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ٓ
اینترنت را به زباله دانی بزرگ تشبیه کردهاند که در ان قطعات الماس یافت می شود منتهی اگر کسی
روش زباله گردی در فضای اینترنت را نداند ،احتماال روزها و ماه ها در میان انبوه اطالعات به درد نخور
ٓ
سرگردان خواهد شد و سرانجام بدون هیچ نتیجه مثبتی ان جا را ترک خواهد کرد
معموال سخنی که از این دسته افراد شنیده می شود این است :اطالعات مناسبی وجود نداشت .اما
ٓ
وبگردهای حرفه ای و کسانی که با روش ها و فوت و فن های جست وجو در اینترنت اشنایــی دارند،
ٓ
هیچ وقت دست خالی از این فضای مجازی برنمی گردند ان ها همواره قطعات الماس را در میان انبوه
زباله های اطالعاتی تشخیص می دهند .

اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎوش و ﺟﺴﺖ وﺟﻮ در وب
 .1فهرست راهنما یا دایرکـتوری Directory
 .۲موتور جست وجو Search Engine
 .۳شاهراه اطالعاتی Gateway
 .۴ابر موتور جست وجو Metasearch Engine
 .۵درگاه یا مدخل Portal
 .۶وب نامرئیInvisidle Wed

راھنماھاي موضوعي وب
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پايگاههاي هستند كه اطالعات صفحات يا سايت هاي وب منتخب را توسط نيروي
انساني در پايگاه خود نمايه مي كنند.
ٓ
نكـته :در راهنماهاي موضوعي وب فرايند شناسايــي ،بررسي ،تجزيه و تحليل ،ارزيابي و
نمايه سازي صفحات توسط نيروي انساني و بر اساس معيارهاي از پيش تعيين شده انجام
مي شود.
راهنماهاي وب براي در دسترس قرار دادن اطالعات صفحات يا سايت هاي وب اغلب از
نظام سلسله مراتب موضوعي استفاده مي كنند

انواع راھنماھاي موضوعي وب


 (١راهنماهاي موضوعي عمومي :تقريبا كليه موضوعات و حوزه هاي دانش
بشري را پوشش مي دهد .مانند:
)Yahoo(http://dir.yahoo.com
)Looksmart(www.looksmart.com
)Open Directory(http://dmoz.org

انواع راھنماھاي موضوعي وب


 (٢راهنماهاي موضوعي خاص :كه منحصرا براي دسترسي به اطالعات حوزه
اي خاص مانند فيزيك ،شيمي ،زيست شناسي ،كـتابداري و  ۰۰۰ارائه مي
شوند .مانند:

)Iranhoo(www.iranhoo.com
يك راهنماي موضوعي به زبان فارسي مختص سايت هاي ايراني است.
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نقش كتابداران در طراحي اين راھنماھا






يكي از داليل موفقيت راھنماھاي موضوعي ياھو كه ھم
اينك يكي از پرمراجعه ترين ابزار كاوش اينترنت به
شمار مي آيد ،استفاده از دانش چندين ساله علم كتابداري
در سازماندھي سلسله مراتبي اطالعات بوده است.
متوليان اصلي ياھو در نخستين روزھاي تاسيس آن يك
كتابدار با تجربه به خدمت گرفتند.
در حال حاضر بسياري از راھنماھاي موضوعي وب
در حوزه ھاي مختلف توسط كتابداران تھيه و گردآوري
شده است كه عبارتند از:

راھنماي موضوعي Infomine
 كه اطالعات بيش از  ۲۳هزار سايت علمي را پوشش مي دهد ،توسط كـتابداران راه
ٓ
ٓ
اندازي شده است .براي دسترسي به ان مي توانيد به ادرس زير مراجعه كنيد:
http://infomine.ncr.edu
يكي از مهمترين راهنماهاي موضوعي كه توسط كـتابداران و متخصصان موضوعي در
دسترس همگان قرار دارد  Librarian index to Internetنام
دارد:
www.lii.org
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 (٢موتورھاي جستجو
 پايگاههاي اطالعاتي قابل جستجويــي هستند كه از طريق برنامه هاي كامپيوتري به
شناسايــي و نمايه سازي خودكار صفحات وب مي پردازند.
هر موتور كاوش داري سه جزء است:
 (۱روبات ها) :(Robotsبرنامه هاي خودكاري هستند كه كه به طور پيوسته در فواصل
زماني معين)اغلب يك يا چند ماه( فضاي اينترنتي را مبتني بر ساختار فراپيوندي مورد
جستجو قرار مي دهند و به شناسايــي و نمايه سازي صفحات وب جديد يا اصالح اطالعات
مي پردازند .در متون هاي مختلف از اصطالحاتي چون عنكبوت ها ،خزنده ها يا كرم ها
نيز براي بيان اين مفهوم استفاده شده است.

