
  1معیارهاي ارزیابی موتورهاي کاوش

  2حسین قاسمی علی
  چکیده

. یابی منـابع اینترنتـی هـستند    ترین ابزار براي شناسایی و مکان       موتورهاي کاوش در اینترنت، عمده    
اي  ها و کارکردهاي این موتورها موجب خواهد شد کـه از منـابع اینترنتـی بـه شـیوه           شناخت ویژگی 

کارگیري و نحوة کار موتور کاوش، معیارهاي        مقاله پس از بیان علت به      در این . کارآمدتر استفاده شود  
سپس مختصري دربارة موتورهاي وراکاوش گفتـه شـده و در         . اند  ارزیابی موتورهاي کاوش ارائه شده    

  .اند پایان، با یک مثال، چهار موتور کاوش عمده در جدولی با هم مقایسه و ارزیابی شده
 ارزیابی موتورهاي کاوش، اینترنت، منابع اینترنتی، موتورهاي وراکاوش، موتور کاوش،: ها کلیدواژه

  .»اَدونسد. آلتاویستا«، »تئوما«، »اَدونسد. وب. د. آل«، »گوگل«

اي و اطّالعاتی امروزه دیگر یک سخن تکراري  سخن گفتن از انفجار اطّالعات و حجم عظیم منابع داده      
  .کاهد هاي دیگر نمی ین پدیده در ظهور بسیاري از پدیدهاست، اما این امر از اهمیت و تأثیر ا
هـاي اجتمـاعی،    توان یک انقالب ارتباطی دانست که همراه با دیگـر پدیـده          ظهور اینترنت و وب را می     

هـا و اطّالعـات    همراه داشت که تأمین امکان دسترسی بـه حجـم انبـوه داده             بسیاري به ) و منفی (پیامدهاي مثبت   
ّـا همـین وجـه مثبـت، در بـسیاري اوقـات         ام. صی، از جملۀ پیامدهاي مثبت آنها اسـت       عمومی، تخصصی و شخ   

زمانی کـه منبـع اطّالعـاتی محـدود و داراي انـدازة کـوچکی       . گردد موجب سردرگمی و آشفتگی کاربران می     
ات به شود، فهرست مندرج توان از محتواي آن آگاه شد؛ زمانی که تعداد منابع بیشتر می     حتی با تورق می   . است

آید و با افزایش بازهم بیشتر تعداد منابع در کتابخانه، سازماندهی اطّالعات و دستیابی بـه           کننده می   یاري استفاده 
  .شود محتواي منابع، از طریق فهرستبرگه حاصل می

ها، افزایش صعودي تعداد منابع بود که موجب تـدوین      یکی از مشکالت فراروي فهرستنویسان کتابخانه     
ّا ظهور وب نشان داد که آن مـسائل   گردید، ام  و راهبردهاي گوناگون در گزینش و سازماندهی منابع         راهکارها  

تر از آن، بازیـابی   کردن و مهم با وجود تعداد میلیاردي صفحات وب، نمایه   . اند  و مشکالت، چندان دشوار نبوده    
کـردن و   مک به انسان در نمایـه   در وب، ک   3هنر موتورهاي کاوش  . شود  این صفحات، از عهدة انسان خارج می      

  .سپس، بازیابی این صفحات است
تـوان بـه اطّالعـات کارآمـد، روزآمـد، بـاربط،        با این حجم عظیم اطّالعات چه باید کـرد؟ چگونـه مـی        

توان به بررسی یکایک صفحاتی که با ارائۀ پرسش به موتور کاوش،  پذیر و مناسب دست یافت؟ آیا می دسترس
                                                

 .اهللا فتاحي كه تهية اين مقاله با هدايت ايشان  هاي استاد ارجمند جناب آقاي دكتر رحمت وسيله از راهنمايي داند كه بدين نويسنده الزم مي
  .ممكن گرديد سپاسگزاري و قدرداني كند

 .رساني و كتابداري دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دورة دكتري اطالع.  
3. Search engines 



اي در  داخت و از آن میان، منابع و صفحات سودمند را برگزید؟ هر کس که کمترین تجربـه   شوند پر   بازیابی می 
اي کـه   داند که پاسخ، منفی است و در مصاف با حجـم انبـوه حافظـه    هاي اطّالعاتی داشته باشد می   کاوش بانک 

اوش، قابلیــت و ارزیـابی موتورهـاي کـ   . گـذارد، بـاز هـم بایــد از رایانـه بهـره گرفـت       رایانـه در اختیـار مـا مـی    
کننده، متناسب با نیازها و انتظارات خـود و نیـز    سازد و استفاده شده در هر یک را آشکار می   هاي تعبیه   توانمندي

بـرداري بهینـه از آن    هاي حاصـل از هـر کـاوش و بهـره     هاي هر موتور کاوش، به بررسی یافته  متناسب با توانایی  
  .پردازد ها می توانایی

بـراي  . توان بررسی کـرد  همچون هر ابزار دیگر بازیابی اطّالعات، از ابعاد گوناگون می        موتور کاوش را نیز     
هایی پرداخـت کـه در کـارکرد     حصول نتیجۀ بهتر، باید با تدوین معیارهاي مشخص، به ارزیابی آن دسته از ویژگی 

  .مورد انتظار از موتور کاوش، اثرگذارتر هستند
نترنت، در زبان فارسی متأسفانه منابع بسیار انـدکی موجـود اسـت    دربارة ارزیابی موتورهاي کاوش در ای   

در ایـن منـابع از   . تـوان یافـت   ّا در منابع غیرفارسی، مطالب بسیار می ام. هاي خارجی هستند   که همه ترجمۀ مقاله   
 هاي گوناگون به موتورهاي کاوش، ساختار، نقش و کارکرد، عملکرد، سودمندي، ویژگیها، عیبها و نکات جنبه

  .تک آن پرداخته شده که اشاره به آنها از حد این مقاله بیرون است مثبت همه یا تک
شـود، سـپس     بزرگ اطّالعاتی اشـاره مـی  4پایگاه در این مقاله ابتدا به ساختار اینترنت به عنوان یک داده          

