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5  ـ6
جست  و  جوی پیشرفته 

چگونه می توانم به کمک موتورهای جست  و  جو، جست  و  جوی پیشرفته انجام دهم؟

استفاده از روش هاي جست  و  جوي پيشرفته به اين دليل اهميت دارد كه نتايج بدست آمده در جست  و  جوهاي ساده 

معموالً بسيار زياد و تا اندازه اي غير مرتبط با موضوع مورد نياز است. از اين رو براي رسيدن به جست  و  جوي دقيق و 

بازيابي منابع مرتبط با موضوع مورد نظر تا حد امکان از صفحه يا حالت جست  و  جوي پيشرفته استفاده می شود. البته 

همان طور كه در ابتدای فصل اشاره شد، يکي ديگر از امکانات جست  و  جوي دقيق تر استفاده از عملگرهاي دودويی 

)AND، OR وNOT( مي باشد. امروزه بيشتر موتورهاي جست  و  جو امکان جست  و  جو از طريق عملگرهاي دودويی 

را در اختيار كاربر قرار مي دهند. اين امکان يکي از برجسته ترين و مهم ترين قابليت هاي موتورهاي جست  و  جو به 

شمار مي رود. اين عملگرها به منظور تركيب واژه هاي مورد جست  و  جو استفاده شده و بسته به كاربرد هر يك، نتايج 

جست   وجو را محدود و يا گسترده مي نمايند.

به هر حال بايد گفت كه جست  و  جو در اينترنت يك فن است و افراد موفق در اين زمينه، كسانی هستند كه نهايت 

توانايی موتور جست  و  جوی مورد عالقه خود را بدانند. يکی از قابليت های موتورهای جست  و  جوی پيشرفته امکان 

استفاده از عملگرهای منطقی در عبارت جست  و  جو است. به عنوان مثال موتور جست  و  جوی پارسيك از برخی 

عملگرهای منطقی پشتيبانی می كند و می توان آنها را در عبارات جست  و  جو وارد نمود. يکی از مزايای فوق العاده 

موتور جست  و  جوی پارسيك،  پشتيبانی از عملگرهای منطقی فارسی است )عملگرهای و، يا، و نه(. استفاده از اين 

عملگرها عالوه بر اينکه فهم آن برای كاربران فارسی زبان راحت تر است، استفاده از آن در بين كلمات فارسی نيز 

ساده تر خواهد بود.

جست  و  جوي موفق با موتورهاي جست  و  جو
جست  و  جو در شبکه اينترنت آسان، اما يافتن اطالعات مفيد و مناسب دشوار است. با وجود قابليت هايي كه موتورهاي 

جست  و  جو در امر بازيابي اطالعات دارند، انجام فرايند جست  و  جو در آنها نيز نيازمند رعايت اصول و نکته هايي است و 

به مهارت هاي خاصي در امر جست  و  جو نيازمند است كه بدون توجه به آنها، انجام عمل جست  و  جوي موفق تقريباً 

امکان ناپذير و در بعضي موارد حتي ناممکن مي باشد. در اين بخش اصول و رهنمودهايي براي جست  و  جوي موفق و 

مفيد در موتورهاي جست  و  جو ارائه مي گردد. اين راهنماها با واژه هايي چون )Help( يا )search help( در صفحه 
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نخست موتور جست  و  جو مشخص شده اند. اين راهنماها در واقع واسط كاربر هر موتور جست  و  جو مي باشند. لذا 

بهتر است براي آشنايي با نحوه جست  و  جو و بدست آوردن اطالعات بيشتر در مورد خدمات و امکانات موتورهاي 

جست  و  جو نظير اصول كلي جست  و  جو، عملگرهاي دودويی و محدود كننده ها، مي توان به اين راهنماها مراجعه كرده 

و از آنها براي انجام فرآيند جست  و  جو كمك گرفت. 

1ـ همانطور كه اشاره شد براي دقيق تر كردن جست  و  جو و همچنين محدود و يا گسترده كردن دامنة جست  و  جو، می توان 

از عملگرهاي بولي )AND، OR وNOT( استفاده نمود . اين عملگرها بسته به كاربرد هر يك، دامنه جست  و  جو را محدود 

و يا گسترده مي نمايند . برای مثال اگر عبارت جست  و  جو )Football AND Box( باشد، موتور جست  و  جو به دنبال 

صفحاتي مي گردد كه حاوي هر دو كلمة فوتبال و بوكس باشند. اما اگر عبارت جست  و  جو )Football OR Box( باشد، 

موتور جست  و  جو تمام صفحاتي را كه حاوي يکي از اين كلمات و يا هر دوي آنهاست را به عنوان نتيجه بر می گرداند. 

هر چه تعداد كلمات كليدي بيشتري به وسيله عملگر OR در عبارت جست  و  جو به كار رود، نتايج حاصله دقت كمتر 

ولي حجم بيشتري خواهد داشت. همچنين اگر عبارت )Football Not Box( مورد استفاده قرار گيرد، موتور جست  و  جو 

فقط صفحاتي را بازيابي می كند كه حاوي كلمة فوتبال و فاقد كلمة بوكس باشد. در صورت استفاده از عملگر Not نتايج 

حاصله داراي حجم كمتري بوده ولي دقت بيشتري خواهد داشت.

