
 راهنمای جستجو
 

 چگونه مانند یک متخصص در گوگل جستجو کنیم؟

 

چه  (Google Search Operators) اپراتورهای جستجوی گوگل

 هستند؟

 
 :گوگل، اپراتورهای جستجو را به این شکل تعریف کرده است

 .تری را دریافت کنیدکنید تا نتایج دقیقعالئم، کدها و کلماتی که در جستجوی خود وارد می

 استفاده جستجو اپراتورهای از شما که زمانی. تر هستنددر واقع، اپراتورهای جستجو، میانبرهایی برای دریافت نتایج دقیق

بنابراین، به جای آنکه صفحات  .کند فیلتر خاصی شکل به را جستجو نتایج که گوییدمی گوگل به حقیقت در کنید،می

ید، تنها تعداد کمی لینک مرتبط را در نتایج جستجوی گوگل دریافت متعددی از نتایج جستجوی بی ربط به دست آور

 .خواهید کرد

نید زیرا ها را امتحان کالبته ناگفته نماند برای اینکه اپراتورهای جستجو به خوبی به یادتان بماند، بهتر است در لحظه آن

 !تعدادشان کم نیست

رهای جستجو در جستجوهای فارسی عمل نکنند یا به دلیل فقر همچنین، باید یادآوری کنم ممکن است تمامی این اپراتو

های آورده شده در این مقاله از هر شان ملموس نباشد. به همین دلیل سعی کردیم مثالمحتوای فارسی در اینترنت، نتایج

تان فرق برای ها هستید،روز و تخصصی به دیگر زباندو زبان فارسی و انگلیسی باشد که خب، اگر به دنبال محتوای به

 .چندانی ندارد

 .کنندای در گوگل را میسر میدر ادامه خواهید دید اپراتورهای جستجوی گوگل، چگونه جستجوی حرفه

 دریافت تمام نتایج گوگل
به طور عادی، بیشتر کاربران به دنبال همۀ نتایج جستجو هستند. برای این کار کافیست عبارت مورد نظر خود را در 

 .نیدگوگل جستجو ک



 بد های لینک بک و خوب های لینک بک بیلدینگ: لینک انواع: بخوانید حتما

 

 (" " یافتن نتایج مرتبط با یک کلمه کلیدی )اپراتور نقل قول
را در گوگل جستجو  6 آیفون گوشی ستجو کنید. برای مثال عبارتآیفون در گوگل ج فرض کنید قصد دارید درباره گوشی

 :کنید. به نتایج جستجو دقت کنیدمی
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مرتبط نیستند.  6شوید که تمام نتایج نشان داده شده لزوماً به گوشی آیفون با یک نگاه سطحی به نتایج جستجو، متوجه می

است. اگر نتوانید در جستجوی خود دقیق باشید،  اس 6 آیفون گوشی های این جستجو، دربارهبرای مثال یکی از لینک

 .سخی که به دنبالش هستید را پیدا نخواهید کردمطمئناً پا

است. قرار دادن کلمه کلیدی بین " " قول نقل ای در گوگل استفاده از عالمتهای جستجوی حرفهخب، یکی از روش

 .گوید تنها نتایجی را نشان دهد که این کلمه کلیدی در آن استفاده شده استعالمت نقل قول به گوگل می

 :ه جستجوی شما به شکل زیر خواهد شدبه این ترتیب نتیج



 

 .استفاده شده است" 6 آیفون گوشی" شان از کلمه کلیدیدهد که در عنوانحال، گوگل نتایجی را به شما نشان می

 (– خارج کردن یک کلمه از نتایج جستجو )اپراتور منفی
 .گوگل به نمایش نتایج نامرتبط برای یک کوئری جستجو، شهرت دارد

 ایران" مطالعه کنید. مشکل این است که با جستجوی کلمه کلیدی عراق و ایران خواهید مقاالتی درباره روابطفرض کنید می

 .های ایران و عراق استکنید درباره مسابقه فوتبال بین تیم، بیشتر نتایجی که مشاهده می"عراق و



 

ی مورد نظر را از نتایج ، کلمه)-( وگل کافیست با قرار دادن عالمتای در گدر چنین شرایطی، برای جستجوی حرفه

 باشید داشته توجه.را از جستجوهای خود حذف کنید" ورزش" یا" فوتبال" توانید کلمهجستجو حذف کنید. برای مثال می

 .نباشد فاصله نظر مورد کلمه و "-" عالمت بین که



 