هـاي ارزیـابی   آنگـاه بـه ذکـر معیار     . شـود   رویکرد این مقاله به معیارهاي ارزیابی موتورهاي کـاوش تعیـین مـی            
  .شود پردازیم و در پایان، ارزیابی چند پایگاه مهم اینترنتی ارائه می می

  اینترنت چیست
ها را بـه    رایانه5»پی آي/ پی سی تی«هایی است که با استفاده از پروتکل  اي متشکل از شبکه اینترنت شبکه 

افـزار    آن از نـرم  بـه اطّالعـات و مـشاهدة   هر رایانه براي ارائۀ اطّالعـات و یـا دسترسـی         . دهد   می 6یکدیگر پیوند 
ها یا اسناد موجود در یک رایانۀ دیگر ذخیـره   اینترنت محمل انتقال اطّالعاتی است که در فایل     . کند  استفاده می 

. دهـد  هـا خـدمات مـی    المللی ارتباطی تشبیه کرد که بـه رایانـه   توان به یک تأسیسات بین      اینترنت را می  . اند  شده
خـود  . داننـد  هـاي ارتبـاطی تـشکیل شـده هماننـد مـی       پیکر که از لوله المللی غول   یک سامانۀ بین  را به     گاهی آن 

تـر   صـحیح . »سندي را در اینترنت پیدا کردم «بگوییم  اینترنت، اطّالعاتی در خود ندارد؛ چندان درست نیست که          
ایم نـه در اینترنـت، بلکـه     دم؛ آنچه یافتهرا پیدا کر این است که بگوییم از طریق اینترنت، یا با استفاده از اینترنت آن    

  .اند هایی بوده که به اینترنت متصل در یکی از رایانه
پایگاههاي ایجاد شده بوسیلۀ رایانه هستند که شامل پیوندهایی به هزاران  موتورهاي کاوش در وب، داده

وجوهـایی را بـه    مـل کننـد و پـرس   پایگـاه تعا  کاربران موتور کاوش قادرنـد بـا ایـن داده   . باشند  منبع اینترنتی می  
  .وجو انطباق دارند، دسترسی دارد یا خیر آیا به منابعی که با آن پرس» بپرسند«پایگاه ارائه نمایند و از او  داده

  چرا موتورهاي کاوش به وجود آمدند
اي بـه   تا اندازه) اند هاي وب معروف»صفحه«ها یا  7»پایگاه«که به   (دشواري یا آسانی در یافتن اسناد وب        

دلیل دیگر . شود دلیل حجم گستردگی وب است، حجمی که درحال حاضر بیش از دو میلیارد سند برآورد می       
                                                

4. Database 
5. TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). 
6. Link 
7. Site 



هـا کـه سـرعنوانهاي     برخالف فهرست کتابخانـه (نامۀ استانداردي نمایه نشده است   این است که وب با هیچ واژه      
دهند، یا   کنگره را به کتابها اختصاص میاستاندارد مثل سرعنوانهاي موضوعی کتابخانه موضوعی پذیرفته شده و

  ).گیرند هاي مجالت که از توصیفگرهاي موضوعی استاندارد شده بهره می نمایۀ مقاله
وب درواقع مجموعۀ بسیاري از صفحات وب اسـت کـه بـر روي          . کاوش مستقیم در وب ناممکن است     

تواند این صفحات را بیابد یا مستقیماً بـه    شما نمیرایانۀ. سراسر دنیا قرار دارند  ) 8»خدمتگر«موسوم به   (هاي    رایانه
پایگاههـایی   دهید، دسترسی به یکی از چندین صـفحۀ وب یـا داده         آنچه با رایانۀ خود انجام می     . سراغ آنها برود  

دهـد   یافتگی این اطّالعات گزیده، این امکان را می است که حاوي گزیدة دیگر صفحات وب هستند و سازمان      
واسطه، کاوش » ابزارهاي کاوش«شما در این . پایگاهها را پیدا کنید  وب، و گاهی دیگر دادهکه دیگر صفحات  

با کلید زدن بر روي . گذارد به صفحات دیگر را در اختیار شما می       ) 10»میم« (9کنید و آنها پیوندهاي فرامتنی      می
  .کنید ر دنیا بازیابی میرا از خدمتگرهاي مختلف سراس... این پیوندها است که اسناد، تصاویر، صدا و 

  کند موتور کاوش چگونه کار می
 12»عنکبـوت « بـه نـام   11اي هـاي آدمـواره     پایگاهی است که به وسیلۀ برنامـه        هر موتور کاوش داراي داده    

اي در جستجوي محتواي الزم براي موتور کاوش، در شـبکۀ وب بـه        اي رایانه   این برنامۀ آدمواره  . شود  ایجاد می 
شود که   در وب از طریق دنبال کردن پیوندهایی انجام می14 یا راهنوردي13این خزیدن. خزد یسو م سو و آن   این

بنـابراین اگـر   . انـد  پایگاه موتور کاوش اصلی وجـود داشـته   قبالً در داده کنند و   او را به صفحات وب هدایت می      
  .آن صفحه نخواهد بود» یدند«اي قادر به پیداکردن و  اي داراي هیچ پیوندي نباشد، این برنامۀ رایانه صفحه

اي از  شـود کـه درواقـع، نمایـه     پایگـاه عظـیم تهیـه مـی     اي، یـک داده  هاي رایانه   از حاصل کار این برنامه    
دهند، موتـور کـاوش بـا مقابلـه و      وقتی کاربران، پرسشی را به موتور کاوش ارائه می. باشد صفحات اینترنتی می  

 بـه نمـایش   16»نتیجـه «دست آمـده را در قالـب صـفحات      به15هاي افتهپایگاه، ی   تطبیق پرسش با محتواي این داده     
هاي ارائه شده در یک کاوش خـاص   صفحاتی که برمبناي پرسش: اند صفحات بر دو نوع این نتایج و . گذارد  می

در ایـن حالـت،   . شـوند   نامیـده مـی    17»پویاسـاخت «آیند صفحات     پدید می ) هاي خاص همان کاوش     و از یافته  (
 و بـه   شده براي پرسش شما، در قالب یک صفحۀ وب که براي همین منظور طراحی شده ریخته     هاي یافت   پاسخ

