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چکیده
مقدمــه :از آنجایــی كــه دسترســی بــه پایگاههــای اطالعاتــی نیــاز بــه صــرف هزینــه زیــادی دارد و امــكان دسترســی بــه ایــن پایگاههــا بــرای بیشــتر کاربــران وجــود نــدارد،
ابزارهــای جســتجو در اینجــا نقــش بســزایی را بــازی مــی كننــد .لــذا هــدف از پژوهــش حاضــر مطالعــه ابرموتورهــای كاوش منتخــب در بازیابــی اطالعــات بیماریهــای شــكاف
كام و لــب در فاصلــه ســالهای  2015-2013مــی باشــد.
مــواد و روش هــا :ایــن مطالعــه كاربــردی بــه روش توصیفــی انجــام شــد .ابتــدا شــش ابرموتــور كاوش انتخــاب شــدند ســپس هفــت كلیــد واژه شــكاف كام و لــب از ســرعنوان
موضوعــی پزشــكی انتخــاب شــدند و عمــل جســتجو در ابرموتورهــای كاوش انجــام شــد .داده هــا پــس از گــردآوری جهــت همپوشــانی و بازیابــی و دقــت بــا هــم مقایســه
شــدند و نتایــج بــه وســیله آمــار توصیفــی مقایســه ای و بــه وســیله نــرم افــزار  Spssویرایــش  22تجزیــه و تحلیــل شــدند.
نتایــج :نتایــج نشــان داد ابرموتــور جســتجوی  Webcrawlerبــا  185نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی نتایــج را در بیــن ابرموتورهــای کاوش منتخــب دارا بــود .ابرموتورهــای
جســتجوی  Mamma، Dogpileو  Ixquickبــه ترتیــب بــا  % ۹۴.۱۹ ،% ۹۵.۲۳و  % ۸۷.۶۳بیشــترین میــزان دقــت را دارا بودنــد و بــه عنــوان ابرموتورهــای جســتجوی برتــر
شــناخته شــدند .ابرموتورهــای جســتجوی  Webcrawlerو  Ixquickبیشــترین میــزان همپوشــانی را دارا بودنــد.
نتیجه گیری :به جز ابرموتور جستجوی  Yippyبقیه ابرموتورهای جستجو دقتی باالتر از  %70داشتند لذا به نتایج آنها می توان اعتماد كرد.
کلیدواژه ها :ذخیره سازی و بازیابی اطالعات ،ابرموتور جستجو
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مقدمه
در چنــد دهــه اخیــر رشــد ســریع فنــاوری اطالعاتــی و ارتباطــی تاثیــر
بســیار گســترده و چشــمگیری بــر زندگــی بشــر داشــته اســت .در اواخر
دهــه هشــتاد در دنیــای علمــی نیــاز بــه یــك محیــط الكترونیكــی بــرای
تولیــد و اشــاعه دانــش احســاس شــد .در ســال  1989تیــم برنــرز  -لــی
عضــو انجمــن اروپایــی محققــان فیزیــك پــروژه ای را بــا هــدف بــه
وجــود آوردن شــبكه ای از اســناد بــه منظــور تبــادل اطالعــات بین اعضا
مطــرح كــرد .یــك ســال بعــد اولیــن نــرم افــزار وب بــا قابلیــت نمایــش،
ویرایــش و ارســال اســناد از طریــق اینترنــت بــه اعضــا طراحــی شــد كه
ایــن خــود مبــدا پیدایــش وب شــد .از ایــن ســال كــه نقطــه عطفــی در
تاریــخ بــه حســاب مــی آیــد ،انقالبــی گســترده در ســه حــوزه تولیــد،
اشــاعه و مصــرف اطالعــات بــه وجــود آمــد بــه گونــه ای كــه جهــان نــه
تنهــا نظــاره گــر تحولــی دیگــر در نــوع محمــل هــای اطالعاتــی بــود،