 کنیدنتیجه این جستجو را با تصویر باال مقایسه 

کند تا بیشتر صفحاتی که درباره مسابقات ورزشی ایران و عراق هستند را از نتایج جستجو حذف این کار به شما کمک می

 .کنید

 (– خارج کردن چند کلمه از نتایج جستجو )اپراتور منفی
راتور ار کافیست از اپتوانید چندین کلمه را از نتایج جستجوی خود خذف کنید. برای این کبا استفاده از روش قبل، می

 نتایج از خواهید می که ایکلمه هر بین باشید داشته توجه. منفی به هر تعداد که نیاز دارید در جستجوی خود استفاده کنید

 .دهید قرار فاصله شود، حذف



 بینگ جستجوگر موتور در بندی رتبه فاکتورهای: بخوانید حتما

 

 از نتایج جستجو Exact Match خارج کردن عبارت
ناً توانید از گوگل بخواهید که یک عبارت را عیاید، میاگر با استفاده از ترفندهای باال، باز هم به نتیجه دلخواهتان نرسیده

 جستجوی توراپرا و )""( قول نقل جستجوی پراتورا از نتایج جستجو حذف کند. در حقیقت این اپراتور جستجو، ترکیبی از

 .است )-( منفی

 .( استفاده کرده و عبارت مورد نظر خود را در عالمت نقل قول قرار دهید-برای این کار کافیست از عالمت منفی )
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 .جستجو حذف کندگوید که عبارت موجود در عالمت نقل قول را عیناً از نتایج این عالئم به گوگل می

 خارج کردن چند عبارت از نتایج جستجو
توانید چند عبارت را از نتایج جستجو و با کمک آن می دارد نام Exclusion Match Exact Ultimate اپراتور این

( و بین عالمت نقل قول -خارج کنید. برای استفاده از این دستور، کافیست عبارات مورد نظر خود را پس از عالمت )

 .قرار دهید

 :به مثال زیر توجه کنید



 

 OR اپراتور
، بهتر دخواهید نتایج را به شکلی مدیریت کنیتان خیلی دقیق باشد اما باز هم میدر صورتیکه الزم نیست نتایج جستجوی

 .استفاده کنیدOR  دستور است از

را برایتان نمایش دهد. برای این کار کافیست بین دو کلمه کلیدی خود Y  یاX  گوید که تنها نتایجاین دستور به گوگل می

 .شود نوشته بزرگ حروف با باید OR باشید داشته دقت. استفاده کنید  ORاز دستور



 

شوند. همچنین، روش دیگر گیرند در نتایج اعمال میقرار می OR عد از دستورتوجه داشته باشید اولین کلماتی که قبل و ب

 .استفاده کنید (|) عالمت ، از ORاین است که به جای استفاده از کلمه  ORبرای استفاده از دستور



 

 OR سازی اپراتور جستجویسفارشی
توانید آن را با هر یک از دستورات قبل ادغام نمایید. می OR اپراتور جستجوی (Customize) سازیجهت سفارشی

 :زمانی کاربرد دارد که قصد جستجوی عبارات خاصی در گوگل را دارید OR سازی دستورسفارشی



 

در عنوان خود " بامیلو" یا" کاال دیجی" به این ترتیب، شما تنها نتایجی را دریافت خواهید کرد که تنها از کلمات کلیدی

 .انداستفاده کرده

 !کالهبرداران برای مناسب سیاه؛ کاله سئو: بخوانید حتما

 (* اپراتور) Wildcard دریافت نتایج بیشتر با اپراتور جستجو
 وجستج راتوراپ توانید ازای در گوگل نتایج مرتبط بیشتری به دست آورید، میخواهید در جستجوی حرفهاگر می

 Wildcardشوداستفاده می (*) عالمت استفاده کنید. این دستور با. 

