دانشکده پرستاری الیگودرز

ابسار حرفه ای جستجوی گوگل
از ابسارهای داخلی گوگل استفاده کنید

حسین فقیهی
کارشناس کتابداری و اطالع رسانی پسشکی
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اگؽ گْگل ؼا ثَ ضْثی هینٌبقیع زتوب هیظاًیع کَ ایي ؿْل ثینبش ّ ظم هبثلیتُبی كؽاّاًی ظؼ ضْظ ظاؼظ کَ ثكیبؼی اؾ
اهْؼ ؼّؾهؽٍی آظهی ؼا قبظٍ کؽظٍ اقت ،اؾ ؼقن ًوْظاؼُبی ؼیبضی تب تجعیل ّازعُبی اًعاؾٍگیؽی گؽكتَ تب ًؽش ثؽاثؽی اؼؾُبی
خِبًی تب قبػت ثیيالوللیّ،ضؼیت آةُّْایی ّ زتی هؼبًی لـبت !ثؽای ظقتؽقی ثَ ایي هبثلیتُب ًیبؾ ثَ ُیچ کع یب
ظقتْؼ ضبيی ًیكت ،اگؽ ثَ ظًجبل ثلیظ كیلن ضبيی ُكتیع کبكی اقت ثَ ظًجبل كیلن هْؼظ ًظؽ ضْظ ثگؽظیع یب ثؽای اطالع اؾ
ؾهبى اًتهبؼ ثبؾی ّیعئْیی ضبيی تٌِب ػجبؼت(  release dateثَ هؼٌی تبؼیص ػؽضَ )ؼا ظؼ کٌبؼ ًبم ثبؾی ثیبّؼیع .

ًتبیح خكتدْ ؼا هتوبیؿتؽ کٌیع

ثَ ؼاقتی گهتي ظؼ ثیي هتْى ضكتَ کٌٌعٍای کَ ظؼ يلسَ ًتبیح خكتدْ ظبُؽ هینْظ کبؼ ظنْاؼی اقت .ضْنجطتبًَ ،ثب
اقتلبظٍ اؾ ثؽضی کعُبیی کَ کبؼثؽاى آًِب ؼا تِیَ کؽظٍاًع هیتْاى ایي ههکل ؼا زل کؽظ؛ ثَ کوک هبثلیت(  Faviconizeظاًلْظ
ًكطَ کؽّم |ًكطِلبیؽكبکف )هیتْاى ظؼ کٌبؼ ًتبیح خكتدْ ،یک ًهبًَی کْچک گؽاكیکی اؾ قبیت ُب ؼا ًوبیم ظاظ ّ ثَ
قبظگی ّة قبیت اؼخبع نعٍ ؼا تهطیى ظاظ .خب لت ایٌکَ ثَ کوک ایي اكؿًَّ کْچک هبظؼ ضْاُیع ثْظ تلبّت ثؿؼگی ؼا ایدبظ
ًوبییع.

پیوبیم ثیاًتِب ظؼ ثیي ًتبیح خكتدْ

اگؽ هی ضْاُیع تب ًتبیح خكتدُْبی ضْظ ظؼ گْگل ؼا ثَ طْؼ توبم ػیبؼی ثکبّیع ،الؾم اقت تب ظؼ ثیي يلسبت ًوبیم ظاظٍ
نعٍ ،زكبثی پیوبیم کٌیع .ثؽای ًیل ثَ ایي هِن ،اؾ اقکؽیپت  Autopagerizeاقتلبظٍ کٌیع تب توبم ًتبیح خكتدْ ظؼ یک
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يلسَ ثیبیع ّ تٌِب ثب پیوبیم ثَ پبییي ،ثَ قبیؽ هْاؼظ ًیؿ ظقتؽقی پیعا کٌیع ّ اؾ کلیک ثؽ ؼّی نوبؼٍ يلسبت یب ظکوَُبی
«هجلی» ّ «ثؼعی» ؼُبیی یبثیع .ایي اقکؽیپ ثؽؼّی كبیؽكبکف ،قبكبؼی ّ کؽّم هبثل اخؽا اقت.