بلكــه شــاهد رشــد عظیــم و باورنكردنــی تولیــد اطالعــات و دسترســی
بــه حجــم وســیعی از آن از طریــق اینترنــت نیــز بــود(.)1
روز بــه روز بــه تعــداد ســایت هــا افــزوده مــی شــود و كاربــران بــرای
دسترســی بــه اطالعــات مــورد نیــاز خــود بــه ابزارهــای مختلفــی
دسترســی پیــدا مــی كننــد .در ایــن میــان بازیابــی مــدارك نامرتبــط
و كــم ارتبــاط بــا موضــوع مــورد نظــر از مشــكالت شــایع جســتجو
در اینترنــت مــی باشــد .بــه همیــن دلیــل بــرای دســتیابی بــه
اطالعــات مناســب و مرتبــط مــی تــوان از ابزارهــای اینترنــت اســتفاده
كــرد .ابزارهــای كاوش در عــام تریــن تقســیم بنــدی بــه ســه دســته
موتورهــای جســتجو ،ابرموتورهــای جســتجو و راهنماهــای موضوعــی
تقســیم مــی شــوند(.)2
ابزارهــای كاوش از نظــر تنــوع ،محتــوا و اســتراتژی هــای جســتجو ،تهیه
منابــع و مجموعــه ابزارهایــی كــه بــرای كمــك بــه اســتفاده كننــدگان
ارائــه مــی دهنــد ،تفــاوت و پیچیدگــی هــای خاصــی را دارا هســتند.
از طرفــی بــه وســیله هیــچ یــك از موتورهــا و ابرموتورهــای جســتجو
نمــی تــوان در تمــام منابــع موجــود در اینترنــت جســتجو كــرد.
بنابرایــن شــناخت و درك خصوصیــات و میــزان كارآیــی انــواع موتورهــا
و ابرموتــور هــای جســتجو در تامیــن نیازهــای اطالعاتــی متقاضیــان از
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت( .)3روش كار ابرموتورهــای جســتجو
بدیــن صــورت مــی باشــد كــه كلیــد واژه جســتجو شــده را بــه صــورت
خــودكار در چنــد موتــور كاوشــی كــه بــرای آن ابرموتــور كاوش تعریــف
شــده اســت جســتجو مــی نماینــد و كاری كــه انجــام مــی دهنــد ایــن
اســت كــه ،نتایــج حاصــل را در موتورهــای كاوش مختلــف دســته
بنــدی و نتایــج تكــراری را حــذف مــی كننــد .بــا یــك نــگاه ســطحی و
گــذرا بــه ایــن مســئله بــه نظــر مــی رســد كــه جســتجوی كلیــدواژه
هــا در ابرموتورهــای كاوش از نظــر صــرف انــرژی و زمــان و هزینــه
بــرای كاربــر مقــرون بــه صرفــه تــر از جســتجو ،در موتورهــای كاوش
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مــی باشــد ولیكــن ابــر موتورهــای كاوش ضریــب بازیافــت را بــاال مــی
برنــد و ضریــب دقــت را پاییــن مــی آورنــد ،ایــن مســئله بــه ایــن دلیــل
اســت كــه جســتجو در ایــن ابرموتورهــا بــه صــورت ســطحی اســت نــه
عمقــی(.)4
كمبــود فضــای ذخیــره ســازی و هــم چنیــن سیاســت هــای نمایــه
ســازی باعــث شــده اســت كــه بــرای یــك موتــور جســتجو نمایــه ســازی
كل منابــع موجــود در وب و قــرار دادن آنهــا در پایــگاه خــود غیرممكــن
باشــد .بــه ایــن ترتیــب ،اســتفاده از چندیــن موتــور جســتجو مــی
توانــد بــه بازیابــی منابــع بیشــتر و متفــاوت از یكدیگــر منجــر شــود
لیكــن اســتفاده از چندیــن موتــور جســتجو باعــث اتــاف وقــت مــی