اجزاي موتور جستجو
 (٢پايگاه اطالعاتي) :(Databaseفهرستي نظامند از صفحات وب است
ٓ
كه اطالعات مربوط به صفحات وب در انجا ذخيره شده است .عالوه براين
نشاني دسترسي و توصيف مختصري از مدخلها را نيز ارائه مي دهد.
ٓ
به زبان ديگر هرچه توسط روبات جمع اوري شده است در پايگاه اطالعاتي قرار
مي گيرد.
در متون هاي مختلف بجاي اين اصطالح از عبارت فهرست يا نمايه نيز استفاده
شده است
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اجزاي موتور جستجو
 (٣نرم افزار بازيابي اطالعات :برنامه اي است كه از طريق وارد كردن كليد واژه ها در
ٓ
فيلدهاي مختلف ان ،مي توان در ميليونها صفحه وب نمايه شده در پايگاه اطالعاتي
موتورهاي كاوش به جستجو و بازيابي اطالعات مورد نظر پرداخت.
√منظور همان رابط كاربر و يا اولين صفحه اي كه كاربر مي تواند با پايگاه ارتباط برقرار كند.
بايد توجه داشت كه اين قابليت در موتورهاي جستجو متفاوت است.

بنابراين فرآيند فعاليت موتورھاي جستجو
عبارتند از:
(١

(٢
(٣
(۴
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شناسايــي و نمايه سازي اطالعات صفحات يا سايت هاي وب توسط روبات
ها
ٓ
انتقال و درج اطالعات گرداوري شده در پايگاه اطالعاتي موتورهاي كاوش
جستجوي اطالعات در پايگاه اطالعاتي از طريق نرم افزار بازيابي اطالعات
بازيابي ،رتبه بندي و نمايش اطالعات مبتني بر اطالعات موجود در پايگاه
اطالعاتي

مزاياي راھنماھاي موضوعي نسبت به موتورھاي
كاوش
ٓ
ٓ
طبق بررسي هاي بعمل امده  ۴۱درصد از كاربران اينترنت در امريكا از راهنماهاي موضوعي
ياهو براي دسترسي به اطالعات استفاده مي كنند چرا؟
ٓ
ٓ
 (۱كيفيت بهتر اطالعات :از انجا كه فرايند نمايه سازي و تحليل صفحات وب در راهنماهاي
موضوعي وب توسط نيروي انساني انجام مي شود و همين امر باعث شده است تا
اطالعات نمابه شده در پايگاه راهنماي موضوعي وب نسبت به موتورهاي كاوش از
كيفيت باالتري برخوردار باشد.

 (٢دسترسي بھتر به اطالعات مرتبط
 رويكرد نمايه سازي انساني در راهنماهاي موضوعي
و گنجاندن اطالعات در قالب تقسيمات موضوعي باعث شده
ٓ
تا ريزش كاذب )بازيابي اطالعات غير مرتبط يا ناخواسته( در انها نسبت به موتورهاي كاوش
بسيار كمتر باشد.
√ همچنين در راهنماهاي موضوعي خالصه توصيف صفحات وب توسط متخصصان
موضوعي نوشته مي شود.
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 (٣صرف زمان كمتر براي دسترسي به
اطالعات
 ساختارموضوعي و سلسله مراتبي در راهنماي موضوعي وب به استفاده كننده امكان مي
دهد با انتخاب موضوعات اصلي و سپﺲ موضوعات فرعي از وجود يا عدم وجود اطالعات
مورد نظر در راهنماهاي موضوعي ٓاگاه شوند .بنابراين با ليست بزرگي از نتايج روبرو
نيستند.
 (۴سهولت مرور و بازيابي اطالعات :كاربر براي مرور مطالب فقط كافي روي موضوع مربوطه
كليك كند و نيازي به جستجوهاي ساده و پيشرفته كه نياز به مهارت هاي خاصي دارد
ندارد.

محدوديت ھاي راھنماي وب نسبت به موتورھاي
كاوش
(١

(٢

(٣
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پوشش كم اطالعات موجود در وب :چون نمايه سازي در اين پايگاه بوسيله انسانها
انجام مي شود افراد قادر نيستند به ارزيابي محتوايــي تمام صفحات وب
بپردازند).روزانه بيش از  ۷ميليون به صفحه وب افزوده مي شود(
ٓ
روزامد نبودن اطالعات :نيروي انساني توانايــي بررسي و ارزيابي سايت هاي جديد را در
ٓ
زمان كوتاه ندارند .بنابراين قادر نيستند اطالعات روزامدي را در اختيار استفاده
كنندگان قرار دهند.
ٓ
نياز به اگاهي از ساختار سلسله مراتب موضوعي علوم :بعضي از كاربران از سلسله
ٓ
مراتب موضوعي علوم اگاهي ندارند و در بعضي از موارد راهنماي وب ها تقسيمات
موضوعي متفاوت و غير رايجي دارند.