2ـ در هنگام جست  و  جو در موتور جست  و  جو، بايد از كلمات كليدي و درست استفاده شود. به عبارت ديگر وقتي 

عبارت جست  و  جو تهيه مي شود، بايد در آن عبارت يك يا چند كلمه كليدي به كار رفته باشد. هر چه تعداد كلمات 

كليدي در عبارت جست  و  جو بيشتر باشد، نتايج بهتري حاصل خواهد شد. كلمات كليدي كه در يك عبارت جست و جو 

به كار مي روند، با نمايه ها يا فهرست راهنماي صفحات در دسترس موتور جست  و  جو مقايسه مي شوند، در نتيجه نبايد 

از به كار بردن تعداد زياد كلمات كليدي در عبارت جست  و  جو هراس داشت. 

3ـ بايد در امالي كلمة مورد جست  و  جو دقت شود و سعي كرد كه انواع مختلف امالي واژه يا اصطالح را جست  و  جو 

نمود . اگر شما امالي دقيق كلمات را نمي دانيد، بهتر است از كاراكترهاي عمومي استفاده كنيد. در بسيار از موتورهاي 

جست  و  جو مي توان براي يافتن اطالعات در مورد كلماتي كه از امالي آنها اطمينان وجود ندارد، از كاراكترهاي عمومي 

استفاده كرد. در بيشتر موارد مي توان كاراكتر * را به جاي حروفي مورد شك قرار داد. 

4ـ براي رسيدن به نتايج بهتر در جست  و  جو می توان از واژه ها و اصطالحات خاص استفاده كرد . هر چه واژه جست  و  جو 

خاص تر باشد، نتايج جست  و  جو دقيق تر خواهد بود. براي مثال اگر به دنبال اطالعاتی درباره يك پايگاه اطالعاتي در حوزه 

 library And information science data كتابداري و اطالع رساني باشيد، می توان به جاي استفاده از عبارت طوالنی

base نام خاص پايگاه اطالعاتي مثاًل )lisa( را براي جست  و  جو استفاده نمود. 
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کاربران  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  نمود.  استفاده  نظر  مورد  واژه  کلید  مختلف  مترادف هاي  از  می توان  5ـ 

معموالً در جست  و  جوي یك واژه نیستند، بلکه در جست  و  جوي یك مفهوم و موضوع مي باشند. بنابراین براي رسیدن 

به نتایج بهتر در امر جست  و  جو، می توان از مترادف هاي کلید واژه مورد جست  و  جو استفاده کرد. براي مثال واژه هاي 

)Electronic     journals( و )Electronic magazine( همگي مفهوم مجالت الکترونیکي را بیان مي کنند و استفاده از هر 

کدام از آنها مي تواند در امر جست  و  جو در کسب نتایج بهتر، کمك نماید.

6ـ براي رسیدن به نتایج مطلوب و مفید از صفحه یا حالت جست  و  جوي پیشرفته )Advanced search( استفاده کنید. 

7ـ از آنجا که هر یك از موتورهاي جست  و  جوي اینترنت داراي مجموعه اي از امکانات و قابلیت هاي کاوش خاص خود مي باشند، 

بهتر است براي رسیدن به نتایج مطلوب در امر جست  و  جو بیش از یك موتور جست   و  جو را در فرایند جست  و  جو بازدید نمود. 

8  ـ براي انجام جست  و  جو در موتورهاي جست  و  جو مي توان از قسمت )web Directory( که معموالً در صفحه نخست 

موتورهاي جست  و  جو مشخص شده اند، استفاده نمود. در این قسمت رده هاي موضوعي مختلفي براي دسترسي به 

اطالعات مشخص شده اند که در صورت کلیك بر روي هر کدام از آنها مي توان به مقوله ها و موضوعات فرعي مرتبط 

با آنها دسترسي پیدا کرد. به عنوان مثال در قسمت )web Directory( موتور جست  و  جوي گوگل، تعداد 16 مقوله و 

رده اصلي و پایه موضوعي نظیر Reference ،computers and internet و غیره فهرست شده اند که جست  و  جو گران 

مي توانند با استفاده از آنها به مباحث و موضوعات مورد نظر خود دسترسي پیدا کنند. برای مثال در موتور جست  و  جوي 

گوگل در صورت انتخاب رده موضوعي )Reference(، گزینه ها و مقوالت فرعي آن نظیر )libraries، Education و 

 ،)library and information science( و سپس گزینه )libraries( ظاهر مي شوند که با کلیك بر روي گزینه )Maps

سایت هاي مرتبط با حوزه کتابداري و اطالع رساني ظاهر مي شوند.

9ـ نکته اساسی بعدی آن است که برای جست  و  جوی دقیق تر، می توان کلمات کلیدی خود را با اصالح کننده ها ویرایش نمود. 

یك اصالح کننده عالمتی است که موتور جست  و  جو را وادارمی کند با کلمه ای که درست بعد از آن قرار دارد، رفتارخاصی 

داشته باشد. چند نوع اصالح کننده وجود دارد که تقریباً در تمام موتورها جست  و  جو تعریف شده اند و موتورهای جست  و  جو 

برای جست  و  جوی دقیق، آنها را اعمال می کنند. این اصالح کننده ها عبارتند از: عالمت نقل قول برای جست  و  جوی عبارت ها، 

به کارگیری عالمت جمع )+( و تفریق )ـ ( و نیز استفاده از عملگرهای دودویی و یا استفاده از جست  و  جوهای منطقی است.

