
زبالهگردیدروب
در دنیای امروز،

یافتن یک قطره اطالعات مفید،
در میان دریایی از اطالعات مفید و غیرمفید

یک مهارت ضروری است



اینروزها،
حجمتولیداطالعات،

بیشاز
.توانمصرفماست

:ومیتوانگفت
عرضهاطالعات

بیشتراز
.تقاضایآناست



تکنولوژی دیجیتال،
هزینه نشر و بازنشر مطالب را

بسیار کاهش داده
.و به صفر نزدیک کرده است

در این شرایط،
بخش قابل توجهی از آنچه می یابیم،

.نیستدقیقو اصیلومفید



جو هم،می توانید حدس بزنید که گوگل و سایر موتورهای جست
.از این اوضاع راضی نیستند

درآمد آنها،
در پیدا کردن بهترین پاسخ

.برای مخاطبانشان است

اما گاهی اوقات، تشخیص گزینه مناسب،
.همچنانکه برای ما دشوار است،  برای آنها هم سخت است



توا،طبیعتاًعرضهکنندگانمحتوا،درارائهمح
منافعکسبوکارخودرا،
.دراولویتقرارمیدهند

.اینکار،قطعاًمشروعومنطقیاست
...امایکسوالبزرگوجوددارد



ده،دراینانبارکاهیکهازاطالعاتتکراریوغیرمفیدایجادش
چگونهبایدسوزنیراکهنیازداریم،بیابیم؟



،اگرچهجستجودروب،مهارتیپیچیدهودارایظرایفزیاداست

اماحتیتغییرچندعادتسادههم،
!کندمیتواندبهپیداشدنسوزنموردنظرمان،دراینانبارکاه،کمک



جستجویعبارتهایطوالنیمفیدتراست

.بلی می کنیمتنعبارتجستجویخوداکثر ما در افزودن کلمات به . لطفاً نگویید بدیهی است•

.ترا به همراه خواهد داشکاملتر، جوابیکلیترگاهی اوقات هم فکر می کنیم سوال •

!از دُم دراز سواالت خود نترسیم



جستجویعبارتهایطوالنیمفیدتراست
سواالتعمومی،

.مارابهمحتوایعمومیمیرسانند
.تمحتوایعمومی،الزاماًدروازهایبهمطالبکاملوتخصصینیس

بلکهگاهی،
.تصرفاًابزاریبرایجلبمخاطبدریکسایتپرترافیکاس



جستجویعبارتهایطوالنیمفیدتراست



هاید؟آیامطمئنهستیدکهترتیبرادرستانتخابکرد
ترکیهکودتارا در وب جستجو کنید و یک بار کودتاترکیهیک بار 

کدام بیشتر برایتان مهم است؟. گزینه های پیشنهادی یکسان نخواهند بود
!کودتایی که در ترکیه شده یا ترکیه ای که در آن کودتا شده

ترتیب لکمات
!مهم است



کنیدازحروفاضافهوربطوکلماتکماهمیتاستفادهن

.استفاده نکنیدتاو ازو موردو درپیشنهاد متمم این است که از حروفی مانند 
.موتورهای جستجو این کلمات را جدی می گیرند و فکر می کنند برای شما مهم هستند
.نبینیدممکن است بعضی صفحات ارزشمند را به سادگی از دست بدهید و در فهرست نتایج



استفادهکنید”“اگردقیقاًمیدانیدچهمیخواهید،از

هوقتی از کوتیشن استفاده نمی کنید، عمالً  به موتور جستجو می گویید ک
.صرفاً بودن این کلمات در متن مهم است

.داریداما وقتی کوتیشن استفاده می کنید، یعنی دقیقاً همین ترتیب را مد نظر



:درمتممهم
استفادهکنید”“اگردقیقاًمیدانیدچهمیخواهید،از



یکابزارخوباستallintitleگاهیاوقات
وقتی برای گوگل، چند کلمه را می نویسید،

.پاریدهمین که آن کلمات در متن باشند کافی است و انتخاب مطالب را به گوگل می س

به گوگل بگویید که همه ی این کلمات،:allintitleگاهی اوقات، می توانید با استفاده از 
.باید حتماً در تیتر مطلب مورد نظر شما باشند



Search
Operators

که در صفحه قبل مورد اشاره قرار گرفت،allintitleبه 
.اپراتور سرچ می گویند

googleاگر در مورد  search operators،جستجو کنید
.تعداد بسیار زیادی اپراتورهای دیگر را هم خواهید دید

.موتورهای جستجوی دیگر هم، اپراتورهای مخصوص خود را دارند



Site:
اگر دنبال مطلب خاصی 
می گردید،!(  مثالً متمم یا روزنوشته)در یک سایت مشخص 

.به گوگل بگویید که فقط در آن سایت بگردد:siteمی توانید با اپراتور 
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سرویس های زیادی در دنیا وجود دارند که 
با اتکا به موتورهای جستجوی معروف مانند گوگل و یاهو و بینگ و یا به صورت مستقل، 

.خدمات دلخواه تان را به شما ارائه می دهند
، برای پیدا کردن عکس هایی که الیسنس باز داشته باشندمتمممثالً  ما در 

.می رویمCreativecommonsو مشکل کپی رایت نداشته باشند، به سراغ ابزار کمکی 



ستجستجودراینترنت،یکمهارتپیچیدهاماضروریا

انتخاب کلمات کلیدی 
مناسب

درک نتایج جستجو
محدود کردن

دامنه جستجو

تعیین فرمت

مناسب اطالعات

ارزیابی

اعتبار محتوا



یژه،قصدداردبهتدریجدرالبهالیپیاماختصاصیکاربرانومتمم
.ندآموزشهایتکمیلیمربوطبهجستجودرفضایمجازیراارائهک

هستید،کاربرویژهمتمماگر
(زبالهگردیدیجیتال)لطفاًبامراجعهبهخبرمعرفیاینگاهنامه

درزیرآنمطلب،عالمتبگذارید
وبهمتمماعالمکنیدکهاینمبحث،
درحوزهیعالقمندیشماقراردارد،

.شودتاسلسلهیبحثهایاینموضوع،دربرنامهآموزشیشماگنجانده

http://motamem.org/
http://motamem.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87/
http://motamem.org/%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac/

