ تـر   ابدیینه تنها کاهش نمیابیضرورت ارزابدییاشاعه موستهیپيو آنچه در شبکه هایکیدر مورد منابع الکترون. برندیم
.استياژهیويارهایتابع مع

ارزیابی صفحات وب
:مهارت داشتزیدر دو چدیصفحات وب باقیاز طریاطالعاتازیاطالعات مناسب با نافتنیيبرا
.کوتاه باشندیاطالعات در زماننیمناسب ترافتنیکه قادر به دیمجهز کنییهاکدستها و چشمها را به تکنی●
شـده آنهـا را در   یابیو در مواجه با اطالعات بازیاز سواالت را طراحيمجموعه انانهیبدبیو حتيانتقاديدیکه با ددیکنتیتربا طوريذهن خود ر●
.به کار بنددیابیارز
.خود برخوردار استازیمنابع مرتبط با نیابیو ارزشیابیتوان گفت که کاربر از مهارت بازیمردیهمزمان انجام پذندیدو فرانیاکهیصورتدر

صفحات وبیابیارزيارهایمع
از منـابع  یاختصاص به نـوع ارهایاز معیصادق اند اما برخیچاپریو غیانواع منابع چاپيبرایصرفنظر از نوع محمل اطالعاتیابیارزيارهایمعیبرخ
ـ نـوع و عمـق ن  , افتد که با توجه به نوع کـاربران یق ماتفایاطالعات همچنان ثابت است اما گاهیابیدر ارزیانیبنشهیاند. دارند و مـوارد  یاطالعـات ازی

ـ ارز. چرخـد یحول چنـد نکتـه مـ   ارهایمعنیايمحتوا.کم رنگ تر استیپررنگ تر و برخارهایاز معیشده برخیابیاستفاده از اطالعات باز از دو یابی
ـ افزادیو و اسـتفاده مـوثر مـ   يو ارائه اطالعات در انواع محمل ها به سهولت کاربرینوع و ساختار سازمانده. انجام شوددیبایفیو کیجهت کم لـذا  دی

. مد نظر استیفیو کیکميهر دو جنبه محتوازیمورد صفحات وب نرد. استتیپنداشت که ساختار و شکل ارائه اطالعات در کم اهمنیچندینبا

:هدف را مشخص کنید ●
چون ییوندهایهدف با دنبال کردن پییشناسا. استیمخاطبان خاصيشود با هدف و برایمنتشر منترنتیآنچه در ا

""About us", "Philosophy," "Background," "Biography," "Who am I," etcـ اهداف، دامنه، نوع فعالوندهایپنیا. شودیمآشکار ت،ی
بـه  URLبا کوتاه کـردن  دیبادینکرددایرا پوندهایپنیشده ایابیاگر در صفحه باز.دینمایرا مشخص ميگریو اطالعات سودمند دیسازمانیوابستگ

ریسـا يربنـا یکـه هـدف ز  دیهمواره به خاطر داشته باش) . Barker,2004. (دیدست باشنیاز ایرفته و در آنجا به دنبال اطالعاتتیسایصفحه خانگ
کشف هدف توجـه بـه   يبراگریدراه.استرگذاریو ارائه اطالعات تاثمیتنظ, يگردآوريارهایمعمالکها و فیهاست و در تعریها و طراحيزیبرنامه ر
کـاربران  . برخوردارنـد يشتریمشخص می شوند از اعتبار بnet,org,edu,gov,milيکه با دامنه هایصفحات. شده استیابیصفحه بازURLدامنه و 

یانتفـاع ریـ غيتهایبه ساnetدامنه . شودیاستفاده مياهداف تجاريدامنه برانیا. ندیدقت نمااریکه تجاري هستند بسcomيباید درمورد دامنه ها
يبنـد میرغـم تقسـ  یعل).Smith, 2001(بحث دارديخود جادهندیارائه محیاطالعات صحیانتفاعریغيشرکتهانیتا چه اندازه انکهیاشودیداده م

. گـردد یدامنه ها واگـذار مـ  يزیذکر شده وجود ندارد و با پرداخت مبالغ ناچيبر دامنه هایدر عمل نظارت چنداندیآیکه از دامنه ها به عمل میجیرا
ـ رد يبـرا یمناسباریمعییبه تنهااریمعنیشده دقت نمود اما ایابیصفحه بازURLدامنه و یدر بررسدیلذا اگر چه با ـ تائای ـ اطالعـات باز دی شـده  یابی

