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 124 ... (JCR) یپژوهش یعلم اتینشر یاستناد یها گزارش خدمات. 0-12-2-5

 124 ................................................. کشور یعلم مجامع بانک. 0-12-2-0

 124 .................................................. یپژوهش یها طرح بانک. 0-12-2-4

 124 ................................................................ خدمات ریسا. 0-12-2-2

 122 ........................................................... یانسان علوم جامع پرتال. 0-12-3

 123 .............................................................. تهران دانشگاه مقاالت. 0-12-7

 123 .................................................................................. کایاِلرن. 0-12-3

 127 ........................................ (ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم ). 0-12-2

 127 .................................. یفناور و علوم یرسان اطالع یا منطقه مرکز. 0-12-13

 123 .............................................................. یفارس مقاالت بانک. 0-12-11

 123 ............................................................. انیرانیا مقاالت گاهیپا. 0-12-15

 122 ....................................................................... ریمد مقاالت. 0-12-10

 122 ....................................................... یآ اس یآ مقاالت دانلود. 0-12-14

 133 ..................................................................... ها گاه وب ریسا. 0-12-12

 133 .............................. یسیانگل زبان به یاقتصاد مقاالت یاطالعات یها گاهیپا. 0-13

 RePEc ............................................................ 133 یاطالعات گاهیپا. 0-13-1
 131 ......................................................... یاقتصاد یها هینظر هینشر. 0-13-5

 131 ............................................................. ابسکو اطالعات گاهیپا. 0-13-0

 131 ......................................................................... اُسِوِگو گاهیپا. 0-13-4

 135 ............................................................................ بیا گاهیپا. 0-13-2

 135 ....................................................................... یاکونوم گاهیپا. 0-13-3

 135 .......................................................................... دوآج گاهیپا. 0-13-7

 135 ....................................................................... پِریپِ اکون گاهیپا. 0-13-3

 130 .......................................................... تیل اکون یاطالعات گاهیپا. 0-13-2

 134 ............................................ یعلم یفضا در جستجو یموتورها یمعرف. 0-17

 134 .................................................... یعموم یجستجو یموتورها. 0-17-1

 134 .................................. شنیاجوک کیس یآ یجستجو موتور. 0-17-1-1



01  کاوش در منابع اقتصادی اینترنت 

 134 .............................................. کیس رِف یجستجو موتور. 0-17-1-5

 134 .................................. یس آر ال رچوالیو یجستجو موتور. 0-17-1-0

 134 .................................... ندکسیا کیآکادم یجستجو موتور. 0-17-1-4

 132 .............................................. بابِل وندیپ یجستجو موتور. 0-17-1-2

 132 ..................................................... ینترنتیا یعموم یها کتابخانه. 0-17-5

 132 ..................................................................... نینفورمیا. 0-17-5-1

 132 .............................................. سِرچ کیآکادم کروسافتیم. 0-17-5-5

 132 ................................................................تیکُرِلِ گوگل. 0-17-5-0

 133 .................................................................... آلفا وُلفرام. 0-17-5-4

 133 .................................................... یگانیبا و ها داده گاهیپا. 0-17-5-2

 133 .............................................................. کنگره کتابخانه. 0-17-5-3

 133 ................................................................. هوب ویآرش. 0-17-5-7

 133 ................................................................... یمل ویآرش. 0-17-5-3

 133 .........................................................یکیالکترون یگانیبا. 0-17-5-2

 133 ................................................................... ونتیآرچ. 0-17-5-13

 137 ....................................................... ناسا یخیتار ویآرش. 0-17-5-11

 137 ................................................. یکشاورز یمل کتابخانه. 0-17-5-15

 137 ................................................... انیسون تیاسم مؤسسه. 0-17-5-10

 137 ............................................................ ایتانیبر  کتابخانه. 0-17-5-14

 137 .............................................. ایس یجهان یاطالعات مرکز. 0-17-5-12

 137 ....................................................... مجالت و کتاب یجستجو. 0-17-0

 133 ..................................................................... کات ورد. 0-17-0-1

 133 ............................................................گوگل یها کتاب. 0-17-0-5

 133 ................................................................... روسیاسک. 0-17-0-0

 133 ............................................................ سرچیر میب یها. 0-17-0-4

 133 .................................................................. باز کتابخانه. 0-17-0-2

 133 ....................................... موتور جستجوی آنالین نشریات .0-17-0-3
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 133 ............................................................. گوگل اسکوالر. 0-17-0-7

 132 ........................................................... ترنشنالیا نیوالیب. 0-17-0-3

 132 ....................................... آزاد یدسترس با مجالت مجموعه. 0-17-0-2

 132 ............................ یاجتماع علوم و یشناس جامعه حوزه در جستجو. 0-17-4

 132 .......................................... یاجتماع علوم قاتیتحق شبکه. 0-17-4-1

 132 ................................................................... نیل کیپسا. 0-17-4-5

 132 ............................................................... تیسا ویسوس. 0-17-4-0

 173 ................................................................. وب ویسوس. 0-17-4-4

 173 .............................................. یشناس انسان یها داده گاهیپا. 0-17-4-4

 173 ............................................. تجارت و اقتصاد حوزه در جستجو. 0-17-2

 173 ......................................................................... بابز یپ. 0-17-2-1

 173 ............................................ کار خچهیتار یمجاز کتابخانه. 0-17-2-5

 173 .................................................................... تیل اکون. 0-17-2-0

 171 ................................................ اقتصاد در یقیتحق مقاالت. 0-17-2-4

 171 ......................................................... ها شرکت اطالعات. 0-17-2-2

 171 .................................................................... کسینومیا. 0-17-2-3

 171 ............................................................... استاکس یلید. 0-17-2-7

 171 ................................................................... سرچ ادگار. 0-17-2-3

 175 ................................................................................................... یبند جمع

 
 170 ........................................ یمجاز یفضا در اقتصاد یتخصص منابع :چهارم فصل

 170 ......................................................................................................... مقدمه

 170 ................................................ اقتصاد حوزه در یآموزش و یعموم منابع. 4-1

 170 .................................................................. جهان اقتصاد انجمن. 4-1-1

 174 ................................................................. کایآمر اقتصاد انجمن. 4-1-5

 172 ................................................................... نیالآن کسیاکونوم. 4-1-0

 172 ................................................................. اقتصاد نوبل برندگان. 4-1-4  
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 173 ................................................................. امروز جهان شناخت. 4-1-2

 173 .............................................. یاقتصاد یها شهیاند خیتار و یشناس روش .4-5