زبكظَ کم گْگل ؼا توْیت کٌیع

گبٍ پیم هیآیع ثؽ ؼّی یکی اؾ ًتبیح خكتدْ کلیک هیکٌیع ،اهب يلسَی هؽثْطَ ظیگؽ ّخْظ ًعاؼظ! نبیع ایي ههکل ثَ ظلیل
ایؽا ظ كٌی هْهتی ظؼ قبیت یب اؾ ثیي ؼكتي آى ثْخْظ آهعٍ ثبنع .ظؼ ُوَ زبل ثب اقتلبظٍ اؾ هبثلیت کم گْگل )(Google Cache
ایي اخبؾٍ ؼا ضْاُیع ظانت تب ًكطَی غضیؽٍ نعٍای اؾ ایي يلسَ ثؽؼّی قؽّؼُبی گْگل ؼا هالزظَ ًوبییع .الجتَ ،اگؽ
ثطْاُیع لیٌکُبی هْخْظ ظؼ آى يلسَی کػایی ؼا ظًجبل کٌیع ثَ ههکل ثؽ هیضْؼیع ،ثؽای ؼُبیی اؾ ایي هْؼظ
اقکؽیپت  Google Cache Comebackؼا ظؼیبكت کٌیع .ثب اقتلبظٍ اؾ ایي هبثلیت هیتْاًیع ثؽای ُویهَ اؾ هْاخَِ ثب ضطبی
 404ضالو نْیع ّ ثَ ًكطَ غضیؽٍ نعٍ ایي يلسبت ظقتؽقی پیعا کٌیع.

قبیتُبی ُؽؾًگبؼی ؼا زػف کٌیع

ُیچ چیؿ ثعتؽ اؾ هْاخَِ ثب قبیتُبی تولجی ّ ُؽؾًگبؼی ظؼ ًتبیح خكتدْ ًیكت ،يلسبتی کَ پؽ اؾ کلوبت کلیعی اقت ّ
هیکْنٌع تب ظؼ ثبالی ًتبیح گْگل ظبُؽ نعٍ ّ ثبؾظیعکٌٌعٍُب ؼا ثَ تجلیـبت ُچلُلت ضْظ ُعایت کٌٌع! ضْنجطتبًَ گْگل
توِیعات ّیژٍای ؼا ثؽای هوبثلَ ثب ایي قبیتُبی كؽیجکبؼ ظؼ ًظؽ گؽكتَ اقت .اگؽ ثَ قبیتی ثؽضْؼظیع کَ هستْای ظؼقت ّ
زكبثی ًعاؼظ ،هیتْاًیع ثب ؾظى ظکوَ «ثبؾگهت» ثَ يلسَ ًتبیح گْگل ثبؾگهتَ ّ ثؽ ؼّی لیٌک » «Blockکلیک کٌیع تب ایي
قبیت اؾ كِؽقت ًتبیح زػف نْظ ًَ .تٌِب هی تْاًیع اؾ نؽ ایي لیٌک ثؽای ُویهَ ضاليی پیعا کٌیع ،ثلکَ ثب اقتلبظٍ
اؾ اكؿًَُّبیی ًظیؽ ، Personal Blocklistكِؽقت ثلٌعثبالیی اؾ ایي قبیتُبیی هؿازن تِیَ کؽظٍ ّ ضْظ ّ اطؽاكیبًتبى ؼا اؾ آًِب
ظؼ اهبى ًگبٍ ظاؼیع.

هبثلیتُبی آؾاؼ ظٌُعٍی گْگل ؼا ضبهْل کٌیع!
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آیب اؾ هبثلیتُبی خعیع خكتدْی نطًی گْگل ضْنتبى ًویآیع؟ اؾ پٌدؽٍ پیمًوبیم ًتبیح خكتدْ ظلتبى ضْى اقت؟ ضت
ههکلی ًیكت ،چؽا کَ هی تْاًیع ایي اثؿاؼُبی تبؾٍ ؼا ظؼ ظاضل ثطم تٌظیوبت زكبة کبؼثؽی ضْظ ظؼ گْگل ؿیؽ كؼبل کٌیع.
ثؽضی اؾ هبثلیتُبی خعیع ًیؿ تٌِب ثب اكؿّظى اقکؽیپُبی اضبكی یب اكؿًَُّبیی ًظیؽ AbBlockهبثل ؼكغ ّ ؼخْع ُكتٌع .ثب ایي
ّخْظ ،كؽهی ًویکٌع اؾ کعام ثطم گْگل ضْنتبى ًویآیع ،چؽا کَ هیتْاًیع ثب چٌع خكتدْی قبظٍ ،ؼاٍ زل ضاليی اؾ آًِب
ؼا پیعا کٌیع!

