ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ« ،اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ« )(about this result
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻮﺗﻮر ﮔﻮﮔﻞ ،ﯾﮏ ﻣﻨﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت
از وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ درﺑﺎره ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب آن راﺣﺖﺗﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﺎرت ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﯾﮏ اﺳﻨﯿﭙﺖ درﺑﺎره ﺳﺎﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ
ﮔﻮﮔﻞ ،اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮوزرﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﺪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﻣﯽﮔﺬارد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای

ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮدن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از ارﺗﺒﺎط اﻣﻦ  HTTPSﻫﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان

ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻌﺠﺒﯽ
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ » «The Lancetرا ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ از اﻣﺮوز ﺑﻄﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد
از ﮐﺎرﺑﺮان ،آن را در آﯾﻨﺪه ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﻓﺰودن ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ
از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،دﺳﮑﺘﺎپ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اپ اﻧﺪروﯾﺪی ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻃﯽ
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ در زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻮﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