.ستین
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:پوشش زانیمنتعیی●
اکتفا شده است بـدون آنکـه بـه    یاز مطالب تخصصیستیگاه تنها به ارائه ل. استیسطحیو گاهقیعماریاطالعات ارائه شده در صفحات وب گاه بس

ـ زال،جستجو و بادر نظر داشت که طرح سودیبا.مسئله مورد بحث فراوان قرار گرفته استنیزتریریگردد و گاهيمربوط به آن اشاره اقیدانش عم یابی
که به واسطه اطالعات قصد پوشـش دادن بـه آن را دارنـد و    یتیفعالاینوع و سطح مخاطبان، دامنه کار ،یاطالعاتازینياطالعات متاثر از نوع و محتوا

نیتخمـ .کنندیمیبانید و پشتاز مخاطبان را مد نظر دارنیخاصیمتاثر از اهداف طراحان آن سطح پوششزیصفحات وب ن. استگریعوامل دياریبس
در صـورت  -تینقشـه سـا  ایروشها مطالعه فهرست مندرجات نیاز ایکیردیروش انجام پذنیتواند به چندیجستجوگر ميدامنه اطالعات مناسب برا

رنـد دايتـر یو تخصصـ قیـ ات عمکه اطالعییتهایسا. کنندیاز خود ارائه متهایاست که اغلب سایفیتوصیمطالعه و بررسگریاست، روش د-وجود
به دامنه اطالعات ارائـه  يتوان تا حدیساده مییصورت با انجام جستجونیآورند در ایخود فراهم ميموتور جستجوقیاغلب امکان جستجو را از طر

تهایاز سـا یمـورد برخـ  در.ندیافزایلب مبرقرار باشند بر عمق پوشش مطایاگر به درستزینیفرامتنيوندهایوجود پ. بردیآن پیشده و نوع سازمانده
.دارديوازیبه سطح دانش کاربر و نوع نیپوشش همواره بستگنییتع. ابدییمتیاهمزیآورند پوشش گذشته نگر نیکه مقاالت تمام متن را فراهم م

:شهرت و اعتباریابارزی●
:است پساتیات وب از ضرورصفحیابیشهرت و اعتبار آنها در ارز, شهیصاحبان اندییشناسا

. دییرا عهده دار است مشخص نماتیسايو معنویحقوقتیکه مسئوليفردایصفحهیحام-
ـ ا. مشخص شـود يو اهداف وشهیکه  ارزشها ، انديکنند به گونه ایصفحه وب را شناسیحامایبتوانند ناشر دیکاربران با بـا مراجعـه بـه    یبررسـ نی
عالوه بر شـماره تمـاس و آدرس   دیصفحه وب  بایحام. شودیمشخص شده اند انجام م"About Us" or "Mission"ه با از صفحه کییبخش ها

).Smith, 2001(مشخص شده باشد زیبه صورت متمایکیالکترونپست 
.دیآور را مشخص کندیپد-

. کننـد ینمـ یبرند و به آن توجهیمادیرا از يويانهیورنده اثر و اطالعات زمآدیشوند که پدیشده  آنقدر غرق میابیگاه کاربران در اطالعات باز
صورت اگـر امکـان   نیمطالب ذکر نشده باشد در ادآورندهیامکان دارد که اطالعات مربوط به پدگریديتهایاز ساياریسازمانها و بستیدر مورد وب سا

خـود ارائـه   یکه سازمانها تحت نام تنالگانیبه دست آورد به عالوه اطالعاتيدیطالعات مفاتوان یمتیساریارتباط با مدجادیآن وجود داشته باشد با ا
آور نخواهـد  دیـ شناخت پدعدمدر مورد یاست و در صورت معتبر بودن آن سازمان مشکلیکنند اغلب تحت نظارت کارمندان و متخصصان موضوعیم

شیمخاطبـان خـو  ياست که طراحان آن به تفکر انتقادینشان دهنده دقت نظر و احترامیتیهر سادر شهیحال مشخص کردن صاحب اندنیدر ع. بود
). Smith, 2001(دارند

