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1391آثبى 



شجکِ چیست؟    

 طزیق اس رایاًِ چٌذ یا دٍ اس تیص اتصال ٍ ارتثاط   
  ٬ارتثاطی سیوْای هاًٌذ ارتثاطی ٍسیلِ یک

  تِ یکذیگز هٌاتع اس کِ ًحَی تِ .....ٍ تلفي خطَط
  .گَیٌذ هی ضثکِ را کٌٌذ استفادُ هطتزک طَر





چزا اس شجکِ استفبدُ هی کٌین؟ 

استفادُ اس هٌاتع هطتزک
 ٌِکاّص ّشی
ِقاتلیت تَسع
قاتلیت اطویٌاى
کاّص سهاى



:اًَاع شجکِ  

ضثکِ هحلی

ُضثکِ گستزد





اینترنت چیست؟





:هؼزفی ثزخی اس خذهبت ایٌتزًت

تَر جْاى گستز یا ٍب

پست الکتزًٍیکی



:ٍة 



:ٍة 

   ایٌتزًت در سزٍیس تزیي کارتزدی ٍ هْوتزیي 
.است

    وب(World Wide Web - WWW) 
  اهکاًات کِ است ایٌتزًت خذهاتی هحیط عوذُ تزیي

ِ ای  اطالعات، ٬دادُ ّا تِ دستیاتی تزای چٌذرساً
  .هی دّذ قزار کارتزاى اختیار در را داًص ٍ فایل ّا



:تبریخچِ ٍة 

  تزًزسلی تین اًگلیسی داًطوٌذ تَسط ۱۹۸۹ سال در ٍب 
.ضذ اختزاع



:ػولکزد ٍة 



:  هزٍرگز  

ٍب کارتز تیي گزافیکی هیاًجی یک هزٍرگز  
  ٍب دٌّذُ سزٍیس ٍ ( ٍب گیزًذُ سزٍیس)

  .تاضذ هی

هکاى را ٍب صفحات کِ ّستٌذ افشارّای ًزم  
. دٌّذ هی ًوایص ٍ یاتی



:اًَاع هزٍرگزّب 

  ۺتعذادی اس ضٌاختِ تزیي هزٍرگزّای هَجَد عثارتٌذ اس 
Internet Explorer 

Mozilla 

Firefox 

AOL 
Opera   
Google Chrome



اًَاع خذهبت جستجَ در ایٌتزًت

search services



Search engines(َهَتَرّبی جستج:)

 طثقِ اهز در اًساى ٬جستجَ سزٍیس ایي در   
  اس کار ایي تزای ٍ ًذارد دخالت اطالعات تٌذی
  ٍ استفادُ اسپایذر یا ٍ رٍتَت اسن تِ ّایی تزًاهِ

 پایگاُ تِ سپس ٍ تٌذی فْزست را ٍب صفحات
.کٌٌذ هی اضافِ خَد دادُ

Google.com

Altavista.com

 

http://www.google.com/
http://www.altavista.com/


Web directories(راٌّوبی هَضَػی:)

  ضکل تِ ٍ کزدُ تٌذی کالسِ را اطالعات تواهی  
  اًجام تزای . کٌٌذ هی ارائِ ٍ هزتة هزاتثی سلسلِ
  کِ دارًذ اختیار در اًساًی ًیزٍی تعذادی کار ایي
.دٌّذ هی اًجام را تٌذی طثقِ اهز
  ًیزٍی تکارگیزی در جستجَ سزٍیس ایي هشیت  

 تٌذی طثقِ تزای هَاردی در سیزا است اًساًی
.دارین ًیاس اًساى درک قَُ تِ اطالعات

  



:هثبل 

Yahoo.com

Looksmart.com 

Snap.com

http://en-maktoob.yahoo.com/?p=us
http://www.looksmart.com/
http://www.snap.com/


نسثت ته هوتورها هوضوعیهسایای راهنواهای 

کیفیت تهتر اطالعات•
دسترسی تهتر ته اطالعات •

هرتثط
صرف زهاى کوتر ترای  •

دسترسی ته اطالعات
سهولت هرور و تازیاتی  •

اطالعات



هحدودیت های راهنوا های هوضوعی نسثت ته هوتورهای جستجو

پوشش کن اطالعات هوجود •
در وب

روزآهد نثودى اطالعات•
نیاز ته آگاهی از ساختار  •

سلسله هراتة هوضوعی  
علوم



Meta search engines :

