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تواناتک: گوگل برای خیلی از شما در یک موتور جستجو بزرگ خالصه می شود. درحالی که گوگل عالوه 
براینکه  پربازدیدترین سایت در دنیاست، شامل سرویس ها و خدمات زیادی است، که نوشتن در مورد همه آن ها 
کار دشواری است به دلیل گستردگی آن ها.برای اینکه بهتر بتوانید از خدمات گوگل استفاده کنید، داشتن یک 

اکانت جیمیل به شما کمک بزرگی می کند.

در اینجا به معرفی پرکاربردترین سرویس های گوگل می پردازیم .

GoogleSearch: اولین سرویس و پرکابردترین سرویس گوگل، سرویس جستجوی گوگل است که 
همه کاربران اینترنت قطعا از این سرویس برای جستجو استفاده  می کنند.

GoogleAlerts: همان طور که از اسم این سرویس مشخص است، برای کاربران حواس پرت طراحی 
شده  است. این سرویس این امکان را به شما می دهد که رویداد های مهم خود را در آن ثبت کنید و به وسیله  
ایمیل و پیامک، این رویدادها را به شما یادآوردی می کند. متاسفانه سرویس ارسال  پیامک برای کاربران ایرانی 

قابل ستفاده نیست.

GoogleAnalytics: این سرویس امکان این را به شما می دهد که میزان بازید سایت یا وبالگ تان را 
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با آن بسنجید. بازاریاب ها از این  قسمت استفاده  زیادی می کنند.

Google Archive Search : در این سرویس گوگل، شما می توانید به آرشیوی از رخدادها و خبرهای 
تمام کشورها دسترسی داشته باشید. این سرویس همه  خبرها را در مورد همه  کشورها در خود ذخیره سازی 

می کند و برای کاربران قابل دسترس است.

Google Base:گوگل برای این سرویس خود یک پایگاه داده آنالین را ایجاد کرده است که کاربران 
می توانند در آن انواع داده ها از قبیل متن، عکس و داده های ساختاریافته را جای بدهند و اگر در موتور جستجوی 

گوگل، موردی که مرتبط به داده های وارد شده بود جستجو شود، در نتایج جستجو نشان داده می شوند.

Google Blog Search:این سرویس امکان جستجو را فقط در میان وبالگ ها به شما می دهد.

Google Blogger: این سرویس گوگل با وردپرس در رقابت است و برای وبالگ نویسان بهترین مکان 
است و امکان ایجاد و نوشتن  وبالگ به صورت رایگان را به شما می دهد.

Google Bookmarks: این سرویس در نهایت سادگی برای شما  لیست تمام سایت های مورد عالقه تان 
را ذخیره می کند تا شما نگران حدف و گم شدن لیست خود نباشید و امکان بک آپ هم ازاین سرویس به شما 

می دهد.

Google Book: امکان جستجوی کتاب هایی را که در گوگل ذخیره شده است، به شما می دهد. شما 
می توانید بعضی از این کتاب ها را دانلود کنید.

زمان کمک  برای مدیریت  به شما  و  ارائه می دهد  تقویم  به شما  این سرویس   : Google Calendar
می کند، این سرویس همچنین دارای تقویم شمسی هم برای کاربران ایرانی است.

Google Checkout: وقتی به صورت اینترنتی خرید انجام می دهید، امنیت سایتی که از آن خرید می 
کنید بسیار مهم است به دلیل اینکه شما اطالعات شخصی و شماره حساب بانکی خود را باید در سایت وارد 
کنید. در این مورد گوگل به شما کمک کرده می کند و اگر به سایت هایی که سمبل خرید اینترنتی گوگل دارند 
مراجعه کنید، دیگر نیازی نیست برای خرید کاال اطالعات خود را وارد کنید، اطالعات شما مستقیم از اکانت 

گوگل شما برداشته می شود. این سرویس برای افزایش امنیت در خریدهای آن الین است.

Google Code: در این سرویس شما می توانید به کدهای برنامه های مختلف با زبان های برنامه نویسی 
مختلف دسترسی داشته باشید.
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Google Code Search: مربوط به سرویس باال است و امکان جستجو کدها را به شما می دهد.

Google Contact: این سرویس مرتبط به سرویس جیمیل است، این امکان را به شما می دهد که با 
توجه به لیست دوستان خود در جیمیل، امکان دسته بندی ادرس ایمیل دوستان را داشته باشید، در واقع مثل 

یک دفترچه تلفنی برای شما عمل می کند.