عالمت نقل قول 
برای انجام جست  و  جو براساس یك عبارت )مجموعه ای از واژه ها که با ترتیب خاصی پشت سرهم قرار گرفته باشند( 

الزم است عبارت مزبور داخل یك عالمت نقل قول » « قرار گیرد. این نوع جست  و  جو معموالً برای یافتن اطالعات 
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در مورد افراد و سازمان ها مورد استفاده قرار می گيرد. مثاًل وقتی شما عبارت اقتصادی زير را برای جست  و  جو به كار 

 opportunity cost« ،»monetary policy« ،»trade« .می بريد، الزم است آنها را داخل عالمت نقل قول قرار دهيد

liberalization« و »liguidity trap«. در حقيقت با قرار دادن نقل قول در طرفين يك عبارت، اطمينان حاصل می كنيد 

كه تنها صفحاتی به عنوان نتايج جست  و  جو بازگردانده خواهند شد كه هم شامل تمام واژه های تشکيل دهنده عبارت 

مورد نظر بوده و هم شامل واژه هايی هستند كه ترتيب آنها با ترتيب واژه ها در عبارت مورد نظر يکسان باشد. 

ـ  (  عملگر جمع )+ ( و تفريق )
اغلب شرايطی پيش می آيد كه الزم است جست  و  جو بر اساس چندين واژه كه الزامی به هم جوار بودن آنها وجود ندارد، انجام 

گيرد. در چنين مواقعی استفاده از روش جست  و  جوی مبتنی بر عبارت مناسب نخواهد بود و به جای آن بايد از عملکرد جمع 

»+« استفاده كرد. در اين صورت، تنها دسته ای از صفحات وب كه حاوی هر دو واژه فوق هستند به عنوان نتيجة جست  و  جو 

بازگردانده خواهند شد. هنگام استفاده از عملکرد جمع به سه نکته زير توجه نمود  : 

الف( نيازی به تايپ عملگر جمع قبل از اولين واژه در جمله معيار وجود ندارد. 

ب( احتياجی به ايجاد فاصله خالی بين عملگر جمع و واژه بعد از آن وجود ندارد. 

ج( به دنبال هر يك از واژه های تشکيل دهنده جمله معيار، يك فاصله خالی ايجاد كنيد. 

عملگر جمع به طور خاص زمانی مفيد خواهد بودكه با انجام يك جست  و  جو در وب، منجر به حصول انبوهی از نتايج شده و 

الزم باشد نتايج دقيق تر و محدودتر گردد. در اين حالت، با افزودن يك يا چند جزء به جمله معيار )كه قبل از هر يك از آنها يك 

به عالوه وجود دارد( می توان جست  و  جو را محدودتر كرده و به اين ترتيب فقط اطالعات خاص مورد نظر خود را پيدا نمود. 

گاهی شما مايليد يك موتور جست  و  جو صفحاتی را بيابد كه حاوی يك واژه و در عين حال، فاقد يك واژه ديگر باشد. در اين 

صورت می توانيد از عملگر تفريق )ـ ( استفاده نمائيد. 

عالمت ~ )مد( 
گاهی در جست  و  جو نه تنها به دنبال كلمة خاصی هستيم، بلکه مترادف های آن نيز برايمان مهم است. در اين صورت با قرار 

دادن عالمت ~ )مد( در جلوی كلمه می توانيم اين كار را انجام دهيم. برای مثال اگر در كادر جست  و  جو عبارت »كيفيت غذا« 

را تايپ كنيد، در نتيجه سايت هايی ظاهر خواهند شد كه كلمه »كيفيت« و كلمه »غذا« در آنها وجود داشته باشد و حتی ممکن 

است كه اين دو كلمه اصاًل به هم ربط هم نداشته باشند. اما اگر عبارت »~ كيفيت ~ غذا« را تايپ نماييد، موتور جست   و  جو به 

دنبال سايت هايی می گردد كه درباره كيفيت غذاها نوشته باشند.
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 SITE عملگر
نظر،  مورد  كلمه  نمودن  وارد  از  پس  می  توانيد  گيرد،  انجام  سايت خاصی  در  جو  و   عمل جست   كه  می خواهيد  اگر 

nytimes.را آورده و پس از آن آدرس سايت را بياوريد. برای مثال برای جست  و  جوی »عراق« در سايت Site:عملگر

Iraq site : nytimes :دانشگاه استانفورد می  توانيد بنويسيد com

عملگر .. 
برای اينکه جست  و  جو را محدود به سايت هايی كنيد كه در آنها اعداد محدودة خاصی داشته باشند، می توانيد از اين 

عملگر برای نشان دادن محدودة عددی مورد نظر بهره بريد. مثاًل اگر به دنبال DVD Player های با قيمت 250 تا 

350 دالر می  گرديد، بايستی عبارت DVD player $  250 .. 350  را تايپ كنيد. توجه داشته باشيد كه بين دو نقطة 

عملگر هيچ فاصله  ای    نباشد.

جست  و  جوی پیشرفته در گوگل
در پايين صفحه جست  و  جوی گوگل گزينه ای با عنوان »جست  و  جوی پيشرفته1« وجود دارد. با كليك كردن روی اين 

گزينه وارد صفحه ای با همين نام خواهيد شد. در اين صفحه شما می توانيد با اعمال تنظيمات و به كار بردن عملگرهای 

خاصی دقت جست  و  جو را افزايش دهيد. 

در بخش جست  و  جوی پيشرفته گوگل چندين كادر وجود دارد كه در زير به شرح تك تك آنها می پردازيم :

کادر all these words : اين كادر مشابه همان كادريست كه در حالت عادی گوگل با آن كار كرده ايد.
کادر this exact word or phrase : وقتی می خواهيد عبارتی خاص را جست  و  جو كنيد، آن عبارت را درون 
اين كادر تايپ كنيد . به اين معنی كه عبارت عيناً جست   و  جو شود. در حالت عادی كلمات يك عبارت جدا جدا 

جست  و  جو می شوند، ولی در اين حالت كل عبارت به صورت يکجا جست  و  جو خواهد شد.