  ٍ ًذارًذ دادُ پایگاُ خَد کاٍش، هَتَرّای اتز  
  را جستجَ کلوات یا کلوِ کارتز یک هزاجعِ ٌّگام
  ًتایج تعذ ٍ فزستادُ جستجَ هَتَر تعذادی تزای

. کٌٌذ هی فْزست هطتزی تزای را حاصل
اتز هَتَرّای جستتجَ تتزای جستتجَّای عتام ٍ         

کلی کِ اطالعات اًتذکی در هتَرد هَضتَع ٍجتَد     
.دارد تسیار خَب ّستٌذ

 



یکی اس کبراتزیي ٍ هقتذرتزیي رٍشهْبی جسهتجَی      

ّبیی است کِ  اطالػبت در دًیبی ٍة استفبدُ اس ٍاصُ

در ایهي  . شهًَذ  اططالحبً کلوبت کلیذی ًبهیذُ هی

ّبی سیز ثزای اًتخبة کلوبت کلیهذی ٍ   رٍش تَطیِ

:شَد ًیشجستجَی دقیق ٍ هفیذ پیشٌْبد هی



حتی الوقذٍر سهؼی شهَد کلوهبت کلیهذی اس هیهبى         

.اططالحبت هٌحظز ثِ فزد ٍ اسبهی خبص اًتخبة شَد



 ػٌبٍیي کِ ػوَهی کلوبت آٍردى اس حتی الوقذٍر   
  جذاً هی شًَذ، شبهل خَد هجوَػِ سیز در را ثسیبری
.کٌیذ خَدداری



ّویشِ اسن شخض یب ًبم شی یب ّز چیش دیگزی را کِ    
ِ طَر کبهل ٍارد کٌیذ  .هذ ًظز داریذ ث



دقت کٌیذ کِ اگز هَتَر جستجَ هیهبى حهزٍب ثهشر  ٍ     

گذارد، ایي هسئلِ را در طهز  کلوهبت    کَچک تفبٍتی هی

.کلیذی خَد هذ ًظز داشتِ ثبشیذ



 ثِ ثَد طفز جستجَ ًتیجِ اگز ثبشیذ داشتِ ًظز در   
.ثبشذ تبیپی اشتجبُ یک اس تَاًذ هی سیبد احتوبل



ِ ای کبهل ٍ طحیح اهالی اگز       اس ًوی داًیذ را کلو
 استفبدُ است ؟ یب ٍ * اغلت کِ جبًشیي کبرکتز
.کٌیذ



  کوبل ٍ توبم ٍ دقیق طز  ثزای را کلیذی کلوِ یک اگز    
 ّبی تکٌیک اس کٌذ ًوی کفبیت جستجَ هَرد یک

  ثَلیي ججز اپزاتَرّبی اس استفبدُ ػجبرتی، جستجَی
(AND, OR, NOT) ُکٌیذ استفبد. 



:ػولگزّبی ثَلیي در هَتَرّبی جستجَ 



AND:



OR :



NOT:



 ٍ تزیي هْن اس یکی ػجبرتی جستجَی ّوچٌیي    
 هَتَرّبی اغلت در جستجَ اهکبًبت قذرتوٌذتزیي

 هشخض جولِ یب ػجبرت یک تَاى هی ٍ ثبشذ هی جستجَ
  جستجَ هَرد اًذ شذُ ٍارد کلوبت کِ تزتیجی ّوبى ثِ را
 را ًظز هَرد ػجبرت جستجَ رٍش ایي ثزای .داد قزار
.ثگذاریذ ""گیَهِ داخل



: ANDاستفبدُ اس ػولگز 

  جستجَ داهٌِ کزدى هحذٍد تزای "ٍ" هفَْم تِ   
  کار تِ هختلف کلیذٍاصُ ّای تزکیة طزیق اس

  سهاًی کِ جستجَ کلیذّای تزکیة تزای ٍ هی رٍد
 کلیذی کلوِ چٌذ یا دٍ کِ است هْن ضوا تزای
.تاضذ داضتِ ٍجَد حتواً



:ORاستفبدُ اس ػولگز 

 ،AND عولگز تزخالف ٍ "یا" هفَْم تِ OR اپزاتَر  
 اطالعات تاسیاتی ٍ جستجَ داهٌِ گستزش تاعث
.ضَد هی تیص تز