 173 .......................................... اروپا یاقتصاد یها شهیاند خیتار جامعه. 4-5-1

 173 ........................................................................ یاقتصاد خیتار. 4-5-5

 177 .................................................. آکسفورد: اقتصاد خیتار نامه دانش .4-5-0

 173 ............................................................................... سمیتالیکاپ. 4-5-4

 173 ......................................................... یرفتار و یینهادگرا صاداقت. 4-5-2

 172 ............................................................................ تیاسم آدام. 4-5-3

 133 .................................................... کیها یها شهیاند یبررس مرکز. 4-5-7

 133 ............................................................ مارشال آلفرد یها شهیاند. 4-5-3

 133 ................................................................ ایکتوریو دوره اقتصاد. 4-5-2

 131 ........................................... ها وندیپ و ریتصاو: اقتصاد علم یگالر. 4-5-13

 131 ........................................ آزاد بازار حوزه در برجسته اقتصاددانان. 4-5-11

 131 ......... (سکویسانفرانس زرویر فدرال بانک) اقتصاد آموزش یعموم منابع. 4-5-15

 131 .................................................................... پُست تاید. 4-5-15-1

 135 ........................................................................... پیا. 4-5-15-5

 135 ................................................. یشخص یمال درس طرح. 4-5-15-0

 135 ........................................................ کایآمر ارز شگاهینما .4-5-15-4

 130 ..................................................................................... خرد اقتصاد. 4-0

 130 ....................................................................... اطالعات اقتصاد. 4-0-1

 130 ..................................................... خرد اعتبارات یمجاز کتابخانه. 4-0-5

 130 ................................ آن یکاربرد مطالعات و یعموم تعادل یها مدل. 4-0-0

 134 ................................................................................... ها یباز هینظر. 4-4

 134 ................................................... (نیال آن) برخط ا ها یباز هینظر. 4-4-1

 134 ........................................................ ها یباز هینظر یمجاز شبکه. 4-4-5

 132 .................................................................... 131 ها یباز هینظر. 4-4-0

 132 ..................................................... یمقدمات ییآشنا: ها یباز هینظر. 4-4-4
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 132 .................................................................. ها یباز هینظر جامعه. 4-4-2

 132 ....................................................................... بازار و یزن چانه. 4-4-3

 132 .... (CITG) آن یکاربردها و ها یباز هینظر حوزه در یدانشگاه نیب مرکز. 4-4-7

 133 ............................................................................... اطالعات اقتصاد. 4-2

 133 ....................................................................... اطالعات اقتصاد. 4-2-1

 133 ..................................................... (انیوار هال) اطالعات اقتصاد. 4-2-5

 137 .................................................................. یپول اقتصاد و کالن اقتصاد. 4-3

 137 ......................................... اقتصاد یزمان یها یسر در ها تقارن عدم. 4-3-1

 137 .............................................................. ها متیق کاهش و تورم. 4-3-5

 تعاادل ) DGE یها مدل خاص طور به: یتجار یها چرخه و یکم کالن اقتصاد. 4-3-0
 137 ................................................................................. (ایپو یعموم

 133 ..................................................................... کیپالست با دیخر. 4-3-4

 133 .................................................................... کالن اقتصاد یمبان. 4-3-2

 133 ................................................................................ یبانکدار و پول. 4-7

 133 .................................................. تاکنون باستان زمان از پول خیتار. 4-7-1

 132 ................................................................... یمرکز بانک  گاهیپا. 4-7-5

 132 ................................................................................ الملل نیب اقتصاد. 4-3

 132 ........................................................ ارز حوزه در یقاتیتحق منابع. 4-3-1

 132 ........................ ها آن روند یبررس و یصنعت یکشورها یجار حساب. 4-3-5

 حقاوق  حاوزه  در یکا یالکترون اطالعاات  ساتم یس) الملال  نیبا  اقتصاد حقوق. 4-3-0
 123 ..................................................................................... (الملل نیب

 123 ......................................... اروپا حوزه در یقاتیتحق مقاالت یگانیبا. 4-3-4

 125 .................................. اروپا یکشورها ادغام و یساز کپارچهی خیتار. 4-3-2

 120 ............................................................... الملل نیب اقتصاد شبکه. 4-3-3

 124 .................................................. یجهان تجارت یها پروژه لیتحل. 4-3-7

 124 ..................................................................... توریمان یا یج آر. 4-3-3

 124 ..................................................................................... یمال اقتصاد. 4-2
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 123 ........................................................... تهران بهادار اوراق سبور. 4-2-1

 123 ............................................ تهران بورس یفناور تیریمد شرکت. 4-2-5

 123 ............................................................... رانیا فرابورس شرکت. 4-2-0

 127 ............................................................................ بورس تاالر. 4-2-4

 127 ........................................................... رانیا بورس یمجاز رتاال. 4-2-2

 127 ....................................... یالملل نیب یمال ینهادها یقاتیتحق گاه وب. 4-2-3

 123 ........................................................یمال توسعه حوزه در یمنابع. 4-2-7

 123 ........................................ یپول علوم حوزه در یمال هوشمند شبکه. 4-2-3

 122 .......................................................................... سکیر یایدن. 4-2-2

 122 .................................................. یبازرگان اقتصاد و یصنعت یها سازمان. 4-13

 122 ......................... ها رساختیز یگذار قانون حوزه در دانش مجموعه. 4-13-1

 122 ................................................. صنعت حوزه در یاطالعات منابع. 4-13-5

 533 ....................................... نترنتیا اقتصاد و یگذار متیق مطالعات. 4-13-0

 533 .................... روتگرز دانشگاه یبازرگان کتابخانه در جستجو یراهنما. 4-13-4

 533 .............................................. رشد و فنّاورانه راتییتغ ،یاقتصاد توسعه. 4-11

 533 ................................................................. یاقتصاد رشد منابع. 4-11-1

 533 .................................................... (یجهان بانک) آموزش اقتصاد. 4-11-5

 531 .................................................................... یمال توسعه منابع. 4-11-0

 531 ........................................................... یاجتماع هیسرما دروازه. 4-11-4

 531 ..................................................................... یاقتصاد توسعه. 4-11-2

 531 .......................................................... یعیطب منابع و یکشاورز اقتصاد. 4-15

 531 .......................................................................... یاگر ا وب. 4-15-1

 535 ..................................... یکشاورز بازار اطالعات یمجاز ابخانهکت. 4-15-5

 535 ............................................ یکاربرد و یکشاورز اقتصاد انجمن. 4-15-0