كداميك بھتر است؟
ٓ
√ انچه مسلم است نمي توان گـفت كداميك از ابزارهاي كاوش )راهنماي موضوعي يا
ٓ
موتورهاي جستجو( به طور مطلق بهتر از ديگري است .زيرا هريك از انها جايگاه و كاربرد
ٓ
خود را در فرايند اطالع يابي در اينترنت دارند و كاوشگران براي انجام جستجوي موفق
ٓ
بايد منطبق با نيازهاي خود و در زمان مناسب از هريك از انها بهره گيرند.
√ ولي بايد به اين واقعيت توجه داشت كه جامعيت و مانعيت به عنوان دو معيار ارزيابي
نظامهاي بازيابي اطالعات است .و با توجه به مباحث مطرح شده در راهنماهاي
موضوعي جامعيت كم ولي مانعيت زياد است ولي در موتورهاي كاوش برعكﺲ.

نمونه ھايي از موتورھاي كاوش
تخصصي


موتورهاي كاوش نشاني اشخاص :اين ابزارها معموال امكان جستجوي نام
ٓ
اشخاص ،نشاني پست الكـترونيكي و نيز شماره تلفن انها را در اينترنت در
ٓ
اختيار قرار مي دهد .برخي از مهمترين انها عبارتند از:
)Bigfoot(www.bigfoot.com
)Internet address Finder(www.iaf.net
)Who Where(www.whowhere.lycos.com
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موتورھاي كاوش منابع صوتي و تصويري و چند
رسانه اي


اين موتورهاي كاوش عمدتا بمنظور جستجو و بازيابي فايلها و اطالعات
ٓ
صوتي ،تصويري و چند رسانه اي مورد استفاده قرار مي گيرند .مهترين انها:
)Scourhnet(www.scour.net
)Imagesurfer(http://isurf.interpix.com
)Ditto(www.ditto.com

موتورھاي كاوش نرم افزارھاي موجود
در اينترنت


موتورهاي كاوش زير امكان جستجوي سايتهاي را كه داراي سياهه اي از نرم
افزارهاي رايگان و قابل انتقال و يا فروشي هستند ،ارائه مي دهند:
www.download.com
www.download.ir
www.jumbo.com
www.shareware.com
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شاھراه اطالعاتی Gate Way








شاهراه اطالعاتی در واقع نوع تخصصی دایرکـتوری است .یعنی اطالعات طبقه بندی شده
در شاهراه محدود به یک موضوع می باشد.
شاهراه اطالعاتی جامعه شناسی .اما دایرکـتوری یا فهرست راهنما در همه زمینه ها
مانند ٓ
به جمع اوری و طبقه بندی اطالعات می پردازد.
اطالعاتی را استادان فن ارائه می کنند .از این نظر هرچند که ممکن است
معموال شاهراه
ٓ
نشانی های موجود در ان اندک باشد ،اما از اعتبار علمی بسیار باالیــی برخوردار است.
سایت  www.academicinfo.comفهرستی از شاهراه های اطالعاتی
مربوط به رشته های مختلف علمی را دسته بندی کرده است .

Invisible Web
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صفحات اینترنتی ای که ما به طور عادی می بینیم ،وب سطحی نام دارند .افراد قبل از هر مرجع دیگری
از وب برای جستجوی تحقیقاتشان استفاده می کنند .اما موتورهای جستجو لزوما بهترین نتایج را نمایش
ٓ
نمی دهند .انها اطالعات مخفی یا عمیق موجود در اینترنت را نمایش نمی دهند.
اصطالح وب نامرئی یا وب ”ژرف“ به مخزن عظیمی از اطالعات اطالق می شود که موتورهای جستجو به
ٓ
انها دسترسی مستقیم ندارند به طور مثال پایگاه داده کـتابخانه های دانشگاهها ،سایتهایــی که برای
ٓ
مشاهده انها نیاز به رمز عبور داریم و سایتهایــی که به هر دلیل ،موتورهای جستجو از فهرست بندی
ٓ
انها ،منع شده اند .بر خالف صفحات قابل مشاهده )یعنی همین وبی که می توانید توسط موتورهای
جستجو ببینید( اطالعاتی در پایگاههای داده موجود است که اسپایدرها و رباتهای خزنده بدانها
ندارند.
دسترسی

وب نامرئی)ادامه(
ٓ
* امارهای جالب:
 اطالعات موجود در وب ژرف ،بین  ۴۰۰تا  ۵۵۰برابر وب عمومی هستند که ما می بینیم وب ژرف حاوی  ۷۵۰۰ترابایت اطالعات است ،در مقابل وب سطحی  ۱۹ترابایت ذخیره کرده است وب ژرف دارای نزدیک به  ۵۵۰بیلیون مستند می باشد در حالیکه این رقم برای وب سطحی  ۱بیلیون است بیش از  ۲۰۰هزار وب سایت ژرف وجود دارند جالب است بدانید که بیش از نیمی از محتوای وب عمیق در عنوان سایتهایشان از کلمه Databaseاستفاده کرده اند و اگر این کلمه را در جستجوهایتان بکار برید ،امکان دسترسی تان را به این سایتها
افزایش می دهید.
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پايان