مطالـب  تیمسئولتیاز وضعیمناسبریکامل باشد و تصوحاتیکه توضدیدقت داشته باشدیمشخص باشد بادآوریاطالعات مربوط به پدکهیدر صورت
در . ستینسازد قابل اعتنا نانیرا نمايویو تخصصيکه مشخصات حرفه ایمطلبسندهینوکیارائه آدرس پست الکترون. دیمنتشر شده را مشخص نما

) Barker,2004. (نمودافتیمطلب ارتباط برقرار کرد و مشخصات الزم را از او درسندهیبا نودیبانصورتیا

:درستی تعیین ●
هسـت لـذا در   زیـ خطرنـاك ن یمثل اطالعات پزشـک يکه گمراه کننده و در مواردستینحیوب نه تنها صحيازمجطیگاه اطالعات ارائه شده در مح

اغلـب  . اطالعـات اسـت  يانتقادیابیبخش ارزنیشده مهمتریابیاطالعات بازدرستی زانیمنییتع.دقت داشتاریجنبه بسنیبر ادیاطالعات بایابیارز
یاطالعـات يمحتوادرستی بر یلیدلتیسايبایمناسب و زیصرف طراحکهیپردازند در حالیمیابیآن به ارزیطراحو نوع تیظاهر سايکاربران از رو

ـ پد. را منتقل می سازنديکنند و اطالعات گمراه کننده ایقلب ماگاه محتوا ريو گرامریپیاشتباهات تا. ستیآن ن قابـل  ییکـه محتـوا  یآور مطـالب دی
معتبر ادیآن را زیاطالعاتيمحتوادیفاقد استناد و منابع باشد نبایعلميمقاله اکهیبخشد در صورتیمش را با استنادها اعتبار ماعتماد داشته باشند کال

. است نیچنزینتهایساورددر م. قلمداد کرديو جد
,Smith(افزوده استشیاستنادها فراهم آورد بر اعتبار خوکشف منابع ويرا برايریمسوندهایچنانچه با پینترنتیاياطالعات ارائه شده در صفحه ا

2001.(
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:روزآمدي●
توجـه بـه   . حاصـل گـردد  نانیاطالعات ارائه شده اطميالزم است از روزآمدشه،یاندکییعلماتیتوجه به رشد روز افزون علم و کوتاه شدن دوره حبا

. اسـت نصفحه و اطالعات آيروزآمدیابیجهت ارزیشود گامیصفحه ظاهر ميباالاینیب در پائآن که اغلینیبازبخیصفحه و تارکیانتشار خیتار
ـ از عـدم پو ینشـان ونـدها یفعـال نبـودن پ  سـت، یاطالعـات ن يمالك روزآمـد ییبه تنهاتیسايروزآمدسازخیتارایانتشار صفحه و خیالزاما تار و ییای

ـ باد،در صورت کهنه بودن منابع مورد اسـتنا ردیمورد توجه قرار گدیبازیاستفاده در متن نبه عالوه منابع مورد . استتیسايروزآمدساز يدر روزآمـد دی
، یاطالعـات يبـر محتـوا  یتوان خط بطالنیدارد که به صرف کهنه بودن منابع مورد استناد نمتیمسئله اهمنیتوجه به ا. کرددیمطالب ارائه شده ترد

.توجه داشتزیمطالب نییاطالعات در آن موضوع و بار محتوادیرشته، طول عمر مفایهمزمان به متن آن علم دیبلکه بادیشده کشیابیاطالعات باز

:ي ریدسترس پذتقابلی●
در شبکه يریدسترس پذ-

ایـ تیبـه اثبـات صـالح   ازین, ثبت نامبهازین, از جمله زبان منبع(محدود شودیمختلفيهاوهیممکن است به شنترنتیدر ایبه منابع اطالعاتیدسترس
وب يمجـاز طیمحـ . شـانده کوتریکـامپ زیـ مياست که مراجعان کتابخانه ها را به پـا یعاملنیبزرگتريریدسترس پذ) سازمان خاصکیدر تیعضو

امـا کـاربران   . ساخته استازینیز کتابخانه ها باز اطالعات آنان را در ظاهر ایبرداشته است و با ارائه انبوهانیکاربران را از میو مکانیزمانتیمحدود
کتابخانـه هـا و   ییسـو از.سـت یهمـه ممکـن ن  يابه آنها بریارائه شده و دسترسگاههایو مستند در پایکنند که اغلب اطالعات علمیغالبا فراموش م