 535 ......................... (یعیطب منابع و مزرعه غذا، حوزه در) انتخاب مجله. 4-15-4

 530 ..................................................... سبز یحسابدار یشناس کتاب. 4-15-2

 530 ............................ یکاربرد یعموم تعادل و یمحاسبات اقتصاد یها گاه وب. 4-10
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 530 ...................................................... یمحاسبات اقتصاد یساز مدل. 4-10-1

 530 ........................................................ ریپذمحاسبه یعموم تعادل. 4-10-5

 534 ....................................... (اکومُد) یجهان اقتصاد یساز مدل شبکه. 4-10-0

 534 ................................................................................... مزیگِ. 4-10-4

 534 ........................................................... یمحاسبات اقتصاد جامعه. 4-10-2

 532 .............................................. یاضیر و یکم یها روش و یسنج اقتصاد. 4-14

 532 ..................................................... آن یها وندیپ و یسنج اقتصاد. 4-14-1

 533 .................................................. ها وندیپ: یاقتصادسنج قاتیتحق. 4-14-5

 537 ................................................................ یاقتصادسنج جامعه. 4-14-0

 537 ............................................................... ییفضا یسنج اقتصاد. 4-14-4

 533 .......................................................... یمال یسنج اقتصاد جامعه. 4-14-2

 533 ........................................................... یمال یاقتصادسنج مجله. 4-14-3

 533 .................................................... جیکمبر دانشگاه یسنج اقتصاد. 4-14-7

 533 .................................................... وکار کسب حوزه در ینیب شیپ. 4-14-3

 532 ...................................................... یمحاسبات اقتصاد یساز مدل. 4-14-2

 532 .................................................. نترنتیا در یسنج اقتصاد منابع. 4-14-13

 532 ...................................................(یآمار خدمات) سرو استات. 4-14-11

 532 ................................................................ اقتصاد آموزش یها گاه وب. 4-12

 513 ............................................................. اقتصاد آموزش یشورا. 4-12-1

 513 .......................................................... اقتصاد آموزش یها وندیپ. 4-12-5

 511 ................................................................. اقتصاد آموزش ادیبن. 4-12-0

 511 .............................................................................. کشا  بو. 4-12-4

 511 ................................................... اقتصاد آموزش یمجاز صفحه. 4-12-2

 515 ............................................ وکار کسب و اقتصاد آموزش انجمن. 4-12-3

 515 ........................................ (EconDesk) آلمان اقتصاد یمل کتابخانه. 4-12-7

 515 ......................... یدرس یها کالس در یباز قیطر از اقتصاد آموزش. 4-12-3

 510 ........................................................ فدرال بودجه یمل ساز هیشب. 4-12-2
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 510 ............................................... دانشگاه در اقتصاد آموزش منابع. 4-12-13

 510 ............................ اقتصاد یمبان و اتیکل آموزش نهیزم در یتجارب. 4-12-11

 510 ............................................. کنند یم یباز اقتصاددانان که یباز. 4-12-15

 510 ............................................................................... مُبالب. 4-12-10

 514  یمعنو تیمالک و دور راه از آموزش ر،یتکث حق آموزش نهیزم در یبعمنا. 4-12-14

 514 ............................................................ ریتکث حق مجوز مرکز. 4-12-12

 514 ........................................................................ اِجو کسانیا. 4-12-13

 514 ...... شما یها دوره  رسانه در ریتکث حق از استفاده در یتعامل ییراهنما. 4-12-17

 Black board .......................................................... 512 اهیس تخته. 4-12-13

 512 ................................................................................. مودل. 4-12-12

 512 ................................................................................ یساک. 4-12-53

 512 ...................................................................... سنترال کالس. 4-12-51

 513 .................................. اقتصاد گانیرا و( نیال آن) برخط یها دوره. 4-12-55

 513 ................................................................................ نالوپ. 4-12-50

 513 ..................... یاقتصاد قاتیتحق یبرا( نیال آن) برخط اصطالحات. 4-12-54

 513 ............................................................... اِبات در اقتصاد علم. 4-12-52

 513 .......................................................................... وُرد آموس. 4-12-53

 517 ................................................................................. زئِدیب .4-12-57

 517 .................................................................. سینتیسا سمالید. 4-12-53

 513 ............................. (کایآمر اقتصاد انجمن) یکارشناس دوره اقتصاد. 4-12-52

 513 ................................................................. امروز یایدن درک. 4-12-03

 513 ........................................ یدانشگاه انسجام و یکپارچگی مرکز. 4-12-01

 513 ........................................................ یادب سرقت منبع گاه وب. 4-12-05

 512 ........................................................... یعلم سرقت ییشناسا. 4-12-00

 512 ............................................................................ اِکون ایآپل. 4-12-04

 512 ......................................................................... ریمات رکید. 4-12-02

 512 ............................................................... مسیم کسیاکونوم. 4-12-03
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 553 .................................... اقتصاد علم آموزش یبرا بزرگ ییها دهیا. 4-12-07

 Music for Econ ................................................ 553 اقتصاد یآواها. 4-12-03

4-12-02 .MV=PQ 553 ..................................... اقتصاد انیدانشجو یبرا یمنبع 

 553 ................................................................ یس یب ان آموزش. 4-12-43

 553 ........................................................ دهنده آموزش اقتصاددانان. 4-12-41

 553 ......................................................................... پورت اکون. 4-12-45

 551 ................................................................ یاقتصاد یها یباز. 4-12-40

 551 ................................................................................. یانرژ اقتصاد. 4-13

 551 ........................................ رانیا یانرژ یالملل نیب مطالعات مؤسسه. 4-13-1

 555 ......................................................... رانیا یانرژ اقتصاد انجمن. 4-13-5

 550 ................................................... یانرژ اقتصاد یالملل نیب مجمع. 4-13-0

 550 ....................................................... ایتانیبر یانرژ اقتصاد انجمن. 4-13-4

 550 ......................................................... ژاپن یانرژ اقتصاد انجمن. 4-13-2

 550 .......................................................کایآمر یانرژ اقتصاد انجمن. 4-13-3

 550 ............................................................................... سالمت اقتصاد. 4-17

 554 ............................................. رانیا بهداشت اقتصاد یعلم انجمن. 4-17-1

 554 .............. (اصفهان دانشگاه) سالمت اقتصاد و تیریمد قاتیتحق مرکز. 4-17-5

 552 .......................................................................سالمت اقتصاد. 4-17-0

 552 ............................................................ سالمت حوزه یها داده. 4-17-4