کادر any of these unwanted words : اگر بخواهيد كلمه يا عبارتی در نتيجة جست  و  جو نباشد، آن را درون 
اين كادر تايپ نماييد. گوگل فقط سايت هايی را ليست خواهد كرد كه كلمه يا عبارت درون اين كادر در آن نباشد.

Language : زبان سايت های مورد جست  و  جو را تعيين می كند. برای مثال اگر شما از اين كادر گزينة  کادر 
Persian را انتخاب كنيد، فقط سايت های فارسی زبان در نتيجة جست  و  جو برای شما نشان داده خواهد شد.

کادر File type : نوع فايل مورد جست  و  جو را تعيين می  كند. مثاًل اگر از اين كادر PDF را انتخاب كنيد، نتيجة 
جست  و  جو فقط فايل  های كتاب الکترونيکی PDF خواهد بود . به عبارت ديگر، اگر به  دنبال فايل خاصی می  گرديد، 

پسوند آن را از اين كادر انتخاب كنيد.
1-Advanced Search
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شکل14ـ6

ـ  6 6 
 ذخیره کردن تصویر از صفحه وب 

چگونه می توانم یک تصویر را از روی اینترنت ذخیره کنم؟

آنها را نشان  از  نمایشی  برای جست  و  جوی تصاویر، پیش  استفاده می کنید که  از موتور جست وجویی  وقتی شما 

نمی دهد، ممکن است آدرس سایت هایی را برایتان بیابد که شامل عکس مورد نظرتان نباشد. برای نتیجه گیری سریع تر 

می توانید از نوار باالی منوی google   ، گزینه image را انتخاب نمایید یا به نشانی image.google.com مراجعه 

کنید. در اینجا کافی است نام شخص یا موضوع مورد نظر را وارد کنید. 

تصویر گوگل تصاویر بندانگشتی1 در این رابطه را نمایش خواهد داد.

1-Thumbnail

شکل15ـ 6
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برای ذخيره كردن يك تصوير يا صفحه قبل از باز كردن آن فقط كافيست روی پيوند مورد نظر كليك راست كرده و از 

منوی ظاهرشده گزينه Save target as را انتخاب كنيد. در پنجره ای كه ظاهر خواهد شد، درايو و مسيری را كه برای 

ذخيره محتوای پيوند مورد نظر در نظر گرفته ايد انتخاب كنيد.

برای سرعت بيشتر در مشاهده يك صفحه وب می توانيد پخش صدا و نمايش تصاوير را غيرفعال كنيد. بدين  منظور 

advanced     گزينه های زبانه  در  و  كرده  انتخاب  را   options Internet گزينه                   Tools نماد  از 

Play sounds ،Play animations و Show picture را غير فعال كنيد. 

شکل16ـ 6

نمايه سازی تصوير 
به علت حجم زياد منابع تصويری، استفاده كننده برای يافتن تصوير عالوه بر موتورهای جست  و  جو، به يك نمايه 

جامع از تصاوير اينترنت نياز دارد كه بدون آن بازيابی تصويری خاص از اينترنت می تواند خيلی دشوار و زمانبر باشد. 

اطالعات مورد نياز برای يافتن تصاوير بر روی وب جهان گستر را به طور كلی از دو منبع می توان به دست آورد: 

متن مربوط به تصوير و خود تصوير. هنگام استفاده از اطالعات اين دو منبع، برنامه ای بايد بتواند با موفقيت تصاوير 

درخواستی را بازيابی كند كه آن برنامه موتورهای جست  و  جوی تصاوير هستند. در نظام مبتنی بر متن اطالعات مربوط 

به متن خود تصوير بر اساس موقعيت هايشان رده بندی می شوند.
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يک صفحه وب چگونه چاپ می شود؟

اينترنت برای نمايش صفحات وب روی صفحه نمايش رايانه، از قالب خاص خودش استفاده می كند. اكثر اوقات وقتی 

می خواهيد يك صفحه وب را چاپ كنيد، اين قالب نمی تواند برای چاپ بر روی كاغذ مناسب باشد. اين مشکل حتی  با 

بريدن و چسباندن صفحات وب در يك واژه پرداز هم حل نمی شود. امروزه اكثر صفحات وب، حاوی يك انتخاب برای 

نسخه قابل چاپ بر روی صفحه می باشند كه كاربران بتوانند موضوعات را با وضعيت مناسب و بدون به هم  ريختگی 

چاپ نمايند. با زدن اين دكمه يا نوشته، كه معموالً باال يا پايين صفحه قرار گرفته است، متن مورد نظر بدون قالب، چاپ 

میشود. معموالً آگهی ها هم در اين شيوه چاپ نمی شوند. اگر چنين دكمه ای روی صفحه نباشد، می توان با كليك راست 

روی آدرس وب سايت مورد نظر، از پنجره باز شده گزينه Print target را انتخاب نمود. حال پنجره print باز می شود 

و شما می توانيد از صفحه وب  سايت پرينت تهيه كنيد.