ـ نوسـته یپيگاههـا یشبکه ها و پاقیاطالعات را از طريریخود پرداخته و دسترس پذيتهایوب سایبه طراحیمراکز اطالع رسان . فـراهم آورده انـد  زی
که کاربران در معرض انـواع اطالعـات قـرار گرفتـه انـد و امکـان اسـتفاده از        یطیمحنیدر چن. استيمجازيشبکه ها و کتابخانه هايحرکت به سو
از منـابع  یبـه برخـ  یدسترسـ زیبران آموخت که کتابخانه ها نبه کاردیوجود دارد باشتریبيریو دسترس پذیابیتر به علت سهولت بازفیاطالعات ضع

.داشته استریها تاثنشیانتخابها و گزنیبر ایمنسجمیابیارزيارهایرا فراهم نموده اند و معیاطالعات
:اطالعات در صفحهینحوه ارائه و نظم دهایدر صفحات يریدسترس پذ-

امکان استفاده از جسـتجو و  , یفرامتنيهاوندیپفیتعر, اطالعاتینوع سازمانده. برخوردار استیفراوانتیارائه اطالعات در صفحات وب از اهمنحوه
ـ قابل فهم و سـاختارمند بـودن ارائـه و بـه ب    , اطالعاتيسرعت بارگذار, تعامل با کاربر و کاربر مدار بودنزانیم, مرور در ارائـه  یاندهوجـود سـازم  یانی

",links," "additional sites"چـون  ییبـه واژه هـا  نسـبت .رهانـد یمـ یبخشد و کاربران را از سردرگمیسهولت مرا يریپذیاطالعات دسترس

"related links," etc .ـ ارائـه ارجاعـات کـور، غ   . دیکنیها را بررسوندیپ. دیحساس باش ـ فعـال و  ری ینـامربوط از اعتبـار اطالعـات ارائـه شـده مـ      ای
ـ دارد و توجه به آن در ارزینظامها بستگنیایو مهارت در طراحیکیاز کار به امکانات تکنولوژبخش نیا). Barker,2004(کاهد صـفحات وب از  یابی
.برخوردار استیفراوانتیاهم

:متقی●
يگاههـا یت بـا ارزش پا اطالعـا . به آن توجه داشتدیاست که به هنگام استفاده از اطالعات باياز مواردیکییبه اطالعاتیدسترسيالزم برانهیهز

بـه  ازیـ کامل ننمتافتیدرياست اما براگانیرایو اطالعات کتابشناختدهیاستفاده از چکیگاه. شوندیارائه میبه صورت اشتراکایمعتبر دنیاطالعات
ـ زده و بـا ا نیتخمـ نمـود  دیـ خواهافـت یکه درییها را به محتوانهیپرداخت هزیارزش نسبدیشما باجهیدر نت. دیپرداخت وجه هست کـه ارزش  دیـ دنی
.دیینمايریگمیآنهاست تصمياطالعات به محتوا

SEOچیست ؟
برايکهوبیصفحاتکردنتولیدیعنیاست، جستجوموتورسازيبهینهاست،Search Engine OptimizationمخففکهSEOلغويمعناي

. باشیدداشتهراامتیازبیشترینبزرگجستجويموتوریکنتایجدرشماکهاستاینوبفحاتصسازيبهینه.هستندفریبندهوجالبجستجوموتورهاي
بهینهعلم. میکننداستفادهخودنظرموردمحصولیامطلببهرسیدنبرايجستجوموتورهايازمردماکثرکهشودمیناشینجاآازموضوعایناهمیت
مناسبتوضیحاتوکلیديعباراتوکلیديواژه هاي ها،تگمتاوهاتگمناسب،يصفحهعنوانانندمفنیروشهايمورددرجستجوموتورسازي
صفحهاگرمثالبراي. نمیکنندکارجوریکخزندگیافزارهاينرمتماممتاسفانه.کندمیمطالعهدارند،دوستجستجوموتورهايکهمحتواییکالًوسایت

. نباشدچنیناینموتورهادیگردراستممکنباشد،داشتهباالییامتیازتجوجسموتورهايازیکیدرشماوب
است؟مهمSEOچرا

