
 بهترین موتور جستوی عکس کدام است؟

آیب در ایٌتزًت ثَ دًجبل عکض یکی اس هؼبُیز ُظتیذ؟ آیب ثَ دًجبل عکض ٌُزپیؼَ هْرد عالقَ خْد ُظتیذ؟ گزافیظت ُظتیذ ّ 

ثزای کبر خْد هی گزدیذ؟ یک طزاح ّة طبیت ُظتیذ؟ فزقی ًوی کٌذ کَ ثَ ُز دلیلی کَ در ثَ دًجبل عکض خبم یب ایذٍ 

ایٌتزًت ثَ دًجبل عکض یب تـْیز ُظتیذ هی تْاًیذ اس طبدٍ تزیي راٍ ثزای پیذا کزدى ایي عکض ُب اطتفبدٍ کٌیذ: هْتْر ُبی 

 !جظتجْی تـْیز

ؾ ًیظت ثِتز اطت ثَ جبی یک هْتْر جظتجْ اس چٌذیي هْتْر اس آًجبیی کَ ُیچ هْتْر جظتجْیی کبهل ّ ثی عیت ّ ًق

جظتجْی تـْیز کَ اس ثقیَ قْیتز ُظتٌذ اطتفبدٍ کٌیذ دلیل آى ُن ّاضخ اطت کظی کَ در ایٌتزًت ثَ دًجبل تـْیز هی گزدد 

کْراطیْى هعوْال تـْیزی خبؽ ّ هٌذـز ثَ فزد هی خْاُذ کَ ثزای کبر خْد اطتفبدٍ کٌذ هثاًل کظی کَ در سهیٌَ د

داخلی فعبلیت هی کٌذ ثَ دًجبل تـْیزی کَ در اختیبر رقجبی اّ ُن ثبػذ ًیظت اّ چیشی جذیذ ّ خبؽ هی خْاُذ کَ ثَ اّ 

ایذٍ ثذُذ ّ در عیي دبل هٌذـز ثَ فزد ثبػذ. لذا در ایي هقبلَ ثزتزیي هْتْر ُبی جظتجْی عکض ّ تـْیز را هعزفی هی 

 .کٌین

 

 جظتجْگز تـْیز گْگل

در ثیي ُوَ هْتْر ُبی جظتجْی هعوْاًل جظتجْگز تـْیز گْگل اًتخبة اّل ثیؼتز کبرثزاى اطت. جظتجْ گز تـْیز 

 گْگل در عزف چٌذ ثبًیَ ُشاراى عکض را در اختیبر ػوب قزار هی دُذ. ػوب هی تْاًیذ عکض ُب را ثز اطبص فزهت آًِب

jpg, bmp, gif یب png ٍثْدى یب ثز اطبص دجن تـْیز هزتت کٌیذ دتی هی تْاًیذ هؼخؾ  ّ طفیذ یب ثز اطبص رًگی یب طیب

کٌیذ کَ تـبّیز چِزٍ را ثزای ػوب ثَ ًوبیغ ثگذارد یب هؼخؾ کٌیذ تـبّیزی گزافیکی را ثَ ًوبیغ ثگذارد. در جظتجْگز 

گز تـبّیز گْگل گْگل هی تْاًیذ عکض ُبی ٌُزپیؼَ ُب را ثز اطبص فیلوی کَ در آى ثبسی کزدٍ اًذ هزتت ًوبییذ. جظتجْ

قبثلیت ُبی ثظیبری دارد ّ ُز اس چٌذ گبُی ُن قبثلیت جذیذ ثَ آى اضبفَ هی ػْد کَ کبر جظتجْ را آطبًتز هی کٌذ اهب اگز 

 .ثَ دًجبل چیش خبؿی هی گزدیذ ثِتز اطت اس دیگز جظتجْگز ُبی تـْیز چؼن پْػی ًکٌیذ

 تجْی ثیٌگهْتْر جظ

 هْتْر جظتجْی ثیٌگ یکی اس هذجْة تزیي هْتْر ُبی جظتجْی تـْیز اطت. یکی اس قبثلیت ُبی ثظیبر جبلت آى گزیٌَ

showing only images of your desktop size  اطت. ثب اطتفبدٍ اس ایي گشیٌَ دتی اگز اًذاسٍ پؼت سهیٌَ کبهپیْتز

ی ثَ ُوبى طبیش ثزای پؼت سهیٌَ کبهپیْتز ػوب پیذا هی کٌذ. یکی دیگز اس خْد را ًذاًیذ جظتجْگز هِزثبى ثیٌگ تـبّیز