8 ـ 6
 اضافه کردن يک صفحه وب به پوشه  های عالقه  مندی  ها و بوک  مارک  ها

7ـ 6
 شناسايی اصول چاپ يک صفحه وب 

عالقه مندی ها يا بوک مارک  ها و عملکرد آنها بيشتر مواقع برای كسانی مفيد است كه به صورت روزانه تعدادی سايت پايه 

را مرور می  كنند. در مرورگر Internet Explorer وقتي به سايتي عالقه  مند باشيد و بخواهيد آدرس آن را يادداشت كنيد 

تا در آينده هم بتوانيد از آن استفاده نماييد، می  توانيد بر روي دكمه  هاي CTRL+D كليك كنيد تا پنجره عالقه  مندی ها1 

باز شده و بتوانيد اين سايت را در قسمت عالقه مندي ها ذخيره نماييد. البته اين كار با كليك بر روی نماد Favorites در 

ـ  6( و انتخاب گزينه Add to Favorites هم امکان پذير است )شکل 18ـ 6(. باالی صفحة مرورگر )شکل 17

1-Favorites

شکل17ـ 6
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Internet Explorer شکل 18ـ6 اضافه کردن صفحه وب به پوشه عالقه مندی ها در نرم افزار

mozilla FireFox شکل 19ـ6 اضافه کردن به بوک  مارک ها در نرم افزار

يا همان  بوک  مارک كردن  براي  دارد كه  بوک مارک وجود  نام  به  مفهومي  ترتيب  به همين  FireFox هم  در مرورگر 

اضافه كردن آدرس سايت در ليست عالقه مندي ها از دكمه Book marks باالی صفحه استفاده مي شود )شکل 19ـ 6(.

با انتخاب اين عمل صفحه يا Tab مورد نظر به بوک  مارک های شما اضافه می شود. همان طور كه می دانيد می توانيد 

صفحات وب جديد را در همان پنجره اصلی به عنوان Tab باز كنيد و اين امکان عالوه بر نرم افزار FireFox، در نسخه 

7 به بعد نرم  افزار Internet Explorer نيز مهيا شده است. به هر حال، با انتخاب اين گزينه، پنجرة شکل 19ـ 6 نمايش 

داده خواهد  شد. می توانيد برای بوک مارک خود يك اسم انتخاب كنيد و در بخش »Name« آن را وارد نماييد. همچنين 

بايد پوشه و مسيری كه نرم افزار صفحه را در آن ذخيره می  كند را تعيين كنيد. 

برای پاک كردن يك صفحه وب از ليست كافيست بر روی منوی »Bookmarks« در نوار ابزار كليك كرده و بعد از 

پيدا كردن صفحه مورد نظرتان، بر روی گزينه Delete كليك نماييد.
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شکل 20ـ 6

نکته
در برخی از موتورهای جست  و  جو مانند Ask Jeeves ، شما می توانيد به جای كلمه كليدی يا عبارت مورد نظر خود 

سؤالی را به زبان انگليسی وارد كنيد. مثاًل بپرسيد?What is the Currency in Iran )واحد پول ايران چيست؟( با 

اين كار موتور جست  و  جوی Ask Jeeves ، ليستی از لينك های مرتبط با سؤال شما را نمايش می دهد )الزم نيست 

حتمًا عالمت سؤال را در انتهای جمله تايپ كنيد(.
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مطالعهآزادـطراحیسایتوموتورهایجستوجو
پیوندها اصلی ترین و گاه تنها راه ارزش گذاری سایت ها و صفحات از طرف موتورهای جست  و  جو است که به همین دلیل 

پیوندهای ورودی، پیوندهای خروجی و همین طور پیوندهای دوطرفه در موردهای بعدی به طور جداگانه بررسی می شود. 

1ـپیوندهایورودیبهسایت
همان طور که گفتیم پیوندها اصلی ترین راه ارزش گذاری صفحات از طرف موتورهای جست  و  جو هستند. شاید بد نباشد 

که به اختصار علت اهمیت باالی پیوندها در ارزش گذاری صفحات وب را بررسی کنیم. همان طور که اشاره شد پیوندها 

گاه تنها روش ارزش گذاری صفحات هستند و برای موتورهای جست  و  جو راه دیگری برای اینکه تشخیص دهند یک 

صفحه چقدر مهم است وجود ندارد. وب تنها ساختاری از صفحات ابر متن)hypertext( است که راه ارتباطی بین 

آنها تنها پیوند ها هستند. از طرف دیگر پیوندها خود به خود به وجود نمی آیند و وقتی دارندگان یک صفحه وب به 

صفحه یا سایتی دیگر پیوند ایجاد می کنند، خود نشان دهنده این است که به آن صفحه و یا سایت توجه نشان داده اند و 

از این رو می توان گفت که پیوندها همان توجه افراد به صفحات مختلف در وب است و می تواند به عنوان یک مالک 

هوشمندانه و نه ماشینی مورد توجه قرار گیرد. )البته پیوندها به صورت ماشینی هم می توانند ایجاد شوند که باز هم 

می توان گفت در جهت هدف هوشمندانه طراح آن برنامه ای است که پیوندها را ایجاد کرده است. (  پیوندهای ورودی 

به سایت ما پیوندهایی هستند که در سایت های دیگر به سایت ما ایجاد شده اند که هر چه تعداد آنها بیشتر باشد رتبه 

ما نزد موتورهای جست  و  جو باالتر می رود. البته همان طور که قباًل هم گفته شد هرچه اعتبار سایت پیوند دهنده بیشتر 

باشد، پیوند او هم از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای روشن تر شدن موضوع فرض کنید کلیه سایت های اینترنت 

را از نظر اعتبار به C, B, A و D رتبه بندی کرده ایم که A باالترین رتبه و D پایین ترین رتبه می باشد. سایت ما هم در 

رتبه C قرار دارد. در این حالت اگر سایت های رتبه D را به سایت ما پیوند دهند، حتی اگر تعداد آنها فراتر از 1000 تا 

باشد تأثیر چندانی در افزایش رتبه سایت ما ندارد. حال اگر سایت های هم رتبه ما یعنی C را به سایت ما پیوند دهند، 

تنها باعث افزایش اعتبار سایت ما در میان سایت های رتبه C خواهد شد و باعث ارتقای رتبه آن به B یا A نخواهد شد. 