ًتبیح خكتدُْب ؼا ُبیالیت (ثؽخكتَ) کٌیع

هطوئٌبً پف اؾ اًدبم خكتدْ ظؼ گْگل ّ ُعایت ثَ يلسبت گًْبگْى ایٌتؽًتی ،ظّقت ظاؼیع ثعاًیع کلوبت کلیعی هع ًظؽ نوب
ظؼ کدبی ایي يلسبت هؽاؼ گؽكتَ اقت؛ هْضْػی کَ تٌِب ثب ؾظى کلیعُبی تؽکیجی  Ctrl+Fهیكؽ اقت .اؾ ایي پف هیتْاًیع ثب
اقتلبظٍ اؾ هبثلیت  Google Quick Scrollثَ قبظگی ایي هِن ؼا هسون ًوبییع .تٌِب کبكی اقت ایي اكؿًَّ ؼا ظؼ هؽّؼگؽ گْگل
کؽّم ًًت کٌیع تب کلوبت کلیعی خكتدْ نعٍ ظؼ توبهی يلسبت ایٌتؽًتی ثعقت آهعٍُ ،بیالیت (ثؽخكتَ) نًْع.

اؾ ػولگؽُبی پیهؽكتَ اقتلبظٍ کٌیع

ازتوبال ً هیظاًیع ثؽای خكتدْی چٌعیي کلوَی کلیعی اقتلبظٍ اؾ ػولگؽ  ANDکبؼثؽظی اقت ،اهب آیب چیؿی ظؼثبؼٍی قبیؽ
ػولگؽُبی پیهؽكتَ نٌیعٍایع؟ ثؽای هثبل ،هیتْاًیع ثؽای خكتدْ ظؼ ّة قبیتی ضبو ،اؾ ػجبؼت  site:اقتلبظٍ کٌیع ،یب ثؽای
ًبظیعٍ گؽكتي ّة قبیتُبیی ظیگؽ اؾ ػجبؼت  –site:ثِؽٍ ثجؽیع یب زتی ثؽای خكتدْی ظّ کلوَی کلیعی ًؿظیک ثَ یکعیگؽ اؾ
ػجبؼت  aroundکوک ثگیؽیعً .گبُی ثَ ًوًَْ ُبی ؾیؽ ثیٌعاؾیع:
ثؽؼقی هسًْل site:zoomit.ir
آیلْى  And 5ثؽؼقی هسًْل
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site:-msn.com hotnews

اكؿّظى خكتدْگؽُبی نطًی ثَ هؽّؼگؽ ّة

اگؽ هیضْاُیع تب خكتدْی ضْظ ظؼ گْگل ؼا تكؽیغ ًوبییع ،هیتْاًیع ثب چٌع تؽكٌع قبظٍ ،کبظؼ ًهبًی (آظؼـ ثبؼ) هؽّؼگؽ ؼا ثَ
ً سْی تٌظین ًوبییع کَ ثعّى ًْنتي ػولگؽی ضبو ،اؾ کلوبت کلیعی ّ تٌظیوبت نطًی آى ثِؽٍهٌع نْظ .ثؽای هثبل ثؽای
خكتدْ ظؼ قبیتی ضبو ،یب تبؼیص هؼیٌی آى ؼا اؾ پیم آهبظٍ ًوبییع ّ ُؽ هؽتجَ ّهت اؼؾًعٍی ضْظ ؼا ثؽای ایي کبؼ ُعؼ ًعُیع.
ثَ ؾّظی ظؼ یک هوبلَ ثًْؼت هلًل ثَ ایي ثطم ضْاُین پؽظاضت ّ ؼّل ُبی هطتلق خكتدْی نطًی ؼا آهْؾل ضْاُین
ظاظ.