شود، زیـرا فـرض بـر     غالباً این صفحۀ نوساخته در هیچ جایی ذخیره و نگهداري نمی      . شوند  رایانۀ شما ارسال می   
ي بسیاري از دیگر افراد و احتماالً برا) که درواقع، پاسخ سؤال شما بوده    (فرد آن     این است که محتواي منحصربه    
تر این است که به جاي نگهداري  پایگاه موتور کاوش، راحت بعالوه، براي داده. کاربران، استفادة چندانی ندارد

  .آن صفحه، در هنگام نیاز دوباره آن را بسازد
صفحات ایستاساخت بر روي خدمتگرها مقیم .  هستند18»ایستاساخت«هاي  شکل دیگر صفحات، صفحه  

                                                
8. server 
9.Hyper-text Links 

  (Unique Resource Locator).نماي يكسان منبع  مكان= ميم. ۴
11. Robot programs 
12. spider 
13. crawl 
14. navigate 
15. hits 
16. result 
17. Dynamically-generated 
18. static 



بازخوانی شود، ایـن صـفحۀ   » میم«زمانی که این . گردند فردي مشخص می   منحصربه» میم«وند و هریک، با     ش  می
» شناسـند  می«اي که عنکبوتها آنها را  هاي ایستاساخت به هر صفحه      اگر صفحه . گردد  ایستاساخت نیز بازیابی می   

. کننـد   پیوندها را دنبال و صفحه را بازیابی میتوانند آنها را پیدا کنند؛ آنان این      پیوند داشته باشند، عنکبوتها می    
مشی عملکردي خـود، تـصمیم بـه حـذف ایـن صـفحات            دالیل مربوط به خط     البته گاهی موتورهاي کاوش، به    

  .گیرند پایگاه خود می  ایستاساخت از داده

  بندي ابزارهاي کنونی کاوش دسته
هریـک از  . مۀ آنها یکسان نیست در ه19موتورهاي کاوش بسیاري در وب موجودند که ترکیب کاوش    

هاي موجود در آنهـا نیـز بـا توجـه بـه همـین        کنند و ویژگی این موتورهاي کاوش، اهداف متفاوتی را دنبال می  
اند کـه مـا تنهـا بـا تعـداد        موتور کاوش در اینترنت فعال    800000به قولی بیش از     . اند  اهداف در آنها تعبیه شده    

ین موتورها با اهـداف تجـاري، شـغلی، تخصـصی، علمـی، پژوهـشی، نـژادي،        ا. شماري از آنها آشناییم    انگشت
هـاي ایـن موتورهـا،     اند و بدیهی است که در تعیین و تعبیۀ ویژگـی    حتی شخصی پدید آمده     سیاسی، فرهنگی و  

جداي از این، سطح تخصص و نوع نگـاه پدیدآورنـدگان ایـن    . اهداف گردانندگان نیز مدنظر قرار گرفته است     
یابـد محتـواي منـابع اطّالعـاتی      مثالً در موتورهاي کاوش دانشگاهی، آنچـه اهمیـت مـی   . نیز مهم است موتورها  

بندي محتوا و افزایش میزان ربط، نمـود   رسانان، دسته باشد؛ در موتورهاي کاوش کتابداران و اطالع   موردنظر می 
ازشـدن یـک صـفحۀ تبلیغـاتی و     یابد، و در موتورهاي کاوش تجاري، از هر فرصـتی بـراي ب   و جلوة بیشتري می 

  .شود هاي گوناگون استفاده می آگهی
ویـژه   هرحال، این تنوع و گوناگونی، امکان گزینش این موتورها را با توجه به اهداف کـاربران ـ و بـه    به

ورهاي توان با استفاده از آنها به ارزیابی موت در دنبالۀ این مطلب به معیارهایی که می. آورد کتابداران ـ فراهم می 
توان یافت که همۀ ایـن معیارهـا را در خـود داشـته      بدیهی است موتوري را نمی.کنیم  کاوش پرداخت اشاره می   

بنابراین، ارزش هر موتور کاوش، نسبی است و باید در ارتباط مستقیم با اهداف کاربران، تعریف و تبیین           . باشد
  .شود

  معیارهاي ارزیابی و بررسی موتورهاي کاوش
آورنـد،   عمـل مـی    فراگیري اینترنت و استقبال فروانی که کاربران و کـاربران نهـایی از آن بـه          با توجه به  

امـا  . رسانی است رویکرد ما در ارائۀ معیارهاي ارزیابی موتورهاي کاوش، از منظر متخصصان کتابداري و اطالع      
 را در حـوزة ذخیـره و بازیـابی    رسـانان  تعیین معیارهایی که به تمام و کمال، اهداف موردنظر کتابداران و اطالع      

مدت ـ چندان  کم در کوتاه اطّالعات محقق کند، با توجه به وضعیت کنونی اینترنت و موتورهاي کاوش ـ دست
ماننـد  (بنابراین، هـدف از ارائـۀ ایـن معیارهـا آن اسـت کـه ابـزاري بـه دسـت کـاربران واسـطه                     . اي ندارد   فایده

ایـن  . تا با استفاده از آن، موتورهـاي بهتـر و سـودمندتر راشناسـایی کننـد     و کاربران نهایی داده شود  ) کتابداران
  :معیارها عبارتند از

  وجود دارد؟) هاي کاوش معرفی شده باشند که در آن، امکانات و شیوه( کاوش 20آیا راهنماي.1
 آیا دسترسی به این راهنما آسان و سریع است؟. 1ـ1
 صورت درونخطی در اختیار قرار دارد؟ هآیا این راهنما در سایت موتور کاوش، ب.2ـ1

                                                
19. Search syntax 
20. help 



کند ـ مثالً   طور خودکار راهنمایی می یعنی در هنگام خطاي کاربر، به(آیا این راهنما هوشمند است .3ـ1
 ؟)کند غلطهاي امالیی مربوط به عبارت کاوش را مشخص می