: NOTاستفبدُ اس ػولگز 

  ایي در کِ جش تِ یا ٍ "ًِ" هفَْم تِ Not اپزاتَر  
 حاٍی کِ تاسگطتی جَاب ّای تواهی صَرت
  خَاٌّذ حذف ّستٌذ کلیذی کلوِ یا عثارت
.گزدیذ



:ّب  سبسی کلیذ ٍاصُ استفبدُ اس کَتبُ

ایي تکٌیک تِ ها اهکاى هتی دّتذ کتِ تتا ٍارد کتزدى تخطتی اس یتک             

کلیذٍاصُ تتَاًین هطتقات هختلف آى را ًیش در فزآیٌذ جستتجَ تاسیتاتی   

اکثز هَتَرّای جستجَ ایي تکٌیک را تا استفادُ اس عالهت ستارُ . کٌین

یکی اس هطکالت استفادُ اس ایي تکٌیتک ایتي استت    . ارائِ هی دٌّذ)*( 

.کِ تاعث تاسیاتی اطالعات غیزهزتثط ٍ ًاخَاستِ سیادی هی ضَد



:جستجَی تزکیجی ثب استفبدُ اس پزاًتش 

ایي تکٌیک یکی اس هْن تزیي تکٌیک ّای جستجَ هی تاضذ کتِ      

تِ ٍسیلِ آى هی تَاى تا حذٍد سیادی اس تاسیاتی هَارد غیز هزتثط 

در ایتي رٍش هتی تتَاى اس ّوتِ     . در هحیط ٍب جلَگیزی کتزد 

عولگزّای جستجَ کِ در تاال گفتِ ضذُ یک جا استفادُ کتزد ٍ  

.آى ّا را تا ّن دیگز تزکیة ًوَد



:جستجَی کلیذٍاصُ در ػٌَاى طفحبت ٍة

  یک عٌَاى کِ فزض پیص ایي تا تکٌیک ایي   
 هحتَای ًوایاى گز سیادی حذٍد تا ٍب صفحِ

 ٍاصُ ّای جستجَی تِ است آى در هَجَد اطالعات
  .هی پزداسد سایت ّا عٌَاى در کلیذی



:ّب جستجَی حَسُ سبیت

تا تَجِ تِ ایي  کِ تِ صَرت قزاردادی ّز کطَری حَسُ خاصتی     

در هحیط ٍب دارد، قاتلیت جستجَی حَسُ سایت ّا تِ ها ایتي  

اهکاى را هی دّذ کِ فزایٌذ جستجَ را تتِ حتَسُ خاصتی ً یتز     

ٍ یا سایت ّای ٍب ساسهاى ّتای غیتز   ( ir)سایت ّای ٍب ایزاى 

دستَرات استفادُ اس ایتي تکٌیتک   . هحذٍد کٌین( org)اًتفاعی 

.در هَتَرّای جستجَ هختلف هی تاضذ



:هحذٍد کزدى جستجَ ثِ سثبى ّبی هختلف 

تاعث هی ضَد ًتایج جستجَ تِ ستاى ّتای دیگتز   

آٍردُ ًطَد ٍ اًتخاب هطلة هَرد ً ز آساى تز 

.است



: هحذٍد کزدى جستجَ ثِ تبریخ اًتشبر هٌبثغ در ٍة  

تاریخ اًتطار یا تِ اصتطال  رٍسآهتذی هطلتة تتِ         
خصتتَظ در هٌتتاتع علوتتی اصتتل هْوتتی استتت ٍ  
ایي گًَِ هحذٍدیت تاعث هی ضَد تٌا تِ ًیتاس کتارتز   
.جذیذتزیي ٍ یا قذیوی تتزیي هٌثتع تاسیتاتی تطتَد    



:ّبی هختلف  جستجَی رسبًِ

سهاًی  کتِ فقتط ًتَع خاصتی اس     ۺ هَسیقی، عکس، ٍیذئَ    

رساًِ هَرد ًیاس است تِ عٌَاى هثال سهاًی کِ تِ عکتس  

یک ضخصیت ًیاس دارین، جستجَ در هیاى عکس ّا تاعث 

هی ضَد ًتیجِ جستجَ ضاهل اطالعات دیگزی در هتَرد  

.آى ضخصیت ًثاضذ



:  ّبی هختلف جستجَی طفحبت ثب فزهت 

   PDF, Word, MP3, MPEG ,… سهتاًی کتِ   .ۺ

فزهت خاصتی هتَرد ً تز استت هتی تتَاى اس ایتي        

تتِ عٌتَاى هثتال اگتز هایتل      . تکٌیک استفادُ کزد 

تاضذ، ایي  PDFتاضین هٌثع تاسیاتی ضذُ در فزهت 

.تکٌیک هی تَاًذ هفیذ تاضذ



جستجو با موتور جستجوی گوگل   



:هَتَر جستجَی گَگل 

۲۰ اس تیص تا ایٌتزًتی جستجَی هَتَر تشرگ تزیي گوگل  

.رٍس در خذهات درخَاست هیلیَى

هی کٌذ ارایِ فارسی جولِ اس ستاى ۷۰ اس تیص تِ را خذهات اش.