با قرار دادن دستور * در کوئری جستجو، دیگر متغیرهای آن عبارت را نیز مشاهده خواهید کرد. برای مثال، اگر قصد 

اده کنید. بنابراین این کوئری استف& (and)  یا و توانید در جستجوی خود ازدارید درباره دو موضوع صحبت کنید، می

 .گذاردجستجو، نتایج مرتبط با هر دو کلمه کلیدی را به نمایش می
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 (+ اضافه کردن کلمه به نتایج جستجو )اپراتور
ا نیز به توانید کلماتی راید، اما بهتر است بدانید که میخب، تا اینجای کار با خارج کردن کلمات از نتایج جستجو آشنا شده

 .نتایج جستجوی خود اضافه کنید

ی خاصی از آن خواهید مطمئن باشید که درباره شاخهل جستجو کنید و میاگر قصد دارید درباره یک موضوع در گوگ

توانید کلمه یا عبارت مورد نظر خود را با استفاده کند(، میهای آن صحبت میموضوع است )یا درباره یکی از زیر شاخه

 .ند بودتر خواهتان دقیقبه جستجوی خود اضافه کنید. به این ترتیب، نتایج جستجوی (+) عالمت از

 .شوداستفاده می (+) عالمت است، با این تفاوت که به جای آن از )-( دستور روش استفاده از این دستور، دقیقاً مشابه

 



 (+ اضافه کردن عبارات به نتایج جستجو )اپراتور
شود( و عالمت مثبت )+( استفاده می Exact Match اگر عالمت نقل قول )که برای خارج کردن کلمات یا عبارت کلیدی

 :توانیم یک عبارت را به نتایج جستجوی خود اضافه کنیمرا با هم ادغام کنیم، می

 

ن نتایج را تریکند تا مرتبطری جستجو باشد باشد، اما به گوگل کمک میاین کار شاید اضافه کردن یک جزئیات به کوئ

 .نشان دهد



 

 به دنبال خدمات سئو هستید؟
 .ما دانش الزم برای افزایش اعتبار و رتبه شما در گوگل را داریم. پس خوبه با ما تماس بگیرید

 .برای مشاوره رایگان، همین االن با ما تماس بگیرید

 شما سایت وب ترافیک ایشافز

 3 داخلی63404-021

 (AROUND X پیدا کردن کلمات کنار یکدیگر )اپراتور
ای در گوگل است که عمالً کسی ، یکی از بهترین دستورات برای جستجوی حرفه AROUND (X)جستجوی اپراتور

 .کنداز آن استفاده نمی

 اید. حال، یک بار دیگر به آن مقالهاید، اما عنوانش را فراموش کردهی بسیار خوبی را قبالً مطالعه کردهتصور کنید مقاله

احتیاج دارید. تنها چیزی که از عنوان آن صفحه به یاد دارید شاید دو کلمه باشد. حال چگونه باید این مقاله خاص را در 

 د؟بین نتایج جستجوی گوگل پیدا کنی

 که است کلماتی تعدادX  دستور، این در. آیدبه کار می  AROUND (X)ای است که اپراتورخب، اینجا دقیقاً همان نقطه

 .دارد وجود دارید یاد به که کلمه دو آن دو بین

خود وارد  تجویی ابتدایی و انتهایی عنوان آن مقاله را به یاد دارید، کافیست آن دو را در جسبه این ترتیب، اگر تنها کلمه

 .زدید بین این دو عبارت قرار داشتند را وارد کنیدتعداد کلماتی که حدس می X کنید و به جای

 :برای مثال اگر عبارت زیر را جستجو کنید

https://www.novin.com/seo


 

کلمه از یکدیگر قرار  5به فاصله "video"  وmarketing" "content  آورید که دو عبارتتنها نتایجی را به دست می

 .اندای را پیدا کنید که درباره دو موضوع متفاوت صحبت کردهآید که قصد دارید صفحهدارند. این دستور زمانی به کار می

 (AROUND X یافتن عبارات در کنار یکدیگر )اپراتور
توانید عبارات نزدیک به یکدیگر را نیز پیدا کنید. برای این می AROUND (X) گوگل جستجو اپراتور با استفاده از

 .قرار دهید ") (" قول نقل کار باید عبارات خود را در بین عالمت

 !پرده پشت هایداستان و (۹ فلوریدا )الگوریتم ۹۱۰۲ مارس هسته روزرسانیبه: بخوانید حتما
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 (site: مشاهده ایندکس یک سایت در گوگل )اپراتور
وانید از تسایت باشد. خب، برای این کار میتان تنها از یک وبمطمئناً برای شما هم پیش آمده که بخواهید نتایج جستجوی

را در  site: دستور ای در گوگل کافیست در ابتدافاده کنید. برای چنین جستجوی حرفهاپراتورهای جستجوی گوگل است

سایت مورد نظر خود را وارد کنید. نتیجه به ای، آدرس وبباکس جستجوی گوگل وارد کنید و سپس، بدون هیچ فاصله

 :دست آمده باید به شکل زیر باشد



 