  است؟21تر و کاربرپسند آیا موتور کاوش، آسان.2
  در صفحه، از ساختار و آرایش مناسب برخوردارند؟شده  آیا مطلب و محتواي ارائه.3
یا به عبارت دیگـر، آیـا در همـه یـا هریـک از      (شود  کاوش در چه مقدار از متن کامل صفحات انجام می   .4

 :؟ مثالً در کدامیک از موارد زیر)شود اند، کاوش انجام می فیلدهایی که نمایه شده
مثالً کشوري (فیلدهاي دیگر  ها ـ فیلد نشانی  نوان ـ فیلد نامفیلد ع) دورة زمانی(فیلد موضوع ـ فیلد تاریخ 
 ).که سایت در آن قرار دارد

 :چند نوع کاوش، امکانپذیر است .5
 اي ـ انواع دیگر ساده ـ پیشرفته ـ کلیدواژه

 میزان دقت در انطباق کلمات مورد کاوش با محتواي صفحات تا چه حد است؟ .6
 شود؟ می/ اصطالحنامه استفاده شده/ شده ان کنترلکاوش، از زب/ آیا در نمایه .7
 آیا امکان کاوش با اصطالحات عام و کلی وجود دارد؟ .8
 آیا امکان کاوش با اصطالحات خاص و جزئی وجود دارد؟.9

  :شود هاي کاوش استفاده می از چه شیوه.10
گزیـده ـ کـاوش     هاي کاوش به صورت پـیش  وزن دادن به واژه/ 23 ـ کاوش وزنی 22کاوش معناشناختی

 25 ـ کاوش بولی24عبارتی
  :گیرند در کاوش بولی، چه امکاناتی در دسترس قرار می. 11

AND – OR – AND NOT – NEAR – ANY  
  وجود دارد؟29ها پاالیش یافته/ 28محدود کردن کاوش/ 27ها کاوش در یافته/ 26آیا امکان کاوش فرعی. 12
 :گیرد ار میهایی در اختیار کاربر قر در کاوش، چه گزینه. 13

) بزرگی و کوچکی( ـ امکان کاوش اسم خاص ـ حساسیت به حالت  30هاي بازدارنده امکان کاوش واژه
هاي مـورد پـذیرش ـ      ـ تعداد جانویسه 33 ـ استفاده از جانویسه 32گیري  ـ ریشه 31برش ـ دم) التین(حروف 

 )ها در داخل پرانتز دادن آنمثالً با قرار (هاي کاوش  بندي واژه یافتن مجاورت معنایی ـ امکان دسته
 :، یعنی فیلدهاي زیر، امکانپذیر است»ال ام تی اچ«آیا محدود کردن کاوش به فیلدهاي زبان . 14

  Title) عنوان( ـ Url) نشانی اینترنتی( ـ Link) پیوند( ـ Host) رایانۀ میزبان(ـ 
  Domain) قلمرو( ـAnchor) پیوند متن(ـText) متن سند( ـImage) تصویر(

   ـApplet) برنامک( ـSite)پایگاه( ـAlt) توضیحات تصاویر( ـKW)کلیدواژه(

                                                
21. User-friendly 
22. Semantic search 
23. Weighted search 
24. Phrase search 
25. Boolean search 
26. Sub-search 
27. Search within results 
28. Limiting the search 
29. Refining/ filtering the results 
30. Stop words 
31. truncation 
32. Stemming 
33. Wildcard 



   ـSU) موضوع( ـ AU) پدیدآورنده( ـ AN) 34شرح.(
 :توان کاوش را به شکلهاي زیر محدود کرد آیا می. 15

محدود به ترکیبی از چند فیلد ـ محدود به فیلد موضوع ـ محدود به دامنۀ زمـانی مـشخص ـ محـدود بـه       
 اي غیرالتینزبانه

 خط وجود دارد؟/ آیا امکان کاوش همزمان به چند زبان. 16
 خطهاي انتخابی محدود است؟ / آیا تعداد زبان. 1ـ16
 هاي مشخصی براي این کار وجود ندارد؟ خط اختیاري است یا گزینه/ آیا انتخاب نوع زبان. 2ـ16

  مجموعه چقدر است؟میزان دقت در دستچین کردن پایگاهها به وسیلۀ ویراستاران. 17
  محتوایی اسناد با یکدیگر چقدر است؟36 موضوعی و ارتباط35میزان ربط. 1ـ17

 هستند؟...) تجاري، علمی، تبلیغاتی،(شده داراي ارزش محتوایی  صفحات نمایه. 18
آیا موتور کاوش داراي فهرستهاي فرعی گونـاگونی برمبنـاي منطقـۀ جغرافیـایی و تقـسیمات کـشوري            . 19

 است؟
 :بندي چگونه است بندي محتوایی بر روي اطّالعات انجام شده است؟ نحوة این دسته  آیا دسته.20

 مراتبی سلسله/ مراتبی ـ موضوعی موضوعی ـ سلسله
 آیا از صفحات نمایه شده، شرح و توصیفی نیز ارائه شده است یا نه؟. 21

 آیا این شرح، مختصر است یا مفصل؟. 1ـ21
 صصی است یا غیرتخصصی؟آیا این توصیف، تخ. 2ـ21

 مشخص شده است؟) عمومی، تجاري، خاص یا تخصصی/ سطحی(آیا حوزة موضوعی صفحات . 22
 هاي موضوعی موجود در خود موتور کاوش وجود دارد؟38 مقوله37تورق/ آیا امکان مرور. 23
 روي یک رایانۀ پایگاهی که در جاي دیگري بر هاي کاوش، به متحویات داده توان از طریق یافته آیا می. 24

 .دیگر واقع شده، دسترسی یافت
  وجود دارد؟39آیا امکان محدودکردن کاوش از طریق بازیابی صفحات مشابه. 25
 پذیر است؟ ها امکان آیا تورق و مرور یافته. 26
 ها وجود دارد؟ بندي موضوعی یافته آیا امکان دسته. 27
  وجود دارد؟هاي زیر ها به شیوه کردن یافته آیا امکان ردیف. 28

