راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ ﺗﺮی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۱ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﺮه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ۲ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ دو اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎده وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۲ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ -۱:ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ  -۲اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ

ﺷﮑﻞ ۲

 -۱ﺗﺮﮐﯿﺐ دﻟﺨﻮاه ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ :
درﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ را در ﺳﻪ درﯾﭽﻪ ﻣﺠﺰا و ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪاﺧﻞ از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ) و ،ﯾﺎ ،ﺑﺠﺰ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را ﺧﺎص ﺗﺮ و ﯾﺎ ﻋﺎم ﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﮑﻞ  ۳را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﮑﻞ ۳

اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ:
ﻋﻤﻠﮕﺮ"و"  :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﻨﺎدی ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺒﺎرت
ﻣﻨﺪرج در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ را در ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ" اﺳﻼم" و" اﯾﺮان " ،اﺳﻨﺎدی در ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻋﻨﻮاﻧﺸﺎن ﻫﻢ
ﮐﻠﻤﻪ " اﺳﻼم" و ﻫﻢ ﮐﻠﻤﻪ "اﯾﺮان" وﺟﻮد دارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان .ﺷﯿﻮه ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻋﺒﺎرت " اﺳﻼم " "،
اﯾﺮان" ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮ "و" ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را در ﺷﮑﻞ  ۴ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﮑﻞ ۴
ﻋﻤﻠﮕﺮ"ﯾﺎ" :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﻨﺎدی ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻋﺒﺎرت
ﻣﻨﺪرج در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮدو را در ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ "اﺳﻼم" ﯾﺎ "اﯾﺮان" ،اﺳﻨﺎدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ
اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮدو  .از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻼم و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ  /اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان/
ﻋﻘﻞ و ﺣﺪﯾﺚ :ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﯾﺮان و اﺳﻼم .ﺷﯿﻮه ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻋﺒﺎرت " اﺳﻼم "  " ،اﯾﺮان" ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮ "ﯾﺎ"
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را در ﺷﮑﻞ  ۵ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

٢

ﺷﮑﻞ ۵

ﻋﻤﻠﮕﺮ"ﺑﺠﺰ" :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﻨﺎدی ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرت
اول ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﺒﺎرت دوم را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼ"اﺳﻼم" ﺑﺠﺰ" اﯾﺮان"  ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻨﺎدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻼم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم  /اﺳﻼم و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ /اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺪای اﺳﻼم .ﺷﯿﻮه
ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻋﺒﺎرت " اﺳﻼم "  " ،اﯾﺮان" ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮ "ﺑﺠﺰ" ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را در ﺷﮑﻞ  ۶ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﮑﻞ ۶

٣

ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮﯾﮏ ازﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ دارای ﻋﻨﻮان" ﺑﯿﺎ درﯾﺎ ﺷﻮﯾﻢ" ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه " ﺑﻮﺳﮑﺎﻟﯿﺎ" و ﻧﺎﺷﺮ" ﺧﺎﺗﻮن را ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آﻏﺎز
ﮐﺎر ،درﻓﯿﻠﺪ اول ﻧﻮع ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب و د ر درﯾﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺎم ﻋﻨﻮان را وارد ﮐﻨﯿﺪ) .ﺷﮑﻞ(۷

ﺷﮑﻞ ۷

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۸ﻧﯿﺰﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻮن ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﻋﻤﻠﮕﺮ
"و" اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻮی آﺑﺸﺎری را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﺮروی ﻋﻤﻠﮕﺮ "و " دوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
)ﺷﮑﻞ (۸

ﺷﮑﻞ ۸

ﺣﺎل در ﺳﻄﺮ دوم ﻧﻮع ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﭘﺪﯾﺪآور اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و در درﯾﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪآور" ﺑﻮﺳﮑﺎﻟﯿﺎ" را واردﮐﻨﯿﺪ).ﺷﮑﻞ(۹

ﺷﮑﻞ ۹

در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ"ﺧﺎﺗﻮن" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨﺪرج درﯾﭽﻪ ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺠﺪدا ﻧﻮع
ﻋﻤﻠﮕﺮ "و" اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮع ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ " ﻧﺎﺷﺮ" را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دردرﯾﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ را وارد ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ۱۰ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۰

در آﺧﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ روی ﺗﮑﻤﻪ " ﺟﺴﺘﺠﻮ " ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۱۱ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه دو ﺳﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

۴

ﺷﮑﻞ ۱۱

 -۲اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ
زﺑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺑﺰار اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع زﺑﺎن ﺑﺮای ورود ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان آن  ،واژه ﻻﺗﯿﻦ " "wordﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﺗﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﺑﺎن
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﻨﻈﻮر از زﺑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﻧﺤﻮه ورود اﻃﻼﻋﺎت در آن ﻣﺪﺧﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ
ﺑﻮده و ﯾﺎ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ :در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ  ،ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ"  ،ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﺻﯿﻪ  :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﺑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ ازﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﺑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺷﮑﻞ  ۱۲ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۲

در آﺧﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۱۲ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ :ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در درﯾﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ و ﭼﭗ راﺳﺖ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻟﺬا اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﻢ در ﻗﺴﻤﺖ زﺑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ،اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ :ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در درﯾﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺣﺎﻟﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ :ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در درﯾﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
۵