چَ ؾهبًی ًجبیع ثَ گْگل هؽاخؼَ کؽظ؟

گْگل ُؽچوعؼ ُن کَ ػبلی اقت ،اهب گبُی اّهبت ًوی تْاًع ًیبؾ هب ؼا آى طْؼ کَ ثبیع ّ نبیع هؽتلغ ًوبیع .اگؽ ثَ ظًجبل هْؼظ
ثكیبؼ ضبيی ُكتیع ،هیتْاًیع ثَ خكتدْگؽ کوتؽ نٌبضتَ نعٍای چْى Blekkoیب Wolfram Alphaیب زتی ؼهجبیی چْى یبُْ
ّ ثیٌگ قؽی ثؿًیع ،نبیع آًِب ثتْاًٌع ًیبؾ نوب ؼا ثَ ضْثی ؼكغ ّ ؼخْع ًوبیٌع .گؽچَ گْگل ُویهَ ثؽگ ثؽًعٍای ظؼ آقتیي
ظاؼظ ،گبُی پیم هیآیع کَ هْؼظی کَ ثَ ظًجبلم ُكتین ؼا ًویظاًع؛ آًدبقت کَ ثبیع قؽی ثَ ظیگؽ خكتدْگؽُب ًیؿ ؾظ!
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رًش ىای دیگر برای جستجٌ ی ىٌشمنذانو در گٌگل

ثَ خؽئت هیتًْین ثگین ُؽکكی کَ ثب ایٌتؽًت آنٌب هیهَ اّلیي قبیتی کَ ثبؾ هیکٌَ گْگل ُكت ،هْتْؼ
خكتدْگؽ گْگل هسجْثتؽیي قبیت خكتدْ ظؼ ظًیبی ایٌتؽًت اقت کَ ضیلی اؾ کبؼُبی هب ؼا ؼازت کؽظٍ ّ
ثبػث يؽكَ خْیی ؾهبى هب نعٍ .کبؼ ثب خكتدْی گْگل ضیلی ؼازت اقت اهب یک قؽی ؼّل ُبی
ُْنوٌعاًَ ای ّخْظ ظاؼٍ کَ کوتؽ کكی ثب ایي ًْع ؼّل ُب آنٌب ُكت ّ ثبػث هیهَ ظقتؽقی ثَ
هطلجی کَ ثَ ظًجبلم ُكتیع ؼازت تؽ اؾ گبؾ ؾظى یَ قیت ثبنَ  ،ثب هب ثبنیع تب زؽكَ ای قؽچ کٌیع!

از برگو ىای باالی سایت کمک بگیریذ

ثب اقتلبظٍ اؾ ًْاؼ اثؿاؼ ثبالی قبیت گْگل ثَ ؼازتی هیتًْیع ًْع خكتدْی ضْظ ؼا تؼییي کٌیع ،اگؽ ثَ ظًجبل هع ّ
كهي ُبی ثَ ؼّؾ ّ خعیع ُكتیع اؾ ًْاؼ  shopیب اگؽ ثَ ظًجبل یک ّیعئْ ُكتیع اؾ ًْاؼ  ّ Videoیب ثؽای هطلغ
نعى اؾ اضجبؼ ًْاؼ  Newsاقتلبظٍ کٌیعُ ،وچٌیي هیتًْیع اؾ هكوت ُبی ّیژٍ گْگل هثل ػکف ،اپ اقتْؼ،
تبؼیص ،پؽّاؾ ُْاپیوبُب ّ ً . . .یؿ ثِؽٍ ثجؽیع.
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از نقل ً قٌل استفاده کنیذ.

گبُی ّهت ُب نوب ثَ ظًجبل هتي ّ نؼؽی هیگؽظیع کَ تٌِب یک ثیت ّ یک خولَ کْچیک اؾ آى هتي ؼا ثَ یبظ
ظاؼیع ،ثؽای ایٌکَ قؽیؼتؽ ثَ ًتیدَ ثؽقیع ثِتؽٍ ایٌدْؼی ثگن اگَ هیطْاُیع ظهیوب ثَ ُوبى چیؿ ظقت پیعا کٌیع
ػجبؼت هْؼظ ًظؽتبى ؼا ظاضل ػالهت ًول ّ هْل ( “*”) هؽاؼ ظُیع .ایي ؼّل ثؽای پیعا کؽظى هْؾیک ،تکكت
آٌُگ هسجْثتبى ّ هوبالت هْؼظ ًیبؾتبى ثَ ظؼظ ثطْؼ ُكت!