 552 ............................دیکن مراجعه دیبا که ییها گاه وب: سالمت اقتصاد. 4-17-2

 553 .............................................................................. اقتصاد و حقوق. 4-13

 553 ................................................... کایآمر اقتصاد و حقوق انجمن. 4-13-1

 553 .................................................. اقتصاد و حقوق مطالعات مرکز. 4-13-5

 557 ........................................................... اقتصاد و حقوق: ندلویفا. 4-13-0

 557 .............................................................................. خرد یمال نیتأم. 4-12

 553 ................................................. خرد یمال نیتأم یمجاز کتابخانه. 4-12-1

 CGAP .................................................. 553 خرد یمال نیتأم دروازه. 4-12-5
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 553 ........................................................... اروپا در خرد یمال نیتأم. 4-12-0

 MFO .............................................. 553 خرد یمال نیتأم یها فرصت. 4-12-4

 552 ....................................................... رانیا خُرد یمال نیتأم مرکز. 4-12-2

 552 ............................................... خرد یمال نیتأم یها گاه وب ریسا. 4-12-3

 552 ................................................................................یاسالم اقتصاد. 4-53
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 مقدمه
 رشد و توسعه در را توجهی قابل تأثیرات  اخیر، دهه چند در مجازی فضای گیر چشم گسترش

 فکر، انتقال برای محلی به مجازی فضای هامروز .است کرده ایجاد پژوهشی و علمی های حوزه
 فرد منحصربه های ویژگی .است شده تبدیل درآمد کسب برای منبعی به نیز و اتارتباط برقراری
 هزینه کم ،آن بودن تأثیرگذار ،مجازی فضای از استفاده گستره بودن باال قبیل از مجازی فضای

 از بسیاری که است شده سبب سریع و آسان دسترسی و اطالعات انتقال باالی سرعت ودن،ب
 گذاشتن اشتراک به برای محیط این از دهند ترجیح ها دولت و ها سازمان ها، نهاد اشخاص،
 .نماید استفاده اهدافشان به رسیدن و ها برنامه پیگیری نیز و اطالعات

 های جنبه از پژوهشی، و علمی اهداف جهت در مجازی فضای محیط از گیری بهره 
 است شده سبب موضوع همین و است داشته تأثیر نیز دانش رشد و علم تولید روند در مختلفی

 را دانشجویان و پژوهشگران و گیرد قرار مجازی فضای تأثیر تحت پژوهش و آموزش سبک که
 تبیین طور این را علت بتوان شاید .سازد مواجه آموزش و پژوهش تحقیق، از جدیدی شیوه با

 تیاساع از کمتر در افراد پژوهشی و علمی دستاوردهای است شده سبب مجازی فضای که کرد
 ها پژوهشگاه و ها دانشگاه از بسیاری .آید فراهم دیگران استفاده مکانا و شود پخش دنیا تمام در

 دهند، می قرار دیگران اختیار در مجازی فضای طریق از را خود تحقیقاتی و علمی دستاوردهای
 آموزش های شیوه و ها برنامه پژوهشی، و علمی های فعالیت معرفی ضمن ها دانشکده از بسیاری

 منابع از بسیاری .گذارند می اشتراک به دیگران با مجازی فضای طریق از را خود پژوهش و
 منتشر مجازی فضای طریق از را ها پیشامد و اخبار آخرین دهند می ترجیح علمی و خبری
 مجازی فضای که فناوری و علم حوزه در مهم خدمات از است کوچکی بخش ها این .نمایند
 و آموزش حوزه در عظیمی تحوالت و ها دگرگونی سبب امر همین .است شده آنها ارائه متکفل

 برای که است داده رخ ای گونه به ها دگرگونی و تحوالت این کلی طور به .است شده پژوهش
 کار تصور شاید و است رفته باال بسیار مجازی فضای به نیاز علمی ساحت در رشد و تعالی
 غیرممکن شاید و فرسا طاقت و سخت مجازی فضای از استفاده بدون دقیق پژوهشی و علمی
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 گیری بهره ضرورت و است داده نشان را خود علوم های حوزه از بسیاری در موضوع این .باشد
 .است داده نشان ازپیش یشب را مجازی فضای از

 از بسیاری زیربنای و اجتماعی علوم های ساحت ینتر مهم از یکی اقتصاد دانش ازآنجاکه
 دانش از حوزه این به مجازی فضای در دنیا علمی منابع از مهمی بخش است، دیگر علوم

 دهند می ترجیح اقتصاد، تحقیقاتی و آموزشی مراکز از بسیاری امروز .است شده داده اختصاص
 .نمایند استفاده مجازی فضای از آموزشی و پژوهشی خدمات ارائه نیز و مخاطبان با ارتباط برای

 ائهار برای است، مربوط دنیا اقتصاد کل به فعالیتشان گستره که اقتصادی یالملل بین یها سازمان
 از گیری بهره جز ای چاره آن امثال و آمارها ها، پروژه تحقیقات، شامل پژوهشی و علمی خدمات
 های نامه پایان  حتی و آموزشی متون مقاالت، ها، کتاب از بسیاری متن .ندارند مجازی فضای

 های دانشکده از بسیاری .شود می منتشر مجازی فضای طریق از اقتصاد حوزه در دانشگاهی
 مجازی فضای طریق از را مخاطبان نیاز مورد خدمات اقتصادی های پژوهشکده نیز و دنیا اقتصاد

 از را خود آمارهای اقتصادی مؤسسات و نهادها سایر و بهابازارها آماری، مراکز .کنند می ارائه
 آموزشی، های کالس ها، سخنرانی جدیدترین فیلم .کنند می منتشر مجازی فضای طریق

 خدماتی و شود می منتشر مجازی فضای طریق از ها یشیاند هم و ها همایش مهم، رویدادهای
 تا داده هم دست به دست ها این همه .گنجد نمی مختصر این در ها آن شمارش که زیادی بسیار

  دانشجویان، محققان، از بسیاری و یابد افزایش ازپیش یشب مجازی فضای از گیری بهره اهمیت
 .ندانند مجازی فضای از نیاز بی را خود اقتصاد، حوزه پژوهشگران و اساتید

 فضای در موجود اطالعات گستره که است این کرد اشاره باید اینجا در که ای نکته اما
 از بیش .ندارد وجود دلخواه اطالعات به دستیابی مکان ا راحتی به که است زیاد قدری به مجازی