شود که این دستور را با یک کلمه کلیدی وارد کنید. به این ترتیب، خواهید زمانی مشخص میsite:  دستور قدرت واقعی

 :سایت خاص جستجو کنیدتوانست نتایج جستجوی مرتبط با کلمه کلیدی مورد نظرتان را در یک وب



 

توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را قبل یا بعد از این دستور استفاده کنید. همچنین، شما قادر هستید تا هر یک از شما می

ات دهد تا صفحدیگر اپراتورهای جستجوی گوگل را با این دستور ادغام کنید. در حقیقت، این دستور به شما اجازه می

 .این موضوع برای کارشناسان سئو بسیار ارزشمند است ی یک سایت را بررسی کنید کهایندکس شده

 (related: های مرتبط )اپراتورسایتپیدا کردن وب
دا کنید. سایتی دیگر را پیهایی مشابه با وبسایتگاهی اوقات ممکن است برای در اختیار داشتن منابع بیشتر، بخواهید وب

ای در گوگل کافیست پیش نید. برای استفاده از این جستجوی حرفهاستفاده ک related: دستور در چنین، شرایطی باید از

 .را وارد نمایید related: دستور از وارد کردن آدرس سایت مورد نظر،



 

 .دهدمورد نظر را به شما نمایش می URL های مشابه باسایتگوگل، وب

 (info: ها )اپراتوریافتن اطالعات درباره سایت
 پیش از info:دستور برخی اوقات، ممکن است به اطالعات بیشتری درباره یک سایت نیاز داشته باشید. با اضافه کردن

URL توانید اطالعات بیشتری درباره آن سایت به دست آوریدسایت مورد نظر، میوب. 



 

 (cache: شده سایت )اپراتور Cache هایمشاهده نسخه
دهد با تواند به شما کمک کند. گوگل به شما اجازه میتر یک سایت را مشاهده کنید، گوگل میخواهید نسخه قدیمیاگر می

 .ده آن در گوگل را مشاهده کنیدسایت مورد نظر، آخرین نسخه َکش ش  URLپیش از cache: دستور اضافه کردن

 

 جستجوی یک نوع دامنه خاص در گوگل
توانید برای جستجوی یک نوع دامنه خاص در گوگل را به یاد دارید؟ خب، از این دستور می site: جستجوی اپراتور

است. به این ترتیب می توانید به شکل زیر از .ir  شانهایی هستید که پسوند دامنهاستفاده کنید. فرض کنید به دنبال سایت

 :این دستور استفاده کنید



 

 اخبار"اگر به دنبال کلمه کلیدیتوانید از این دستور به همراه کلمات کلیدی استفاده کنید. برای مثال همچنین، می

 :های ایرانی هستید، دستور شما به شکل زیر خواهد بوددر سایت" ورزشی

 کرد پیدا نجات محتوا تولید معجزۀ با که کار و کسب یک داستان: بخوانید حتما
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 جستجو در چند نوع دامنه در گوگل
چند نوع دامنه را در گوگل جستجو  توانیدادغام کنید، می site: دستور که در باال آن را معرفی کردیم را با OR دستور اگر

 :ای در گوگل باید دستوری مانند زیر را وارد کنیدکنید. برای چنین جستجوی حرفه



 

 (# در گوگل )اپراتور جستجوی هشتگ
معروفی  های مرتبط وتوانید با استفاده از گوگل هشتگهای اجتماعی راه اندازی کنید، میاگر قصد دارید کمپینی در شبکه

 .اند را پیدا کنیدهای اجتماعی استفاده شدهر شبکهکه د

را تایپ کرده و کلمه کلیدی مورد نظر خود را وارد کنید. دقت داشته باشید  (#) هشتگ عالمت برای این کار کافیست ابتدا

برای  (_) عالمت ای ازکلمات موجود در هشتگ شما به یکدیگر چسبیده باشند. در فارسی برای ایجاد هشتگ چند کلمه

 .شودارتباط دادن کلمات استفاده می



 

 جستجو از طریق رشته اعداد
ای در گوگل دهید به شما نشان دهد. این جستجوی حرفهتواند نتایج جستجو را بر اساس اعدادی که به آن میگوگل می

خواهید محصولی را خریداری کنید. برای این کار باید یک محدودۀ قیمت را برای محصول زمانی کاربرد دارد که می

 .دهده این ترتیب، گوگل نتایج مرتبط با محصول شما را نمایش میکنید. بخود در نظر گرفته و آن را در گوگل جستجو می