 طریق دیگر به ترتیب تاریخ ـ به ترتیب الفبا ـ برمبناي فیلدهاي مختلف ـ به
 :نحوة گردآوري صفحات چگونه بوده است. 29

 ترین نظارت انسانی با کم) هاي رایانه ـ روبات برنامه(» ها40عنکبوت«کالً بوسیلۀ . 1ـ29
 همراه با نظارت انسانی، )هاي رایانه روبات برنامه(» ها عنکبوت«بوسیلۀ . 2ـ29
 بوسیلۀ نیروي انسانی. 3ـ29

 پایگاه مربوط به موتور کاوش چقدر است؟ در داده) و تعداد صفحات نمایه شده(حجم . 30

                                                
34 annotation 
35. relevance 
36. relationship 
37. browse 
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 میزان تغییر در تعداد این صفحات چقدر است؟/ فواصل زمانی تغییر. 1ـ30
 ازنمایی نتایج چقدر است؟ب/ بازیابی و اخذ نتایج/ سرعت موتور کاوش در پاسخگویی به پرسش. 31
 :از نظر محتوا. 32

 عمقی بودن کاوش انجام شده و نتایج بازیابی شده چقدر است؟/ میزان سطحی. 1ـ32
 رویکرد موتور کاوش به محتواي موردنظر شما، عام است یا تخصصی؟. 2ـ32
 :هاي زیر چه وضعیتی دارد گسترة موتور کاوش در جنبه. 3ـ32

 رة موضوعی ـ گسترة زبانی ـ ابعاد دیگرگسترة جغرافیایی ـ گست
 پایگاه تا چه حد است؟  داده41میزان جامعیت. 33
 :هاي کاوش در بازنمایی یافته. 34

 شوند وجود دارد؟ هایی که در هر صفحه نمایش داده می آیا امکان تعیین تعداد یافته. 1ـ34
 م نمایش وجود دارد؟در هنگا) فیلدها(آیا امکان تعیین ترکیب محتوایی رکوردها . 2ـ34
 آیا امکان تعیین ویژگیهاي بصري صفحۀ نمایش وجود دارد؟. 3ـ34

 اند چگونه است؟ هایی که از موتورهاي مختلف پدید آمده قالب بازنمایی یافته. 35
 :منابع مختلف چگونه است/ هاي فراهم آمده از موتورها نحوة بازنمایی یافته. 36

 کراريدرهمکرد ـ با حذف موارد ت/ مجزا
 شوند؟ آمده از هریک از موتورهاي مختلف بازنمایی می هاي فراهم از یافته) چند درصد(چه مقدار . 37
 :شوند؟ بر چه مبنایی بندي می دسته/ بندي ها رتبه آیا یافته. 38

به اصطالحات داده ) مثالً از چپ به راست(برمبناي وزنی که به موجب توالی اصطالحات کاوش        . 1ـ38
 .شود می
 تعداد مراجعان به هر صفحه/ برمبناي تعداد دفعات رؤیت هر صفحه. 2ـ38
 داده شده به هر صفحه برمبناي تعداد پیوندهاي ارجاع. 3ـ38
 ها برمبناي تاریخ نشر یافته. 4ـ38
 ها برمبناي موضوع یافته . 5ـ 38

 بینی شده است؟ بندي پیش هایی براي تعیین مبناي رتبه آیا گزینه. 39
) 42یعنـی تحویـل مـدرك   (دسترسی به متن کامل صفحاتی که در نتیجۀ کاوش به آنها اشـاره شـده           آیا  . 40

 امکانپذیر است؟
 آیا این دسترسی به متن کامل، رایگان است؟. 1ـ40
 اند؟ هاي مختلف در این رابطه، اراعه شده اگر نه، آیا قیمت تحویل مدرك و گزینه. 2ـ40

 ها به زبانهاي مختلف امکانپذیر است؟ یافته/  متن اسنادآیا ترجمۀ. 41

  »وراکاوش«مختصري دربارة موتورهاي 
، حجــم گــستردة اســناد موجــود در وب و نــاتوانی 43یکـی از دالیــل اســتفاده از موتورهــاي وراکــاوش 

مانـدن بخـشی از وب    موتورهاي کاوش در نمایه کردن همـۀ منـابع موجـود در وب اسـت کـه موجـب نـامرئی                   

                                                
41. Comprehensiveness 
42. Document delivery 
43. Meta-search engines 



در موتـور وراکـاوش،   . بـودن اسـت   هاي غلبه بر این نامرئی استفاده از موتورهاي وراکاوش یکی از راه     . شود  می
طـور همزمـان بـه     کنید و موتور وراکـاوش، کـاوش شـما را بـه     ها را وارد خانه یا محل کاوش می  شما کلیدواژه 

هاي حاصل از تمام  چند ثانیه، یافتهدر . کند پایگاه صفحات وب ارسال می چندین موتور کاوش جداگانه و داده
پایگـاهی از     موتورهـاي وراکـاوش، خودشـان داراي داده       . شـوند   موتورهاي کاوش مورد نظر برگشت داده مـی       

پایگاههایی که در اختیار دیگـر موتورهـاي کـاوش     صفحات وب نیستند، بلکه اصطالحات کاوش را براي داده      
  .فرستند است می

پایگـاه صـفحات وب کـه در اختیـار موتـور کـاوش اسـت         ها را به داده کلیدواژهدر موتورهاي کاوش معمولی،   
هـاي مـشابه    هاي حاصل از کاوش یافته. کنیم کنیم و از هر موتور کاوش، نمایش متفاوتی از اسناد دریافت می          عرضه می 

در (ههـاي همـسان   با هم متفاوت باشند، اما درعـین حـال شـامل پایگا    )  درصد 40نزدیک به   (ممکن است تا حد زیادي      
  .نیز هستند)  درصد60حدود 

هـاي تخصـصی از    مجموعـه   برخی پایگاههاي مربوط به موتورهاي وراکاوش، خدمات سـودمند ردیـف دوم، و            
گروهی دیگـر نیـز خـدمتی را    . کنند را نیز عرضه می... ، طراحان وب،  مشتریان سینما، و   44گانی  پایگاهها و یا منابع پیشه    