 بیش به آن در موجود های داده حجم و است شدهبایگانی  اینترنت فضای در صفحه میلیارد 123
 این در توان می چطور که است این اساسی و مهم سؤال حال .رسد می ترابایتهزار  13 از

 نیاز مورد اطالعات که دارد وجود راهکاری آیا ؟یافت دست دلخواه اطالعات به وسیع، گستره
 معرفی با دارد سعی و است سؤاالت این به دادن پاسخ دنبال به کتاب این کرد؟ پیدا راحتی به را

 اساتید پژوهشگران، دسترسی مکان ا اینترنت، اقتصادی منابع از گیری بهره های راهکار و ها شیوه
 .آورد فراهم را اقتصاد دانشجویان و

 .است حوزه این در کافی دانش و ها مهارت مستلزم اینترنت محیط در کاوش کلی، طور به
 مورد 0 به یمتوان می برشماریم، را موفق اینترنتی کاوش یک یها مؤلفه بخواهیم اگر کلی طور به
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 نماییم: اشاره
o قدرتمند جستجوگر موتورهای از استفاده 

o مناسب کلیدی واژگان داشتن اختیار در 

o نیاز مورد اطالعاتی های پایگاه شناسایی 

 یرگذارتأث و مهم بسیار ندتوان می و دارند را خود خاص اهمیت ،مؤلفه 0 این از یک هر
 جستجوگر موتورهای از استفاده دارد، بسزایی تأثیر پژوهش فرآیند در که مؤلفه اولین .باشند
 موتورهای از استفاده که است شده سبب تخصصی، های پژوهش فرآیند  پیچیدگی .است

 اول وهله در رو همین از ،باشد داشته آموزش به نیاز و است شده فن یک به تبدیل جستجو
 فصل .یریمفرابگ را جستجو موتورهای از استفاده های روش با اجمالی آشنایی که است الزم
 در اقتصادی منابع از استفاده و جستجو مسئله اما ؛است مسئله همین دار عهده کتاب این از اول

 سازوکار کسی اگر حتی .شود مین ختم جستجوگر موتورهای از بهینه استفاده به صرفاً اینترنت
 به دستیابی مکان ا هم باز  دالیلی، به بنا باشد، فراگرفته یخوب به را جستجو یموتورها از استفاده

 استفاده توانایی کسی اگر ؛ برای مثال،داشت نخواهد را خود نیاز مورد و تخصصی اطالعات
 اطالعات به نکند، استفاده مناسبی کلیدی واژگان اما باشد، داشته را جستجوگر موتورهای از

 از هرکدام که تخصصی جستجوهای درخصوصاً م .یافت نخواهد دست خود نیاز مورد
 به کتاب از دوم فصل در لذا .دارند را خود به مخصوص کلیدی واژگان علوم های حوزه

 بخش دو دارای فصل این .پرداخت خواهیم کلیدی واژگان به دسترسی های شیوه معرفی
 خواهیم عمومی صورت به کلیدی واژگان به دسترسی های شیوه به آن اول بخش در که است

 ؛کرد خواهیم اشاره اقتصادی کلیدی واژگان به دستیابی های شیوه به دوم بخش در و پرداخت
 کلیدی واژگان و جستجوگر موتورهای یعنی موضوع دو این به هم زبا پژوهش فرآیند اما

 استفاده توانایی حال یندرع و باشد داشته مناسب کلیدی واژگان فردی اگر حتی .شود مین ختم
 باشد، نداشته اختیار در مناسبی اطالعاتی های پایگاه اما باشد، داشته جستجوگر موتورهای از
 دنبال به که کنید تصور را فردی ؛ برای مثال،شود می مواجه مشکالتی با مواقع از بسیاری در

 اعتبار دتوان می ،اینترنت در نیاز مورد های داده یافتن صرف آیا .است اقتصادی معتبر های داده
 از باید اقتصادی های داده ؛ زیرابود خواهد منفی پاسخ حتماً کند؟ تضمین را او های داده

 اینکه مخصوصاً .باشد معتبر دتوان مین اینترنت در ای یافته هر و شود استخراج معتبر های پایگاه
 این از چهارم و سوم فصل لذا .است دروغین یا و اشتباه مجازی فضای در مطالب از بخشی
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 منابع سوم فصل .پردازد می اقتصاد حوزه در معتبر اطالعاتی منابع و ها پایگاه معرفی به کتاب
 که شوند می معرفی منابعی فصل این در واقع در .کند می بیان یلتفص به را اقتصادی عمومی

 جای خود درون را متعددی موضوعات و اند پرداخته اقتصاد حوزه به عمومی صورت به
 را منابعی و پرداخت خواهیم اقتصاد تخصصی های حوزه به چهارم فصل در اما ؛اند داده

 خرد، اقتصاد مانند اقتصاد های حوزه از یکی به تخصصی صورت به که کرد خواهیم معرفی
 دهد می نشان ها ینا همه .پردازد می آن امثال و اسالمی اقتصاد عمومی، بخش سنجی، کالن،

 و مهم مؤلفه 0 این از هرکدام توأم داشتن اختیار در موفق، اینترنتی جستجوی یک در که
 ضریب با پژوهشگر کرد ادعا توان می که است اه مؤلفه این اساس بر .است یرناپذ اجتناب
 .یافت خواهد دست دارد، احتیاج که اطالعاتی به باال اطمینان

 این در که 1ها گاه وب از برخی آدرس که است این کرد اشاره باید پایان در که ای نکته
 وارد ازآنجاکه .است شده اشاره ها آن به ناچار به و است طوالنی بسیار است، شده معرفی کتاب
 یها گاه وب نام که یما کرده سعی باشد، همراه سختی با است ممکن ها آدرس این کردن

 و ها گاه وب این انگلیسی های نام از استفاده با .نماییم مطرح زیرنویس صورت به را زبان یسیانگل
 .کرد خواهد منتقل گاه وب آن به یعاًسر جستجوگر، موتورهای از یکی در ها نام این کردن وارد

 است آن از حاکی مجازی فضای اریخت که است این کرد اشاره آن به باید که دیگری  نکته
 و شود می ایجاد جدید های گاه وب از بسیاری روز هر و است گسترده بسیار آن تغییرات که

 کتاب این در که هایی پایگاه است طبیعی .شود می متوقف مختلفی لیدال به ها گاه وب از بسیاری
 .آید می الزم کتاب این متناوب یروزرسان به و نیستند مستثنی قاعده این از  اند، شده معرفی

 برای است راهنمایی حاضر مجموعه که است ضروری نکته این به اشاره ،مقدمه پایان در
 های پژوهش و تحقیقات آموزش، یندافر تکمیل برای مجازی فضای از دارند تمایل که کسانی