از خط فاصلو استفاده کنیذ.

هوکي اقت تب ثَ زبل ثب کبؼثؽظ ضظ كبيلَ ظؼ خكتدْ ضجؽ ًعانتیع ،اهب ثعًّیع یکی اؾ اقبقی تؽیي ّ
ُْنوٌعاًَ تؽیي ؼّل ُب ظؼ خكتدْ ثَ کبؼثؽظى ضظ كبيلَ اقت! هیگیع چَ طْؼ؟ كکؽ کٌیع ثَ ظًجبل نلْاؼ
هؽظاًَ ُكتیع ّلی ًتبیح ثعقت آهعٍ اکثؽا نلْاؼ ؾًبًَ اقت! ضْة ایٌدبقت کَ ظقت ثَ ظاهي ضظ كبيلَ
هیهین! كوظ کبكیَ ثؼع اؾ تبیپ نلْاؼ هؽظاًَ ظؼ گْگل ثٌْیكیع ” –ؾًبًَ ”  ،ثب ایي کبؼ توبهی ًتبیدی کَ کلوَ
ؾًبًَ ظانتَ ثبنٌع زػف ضْاٌُع نع! ثَ ُویي ضْنوؿگی
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از تاریخچو جستجٌ استفاده کنیذ.

نبیع تب ثَ زبل ثَ ایي ههکل ثؽضْؼظٍ ثبنیع کَ یک هْضْع ؼا هجال ظؼ گْگل خكتدْ کؽظٍ ثْظیع اهب اآلى ثَ ُؽ
ظؼی کَ هیؿًیع ًویتًْیع اّى ًتیدَ ؼا اؾ گْگل ههبُعٍ کٌیع ،ایٌدبقت کَ تبؼیطچَ خكتدْ گْگل ظقتتْى
هیگیؽٍ! ضیبلتْى ؼازت ،کكی خؿ ضْظتْى ًویتًَْ ثَ خكتدُْبی هجلیتْى ظقتؽقی ظانتَ
ثبنَ! http://google.com/history

از دًنقطو استفاده کنیذ.

هطؼب ّ ثعّى نک ثِتؽیي خكتدْ ثؽای گْگل ُكت ،ضْظ هي چٌعیي ثبؼ ثب ایي ههکل ثؽضْؼظم کَ یک پكت
ؼا ظؼ یک قبیت ظیعٍ ثْظم اهب ُؽچی اؾ خكتدْی قبیت اقتلبظٍ هیکؽظم ثَ ًتیدَ ای ًویؽقیعم! گْگل
خْقتدْگؽ نطًی نوبقت ،كوظ کبكیَ هطلت هْؼظ ًظؽ ؼا تبیپ کٌیع قپف ثب تبیپ Site:yoursite.com
هطلت هْؼظ ًظؽتْى پیعا کٌیع( !ثَ خبی ػجبؼت  yoursiteظاهٌَ قبیت هْؼظ ًظؽ ؼا تبیپ کٌیع)
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گٌگل مترجم حرفو ای شماست

هوکٌَ تب ثَ زبل ًویعاًكتیع کَ گْگل هیتْاًع تللع ظهین کلوبت ؼا ثَ نوب ثگْیع! كوظ کبكیكت ثؼع اؾ تبیپ
کلوَ  Defineکلوَ ای کَ هْؼظ تْخِتْى ُكت ؼا تبیپ کٌیع! هیجیٌیع کَ گْگل هؽخغ ضْثی ثؽای تللع
نوبقت

فیلتر قیمت

ظًجبل یَ تلْیؿیْى  LEDثب ّضْذ ثبال ُكتیع اهب هیوت ُب ثبالقت؟! یب ایٌکَ ظًجبل یَ هسًْل ضبيی ُكتیع اهب
ثب هیوتی کَ اؼؾل ضؽیع ظانتَ ثبنَ؟! گْگل ایي اخبؾٍ ؼا ثَ نوب هیعُع کَ ُؽ هسًْلی کَ ضْاقتیع ظؼ ُؽ
هسعّظٍ هیوتی کَ ضْاقتیع خكتدْ کٌیع ّ ثبالضؽٍ ثَ اًّی کَ هیطْایع ثؽقیع!
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استفاده از * اگر چیسی یادتٌن نمیاد!