Google Docs:این سرویس گوگل یکی از مفیدترین سرویس های گوگل است که شما در آن می توانید 
اموزش  در  بگذارید.  اشتراک  به  دوستانتان  با  و  کنید  ذخیره  و  ایجاد  اکسل  پاورپوینت،  ورد،  تحت  فایل های 

تصویری تواناتک می توانید بیشتربا این سرویس آشنا شوید.  

Google Earth : برنامه ای است برای دریافت و مشاهده  تصاویر جغرافیایی جهان، نقشه سه بعدی زمین 
به وسیله  این برنامه قابل رویت است. با گوگل ارث و در فضای مجازی می توان به همه جای زمین پرواز کرد 
و تصاویر ماهواره ای، نقشه ها، پستی و بلندی ها، و ساختمان های سه بعدی، کهکشان های خارج از جو زمین 
و ژرفای اقیانوس ها را مشاهده کرد. از دیگر امکانات این برنامه جستجوی هتل ها، رستوران ها و دیگر اماکن 

مختلف است.

Google Feedburner : این سرویس مربوط به سایت ها و وبالگ هاست. این امکان را به مدیران وبالگ 
می دهد که از تعداد افرادی که وبالگشان را دنبال می کنند باخبر باشند. این سایت خدمات "RSS" ارائه می دهد.

Google Finance: این سرویس برای کسانی است که نرخ های بورس را دنبال می کنند. گوگل با این 
سرویس به شما کمک می کند که از نرخ ارز، سوخت های رایج و قیمت انواع ارز باخبر شوید.

Google Mail:این سرویس گوگل بعد از موتور جستجوی گوگل یکی از محبوب ترین سرویس های 
گوگل است که کاربران زیادی برای استفاده از ایمیل از این سرویس استفاده می کنند و این سرویس خدمات 

زیادی را به کاربران ارائه می دهد.

Google Group : این سرویس برای شما این امکان فراهم می کند که گروهی را با عضویت دوستان خود 
بسازید و در آن با هم به تبادل نظر، اشتراک گذاری اطالعات بپردازید و به راحتی گفتگو کنید.

Google History: هر عملی را که از بعد از باز کردن حساب کاربری در گوگل )جیمیل( تاکنون انجام 
دادید، از جمله لیست جستجوهای گوگل تان و خدماتی که تا االن استفاده کردید را به شما نشان می دهد و 

امکان حذف آن ها را هم به شما می دهد.   
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IGoogle: شما با این سرویس می توانید همه  سرویس های پرکاربرد گوگل خود را در یک صفحه در کنار 
هم داشته باشید و این صفحه شخصی شما باشد برای استفاده  شما از سرویس های مختلف گوگل. یکی دیگر 
از ویژگی های خوب این سرویس این است که شما می توانید فیدهای سایت های پراستفاده خود را در اینجا قرار 

دهید و از اخبار روز مطلع شوید.

این بخش  فراهم می کند،  برای شما  را  متن  براساس جستجو  یافتن عکس  امکان   : GoogleImage
قابلیت های زیادی دارد. در هنگام جستجو برای یک تصویر، نمونه های کوچکی از تصاویر یافت شده نمایش 
داده می شوند. پس از کلیک بر روی نمایه کوچک، تصویر در چارچوبی در باالی صفحه و وب گاهی که تصویر 
در آن پیدا شده بود در پایین صفحه نشان داده می شود تا کاربر به آسانی متوجه شود که تصویر از کجا آمده است.

GoogleLinuxRepositories: کاربران سیستم های لینوکس می توانند به صورت رایگان به بسته های 
مربوط به Ubuntu . 10.2 OpenSUSE. 4.0 Debian 7.04  دسترسی داشته باشند و از آن ها استفاده کنند.

Google Map: نقشه گوگل این امکان را به کاربران می دهد که بتوانند نقشه شهرها و کشورهای مختلف 
را ببینند و حتی جزئیات مسیر را از نقطه ای به نقطه دیگر پیدا کنند و مسافت ها را محاسبه می کند. با استفاده 
از این ابزار افراد می توانند نقشه خیابا ن ها و حتی تصاویر ماهواره ای را داشته باشند. این نقشه برای افرادی که 

زیاد سفر می کنند بسیار پرکاربرد است.

Google News: این سرویس خبرهای دنیا را در زمینه های مختلف برای شما پوشش می دهد.

Google Movies: امکان جستجو در میان هزاران عنوان فیلم روز دنیا به همراه اطالعاتی در مورد آن ها 
را برای شما فراهم می کند.

Google Notebook : این سرویس امکان اینکه شما در گوگل یک دفترچه داشته باشید و نوت های خود 
را در آن یادداشت کنید، فراهم می کند. 


