گوگل چه خدماتی ارائه می دهد؟

گوگل بزرگترین موتور جستجوی وب است و اطالعات از همه نوع می تواند از طریق آن جستجو شود .گوگل در
رقابت های آزاد با سایر شرکت های جستجو در وب از تمام رقبای خود پیشی گرفته است و به خاطر ویژگی های
مفید و منحصر به فرد آن مانند  ، Gmailنوشتن وبالگ ،یوتیوب ،جستجو در وب ،اخبار گوگل ،نقشه های گوگل،
 ،Google Playتصاویر  Googleو بسیاری دیگر ،همه مردم از این جستجوگر وب استفاده می کنند.

تمام این خدمات برای کاربر با ارزش است و همه آنها به صورت آنالین ارائه می شود و برای لذت بردن از آنها باید
دسترسی به اینترنت داشته باشید .جیمیل مهمترین و برجسته ترین ویژگی گوگل است .برای استفاده از آن ،ابتدا
باید حساب خود را در  Gmailایجاد کنید و هنگامی که یک حساب کاربری ایجاد می کنید ،می توانید از آن فقط
با ورود به سیستم استفاده کنید.
هنگام ایجاد حساب کاربری خود در  ، Gmailیک آدرس ایمیل دریافت می کنید و از طریق این آدرس می توانید
نامه های مختلف را ارسال و یا دریافت کنید .جیمیل یک فضای بزرگ داده برای کاربران خود فراهم می کند و از
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این رو هر کاربر می تواند به راحتی از طریق آن فایل ها ،اسناد ،تصاویر ،پوشه ها ،فایل های  PDFو مقاالت بزرگ
ارسال و دریافت کند.

جیمیل دارای ویژگی های دیگری نیز است که اجازه می دهد تا هزینه های نوشته شده و همچنین چت صوتی را
بدون هزینه داشته باشد .این حساب یک کد ورود با امنیت باال دارد و هیچ کس نمی تواند بدون رمز عبور که فقط
کاربر می داند ،به آن دسترسی پیدا کند.
از طریق تصاویر گوگل ،شما می توانید تصویری از هر چیز مورد نظر خود را ببینید .عالوه بر این؛ یوتیوب یکی
دیگر از ویژگی های گوگل است .آموزش ها ،فیلم ها ،کانال های تلویزیونی ،مقاالت و ترانه های دراماتیک از همه
نوع بر روی آن آپلود می شوند .کاربر به راحتی می تواند آنها را برای دیدن دانلود کند و یا به صورت آنالین مشاهده
کند .این ویژگی آموزش که در سطح یوتیوب منتشر شده است به سرعت در حال گسترش است و راهنماهای
آموزشی اکنون در دسترس هر دانش آموز قرار دارند.

حضور کانال های تلویزیونی و فیلم ها بر روی یوتیوب گسترش پیدا کرده و تغییرات بسیار مثبتی در مورد آنچه
که مردم می بینید ،به اشتراک گذاشته می شود.

سایت تبلیغاتی

Kafeniaz.com

وبالگ برای یک چیز خاص حاوی تقریباً تمام اطالعات مربوط به آن موضوع است .به عنوان مثال اگر یک وبالگ
دندانپزشکی از آن باشد می توانید تمام اطالعات مربوط به موضوع به عنوان مثال بیماری های مختلف دندان
پزشکی را در آن قرار دهید .وبالگ به نحوی عمل می کند که گوگل اجازه می دهد هر شخص وبالگ خود را
حفظ کند و انواع مختلفی از اطالعات و تبلیغات را روی آن بگذارند .وقتی افراد مختلف به وبالگ شما دسترسی
پیدا می کنند ،ترافیک تولید می شود و این یعنی کسب درآمد از طریق گوگل.
گوگل ما را با نقشه های  Googleتسهیل می کند .با استفاده از این ویژگی ما می توانیم هر مکان در داخل کشور
را فقط با رفتن به نقشه های گوگل پیدا کنید .از طریق محققان  Googleیا کتابهای گوگل می توانید هر کتابی
را در هر فرم جستجو کنید.
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