ُّّّْم اآلى هیگن! پهت ظؼیبُب … ! پهت ظؼیبُب … .ای ثبثب یبظم ًیوبظ! پهت ظؼیب چی ثْظ؟!
اگؽ کلوَ ای اؾ یک هتي یب نؼؽ یب آٌُگی كؽاهْل کؽظیع ايال كکؽ ًکٌیع آلؿایوؽ گؽكتیع! گْگل ایي تْاًبیی ؼا
ظاؼظ کَ ثتْاًع کلوَ ای کَ كؽاهْل کؽظیع ؼا ثؽایتبى خكتدْ کٌع! كوظ کبكیكت ثَ خبی آى کلوَ یک قتبؼٍ
ثؿاؼیع!

تایمر سیار!!!!

هي ّهتی ظؼـ ضًْعى نؽّع هیکؽظم ضكتَ کَ هیهعم ثؽای اقتؽازت یَ گهت کْچیک ظاضل نجکَ ُبی
اختوبػی هیؿظم! کْچیک؟!!! چی ثگن ّاال ثَ زؽف هیگلتین  ۵۱ظهیوَ ثؽین ثؼعل ثؽهیگؽظین قؽ ظؼـ قؽ کَ
ثبال هیکؽظین هیعیعم  ۲قبػت گػنتَ هبٍ ُن اّهعٍ ثبالی آقوبى ظیگَ هْهغ ضْاة ثْظ  :dگْگل ّاقتْى تبیوؽ
هیؿاؼٍ ّ ثِتْى ضجؽ هی عٍ ظیگَ ّهتم ثؽی قؽاؽ کبؼت! ثؽای ایي کبؼ ُوًْطْؼ کَ ظاضل ػکف هؼلْهَ تبیپ
کٌیعSet A Timer
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ىٌا امرًز چو جٌری است؟

گْگل اثؿاؼ آة ّ ُْای ظهیوی ظؼ اضتیبؼتْى هیؿاؼٍ کَ هیتًْیع ثَ ؼازتی ثعّى ًًت ُیچ ثؽًبهَ ای ُؽ ؾهبى کَ
ثطْایع آة ّ ُْای ُؽ خبیی ؼا ثؽؼقی کٌیع! کبكیَ اؾ گْگل ثپؽقیع ُْا چَ طْؼٍ؟! ًبم نِؽ هْؼظًظؽ ؼا ثَ
ُوؽا کلوَ  Weatherتبیپ کٌیع ،هیجیٌیع کَ ًتیدَ کبهلی اؾ آة ّ ُْای هْؼظًظؽتْى ثعقت هیبؼیع.

حسابذاری گٌگل

تبیپ کؽظى  google.comضیلی ؼازت تؽ اؾ تبیپ  Calculatorظؼ ّ searchیٌعّؾ ُكت!!! ایي ظكؼَ ُیچ کع هطلی
ّخْظ ًعاؼٍ  ،كوظ کبكیَ ثپؽقیع! نکل يسیر ایٌکبؼ کبهال ظؼ ػکف ّاضر ُكت! گْگل هیتًَْ یَ هبنیي
زكبة قبظٍ ّ ظم ظقتی نوب ثبنَ!
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تبذیل ًاحذىای ارزی