ثکؼیذ ّ یک هجوْعَ  scratchpad قبثلیت ُبی جبلت ثیٌگ ایي اطت کَ هی تْاًیذ عکض ُب را اس ًتبیج جظتجْی آى رّی

 .عکض ثزای خْد ثظبسیذ

 ُْجظتجْگز تـْیز یب

http://www.google.com/imghp
http://www.google.com/imghp
http://www.bing.com/images
http://images.search.yahoo.com/


جظتجْگز تـْیز یبُْ ثزای ػوب تـبّیز را پیذا هی کٌذ ّ ّقتی رّی آًِب کلیک هی کٌیذ ؿفذَ هزثْط ثَ آى تـْیز را 

در داخل یک فزین ثزای ػوب ثَ ًوبیغ هی دُذ ّ ایي قبثلیت را دارد کَ آًزا ثزای یک دّطت ایویل کٌیذ. ُوچیي درثبرٍ 

« یبد ثگیز»دادٍ اًذ اطالعبتی در اختیبر ػوب قزار هی دُذ هثاًل اگز کظی کلوَ فعبلیت افزادی کَ جظتجْی هؼبثَ ػوب اًجبم 

 .را جظتجْ کٌذ عجبرت ُبی دیگزی کَ ایي افزاد جظتجْ کزدٍ اًذ را ُن ًوبیغ هی دٌُذ

 فلیکز

ٍ اطت کَ در آى ثِتزیي عکض ُب در اختیبر ػوب قزار فلیکز ثیؼتز ثَ عٌْاى جبیی ثزای ثَ اػتزاک گذاری عکض ػٌبختَ ػذ

گزفتَ اطت. در ایي ّة طبیت تعذاد سیبدی عکض ُبی کَ تْطط افزاد عبدی ثَ اػتزاک گذاػتَ ػذٍ اطت ثَ ًوبیغ گذاػتَ 

یذ ّ ػذٍ اطت ّ دق کپی رایت آًِب ُن هذفْظ اطت. ًکتَ جبلت ایٌکَ ثب آی دی یبُْی خْد هی تْاًیذ ّارد ایي طبیت ػْ

 .ًیبسی ثَ ثجت ًبم جذیذ ًیظت

Ask Images 

ایي جظتجْگز تـْیز اهکبًبتی دارد کَ ثَ کوک آًِب هی تْاًیذ هذذّدٍ جظتجْ را کْچک یب ثشرگ کٌیذ. ّ هی تْاًیذ ًتبیج 

 .یذرا ثب تْجَ ثَ رًگ ّ اًذاسٍ تـْیز فیلتز کٌ

photobucket 

فتْثبکت یک طزّیض آًالیي هیشثبًی تـبّیز اطت کَ ثَ ؿبدجبى ّة طبیتِب اجبسٍ هی دُذ تـبّیز ثشرگ خْد را رّی 

ثل کپی ثْدى طزّرع قزار دٌُذ ثَ عجبرت دیگز پٌِبی ثبًذ رایگبى در اختیبر آًِب قزار هی دُذ. هعوْال ًوی تْاًیذ اس قب

تـبّیز هطوئي ثبػیذ ثٌبثزایي اگز هی خْاُذ اس آًِب در ّة طبیت خْد اطتفبدٍ کٌیذ ثبیذ کوی ثب هطبلعَ ثیؼتز اقذام ثَ ایي 

 .کبر ًوبییذ

corbis image 

یبدی عکض ّ تـْیز در اختیبر دارد. ػوب هی تْاًیذ کْرثیض ُن یکی دیگز اس ثبًک ُبی اطالعبتی تـْیز اطت کَ تعذاد س

در ثیي تـبّیز ثَ جظتجْ ثپزداسیذ الجتَ ثزای ایي هٌظْر ثبیذ در طبیت کْرثیض ثجت  Illustration ثب اطتفبدٍ اس ًزم افشار

 .ًبم کٌیذ ّ هجْس السم را دریبفت ًوبییذ تب عکض ُب را ثذّى ّاتزهبرک دریبفت ًوبییذ

 علی یشدی هقذم

 yadbegir.comهٌجع: 

 ْراطگبىجبطبت داًؼگبٍ آساد اطالهی ّادذ خطبیت فٌبّری اطالعبت ّ ارت

http://ict.khuisf.ac.ir 
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