میکنددعوتشماسایتوبازدیداربهرازیاديهايمشتريجستجونتایجدربودنبرتر.
87دارندوضعیتیکصفحهیکازشمابینندگانتمامصددر.
91میکننداستفادهجستجوموتورهايازاینترنتکاربرانازصددر.
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نکاتی براي پیشرفت 
بر اساس تجربه هاي عملی ، در طی برگزاري کارگاههاي مختلف جستجو در اینترنت و وب ، دریافتم کـه یکـی از دالیـل ضـعف کـاربران ایرانـی در       

ضـعف در زبـان   اي بـه نـام   جستجوي موثر در اینترنت و وب نه فقط عدم شناخت و تسلط به روشها و ابزارهاي جستجو می باشد بلکـه مشـکل عمـده   
بر اثر تجربه سعی نمودم مجموعه اي زز لغات کاربردي و عملی موثر در جستجو را براي گروههاي سنی مختلـف و بـا   . کاربران را رنج می دهدانگلیسی

کـاربران مبتـدي اینترنـت و    ضروي براي” لغت مطلقا170اولین سري مجموعه لغات مورد نظر در قالب . توجه به تخصص هاي مختلف گردآوري نمایم
از کلیه اساتید، صـاحب نظـران و کارشناسـان خواهشـمندم کـه نقطـه       . وب تهیه شده است که در پایان همین جزوه در اختیار فراگیران قرار گرفته است

. نمایندنظرهاي پیشنهادي و انتقادي خود را در خصوص نحوه برگزاري کارگاه و همینطور جزوه تهیه شده به اینجانب منعکس

منصور دهستانی
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لغت 170
مطلقا ضروري براي جستجوي موثر در اینترنت و وب

170 Absolutely essential words for effective web searching

مقدمه
. ش روي محققان و دانشجویان و شهروندان قـرار داده اسـت  را در فرآیند اطالع یابی و اطالع رسانی پیتازه ايو زیاداینترنت و وب ، فرصت هاي پیدایش 

اغلـب فعالیـت   ،)خرد جهانی ، میراث خرد جهانی به اشـتراك گذاشـته شـده    (امکان جستجو و دسترسی به حجم وسیعی از اطالعات موجود در اینترنت و وب 
به یکـی از  مهارت اطالع یابی و جستجوي اطالعاتاست به نحوي که امروزه  را تحت تاثیر خود قرار داده ... هاي آموزشی ، تحقیقاتی و تجاري و سیاسی و 

مشکل اصلی در فرآینـد اطـالع یـابی و جسـتجوي اطالعـات، حجـم کـم منـابع         . مزیت هاي رقابتی افراد، سازمان ها ، ملت ها و کشور ها تبدیل شده است
در جستجو هاي اولیه می باشد کـه در نتیجـه جسـتجوي مـوثر     بازیابی بیش از حد اطالعاتاطالعاتی یا نتایج بدست آمده نیست، بلکه مشکل تازه اي به نام 

با توجـه بـه ضـرورت و نیـاز بـه آمـوزش هـاي        . اینترنت و وب به یکی از نیازهاي مهم و حیاتی شهروندان، دانشجویان و محققان و اساتید تبدیل نموده است
دولتـی و  ( توسط اینجانب طراحی و در مراکز آموزشی مختلـف  ) یک روزه ، کوتاه مدت و فشرده (موزشی تخصصی در این زمینه، مجموعه اي از کارگاههاي آ

به اجرا در آمده است که حاصل تجربیات حضور در دوره هاي مختلف آموزشی و برگزاري کارگاههاي متعدد در ایـن زمینـه مطـالبی اسـت کـه در      ) دانشگاهی
.وزش داده می شودکارگاههاي مورد نظر به فراگیران آم

مجموعه لغاتی که پیش رو دارید،  نتیجه بازخورد هاي گرفته شده از شرکت کنندگان بیش از دهها کارگاهها  آموزشی  با عناوین   
oروشها و ابزارهاي جستجوي موثر در اینترنت و وب
o ویژه دانشجویان علوم پایه و پزشکی ( جستجوي تخصصی اینترنت و وب(
oویژه کارشناسان کتابداراي و اطالع رسانی ( مرجع با تاکید بر خدمات مرجع مجانی در اینترنت و وب خدمات(