ضبؼج اؾ ایؽاى کَ ثبنیع ثَ ایي ههکل ثؽضْؼظیع کَ ثَ چَ يْؼت ّازع ظالؼ آهؽیکب ؼا ثَ ّازعُبی ظیگَ تجعیل
کٌیع! ضعهبت تجعیل ّاز عُبی اؼؾی گْگل ایي تْاًبیی ؼا ظاؼظ کَ توبهی ّازعُبی پْلی ؼا ثَ ُؽ ّازع ظیگؽی
تجعیل کٌع! اهب هتبقلبًَ ثب ایٌکَ ّازع پْلی ایؽاى ظؼ گْگل پهتیجبًی هیهْظ ثَ ظلیل ًْقبًبت اؼؾی ؾیبظ ظؼ
ایؽاى هجلؾ تجعیل نعٍ ظهین ًویجبنع! ایي ؼّل زتوب ثَ ظؼظتبى ضْاُع ضْؼظ هیتْاًیع ُؽخب کَ ثَ ایٌتؽًت
ظقتؽقی ظاؼیع اؾ ایي ّیژگی اقتلبظٍ کٌیع! ثؽای ایي کبؼ کبكیَ اؾ کلوَ  toاقتلبظٍ کٌیع! هثل ػکف ثبال

ىمسمان دً چیس را جستجٌ کنیذ!
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كکؽ کي هیطْای ظؼهْؼظ نکالت تلص ّ نکالت نیؽی خكتدْ کٌی! ثؽای ایي کبؼ ظّ تب تت ظاضل هؽّؼگؽت ثبؾ
هیکٌی خعا خعا خكتدْ هیکٌی تب ثَ یَ ًتیدَ ثؽقی! ثؼضی ّهتب ثِتؽٍ خْاة ظّتب خكتدْ کٌبؼٍ ُن ثبنَ تب
ثتًْی ثِتؽ ًتیدَ ثگیؽی! کبكیَ ثیي ظّ تب ػجبؼت هْؼظ ًظؽت کلوَ  ORثؿاؼی!

نتایج مسابقات ًرزشی!

نت ُب کَ هیؽیع ضًَْ ایٌوع ضكتَ ایع کَ خْى ًعاؼیع ثبؾی ؼئبل ّ ثبؼقلًْب ثجیٌیع! كعای قؽتْى ضكتَ
ًجبنیع ثب ضیبل ؼازت ثطْاثیع يجر کَ ثیعاؼ نعیع ثؽیع ظاضل قبیت گْگل ّ ثؼع اؾ ًبم ثبنگبٍ هْؼظ ػالهتْى
کلوَ  Scoreثؿاؼیع! گْگل ًتبیح ؾًعٍ ُن ثِتْى ضجؽ هیعٍ
هبثل غکؽ ُكت کَ کهْؼ ػؿیؿهْى تسؽین ُكت ّ ایي تؽكٌع ثؽای ثبنگبٍ ُبی ایؽاًی خْاة ًویعٍ!
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کجا بيتٌن نسدیکتره؟

کبكیَ اؾ گْگل قْال کٌیع! ّهتی گهٌَ هی نیع اؾ گْگل ثپؽقیع کعام ؼقتْؼاى ثَ نوب ًؿظیکتؽ اقت! ّهتی
خبیی ثبنیع کَ ؾیبظ ثَ اّى هسلَ آنٌب ًیكتیع کبكیَ  Locationهْثبیلتْى ؼّني ثبنَ ّ اؾ گْگل ثپؽقیع
ّrestaurant near meیب تٌِب کلوَ  restaurantیب  … ّ gym ّ cinemaهطوئٌب گْگل خْاة نوب ؼا ضْاُع ظاظ!
* تْخَ کٌیع کَ ؼقتْؼاى ُب ّ ظیگؽ هکبى ُبی هْؼظ ًظؽ نوب ثبیع آظؼقهبى ؼا اؾ هجل ظاضل ًوهَ گْگل ثجت
کؽظٍ ثبنٌع هوکٌَ ایي ّیژگی ؾیبظ ظؼ ایؽاى ثَ کبؼ ًیبظ اهب ضبؼج اؾ ایؽاى هیتًَْ ضیلی کوکتْى کٌَ!