 .ها قرار دهیدرا بین قیمت (..) دستور ترین و باالترین قیمت را مشخص کنید وبه منظور این کار، باید پائین



 

 (intitle: یافتن کلمات کلیدی در عنوان صفحه )اپراتور
دهد که از این کلمه هایی را نمایش میسایتو کلمه کلیدی مورد نظر، گوگل به شما وب intitle: دستور با وارد کردن

 .اندی خود استفاده کردهکلیدی در عنوان صفحه



 

 (allintitle: یافتن عبارت کلیدی در عنوان صفحه )اپراتور
دهد یک عبارت را در عنوان صفحه پیدا کند، با این تفاوت که به شما اجازه میاین دستور نیز مانند دستور باال عمل می

 .را پیش از کلمه کلیدی مورد نظرتان وارد کنید allintitle: کد کنید. برای استفاده از این دستور باید



 

 (intext: یافتن کلمات کلیدی در محتوای صفحه )اپراتور
دهد تا یک کلمه کلیدی به شما اجازه می intext: دستور. عملکرد این اپراتور جستجو، دقیقاً مانند دو دستور قبلی است

های وبالگی هستید، این نوع جستجوی خاص را در محتوای صفحات وب جستجو کنید. اگر معموالً به دنبال مقاالت و پست

 .شودای در گوگل به شدت به شما توصیه میحرفه



 

 (allintext: یافتن یک عبارت در محتوای صفحه )اپراتور
 جستجوی اپراتور ، allintitle:دستور اند. درست مانندخب، مطمئناً تا اینجای مقاله، این دستورات قابل حدس زدن شده

 :allintextدهد تا یک یا چند عبارت را در محتوای صفحات وب در گوگل جستجو کنیدبه شما اجازه می. 

 امروز تا آغاز از سئو: تکامل سیر: بخوانید حتما
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 (inanchor: ها )اپراتوریافتن کلمات کلیدی در انکر تکست
خواهید از گوگل می inanchor: گوگل جستجوی اپراتور این دستور مخصوص متخصصان سئو است! با استفاده از

 .خود دارند را پیدا کند تکست انکر صفحاتی که کلمه کلیدی خاصی را در

http://www.novin.com/blog/what-is-anchor-text-and-why-it-is-important-for-seo/


 

 (allinanchor: ها )اپراتوریافتن عبارات کلیدی در انکر تکست
کند. با استفاده از این دستور که در باال اشاره کردیم، عمل می”all“  درست مانند تمام دستورات allinanchor: دستور

وا هستید، کننده محتا مشاهده کنید. اگر کارشناس سئو یا تولیدها رهای سایتتوانید عبارات کلیدی خاص در انکر تکستمی

 .استفاده از این دستور به شما کمک خواهد کرد



 

 (inurl: سایت )اپراتور URL یافتن کلمات کلیدی در
 اید؟ یا بخواهید صفحاتی را پیدا کنید که درباره موضوع خاصی هستند؟یک صفحه را فراموش کرده URL آیا تا به حال

 ردستو مورد نظر خود را پیدا کنید. زمانی که از سایتتوانید در هر یک از شرایط باال، وبمی inurl: دستور با استفاده از

 :inurlاند کنید، گوگل صفحاتی که از کلمه کلیدی مورد نظر شما استفاده کردهای در گوگل استفاده میبرای جستجوی حرفه

 .دهدرا برایتان نمایش می



 

 (allinurl: سایت )اپراتور URL یافتن عبارت کلیدی در
هایی که از یک عبارت دهد سایتبه شما امکان می allinurl: دستور. تر استاین اپراتور جستجو از دستور قبلی نیز مهم

 .اند را پیدا کنیدشان استفاده کردهURL کلیدی در



 

 (allinpostauthor: بر اساس نویسنده )اپراتوریافتن محتوا 
یک  خواهید مقاالتی که توسطمحتوایی که توسط یک اینفلوئنسر نوشته شده باشد برای گوگل بسیار مهم است. اگر می

 .استفاده کنید allinpostauthor: دستور اینفلوئنسر نوشته شده است را بخوانید، کافیست از



 

نیز وجود دارد، اما از آنجایی که تنها به شما اجازه inpostauthor:  در کنار این دستور، دستور دیگری با عنوان

 .ای استدهد )به جای یک عبارت(، عمالً دستور بی استفادهجستجوی یک کلمه را می

 (loc: محدود کردن جستجو به یک موقعیت جغرافیایی خاص )اپراتور
اگر در حال کار بر روی سئوی محلی هستید، جستجوی محلی در گوگل مخصوص شماست! اگر قصد هدفگیری کاربران 