بـی شـک مجموعـه لغـات یادشـده ، صـرفا       . سال برگزاري کارگاههاي فوق،  توسط فراگیران مورد سوال واقـع شـده اسـت    10می باشد که در طی مدت 
شده است، با این وجود بر اسـاس تجربیـات مختلـف    انتخابنظر می باشد و بر اساس نیازهاي کارگاههاي مورد نظر پاسخگوي نیاز کاربران کارگاههاي مورد

در صورت تسلط نسبی بر واژه هاي ارائه شده مورد نظر و همزمان با شرکت در کارگاههاي یاد شده ، قادر خواهـد بـود کـه    ) دانشجویان( دریافتم که فراگیران
به طور موثر و در مدت زمان کوتاهی به جستجوي نیازهاي خود در اینترنـت  ) و گاه حتی بدون داشتن تحصیالت دانشگاهی ( دانشگاهی مستقل از تحصیالت 

از کلیه صاحب نظران و کارشناسان مجرب و دلسـوختگان اطـالع رسـانی خواهشـمندم بـا      . و وب پرداخته و به نحو اثربخشی به نتایج مطلوب خود دست بیابد
.پیشنهادات و راهنمایی هاي کاربردي خود اینجانب را در تکمیل این مجموعه یاري نمایند ارائه 
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ABCالفبا

A to Z)الف تا ي ( سیر تا پیاز

Accountحق اشتراك

Activeفعال

Asymmetricنامتقارن

Achieveدستیابی، یافتن، انجام دادن

Advanced Searchجستجوي پیشرفته

Advertisementتبلیغات

Administrativeمدیریتی

Affordabilityپرداختتوانایی

Annotationکوته نوشت، توضیح کوتاه یک صفحه وب

Attachmentفایل پیوست یک نامه الکترونیک

Appliedکاربردي

Anonymousناشناس، ناشناخته

Affiliateمربوط کردن

Auditممیزي

Algorithmالگوریتم

Appearanceظاهر

Associate's degreeدیپلم

Bookmarkآدرس اینترنتی ذخیره شده در مرورگر وب

Boolean Search....)و AND ،OR( جستجوي منطقی 

Brain Drainفرار مغزها

Browsingگشت و گذار در وب

Businessکسب و کار

Bachelorلیسانس

Balanced Score Cardتوزیع متوازنکارت 

Benchmarkالگوبرداري

Credit Cardکارت اعتباري

Clientسرویس گیرنده

Continuous Improvementبهبود مستمر

Core Competencyشایستگی ذاتی، شایستگی کلیدي

Cashخرید مستقیم

Case Sensitivityحساسیت جستجو گر به جروف کوچک و بزرگ

Contentمحتوي

Commandفرمان، دستور

Customizationسفارشی کردن

Content Providerفراهم کننده محتوي

Coolجذابجالب،

Cognitiveادراکی، مفهومی

Commerceتجارت
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Carrierحامل

Costهزینه

Concept searchingجستجوي مفهوم

Conceptual frameworkچارچوب مفهومی

Creativeقخال

Creativityخالقیت

Cockpit ( Management cockpit)سکوي مدیریت سازمان

Contemporaryهمزمان، همدوره

Default settingتنظیمات پیش فرض

Domain nameآدرس اینترنتی یک شبکه یا یک وب سایت

Dead linkپیوند بی مقصد

Directoryفهرست جستجو

Demand priorityاولویت درخواست

Discussion groupگروههاي خبري

Downloadingکپی یا دریافت فایل از اینترنت

Developmentبهبودتوسعه،

Documentationمستند سازي

Disasterفاجعه، بحران، بالیاي طبیعی

Discountتخفیف

Digital divideشکاف دیجیتالی

Decisionتصمیم

Delegateنمایندگی دادن

Deliveryتحویل

Draftپیش نویس

Dynamicپویا

Educationalآموزشی

Effectiveموثر

Entrepreneurکارآفرین

Entrepreneurshipکارآفرینی

e-commerceتجارت الکترونیک

e-bankingبانکداري الکترونیک

e-learningالکترونیک)یادگیري(آموزش

e-healthسالمت الکترونیک

e-citizenشهروند الکترونیک

e-readinessآگاهی الکترونیک

e-governmentدولت الکترونیک

e-cityشهر الکترونیک

Emotional)احساسی، عاطفی(هیجانی

Exhibition ( fair )نمایشگاه

Essentialضروري

FAQپرسش هاي متداول

Favorite listبفهرست سایت هاي ذخیره شده در مرورگر و
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Flexibleانعطاف پذیر