حال اگر سایتی با رتبه باالتر یعنی B را به سایت ما پیوند دهد، باعث افزایش اعتبار سایت و احتماالً باال رفتن رتبه آن 

خواهد شد. حال اگر این پیوند از رتبه باالتر یعنی A باشد، این ارتقای رتبه و اعتبار بسیار بیشتر خواهد بود. در وب 

هرچه رتبه سایت ها باالتر می رود، تعداد سایت های موجود در آن رده هم کمتر می شود. به عنوان یک مثال در دنیای 

واقعی می توان به رتبه بندی افراد در یک اداره اشاره کرد که در آن رئیس باالترین رتبه را دارد و بعد از او معاونین و 

بعد مدیران بخش و بعد سرپرستان و بعد کارمندان و الی آخر. مشاهده می کنیم که هرچه رتبه افراد باالتر می  رود تعداد 
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آنها هم کمتر می شود. موردی که در اینجا الزم است روی آن تأکید شود اشتباه رایجی است که در میان برخی مدیران 

سایت ها وجود دارد. بعضی از آنها فکر می کنند اگر رتبه سایت آنها مثاًل B شود، همیشه باید در نتایج جست  و  جو باالتر 

از سایت های C قرار گیرند و در واقع این تصور اشتباه است. وقتی که رتبه سایت شما مثاًل B می شود، در واقع اعتبار 

سایت شما به این رتبه رسیده است و حال اگر روی هر کلمه و یا کلمات کلیدی در سایت تان توجه کنید، می توانید 

جایگاه باالتری در نتایج جست  و  جو از سایت های رتبه پایین تر کسب کنید. به عبارت دیگر نتایج جست  و  جو بر اساس 

موضوع هستند و نه اعتبار سایت. اعتبار سایت در واقع در نحوه چینش نتایج جست  و  جو در یک موضوع تأثیر دارد که 

میزان تأثیر آن هم بر طبق فرمول های محاسباتی موتورهای جست  و  جو می باشد.

2ـپیوندهایخروجیازسایت 
همان طور که اشاره شد پیوندهای ورودی به سایت باعث افزایش اعتبار سایت در نزد موتورهای جست  و  جو می شوند. 

اما نقش پیوندهای خروجی از سایت ما چیست؟ آیا همان طور که پیوندهای ورودی باعث افزایش اعتبار می شوند، 

پیوندهای خروجی هم باعث کاهش اعتبار سایت می شوند؟ در واقع اگر این سؤال را از دید منطقی بررسی کنیم، 

پیوندهای خروجی نباید هیچ نقشی در کاهش اعتبار سایت داشته باشند زیرا تنها نشان دهنده توجه به سایت پیوند 

شده هستند. اما طراحان موتورهای جست   و  جو اینطور نتیجه گیری کردند که »اگر عمده پیوندهای خروجی سایتی، 

سایت های با رتبه پایین تر باشد، پس خود این سایت هم احتماالً به این رتبه از سایت ها تعلق دارد.« این نتیجه  گیری 

باعث دخالت دادن فاکتور دیگری در فرمول ارزش گذاری سایت ها گردید که پیوند دادن به سایت های با رتبه پایین  تر، 

تا اندازه ای تأثیر منفی در ارزش سایت دارد. از طرف دیگر عده ای با آگاهی از نحوه ارزش گذاری صفحات توسط 

موتورهای جست  و  جو و تأثیر پیوندهای ورودی، شروع به پیوند دادن بی قید و شرط به سایت های مورد حمایت شان 

کردند که طراحان موتورهای جست  و  جو برای مقابله با این سوء استفاده و همین طور برقراری توازن بین پیوندهای 

ورودی و خروجی، اقدام به دخالت دادن فاکتور پیوندهای خروجی نمودند،  همان طور که اشاره شد تنها پیوند دادن 

به سایت های با رتبه پایین تر، تأثیر منفی روی اعتبار سایت دارد.

باید توجه داشت که نحوه محاسبه و تأثیرگذاری پیوندهای ورودی و خروجی پیچیده تر از چیزی است که در اینجا 

شرح داده شده و تأثیر این فاکتورها با توجه به ارتباطشان با فاکتورهای دیگر به صورت شناور تغییر می کند، اما 

به طور کلی می توان گفت که میزان تأثیر منفی پیوندهای خروجی به سایت های با رتبه پایین تر تا حد زیادی کمتر 

از تأثیر مثبت پیوندهای ورودی به سایت می باشد. 
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3ـ پیوندهای دوطرفه
با توجه به آنچه در پيوندهای ورودی و در پيوندهای خروجی شرح داده شد، شايد تصور شود پيوند دو طرفه همان پيوندهای 

ورودی و خروجی بين دو سايت است. اگرچه اين تعبير درست است،  اما به نظر می رسد كه پيوندهای دوطرفه معنای ويژه ای 

برای برخی موتورهای جست  و  جو به  خصوص گوگل دارند. به نظر می رسد از ديد گوگل وقتی دو سايت با هم پيوند دوطرفه 

دارند، به نوعی به هم وابسته  بوده و ارتباط دارند و باال بودن رتبه يکی باعث باال رفتن رتبه ديگری می شود.