هـاي کـاوش بـراي     اي از خانـه  مجموعـه : نامیـد و آن عبارتـست از  » شـبه وراکـاوش  «تـوان آن را     دهند کـه مـی      ارائه می 
دهـد از میـان فهرسـت موتورهـاي کـاوش، یکـی را بـراي کـاوش           یی که امکان می   45موتورهاي مختلف کاوش، یا منو    

جـاي ایـن کـه     ها بـه وراکاوشـگر  دهـیم، زیـرا شـبه    یک از این خدمات توضیحی نمـی      ما دربارة هیچ  . خود انتخاب کنید  
  .پایگاههاي قابل کاوش هستند اي از داده وراکاوشگر باشند، درواقع مجموعه

کنند، سهولت کاربرد، امکان تمرکز بـر یـک    برخی از ابزارهاي وراکاوش برپایۀ جاهایی که کاوش می 
در ) ملگرهـاي بـولی  مثالً ترجمه یا کاربرد دقیـق ع (تر  هاي پیشرفته وجه خاص، توانایی انجام هوشمندانۀ کاوش    

  .گیرند تر قرار می جایگاهی برجسته

  محدودیت موتورهاي وراکاوش
  :سه عامل عمده در تعیین سودمندي هر موتور وراکاوش وجود دارد که عبارتست از

انـدازة  : فرسـتد  ـ موتورهاي کاوشی که موتور وراکاوش، اصطالحات کـاوش شـما را بـراي آنهـا مـی             1
شـود، امکـان انتخـاب     ي آن، تعـداد موتورهـایی کـه کـاوش بـراي آنهـا ارسـال مـی        پایگاه مربوطه، محتـوا   داده

همـۀ موتورهـاي وراکـاوش عـالوه بـر موتورهـاي کـاوش، در              . دهید  موتورهاي کاوشی که آنها را ترجیح می      
  .آمیزند هاي به دست آمده از همۀ این منابع را درهم می کنند و یافته فهرستهاي موضوعی نیز کاوش می

مثل عملگرهـاي بـولی، یـا    :  کار موتور وراکاوش بر روي اصطالحات کاوش و ترکیب کاوش     ـ شیوة 2
  .هایی که دارند46گزیده عبارات و پیش

هاي  ها، ادغام آنها در یک سیاهۀ واحد یا گزارش یافته بندي یافته مثالً امکان رتبه: ها ـ شیوة نمایش یافته3
 به این نکته ضروري است کـه در اسـتفاده از موتورهـاي        توجه. حاصل از هر موتور کاوش به صورت جداگانه       

  :وراکاوش باید احتیاط کرد؛ زیرا
کنند و غالباً فقـط   پایگاه صرف می ـ بیشتر موتورهاي وراکاوش تنها زمان بسیار کوتاهی را در هر داده         1

عمـوالً باعـث   ایـن امـر م  . کنند پایگاههاي مورد پرسش را بازیابی می هاي هر یک از داده       درصد یافته  10

                                                
44. business 
45. menu 
46. default 



توانیـد از   حال غالباً می شود، اما در عین هاي آنها می  در ارائۀ نتایج کاوش   » ریختگی  هم  به«و نیز   » سرعت«
  .حاصل کار، آنچه را در پی آن هستید بیابید

پردازند و اگر کاوش شـما حـاوي      ـ بیشتر وراکاوشگرها فقط به شکل خطی به اصطالحات کاوش می          2
. اي باشد، بخـش اعظـم آن از دسـت خواهـد رفـت           یا داراي منطق بسیار پیچیده     بیش از یکی دو کلمه،    

ارزیـابی  «بـه جـدول   (گیـرد   هایی فقـط در معـدودي از موتورهـاي کـاوش انجـام مـی           پشتیبانی چنان منطق  
 ).مراجعه نمایید» موتورهاي کاوش

دسـت   خواستید به  از آنچه میهایی بیش اگر یافته . معناي رضایتمندي نیست    ها به   ّت یافته   ـ باالبودن کمی  3
را نیـز  » هـا  کـاوش در یافتـه  «آوردید، از موتورهاي وراکاوشی استفاده کنید که امکان کاوش فرعی یـا      

 .دهند عنوان گزینۀ انتخابی ارائه می به
پایگاههاي خـاص یـا    ـ به دنبال موتورهاي وراکاوشی بگردید که اصطالحات کاوش شما را براي داده      4

یکـی  . نیز بفرستند ) 50»یوسیک  وات« و   49»کراولر  وب «48،»هیت   دایرکت 47،»تاندرستون«مثل  (غیرعادي  
پایگاههایی از این قبیل، که ممکن اسـت   چه بسا خود شما نیز به داده  . از مزایاي وراکاوشگر همین است    

  .، پی نبرده باشید داراي پایگاههایی باشند که از چشم موتورهاي کاوش بزرگتري پنهان مانده

  ی از ارزیابی موتورهاي کاوشمثال

نام موتور 
  کاوش

  گوگل
www.google.com 

  اَدونسد.وب.د.آل
www.alltheweb.com 

/advanced   

  تئوما
www.teoma.com 

  اَدونسد.ستایآلتاو
www.av.com 

پیوند به 
راهنماي 
  تفضیلی

  
  بله

  
  بله

  
  بله

  
  بله

اندازه، 
نوع 

 ةانداز(
ا ههپایگا

مکرراً و به 
شکل 

گسترده 
تغییر 
  )کند می

پایگاه عمومی وب که     داده
ــه  ــاً داراي رتبـ ــدي  غالبـ بنـ

هــــا  ســـودمندي از یافتـــه  
ــت    ــزان محبوبی ــاي می برمبن

 بسیار عظیم   ،ها است   صفحه
کند کـه     و ادعا می  باشد    می

 میلیارد صـفحه    5/2بیش از   
ــه مــی  ــد، ولــی   را نمای کن

هـا     صفحه ۀممکن است هم  
شکل کامـل نمایـه نـشده       به

را جـامع    آن توان  نمی. باشند
» بهترین«دانست، ولی غالباً    
  .کند صفحات را پیدا می