ٍداًطگاُ دکتزاى داًطجَى د Stanford، پیج لزى یعٌى ٍ  

 .کزدًذ تاسیس ۱۹۹۸ سال در را گَگل تزیي، سزجى



گَگل یؼٌی چِ؟   

  هعٌی تِ کِ Googlo کلوِ اس ضذُ گزفتِ تز گَگل    
 تَسط کِ است «آى جلَی صفز صذ ٍ یک عذد یک»

 ریاضیذاى کاسٌز ادٍارد خَاّز پسز سیزٍتا هیلتَى
 ٍ یک عذد یک» هَضَع ایي .ضذُ است اختزاع اهزیکایی

 ٍاقع در ٍ ضعار ًَعی ٍاقع در ،«آى جلَی صفز صذ
 تا دارد قصذ گَگل کِ هعٌی تذیي .است هَضَع هقصَد

 آى تا را خَد اطالعات ٍ اطالع رساًی ٍ اّذاف سزٍیس ّا،
.دّذ گستزش جْاى در ٍب در هقذار



Google Scholar



Google Scholar ۺ

Google ستتتتتتزٍیس      Scholar تِ را اهکاى ایي  
 هاًٌذ داًطگاّی آثار ٍ اسٌاد در تا دّذ هی پتتتضٍّطگزاى

 ٍ چکیذُ ٍ پزیپزیٌت کتة، ًاهِ، پایاى ، داًطگاّی جشٍات
  تا .کٌٌذ جستجَ پضٍّطی ّای سهیٌِ تواهی تکٌیکی گشارضات

Google اس استفادُ Scholar هقاالت جستجَی تِ تَاى هی 
 اًجوي ، داًطگاّی ًاضزاى اس کثیزی تعذاد درهیاى هَردًیاس

  در هَجَد هقاالت ّویٌطَر ٍ داًطگاّی هٌاتع ، تخصصی ّای
.پزداخت  ٍب



Google Scholar ۺ

 خُدمار طُر بً سرَيس ايه در گُگل برايه، عالَي   

 َ تجسيً استخراج از پس را مىابع ايه در مُجُد استىادات

 شُد مي استىاد آن بً مً اسىادي اگر حتي َ مىذ مي تحليل

  جذاگاوً صُرت بً را استىادات ايه وباشذ، مُجُد َب در

.دٌذ مي وشان جستجُگران بً

  گُگل، پژٌَشگر تُسط جست َجُ از آمذي دست بً وتايج   

  َ مذرك از مُجُد وسخً ٌای استىادٌا، تعذاد َ شذي تحليل

.می شُد فٍرست (متاب ٌا برای فقط) آن رخيري محل



 در  را زير وشاوي سرَيس درايه جستجُ شرَع براي   

  صفحً طريق از يا َ مردي تايپ خُد مرَرگر بروامً

  صفحً از َ ومُدي مليل mores گسيىً رَي گُمل اصلي

.وماييذ مليل Scholar آينُن رَي شُد مي باز مً اي

com.google.//scholar:http/ 

http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/


:پست الکتزًٍیک  

٬ًاهِ ارسال رٍضْای اس یکی الکتزًٍیکی پست 
  .تاضذ هی الکتزًٍیکی صَرت تِ فایل ٍ پیام

ایٌتزًت در عوَهی ٍ اٍلیِ خذهات هطَْرتزیي اس 
  .است



:هشیتْبی پست الکتزًٍیک 

سزعت ارسال ٍ دریافت ًاهِ ّا ٍ پیام ّا
  دستیاتی تِ اطالعات ٍ هٌاتع گًَاگَى علوی در

ایٌتزًت اس طزیق پست الکتزًٍیکی
ارتثاط غیز ّوشهاى تیي افزاد
ّشیٌِ ًسثتا کن



 

ایجبد پست الکتزًٍیک

https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https://mail.google.com/mail/?tab=wm&ltmpl=default