FTPپروتوکل دسترسی مستقیم به فایل ها

False dropریزش کاذب

Full textمتن کامل مقاله

Foundationبنیاناساس،

Fundamentalاساسی، بنیادي

Flying startشروع خوب

GUIرابط گرافیکی کاربران

Governmentalدولتی

Galleryلريمجموعه، گا

Goalsاهداف

Guardنگهبان

Guidelineراهبرد، رهنمون

Hierarchyزیر مجموعه

High precision / low recallدریافت نتایج دلخواه و بدون نتایج نامطلوب

Hit listفهرست نتایج

Home pageصفحه اول یک وب سایت

Hot fixنرم افزارهاي امنیتی ویندوز

httpنتقال صفحات وبپروتوکل ا

Holisticجامع نگر

Hypertext)متن داراي پیوند فعال ( ابر متن 

Hyperlink)در صفحات وب ( پیوند 

Human resource developmentتوسعه منابع انسانی

Infrastructureزیر بنا

Informationاطالعات

Indexفهرست

Invisible webوب نامرئی

Killer tipر کاربردي و مفیدنکات بسیا

Knowledge)علم ( دانش 

Know how / know whyچرایی/ چگونگی 

Low precision / high recallدریافت نتایج نامطلوب و بدون نتایج مطلوب

Lesson planطرح درس

Literacyسواد

Master planطرح جامع

Mailing listفهرست پستی

Meta searchابر موتور جستجو

Meta tag)تعدادي براي افزایش رتبه سایت در وب به کار می روند ( دستورات متا 

Mind mapنقشه ذهنی

Merchantتاجر

Mind managementمدیریت فکر

Nuts and boltsنکات مهم و کاربردي

Negotiateمذاکره، گفتگو
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Nested Boolean logicجستجوي ترکیبی

Non-profitفاعیغیر انت

Need assessmentنیاز سنجی

Password)گذر واژه (رمز عبور 

Phrase searchجستجوي عبارت

Perfectکامل، بی نقص

Planningطراحی

Plugنرم افزار کمکی –in

Policyسیاست

Proximityبر اساس فاصله میان آنهاواژه هاي جستجوي 

Road mapنقشه راه

Resource listت منابعفهرس

Robot ~ spiderطراحی شده براي جستجو در وب)موتور یا ماشین( روبات، نرم افزار

Search engineموتور جستجو

Sharewareنرم افزار اولیه مجانی براي امتحان نسخه نهایی در مدت زمانی محدود

Supportپشتیبانی

Sortingمرتب کردن

Spamاخواستهنامه الکترونیک ن

Shortcutمیانبر

Spider ~ robotطراحی شده براي جستجو در وب)موتور یا ماشین( روبات، ، نرم افزار= عنکبوت 

Stop words...)و A ،An ،The(ي که در موتورهاي جستجو درنظر گرفته نمی شوندواژه هاي 

Subcategoryزیر فهرست

Subscribeعضو شدن، ثبت نام کردن

Syllabusرئوس مطالب

Trainingآموزش

Tips tricksفوت و فن، لم، فوت کوزه گري

Truncationواژه هاي جستجو بر اساس پیشوند، میان وند و یا پسوند یک خانواده از 

Tool tipکوته نوشت

Trendگرایش

Tutorialخودآموز

Trialآزمایشی

Trial and errorآزمون و خطا

Trouble shootingرفع نقص

TV soapسریال تلویزیونی

Technicalفنی

Think tankاتاق فکر

Toolsابزار

Unsubscribeحذف نام

Uploadکپی یا قرار دادن فایل ها در وب

Users guideراهنماي کاربران

Visionبینش، چشم انداز، آرمان

Vendorغیر وابسته به تولید کننده خاص neutral
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Wild card)*معموال ( حرف جایگزین بقیه حروف 

Weightingارزیابی نتایج جستجو

Web browserمرور گر وب

Web pageصفحه وب