 یک کتاب این اما ؛دهند تعمیم جهان سراسر به را خود علمی ارتباطات و نمایند استفاده خود
 های فعالیت گسترش برای مجازی فضای باالی بسیار ظرفیت آن و شود می متذکر ما به را نکته

 و است گرفته قرار استفاده مورد دنیا کشورهای از بسیاری در که است پژوهشی و آموزشی
 است امید .باشد زبان یفارس پژوهشگران و محققان برای الگویی ،سازی یبوم نوعی با دتوان می

 .باشد راهگشا مخاطبانش برای بتواند حاضر مجموعه

                                                
1. URL 



 
 

 اول: فصل
 ها آن سازوکار و جستجوگر موتورهای با آشنایی

 مقدمه

 موتورهاای  کارآماد  و صاحیح  کاارگیری  به ،موفق اینترنتی جستجوی یک فرآیند از مؤلفه اولین
 راحتای  باه  کاه  است زیاد قدری به مجازی فضای در موجود اطالعات گستره .است جستجوگر

 اینترنات  فضاای  در صفحه میلیارد 123 از بیش .ندارد وجود دلخواه اطالعات به دستیابی مکان ا
 حاال  .رساد  مای  ترابایتهزار  13 از بیش به آن در موجود های داده حجم و است شدهبایگانی 

 دلخاواه  اطالعاات  باه  وسایع،  گساتره  این در توان می چطور که است این اساسی و مهم سؤال
 کنایم؟  پیادا  راحتای  باه  را خاود  نیااز  ماورد  اطالعاات  که دارد وجود راهکاری آیا ؟یابیم دست

 .هستند جستجو موتورهای از استفاده ،شود می متبادر انسان ذهن به که راهکاری نخستین
 1آرشیو عنوان تحت که موتور این .کرد کار به آغاز 1223 سال در جستجو موتور اولین

 جستجو موتور این .شد ساخته 0گیل مک دانشگاه دانشجوی 5ایمتاژ آلن توسط شد می شناخته
 تشخیص را آن مطلب تیتر و نام روی از بود قادر تنها کرد، می کار هاFTP در فعالیت طریق از که

 نیاز گسترش با و زمان این از بعد .بپردازد محتوا کلمات بین در جستجو به ستتوان مین و بدهد
 با و گذاشتند عرصه به پا تری یشرفتهپ جستجوی موتورهای جدیدتر، موتورهای از استفاده به

 آن از 4.دادند پاسخ خویش مخاطبان هاینیاز از بسیاری به بایگانی و خزیدن روش از استفاده
 موتورهای به نیاز و شده افزوده اینترنتی صفحات و ها گاه وب تعداد به روز روزبه تاکنون زمان

 اتمکان ا شدن افزوده و جستجو موتورهای رشد با زمان هم .است شده بیشتر جدید جستجوی
 و متخصصان از بسیاری که ای گونه به ،است شده دشوارتر نیز موتورها این به کردن کار ،ها آن

 وسعت .است شده تبدیل فن یک به تجوگرجس یموتورها از استفاده که دارند اعتقاد کارشناسان
 به قادر جستجو موتورهای از استفاده بدون کاربران که است زیاد قدری به مجازی دنیای
 جستجو موتورهای از استفاده اهمیت بر گذرد، می که روز روزبه .نیستند آن از بهینه مندی بهره

                                                
1. Archie 
2. Alan Emtage 
3. McGill 

 . در مورد این روش بعداً توضیح خواهیم داد.4
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 رشد مختلفی ابعاد از و اند کرده پیشرفت بسیار جستجو موتورهای امروز .گردد می افزوده
 همان اما ؛اند کرده خویش مجذوب را مخاطبانشان دارند، که زیادی های قابلیت با و اند یافته

 ندتوان می ها آن با کار درست نحوه با بودن ناآشنا صورت در هستند، مفید هارموتو این که اندازه
 موتورهای با کار روش از ناآگاهی که علمی های پژوهش در مخصوصاً .باشند هم کننده خسته

 با ابتدا در که است مناسب لذا .سازد می دشوار شدت به را نیاز مورد اطالعات یافتن جستجوگر
 .شوید آشنایی موتورها این کار شیوه

  ؟کند می کار چگونه جستجو موتور. 1-1

 جستجو فرآیند به یکدیگر کنار در که هستند متعددی های بخش دارای جستجوگر موتورهای
 ،شود می انجام جستجوگر موتور یک طریق از جستجویی که زمانی واقع در .کنند می کمک
 که است این کاربران میان در رایج تصور .آید درمی نمایش به متفاوت های بخش کار نتیجه

 تمامی در جستجو به اقدام کاربر، دستور با و آنی صورت به و بالفاصله جستجوگر موتورهای
 پرسند می خود از بسیاری لذا .دهند می نشان را آمده دست به نتایج بعد و کند می موجود منابع

 بگردد را ها گاه وب تمام ثانیه یک از کمتر در گوگل مانند موتورهایی است ممکن چگونه که
 غلط رایج تصور که است این پاسخ کند؟ ارائه خود جستجوی نتایج در را صفحه ها میلیون و

 نیست گونه ینا و است کرده آماده را شیاه داده پایگاه قبالً جستجوگر موتورهای بلکه است،
 دیگری جستجوگر موتور هیچ و گوگل .بگردد را وب تمام ،لحظه همان در درست که

 در تنها کاربران، جستجوهای به ییگو پاسخ زمان در ها آن همه .ندارند را کار این انجام توانایی
 به جستجوگر موتور وب! در نه و پردازند می جستجو به ،دارند اختیار در که ای داده پایگاه
 کند، می تحلیل و تجزیه ،یآور جمع قبالً را نیاز مورد اطالعات خود، متفاوت های بخش کمک

 داده پایگاه همین در تنها کاربر، جستجوی هنگام به و نماید می ذخیره اش داده پایگاه در را آن
 که گیرد می انجام مختلفی یافزار نرم و یافزار سخت های بخش توسط فرآیند این .گردد می

 معرفی را آن مجزای های بخش جستجوگر، موتورهای کار روش با بیشتر آشنایی برای
 هستند: زیر شرح به ها بخش این .نماییم می

o 1عنکبوت
 

o 5خزنده
 

                                                
1. Spider  
2. Crawler  
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o 1کننده بایگانی
 

o 5داده پایگاه
 

o 0یبند رتبه سیستم
 

 اسپایدر. 1-1-1

 یک نیاز مورد اطالعات یآور جمع کار که است یافزار نرم ،4روبوت یا)عنکبوت(  اسپایدر
 را ها آن محتوای زند، می سر مختلف صفحات به اسپایدر .دارد عهده بر را جستجوگر موتور