جستجو بر اساس موقعیت جغرافیایی بسیار مفید خواهد بود. برای این کار کافیست پس از در یک منطقه خاص را دارید، 

 .استفاده کنید loc: دستور وارد کردن کلمه/عبارت کلیدی مورد نظر از



 

 ها از نتایج جستجوخارج کردن ساب دامنه
 دستوراز site: دستور های یک سایت را بررسی کنید؟ برای این کار باید پس از وارد کردنخواهید زیر دامنها میآی

 :inurlاستفاده کنید تا گوگل نتایج را برایتان فیلتر کند. به دستور زیر دقت کنید: 

 لینک ساخت معیارهای: بخوانید حتما

https://www.novin.com/blog/link-building-metrics/
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آغاز شود از نتایج جستجو حذف www  ای که باکند. به این ترتیب، هر صفحهرا حذف میwww  این دستور در حقیقت،

 .شودمی

 شناسایی صفحات ناامن
 :برای آنکه بدانید چه صفحاتی از سایت ایمنی الزم را ندارند، از دستور زیر در گوگل استفاده کنید



 

کنید، تمام صفحات استفاده می HTTPS امتحان کنید. اگر از پروتکل کنم این کد را بر روی سایت خودپیشنهاد می

 .را داشته باشند HTTPS تان باید تاییدیهسایت

 (define: یافتن تعریف یک کلمه )اپراتور
 :کندای را برایتان پیدا میمترادف و معنی هر کلمه define: دستور استفاده از

 

 :کندبرخالف دیگر اپراتورهای جستجوی گوگل، این اپراتور از عبارت نیز پشتیبانی می

 



 .کاربرد ندارد فارسی زبان توجه داشته باشید که این دستور فعالً برای

 (daterange: جستجو بر اساس یک بازه زمانی )اپراتور
 .دهدنتایج جستجو برای یک بازه زمانی مشخص را به شما نمایش می daterange: دستور

 

کند که بسیار عجیب و غریب است. با این استفاده میJulian  البته استفاده از این دستور بسیار دشوار است زیرا از تقویم

 .ده کنیدای در گوگل استفاتوانید از این اپراتور جستجو برای جستجوی حرفههای تقویم آنالین میحال، با استفاده از مبدل

 (filetype: جستجو بر اساس نوع فایل )اپراتور
استفاده کنید. این دستور زمانی کاربرد  filetype: جستجوی راتوراپ توانید ازاگر به دنبال یک نوع فایل خاص هستید، می

هستید. به این ترتیب پیدا کردن فایل و دانلود آن برایتان  (ZIP یا PDF دارد که شما به دنبال یک فایل خاص )برای مثال

 .تر خواهد شدآسان



 

 .ها کاربرد داردفایل این دستور برای تمامی فرمت

 هالینکبک تعداد و محبوبیت افزایش: بخوانید حتما

 های غیر ضروری سایت در گوگلیافتن فایل
 فایلمطرح شد. همانطور که در مقاالت پیشین اشاره کردم، داشتن  MOZی این دستور توسط سایتخب، ایده

 robots.txtهایاز اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اما دیگر فایلtxt  تواند به سایت مییرکتوری وبموجود در دا

 .تان را حجیم کنندتان ضرر بزنند یا حداقل، سایتسایت

https://www.novin.com/blog/growing-popularity-and-links/
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شاید خودتان ندانید، اما ممکن است تعداد زیادی فایل متنی درون دایرکتوری سایت شما وجود داشته باشد. خوشبختانه، 

ستفاد توانید از دستور زیر ای متنی اضافی میهاها را به راحتی ردیابی کند. برای جستجوی فایلتواند این فایلگوگل می

 :کنید

 

 جایگزین TLD هاییافتن دامنه
دهم، یافتن یک دامنه با پسوندهای متفاوت است. با ای در گوگل به شما آموزش میآخرین ترفند که برای جستجوی حرفه

 .اند را مشاهده کنیدتوانید دامنه یا نام تجاری خود را که با پسوندی دیگر ایندکس شدهاستفاده از دستور زیر می



 

د تان با پسوندی متفاوت مشغول به فعالیت هستنکند افرادی که با نام تجاری شما و آدرس سایتاین دستور به شما کمک می

 .را شناسایی کنید