 عمومی که بسیار  پایگاه داده
کنـد   عظیم است و ادعا مـی    

ــه    ــفحاتش ب ــداد ص ــه تع ک
ــارد   ــک میلیـ ــه یـ زودي بـ

گاهی . صفحه خواهد رسید  
ول ا ة هــا در رد  در آزمــون 

داراي . گیـــرد قـــرار مـــی 
بندي بسیار عالی اسـت       رتبه

آن بـسیار    ۀو کاوش پیشرفت  
  .سودمند است

پایگاه بزرگی است  داده
کـــــــه در ردیـــــــف 

» آلتاویستا « و» وب  د   لآ«
  .گیرد قرار می

ــومی   داده ــاه عم پایگ
ــا   ــه ادعـ بزرگـــی کـ

کنــد بزرگتــرین  مــی
ــت ــسمت . اسـ در قـ

ــشرفت   آن ۀکــاوش پی
توان با اسـتفاده از      می

عملگرهاي بـولی بـه     
ــت  ــاوش پرداخـ . کـ

هایی نیز بـراي      گزینه
ــه ــهبنــدي ی رتب هــا  افت
  .دارد

امکان 
کاوش 

ــه ــت  . بلـ ــر از عالمـ اگـ
استفاده کنید،  « » گیومه  

« » از عالمــــت گیومــــه . بلـــه 
در کــــاوش . اســــتفاده کنیــــد

»  «از عالمت گیومه   . بله
  .استفاده کنید

از عالمــــت . بلـــه 
اسـتفاده  « » گیومه  

                                                
47. Thunderstone 
48. Direct Hit 
49. WebCrawler 
50. WhatUseek 

http://www.google.com
http://www.alltheweb.com
http://www.teoma.com
http://www.av.com


 ةهاي بازدارند   حتی واژه   عبارتی
ــاوش   ــز کـ ــج را نیـ رایـ

  کند می

ــه در    ــطالحاتی ک ــشرفته، اص پی
پایینی قـرار   » فیلتر«هاي    مستطیل

ــورت   ــه صـ ــشه بـ ــد همیـ گیرنـ
  .شوند میعبارتی کاوش 

  .کنید

منطق 
  بولی

ــر وجــود  .تاحــدي ــرض ب  ف
AND   در بـــین کلمـــات 
 را بایـــد بـــا  OR. اســـت

ــسید   ــروف بــزرگ بنوی . ح
فاقد امکان استفاده از پرانتز      

ــراي دســته ــارات  ب بنــدي عب
ــت  ــاوش اس ــاوش . ک در ک

هــــاي پیــــشرفته، از عملگر
ــی  ــدودي م ــولی مح ــوان  ب ت

ــرد  ــتفاده کـــ  ALL. اســـ
ــا  ــساوي بـــــ ، ANDمـــــ

WITHOUT  ــا ــساوي ب  م
AND NOT و ،AT 

LEAST ONE ــساوي  م
محدودیت به تعداد   . ORبا  
 کلمه در هر کـاوش، بـه    10

  .ORاستثناي کاوش با 

در مستطیل باالیی، عملگـر     
.  اسـت ANDگزیده،    پیش

که    بدون این  ORدر مورد   
کلمه  را بنویسید، OR ةواژ

یا عبارت مـورد کـاوش را        
. در داخل پرانتز قرار دهیـد     

در » فیلتـــر«هـــاي  مـــستطیل
ــشرفته، برخـــی  کـــاوش پیـ

ها را براي منطق بولی    معادل
ــی ــه م ــد ارائ  Must: کنن

include    مساوي با And 
 Must not includeو 

ــا  ــساوي ب ــر NOTم  از نظ
ــه ــدي در رد رتب ــاالیی ةبن  ب

 ORاز . گیـــرد قـــرار مـــی
  .کند استفاده نمی

ــه ــر  . ن ــرض ب ــشه ف همی
ــین ANDوجــود   در ب

  .کلمات کاوش است

AND 
، )گزیـــده  پـــیش(

OR، AND 

NOT  ،NEAR 
ــدودي  ( ــا مح  10ت

کلمه، که فقـط در    
مـــستطیل بزرگتـــر 
کاوش پیشرفته باید 
ــتفاده  از آن اســـــ

  )کرد

+ عالمت 
  -عالمت 

اي عالمـت   اگر پیش از واژه 
بیاورید، صـفحاتی  ) -(منفی  

ــه حــاوي آن واژه با ــند ک ش
+  عالمـت . شوند  بازیابی نمی 

هـــاي  امکـــان بازیـــابی واژه
  .دهد بازدارنده را می

امکان بازیابی + عالمت   -عالمت 
ــده را  واژه ــاي بازدارن ه
  دهد می

فقط در کاوش سـاده     
ــت ــن اســ در . ممکــ

کاوش پیشرفته، بهتـر    
اســت از منطــق بــولی 
ـتفاده شــود، کــه    اسـ
ــدتر  ــسیار قدرتمنــ بــ

 .است

کاوش 
  فرعی

 ۀایین صــفحدر پــ. بلــه
کـاوش  «ها بر روي      یافته

ــه کلیــک » هــا درون یافت
بزنیــــد و اصــــطالحات 

  بیشتر را وارد کنید

 REFINE ۀسیاه. نه  نه
 فرعــی یــا هايموضــوع

communities  را
  .کند ارائه می

 sorted byاز . بلـه 

box     در زیر مـستطیل 
ـتفاده      کاوش بـولی اس

ــه. کنیـــد ــاي  یافتـ هـ
ــف و   ــاوش را  ردی ک

  .کند پاالیش می

بندي  رتبه
  ها یافته

برمبناي تعداد پیوندهایی 
هـاي دیگـر    که از سایت  

به آن داده شده، امکـان      

Fuuzy AND 
ــاهراً از   ــار، ظـــ خودکـــ

"importance"      و 
ــدهاي صــ ــز پیون فحات نی

، برمبنــــاي محبوبیــــت
Subject-specific 

بنــــــدي   دســــــته (از 
، پیونــدهاي )موضــوعی

Fuuzy AND 
برخی از  . ودکارخ

ــه ــاالتر،  یافت هــاي ب
این مکان بـاالتر را   



  Fuzzy  51استفاده از 
 AND   نیز وجود دارد .