 را آن و کند می یآور جمع را نیاز مورد اطالعات ،کند می دنبال را ها پیوند )لینک( خواند، می
 کار شبیه بسیار اسپایدر، یک کار .دهد می قرار جستجوگر موتور های بخش سایر اختیار در

 هم اسپایدر کنند، می بازدید را مختلف صفحات کاربران، که طور همان .است وب کاربران
 را صفحات تی ام ال  اچ کدهای اسپایدر که تفاوت این با دهد می انجام را کار این درست

 مشاهده نمادی صورت به را کدها این گرفتن قرار هم کنار از حاصل نتیجه کاربران اما ،بیند می
 های گاه وب به ها آن از ای عده ؛ برای مثال،دارند نیز دیگری کاربردهای اسپایدرها .کنند می

 دنبال به یا و پردازند می ها آن های لینک بودن فعال بررسی به فقط و کنند می مراجعه مختلف
 .گردند می ایمیل آدرس

 کراولر . 1-1-2

 خزنده .کند می عمل اسپایدر برای فرمانده یک عنوان به که است یافزار نرم ،2(خزنده) کراولر
 تصمیم ندهزخ واقع در .دهد قرار بازدید مورد را صفحات کدام اسپایدر که کند می مشخص

 دنبال دارد، قرار آن در حاضر حال در اسپایدر که ای صفحه های لینک از یک کدام که گیرد می
 .نکند دنبال را کدام یچه یا و کند دنبال را ها بعضی کند، دنبال را ها آن همه است ممکن .شود

 اختیار در برنامه، طبق را خاصی های آدرس که باشد شده یریز برنامه قبالً است ممکن کراولر،
 که دارد بستگی این به صفحه یک های لینک کردن دنبال .کند دیدن ها آن از تا دهد قرار اسپایدر
 پایگاه در خواهد( می) دتوان می را گاه وب یک اطالعات از حجمی چه جستجوگر موتور

 از بعضی به دسترسی اجازه جستجوگر، موتورهای به است ممکن همچنین .کند ذخیرهاش  داده
 .باشد نشده داده صفحات

                                                
1. Indexer  
2. Database  
3. Ranker  
4. Robot 
5. Crawler 
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 کننده بایگانی. 1-1-3

)ایندکسر(کننده  بایگانی اختیار در اسپایدر توسط شده یآور جمع اطالعات تمام
 .گیرد می قرار 1

 متفاوتی های بخش به و گیرند می قرار تحلیل و تجزیه مورد ارسالی اطالعات بخش این در
 کدام از اطالعات شود می مشخص که است معنی بدین تحلیل و تجزیه .شوند می تقسیم
 چند بار کلمات ،اند کدم آن در موجود کلمات دارد، حجمی چه است، شده ارسال صفحه
 .... و دارند قرار صفحه کجای در کلمات ،اند شده تکرار

 به را پارامترها این تمام و کند می خرد آن پارامترهای به را صفحه ایندکسر، حقیقت در
 با را مختلف صفحات پارامترهای بتواند یبند رتبه سیستم تا کند می تبدیل عددی مقیاس یک
 .کند مقایسه هم

 داده پایگاه. 1-1-4

 بخش این در .گردد می ارسال داده پایگاه به ایندکسر، در شده تحلیل و  تجزیه های داده تمام
 طبق شوند، ذخیره آنکه از قبل ها داده همچنین .شود می ذخیره و کدگذاری بندی، گروه ها داده
 جستجوگر موتور یک .کنند اشغال را داده پایگاه از کمی حجم تا شوند می فشرده خاصی فنون
 البته و دهد گسترش را آن محتوای حجم مداوم طور به و باشد داشته عظیمی داده پایگاه باید

 موتور یک داده پایگاه بودن روزآمد و بزرگی .نماید یروزرسان به هم را قدیمی اطالعات
 ،جستجوگر موتورهای اصلی یها تفاوت از یکی .گردد می محسوب امتیاز آن برای ،جستجوگر

 .است داده پایگاه در ها داده سازی یرهذخ روش همچنین و ها آن داده پایگاه حجم در

2یبند رتبه سیستم. 1-1-5
 

 کاربران تسؤاال به ییگو پاسخ آماده جستجوگر موتور شد، انجام قبل مراحل تمام آنکه از بعد
 Enter فشردن با سپس و کنند می واردآن  0جستجوی جعبه در را کلمه چند کاربران .است
 در موجود صفحات تمام ابتدا کاربر، درخواست به پاسخگویی برای .مانند می پاااسخ منتظر
 سیستم آن از پس .شوند می مشخص هستند، مرتبط جستجو مورد موضوع به که داده پایگاه
 عنوان به و کند می مرتب ارتباط کمترین تا ارتباط بیشترین از را ها آن شده، عمل وارد یبند رتبه

 .دهد می نمایش کاربر به جستجو نتایج

 نتواند اما ،باشد داشته را داده پایگاه ینتر کامل و بهترین جستجوگر موتور اگر حتی

                                                
1. Indexer 
2. Ranker 
3. Search Box 
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 سیستم حقیقت در .بود خواهد ضعیف جستجوگر موتور یک کند، ارائه را مرتبطی های پاسخ
 در جستجوگر موتورهای اصلی تفاوت و است جستجوگر موتور یک تپنده قلب یبند رتبه
 پارامترهای کاربران، تسؤاال بهگویی  پاسخ برای یبند رتبه سیستم .دارد قرار بخش این

 .دارد قرار ها آن اختیار در را ها پاسخ بهترین بتواند تا گیرد می نظر در را بسیاری

 جستجوگر موتورهای با کار روش. 1-2

 برای زیادی های قابلیت جستجوگر موتورهای شد، مشاهده قبل قسمت در که یطور همان
 اهمیت دارای باره یندرا که ای همسئل اما ؛اند آورده فراهم یرعلمیغ و علمی منابع در جستجو

 جستجوگر موتورهای از بسیاری .است جستجوگر موتورهای این از استفاده شیوه است، زیادی
 جزئی نیز و جستجو دقت ندتوان می و دارند جستجو تسهیل و تسریع برای توجهی قابل اتمکان ا