4ـ پیوند های داخلی يک سايت

تقريبًا همه مطالبی كه در مورد پيوندهای ورودی و خروجی سايت ها مطرح شد، در مورد پيوندهای داخلی يك سايت 

هم كاربرد دارند. پيوندهای داخلی به برخی صفحات يك وب سايت باعث افزايش رتبه آن صفحه نسبت به ساير 

صفحات می شود. ساختار صحيح يك وب سايت بايد به گونه ای باشد كه همه صفحات از طريق پيوند به صفحه اصلی 

متصل شوند. اگر صفحات سايت را به ترتيب اهميت به درجه 1، 2 و 3 تقسيم كنيم، صفحه اصلی سايت كه همان 

درجه 1 است به صفحات درجه 2 پيوند دائمی دارد و صفحات درجه 2 هم به صفحات مرتبط به آنها كه درجه 3 

حساب می شوند، پيوند دائمی برقرار می  كند.  در داخل صفحات يك وب سايت بايد بيشترين پيوندها به صفحه اصلی 

باشد و در صورت وجود چندين صفحه اصلی، می توان به آنها از تمام صفحات پيوند داد. برای تأكيد بيشتر روی برخی 

از صفحات، می توان بيشتر از يك پيوند برای آن در صفحه در نظر گرفت. به طور كلی يك وب سايت استاندارد با 

رسم نمودار درختی صفحات آن طراحی می شود. 

5ـ کلمات کلیدی سايت

استفاده مؤثر از كلمات كليدی مناسب، نقش بسيار مهمی را در بهينه سازی برای موتورهای جست  و  جو ايفا می كنند. 

يك وب سايت موفق بايد تعداد بسيار محدودی كلمات كليدی را انتخاب و بر روی آنها تمركز كند. كلمات كليدی 

بايد به طور معقول در تيترها، نوشته ها، عنوان ها و پيوندهای سايت استفاده شود. موتورهای جست  و  جو معموالً چگالی 

همه كلمات در داخل صفحات را می سنجند و با جدا كردن كلمات مورد استفاده در زبان، كلمات كليدی صفحات 

شما را استخراج می كنند. انتخاب كلمات كليدی مناسب برای سايت فرايندی حساس و مشکل است، به طوری كه 

پيشنهاد می شود در صورتی كه تجربه كافی در اين زمينه وجود ندارد، برای انتخاب اين كلمات از افراد باتجربه كمك 

گرفته شود. در انتخاب كلمات كليدی، بايد به اطالعاتی چون كلمات كليدی مورد عالقه كاربران هدف، كلمات كليدی 

سايت  های رقيب و ... دست پيدا كرد. 

استفاده و تکرار كلمات كليدی نابجا و غير واقعی يکی از موارد شايع انجام  تقلب به وسيله دارندگان سايت ها می باشد، 

به طوری كه هر كاربر تازه كاری هم ممکن است با مطالعه اولين مطلب در مورد موتورهای جست  و  جو، به فکر انجام 
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اين كار بيفتد. برخی با تکرار بی رويه كلمات كليدی در قسمت خالی صفحه و پنهان كردن آن با تغيير رنگ آن با رنگ 

پس زمينه، كلمات كليدی خود را در موتورهای جست  و  جو ثبت می  نمايند. سعی همين افراد در تقلب در به  كارگيری 

كلمات كليدی، باعث توجه باالی طراحان موتورهای جست  و  جو برای تشخيص اين تقلب  ها شد، به طوری كه امروزه 

موتورهای جست  و  جوی پيشرفته از الگوريتم ها و روش های بسيار پيچيده برای تشخيص اين موارد بهره می برند. كلمات 

كليدی هنگامی كه در عنوان صفحه، عنوان مطالب و همچنين در متن پيوندها به كار می روند، اهميت بيشتری پيدا می كنند. 

مهم ترين كلمه كليدی هر صفحه حتماً بايد در عنوان صفحه به كار گرفته شود. كلمات كليدی به  كار گرفته شده در عناوين 

مطالب هم اهميت ويژه ای دارند. عناوين مطالب در صفحات هم معموالً با فونت درشت و ترجيحاً در تگ های عنوان 

)Heading and h2tags like h1( در صفحه مشخص می شوند. پيشنهاد می شود كه حتماً به صورت معقول از كلمات 
كليدی سايت در عناوين مطالب استفاده شود. برای آگاهی بيشتر در اين زمينه می توانيد به مطالبی با موضوع وب معنايی 

رجوع نمود. وب معنايی به موضوع استفاده صحيح و بجا از تگ های HTML در صفحه می پردازد.

كلمات كليدی در پيوندها هم نقش ويژه ای دارند، به طوری كه كلمات كه در يك پيوند به كار می   روند، نقش كلمات 

كليدی برای صفحه پيوند شده را خواهند داشت. از اين رو بهتر است در هنگام پيوند دادن به صفحات به متن پيوند توجه 

بيشتری شود و در آنها حتی االمکان از كلمات كليدی صفحه پيوند شده استفاده گردد. پيشنهاد اساسی در مورد استفاده از 

كلمات كليدی در سايت اين است كه از كلمات كليدی به طور معقول و درست در صفحات استفاده كنيد و هرگز سعی 

در تقلب در استفاده از كلمات كليدی نداشته باشيد. فراموش نکنيد كه حتی اگر بتوانيد موتورهای جست  و  جو را فريب 

دهيد، باز هم در نهايت اين كاربران واقعی هستند كه وارد صفحات شما می شوند و با مشاهده يك صفحه بی  ربط به 

موضوع جست  و  جو، صفحه شما را به سرعت ترک كرده و تنها يك تأثير منفی از سايت شما در ذهن آنها باقی می ماند. 