ــه  ــاق و رتبـ ــدي  انطبـ بنـ
ــت   ــن اس برمبنــاي ممک

ــسخ ــبط «ۀنـ » ةشـــد ضـ
هــم  صــفحات چنــدان  

  .جدید نباشد

ــی  ــتفاده مـ ــد اسـ در . کنـ
کــــــاوش پیــــــشرفته،  

SHOULD 
INCLUDE اولویـــت 

ــا    ــات ی ــه کلم ــاالتر را ب ب
ــستطیل   ــارات داخــل م عب

هر مستطیل یک   . دهد  می
  .شود عبارت شمرده می

شـده بــه صــفحه از   داده
  .صفحات مرتبط

اند   خریداري کرده 
ــا  ( ــاطی بــ و ارتبــ

ــورد   واژه ــاي مـ هـ
کاوش شما از ایـن    

  ).نظر ندارند

محدود 
کردن به 
  فیلد

Link: 
Site: 
Allintitle: 
Allinurl: 
امکان استفادة آسان از ایـن      
امکانات در قسمت کـاوش     

بـــراي صـــفحات . پیـــشرفته
ایالتهـاي آمریکـا    مربوط بـه    

ــۀ   را Uncle Samگزین
  .دهد ارائه می

تـوان در     در کاوش پیشرفته مـی    
  :فیلدهاي زیر کاوش کرد

Text 
Title 
Link name 
url 
Link to the url 

توان بر مبناي اصـطالحات      و می 
  .ها را پاالیش کرد قلمرو، یافته

  Title: 
url: 
Link: 
Host: 
Domain: 
Anchor: 
Text: 
Image: 
Applet: 

درشم ب  

ــدبــدون  و بــدون  رشم ب 
ــشه ــاي  شــکل. گیــري ری ه

ا هها و مترادف    مختلف انجامه 
را جداگانـه و بـا اســتفاده از   

OR)  ــزرگ ــروف ب ــا ح ) ب
  .شوند کاوش می

هاي مختلف کلمه     شکل. نه
ــاالیی در  ــستطیل بـ را در مـ
داخل پرانتز قرار دهید تا بـا   

ــتفاده از  ــاوش ORاسـ  کـ
  .شوند

  نه

از عالمت . بله
 استفاده ٭ستاره 
 .کنید

حساسیت 
به حالت 

بزرگی و (
) کوچکی
  حروف

  نه  نه  نه

حـــروف بـــزرگ، . بلــه 
ــا  فقــط کلمــاتی را کــه ب
ــزرگ نوشــته   حــروف ب

. کننــد شـده بازیـابی مـی   
ــک،   ـــــروف کوچـــ ح
ــا حـــروف    ــات بـ کلمـ
ــابی    ــز بازی ــزرگ را نی ب

و » اکـسنت «به  . کنند  می
ــسه  ــایر نوـی ــز   سـ ــا نیـ هـ
  .حساس است

  زبان

یـشرفته،  در کاوش پ  . بله
هاي رومـی و   عمدة زبان 

  .پذیرد غیررومی را می

سیاهۀ گستردة آن، عمـدة      . بله
هاي رومی و غیررومـی را       زبان

امکان انتخـاب   . گیرد  در بر می  
هاي دلخـواه را      مجموعۀ نویسه 

  .دهد نیز می

سیاهۀ گستردة  . بله  
ــدة  آن، عمـــــــــ

هاي رومـی و      زبان
غیررومی را در بـر     

  .گیرد می

                                                
 بولي نه با بله يا خير، بلكه با عددي بين ANDبرخالف ) و بنابراين تعيين ميزان ربط( اشتراك بين دو مجموعه Fuzzy ANDستفاده از با ا. ۱

  .شود صفر و يك نشان داده مي



محدودیت 
اي بر مبن

قدمت 
  اسناد

  .در کاوش پیشرفته  نه  .در کاوش پیشرفته  .در کاوش پیشرفته

  ترجمه

هـاي عمـدة      ترجمه از زبـان   
ــایی بـــه انگلیـــسی و    اروپـ
ــد  ــالعکس از طریـــق پیونـ بـ
translate this page 
ــضی از    ــۀ بعـ ــه در دنبالـ کـ

  . آمدهصفحات

  نه  نه

بین انگلیسی و   . بله
بـر  . هـا   دیگر زبـان  

 translateروي  
ها  نبالۀ یافتهکه در د

  .آمده کلیک کنید

  نتیجه
حجم انبوه و روزافزون وب و نیز روندهاي فنی حاکم بر آن، استفاده از موتورهاي کاوش را در بازیابی      

شود که در هنگام بازیـابی، حجـم    ّت کار موتورهاي کاوش موجب می ّا ماهی ام. کنند اطّالعات، گریز ناپذیر می   
شود؛ یا ایـن کـه در    ی شوند که در نتیجه، از کارآیی کاوش در اینترنت کاسته می    اي از صفحات بازیاب     گسترده

بـراي غلبـه بـر ایـن     . پاسخ به یک پرسش واحد، نتایج بازیابی در بسیاري از موتورهاي کـاوش، متفـاوت اسـت        
هرچه . ندمشکل، باید در حال حاضر از آن موتورهایی استفاده کرد که مزایاي بیشتر و معایب کمتري داشته باش

هاي کاوش بیشتر باشد، و به عبارت دیگر هرچـه میـزان ربـط         کننده و یافته    میزان انطباق میان نیاز واقعی استفاده     
  .ها با موضوع مورد کاوش بیشتر باشد، کاوش با موفقیت بیشتري انجام گردیده است یافته

 میزان انطباق میان کلمات بـا  ههاي گوناگون به افزایش  معیارهایی که در صفحات قبل ذکر کردیم از را        
  .توان به نتایج بهتري دست یافت رسانند و از این طریق می نمایۀ موجود در موتور کاوش کمک می
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