 نیاز مورد بیشتر که اطالعاتی به را شخص و سازند ممکن زیادی حد تا را جستجو در شدن
 شناخت مستلزم  جستجوگر، موتورهای این از صحیح از استفاده اما ؛سازند راهنمایی است،
 استفاده های شیوه دارای جستجوگر موتورهای بیشتر .است آن های قابلیت و کارکرد های شیوه

 این اصلی موضوع از خارج ها آن همه با کار شیوه توضیح ازآنجاکه .هستند مشابهی یشوب کم
 خواهیم دارد بیشتری عمومیت که جستجوگر موتورهای از یکی معرفی به صرفاً است، کتاب

 برای .دارند موتور همین مشابه یشوب کم روشی نیز جستجوگر موتورهای سایر .پرداخت
 جستجوگر موتورهای از استفاده آمار بر مروری است کافی نظر مورد جستجوی موتور انتخاب

 موتورهای از استفاده میزان است، شده منتشر 5310 سال در که آماری طبق بر .باشیم داشته
 است: زیر شرح به جستجوگر

 میزان استفاده از موتورهای جستجوگر. 1جدول 

 %33 گوگل
 %12 مایکروسافت

 %10 یاهو

ASK 0% 

AOL 1% 

 %5 سایر
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 و ها قابلیت نیز و گوگل جستجوی موتور به مخاطبان بیشتر توجه دلیل به است طبیعی
 کار شیوه معرفی جهت جستجوگر موتور این از آن، از استفاده سادگی و آن های توانایی
 است: زیر شرح به جستجوگر موتور این آدرس .نماییم استفاده

www.google.com 

 است: شده فراهم جستجو دو نوع مکان ا گوگل در کلی طور به
 کلمه یک دنبال به که است این گوگل در جستجو نوع اولین :ها واژه تک جستجوی .1
 عبارت بر کلیک با و نوشته گوگل جستجوی نوار در را آن کار این یبرا .بگردیم خاص

 کنیم. می جستجو مجازی فضای در را آن ،جستجو
 کلماه  یاک  از بایش  جستجوی دنبال به گاهی عبارت: یا کلمات مجموعه جستجوی .5

 باشد: داشته حالت 4 دتوان می جستجو نوع این هستیم. زمان هم طور به
 شوند جستجو یکدیگر با الزاماً کلمه چند یا دو. 

 کند می کفایت شوند جستجو نظر مورد کلمه چند یا دو از هرکدام. 

 شود جستجو خاصی عبارت یک. 

 نباشد دیگر عبارت یا واژه شامل که شود جستجو عبارت یا واژه یک. 

 دهد می را ها آن از گیری بهره مکان ا شما به گوگل جستجوگر که است حالتی چهار ها ینا
 اما ؛پرداخت خواهیم آن به دسترسی روش و آن توضیح به ساده های عملگر قسمت در ما و

 پیشرفته جستجوی مکان ا که دهد می قرار ما اختیار در جستجو برای نیز دیگری اتمکان ا گوگل
 است. شده داده توضیح پیشرفته یعملگرها در نیز جستجو نوع این آورد. می فراهم نیز را

 ساده عملگرهای. 1-2-1

 + یا AND عملگر. 1-2-1-1

 عملگر این از ،کنیم جستجو زمان هم صورت به و هم با را واژه چند یا دو بخواهیم چنانچه
 گوگل در اگر که مفهوم این به است، گوگل فرض پیش عملگر ،ANDعملگر  کنیم. می استفاده

 .کند می جستجو را ها آن تمام گوگل بنویسید کلمه چند

 اسالمی اقتصاد» اید: نوشته جستجو یبرا را عبارتاین  گوگل در که کنید فرض مثال:
 ،هستند ایران( + اسالمی + )اقتصاد لغت سه شامل کهرا  صفحاتی تمام گوگل ،«ایران در

 یبرا کلمه چند از گوگل در ما که هنگامی واقع در .دهد می نشان را نتایج و کرده جستجو
 تک تک به مربوط صفحات از فهرست یک لغت هر یبرا گوگل ،کنیم می استفاده جستجو



   11 ها آشنایی با موتورهای جستجوگر و سازوکار آن فصل اول:

 
 

 عالمت از توان می AND یبه جا جستجوگر هایموتور از بعضی در .دهد می ما به لغات
 .دکر استفاده )+( جمع

 .باشد خالی فاصله نباید جستجو یابر نظر مورد کلمه و جمع عالمت بین نکته:

 ORعملگر . 1-2-1-2

OR که گیرد می قرار استفاده وردم گوگل جستجوی در زمانی و است «یا» عالمت همان 
 جستجویی یدتوان می شما مثالً ؛کند جستجو را یکی حداقل گوگل لغت، چند بین از بخواهید

 نمایید: استفاده عملگر این از و باشید داشته مختلف زبان 2 اساس بر
Economic Growth OR یاالقتصاد النگو  OR اقتصادی رشد  OR desarrollo económico 

OR croissance économique 
 عربی، انگلیسی، زبان 2 به نمایید وارد گوگل جستجوی نوار در را چیزی چنین اگر
 داده نمایش شما به اقتصادی رشد مورد در نیاز مورد اطالعات فرانسوی و اسپانیایی فارسی،
 یا اقتصادی رشد واژگان که دهد می دستور جستجوگر به OR عالمت واقع در .شد خواهد

 را Economic Growth یا desarrollo económico یا croissance économique یا االقتصادی النگو
 .نماید جستجو

 » « قول نقل عملگر. 1-2-1-3

 عالمت دو بین را عبارت که است کافی .هستیم معین عبارت یک جستجوی دنبال به گاهی
 «ایران اقتصادی رشد» عبارت عین جستجوی دنبال به اگر ؛ برای مثال،دهیم قرار  » « قول نقل

 نویسیم: می زیر صورت به را عبارت گوگل جستجوگر در هستیم،
 «ایران اقتصادی رشد»

 یاقتصاد رشد» واژه عین صرفاً که دهد می نمایش را یصفحات گوگل حالت این در
 .باشد داشته وجود آن در «ایران

 NOT عملگر. 1-2-1-4

 خاص واژه اما نماییم، جستجو را ای واژه که هستیم آن دنبال به جستجو در اوقات از گاهی
 در باشد. نداشته وجود جستجو، در موجود صفحات در مایلیم که دارد وجود نیز دیگری

 درباره اطالعاتی دنبال به کنید فرض ؛ برای مثال،کنیم می استفاده - یا NOT عملگر از اینجا
 گوگل جستجوگر .نباشد جستجو صفحات در «چین» واژه خواهید می ولی هستید خودرو