ىرچو دل تنگت میخٌاىذ بگٌ!
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ظیعیع ثؼضی اؾ ایي کلوبت كؽًگی ُب ضیلی خلٌگ ُكت؟! هثال كکؽ کي ثطْای تبیپ کٌی municipality
(نِؽظاؼی) یب کلوَ ( hospitabilityهِوبًْاؾ) هطوئي ُكتن زتی قؼی ًکؽظیع کلوَ ؼا کبهل ثطًْیع یب ظؼ
ثؼضی هْاهغ ظؼ تبیپ قؽیغ ههکالت اهالیی پیم هیبظ! ًگؽاى ًجبنیع گْگل ثبؾ ُن هٌظْؼتْى هتْخَ هیهَ ّ
الؾم ًیكت ّقْاـ ثَ ضؽج ثعیع!
ظّ ًکتَ طالیی اؾ ثبهیلْ:
- ۵اقتلبظٍ اؾ خكتدْی ػکف ثؽای یبكتي لیٌکُبی هؽتجظ :ظؼ ثؽضی هْاؼظ نوب ُؽ خبیگهت ّ زبلتی اؾ
کلوبت ؼا کَ هؽاؼ هیظُیع ثَ لیٌکُبی ظلطْاُتبى ظؼ يلسَ اّل یب ظّم ًویؼقیع .ظؼ ایي هْاؼظ هوکي اقت
هؽاخؼَ ثَ ثطم خكتدْی ػکف کوک كْمالؼبظٍای ثبنع کَ لیٌکِبی هؽتجظ ؼا اؾ هیبى ظٍُب لیٌک ظیگؽ
تهطیى ظُیع ثعّى ایٌکَ ّاؼظ لیٌک نعٍ ثبنع .ثَ طْؼ هثبل نوب ثَ ظًجبل هعل ضبيی اؾ هسًْل هیگؽظیع
کَ اقن کبهل آى ؼا ثَ یبظ ًوی آّؼیع ،ظؼ ایي زبلت کبكیكت تب خبیی کَ کلوَ ثَ ضبطؽ ظاؼیع ظؼ ثطم خكتدْ
ّاؼظ کٌیع ّ ثَ ثطم ػکف هؽاخؼَ کٌیع .ظؼ ایي زبلت ثب یک ًگبٍ هسًْل هْؼظ ًظؽ ضْظ ؼا ظؼ هیبى ػکفُبی
هطتلق هییبثیع ّ ّاؼظ ّةقبیت هْؼظ ًظؽ ضْظ هینْیع.
ثطم خكتدْی ػکف تٌِب ثؽای خكتدْی ػکف ًیكت ّ ظؼ ثؽضی هْاؼظ اثؿاؼی قؽیغ ثؽای یبكتي لیٌک
هؽتجظ اقت.
- ۲ظؼک هستْا ّ ًؿظیک نعى گبم ثَ گبم ثَ ُعف :ظؼک هستْا ثَ ایي هؼٌی اقت کَ نوب لؿّهی ًعاؼظ کَ
هكتویوب هْضْع هْؼظ ًظؽ ؼا خكتدْ کٌیع .چؽا کَ ُویهَ هب کلوبت ظهین ّ هؽتجظ ؼا ظؼ ظقتؽـ ًعاؼین ّ
ثؼضی اّهبت زتی ظهیوب ًویظاًین ثَ ظًجبل چَ لـتی ُكتین .ظؼ ایي هْاؼظ ثبیع ثَ هستْا ّ هْضْػبت زْل آى
هْؼظ كکؽ کٌین ّ کن کن اؾ اطؽاف کلوَ هْؼظ ًظؽ ثَ ُعف ضْظ ثؽقین .هثبل قبظٍ ایي اقت کَ هثال ثَ ظًجبل
یک ثبؾی هعیوی ًیٌتٌعّ ُكتیع کَ اقن آى ؼا ثَ یبظ ًویآّؼیع .ظؼ ایي زبلت ثبیع ثجیٌیع کَ ژاًؽ ثبؾی چیكت،
ظؼ چَ ظّؼٍ ؾهبًی هٌتهؽ نعٍ اقت ّ ثكیبؼی اؾ هْاؼظ ظیگؽ کَ ثَ هْضْػبت زْل ایي ثبؾی هؽثْط اقت ّ ثب
خكتدْی ایي هْاؼظ کن کن ثَ ُعف ضْظ ثؽقیع.
..............................................................................................
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