پس هيچ  وقت فراموش نکنيد كه شما صفحات را برای كاربران تهيه و تأليف می كنيد و نه موتورهای جست  و  جو.
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خالصه فصل
موتور جست وجو برنامه ای نرم افزاری است كه با استفاده از كليد واژه به جست وجوی منابع اطالعاتی در اينترنت 

اينترنت  ارائه می دهد. دسترسي به اطالعات موجود در شبکه  می پردازد و فهرستی از مدارک واجد آن كليدواژه را 

معموالً به دو صورت انجام مي گردد : مستقيم و غير مستقيم.

در روش مستقيم جست  و  جوگر آدرس سايت مورد نظر خود را مي  داند و با درج آن در محل مخصوص مرورگر اينترنت، 

مستقيماً وارد سايت مورد نظر خود شده و منابع مورد نياز خود را به  دست مي آورد. در روش غير مستقيم كاربر نشاني سايت 

مورد نظر خود را نمي داند، بلکه خواستار همه سايت هايي است كه بتوانند اطالعات مورد نياز وي را فراهم نمايند .

در هر كدام از موتورهاي جست  و  جو امکاناتي براي جست  و  جوي ساده و پيشرفته وجود دارد. با توجه به وجود منابع 

فارسی و گسترش سايت های با محتوای فارسی، كاربران در برخی موارد به جست  و  جوی كليد واژه های فارسی يا منابع 

متناسب می پردازند.

اغلب  نتايج  اين  از  بسياری  به  دست می آيد كه  نتيجه  ها  ميليون  يا عبارت، معموالً  واژه  كليد  با جست  و  جوی يك 

غيرمرتبط با جست  و  جوی دلخواه می باشد. برای يافتن نتايج مرتبط تر و رسيدن به هدف،  بايد جست  و  جو را دقيق تر 

انجام داده و يا حتی كليد واژه را مورد تجديد نظر قرار داد. جست  و  جوی تركيبی يا فراموتورهای جست  و  جو، برای 

حل مشکل جست  و  جوگرهای معمولی به كار گرفته می شود.

استفاده از روش هاي جست  و  جوي پيشرفته به اين دليل اهميت دارد كه نتايج به  دست آمده در جست  و  جوهاي ساده 

معموالً بسيار زياد و تا اندازه اي غير مرتبط با موضوع مورد نياز است.

برای ذخيره كردن يك تصوير يا صفحه قبل از باز كردن آن فقط كافيست روی پيوند مورد نظر كليك راست كرده و از 

منوی ظاهرشده گزينه Save target as را انتخاب كنيد. امروزه اكثر صفحات وب، حاوی يك انتخاب برای نسخه قابل 

چاپ بر روی صفحه می باشند كه كاربران بتوانند موضوعات را با وضعيت مناسب و بدون به هم ريختگی چاپ نمايند.

در مرورگر Internet Explorer وقتي به سايتي عالقه  مند باشيد و بخواهيد آدرس آن را يادداشت كنيد تا در آينده هم 

بتوانيد از آن استفاده نماييد، بر روي دكمه  هاي CTRL +D كليك كنيد تا پنجره عالقه  مندی ها باز شده و بتوانيد اين 

سايت را در قسمت عالقه  مندي ها ذخيره نماييد.
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فعالیت کارگاهی
1ـ به جز موتورهای جست  و  جوی نام  برده شده در متن درس، چه موتورهای جست  و  جوی معروف ديگری وجود 

دارند؟

2ـ درباره نرم افزار Copernic Agent كه يکی از قوی ترين و پرطرفدارترين نرم افزار جست  و  جوی اينترنتی است، 

تحقيق كوتاهی انجام دهيد.

)www.parseek.com 3ـ چند موتور جست  و  جوی كاماًل فارسی بر روی اينترنت پيدا كنيد و ليست نماييد )يك نمونه

چگونه می توانيد آنها را پيدا كنيد؟

4ـ با استفاده از موتور جست  و  جوی گوگل، نام خودتان را در داخل عالمت گيومه تايپ كرده و آن را جست  و  جو كنيد. 

با جست  و  جوی »آموزش مجازی رايانه« چه نتايجی به  دست می آوريد؟

5ـ با استفاده از موتور جست  و  جوی Ask Jeeves، چند سؤال به زبان انگليسی مطرح كنيد.
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خودآزمایی
1ـ موتور جست  و  جو چه نوع نرم افزاری است؟

2ـ روش های مستقیم و غیرمستقیم جست  و  جوی اطالعات بر روی اینترنت چه تفاوتی با هم دارند؟

3ـ برای دقیق تر شدن جست  و  جوی اطالعات، چه معیارهایی وجود دارد؟

4ـ فراموتور جست و جو چیست؟

5ـ عناصر اصلی موتورهای جست   و  جوی پیمایشی کدامند؟

6ـ جست  و  جوی پیشرفته با موتورهای جست  و  جو از چه راه هایی امکان پذیر است؟

7ـ پوشه عالقه  مندی ها )بوک مارک ها( چیست و چه کاربردی دارد؟

 




