ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮐﺮوم را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ

ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻣﺮورﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﭘﯿﺶﻓﺮض را ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر
دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﯾﺎﻫﻮ ،ﺑﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ آن ﻗﺪر از ﺧﻮد راﺿﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزهای را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪﻫﺪ؟
اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮد را ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی آنﻻﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ از ﮐﺪام ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت را ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ در
ﻧﻮار آدرس ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﻪ اﯾﻨﺘﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا روی ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺮوم
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Settingsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Searchرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﮐﺎدری ﮐﻪ  Googleدر آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﭘﯿﺶﻓﺮض دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار ﻧﺪارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻔﺎرﺷﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .روی
دﮐﻤﻪ  Manage search enginesﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد:

ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در زﯾﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ Other Search
 Enginesﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎوس روی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ آدرسﻫﺎ و ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ Make Default
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺧﻮد درآوردﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Xآن را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آن را دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﺸﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎدر  Add a new search engineاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ  How-To Geekرا اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﺑﺘﺪا ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﻌﺪ آدرس  URLﺳﺎﯾﺖ  How-To Geekرا ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از داﺧﻞ ﻧﻮار آدرس ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ آدرس ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﮐﻠﻤﻪ  macosﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آدرس ﺑﻌﺪ از ? =qﻗﺮار دارد .ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه را ﺑﺎ  s%ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ آن را داﺧﻞ ﮐﺎدر
 Add a New Search Engineزﯾﺮ ﺑﺨﺶ  Other Search Enginesﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ...
www.howtogeek.com/search/?q=macos
ﺑﻪ
www.howtogeek.com/search/?q=%s
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﯾﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺎر
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا آدرس
 URLﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد )ﻣﺜﻼ  (www.yahoo.comرا در ﻧﻮار آدرس ﮐﺮوم وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯿﺪ  Tabرا
ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ را وارد ﮐﺮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪ
)ﯾﺎﻫﻮ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮورﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم در ﻣﻮزﻳﻼ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﮐﺴﭙﻠﻮرر و اﭘﻞ ﺳﺎﻓﺎری ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ:

ﻫﺎﺗﻮﮔﯿﮏ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/workshop/7001 :