شــود و عــاوه بــر آن نیــاز بــه یادگیــری اصــول جســتجوی هركــدام
از طــرف كاربــر دارد ،لــذا ابزارهایــی طراحــی شــده انــد كــه جســتجو
را بــه صــورت همزمــان در چنــد موتــور جســتجو انجــام مــی دهنــد و
ابرموتــور جســتجو نــام دارنــد .ایــن ابزارهــای جســتجو نتایــج حاصــل از

موتورهــای كاوش مختلــف را دســته بنــدی مــی كننــد و نتایــج تكــراری
را حــذف مــی كننــد( .)5نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق مــی توانــد از
چنــد دیــدگاه مفیــد باشــد بــه ایــن ترتیــب كــه در یــك پاســخ كلــی
مشــخص كنــد كــه آیــا مــی تــوان بــه ایــن ابرموتورهــای كاوش بــه
عنــوان منبعــی بــرای یافتــن مقــاالت تكیــه كــرد یــا خیــر و جســتجوی
چــه كلیــدواژه ای در كــدام ابرموتــور جســتجو مناســب تــر اســت .بــا
ایــن مقدمــه هــدف از مطالعــه حاضــر مقایســه ابرموتورهــای کاوش
منتخــب در بازیابــی اطالعــات بیماریهــای شــکاف کام و لــب در فاصلــه
ســالهای  2013-2015مــی باشــد.

مواد و روش ها
ایــن مطالعــه یــک پژوهــش کاربــردی اســت کــه بــه روش توصیفــی
انجــام شــد .جامعــه پژوهــش ایــن مطالعــه را شــش ابرموتــور كاوش
تشــکیل مــی داد کــه بــر اســاس معرفــی ســایت searchenginewatch
ســال  2014از پــر اســتفاده تریــن ابرموتورهــای کاوش بودنــد.
ابرموتورهای کاوش منتخب عبارت بودند از:
Webccrawler
Dogpile
Excite
Ixquick
Mamma
Yippy
در مرحله بعدی موضوع مورد جستجو یعنی بیماریهای شكاف
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ایــن مطالعــه یــک پژوهــش کاربــردی اســت کــه بــه روش توصیفــی
انجــام شــد .جامعــه پژوهــش ایــن مطالعــه را شــش ابرموتــور كاوش
تشــکیل مــی داد کــه بــر اســاس معرفــی ســایت searchenginewatch
ســال  2014از پــر اســتفاده تریــن ابرموتورهــای کاوش بودنــد.
ابرموتورهای کاوش منتخب عبارت بودند از:
Webccrawler
Dogpile
Excite
Ixquick
Mamma
Yippy

در بررســی نتایــج مذکــور مشــخص شــد کــه در کلیــدواژه ،Cleft lip
ابرموتــور جســتجوی  Exciteبــا  ۲۰نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی را
در بیــن ابرموتورهــای کاوش منتخــب دارا بــود .در مورد کلیــدواژه Cleft
 ،palateابرموتــور جســتجوی  Webcrawlerبیشــترین میــزان بازیابــی را
در بیــن ابرموتورهــای کاوش منتخــب دارا بــود .در مــورد کلیــدواژه Jaw
 abnormalitiesابــر موتــور جســتجوی  Webcrawlerبــا  ۳۱نتیجــه
بیشــترین میــزان بازیابــی را در مقایســه بــا ابرموتورهــای جســتجوی
منتخــب دیگــر دارا بــود .در مــورد کلیــدواژه Mouth abnormalities
ابرموتــور جســتجوی  Dogpileبــا  ۳۳نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی
را در بیــن ابرموتورهــای کاوش منتخــب دارا بــود و در زمینــه کلیــدواژه
 Maxillofacial abnormalitiesابــر موتــور جســتجوی  Ixquickبــا ۲۵
نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی را در بیــن ابرموتورهــای جســتجوی
منتخــب دیگــر دارا بــود .در مــورد کلیــدواژه  Lip Diseasesابرموتــور
جســتجو  Ixquickبــا  ۱۴نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی را در
بیــن کلیــدواژه هــای جســتجوی دیگــر دارا بــود و در مــورد کلیــد
واژه  Stomatognathic system abnormalitiesابرموتــور جســتجوی
 Webcrawlerبــا  ۶۳نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی را در بیــن
ابرموتورهــای جســتجوی دیگــر دارا بود(جــدول .)۱

در مرحلــه بعــدی موضــوع مــورد جســتجو یعنــی بیماریهــای شــكاف
كام و لــب نیــز مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و پــس از مشــورت
بــا برخــی از متخصصــان جراحــی دهــان و فــك و صــورت دانشــكده
دندانپزشــكی دانشــگاه علــوم پزشــكی تهــران کلیــد واژه هــا انتخــاب
شــدند .بــرای تعییــن كلیــدواژه هــا بــه ســرعنوان هــای موضوعــی
پزشــکی( )Meshمراجعــه شــد .الزم بــه ذكــر اســت كــه ســرعنوان
موضوعــی پزشــکی Online2015مــاك كار قــرار گرفــت .کلیــدواژه بــا توجــه بــه جــدول شــماره  ۲در زمینــه کلیــدواژه  Cleft lipبــه
جــز ابرموتــور جســتجوی  Exciteبقیــه ابرموتورهــای جســتجو دقــت
هــای انتخــاب شــده عبــارت بودنــد از:
معــادل  %۱۰۰داشــتند .در مــورد کلیــدواژه  ،Cleft Palateابرموتورهــای
Cleft lip
جســتجوی  Mammaبــا  %۱۰۰و ابرموتــور جســتجوی  Dogpileبــا
Cleft Palate
 %۹۳.۳۳و  Ixquickبــا  % ۸۳.۳۳بیشــترین میــزان دقــت را دارا بودنــد.
Maxillofacial Abnormalities
در زمینــه کلیــد واژه  ،Jaw abnormalitiesابرموتورهــای جســتجوی
Jaw Abnormalities
 Mammaبــا  %۱۰۰و  Dogpileبــا  %۹۳.۱۰و  Exciteبــا  %۸۸بیشــترین
Mouth Abnormalities
میــزان دقــت را در بیــن ابرموتورهــای جســتجوی منتخــب دارا بــود.
Lip Disease
در زمینــه کلیــدواژه  ،Mouth abnormalitiesدو ابرموتــور جســتجوی
 Mammaو  Dogpileبــا  %۱۰۰و ابرموتــور جســتجوی Webcrawler
Stomathognathic System Abnormalities
پــس از تعییــن کلیــد واژه هــا ،عمــل جســتجو در ابرموتورهــای كاوش بــا  %۸۷.۵۰بیشــترین میــزان دقــت را در بیــن ابرموتورهــای جســتجوی
منتخــب ،انجــام گردیــد تــا میــزان نتایــج هــر کــدام ،در هــر کلیــد واژه منتخــب دیگــر دارا بو دنــد .در زمینــه کلیــدواژه Maxillofacial
مشــخص گــردد .ســپس بــه دلیــل بازیابــی زیــاد نتایــج ،ســی نتیجــه  abnormalitiesابرموتــور جســتجوی  Ixquickبــا  %۸۸و ابرموتــور
اول جســتجوی هــر کلیــد واژه در هــر ابرموتــور كاوش اســتخراج شــد .جســتجوی  Dogpileبــا  %۸۰.۹۵و ابرموتــور جســتجوی  Exciteبــا
 %۷۸.۲۶بیشــترین میــزان دقــت را در بیــن ابرموتورهــای جســتجوی
منتخــب دیگــر دارا بو دنــد .در مــور د کلیــدواژه Lip Diseases
نتایج
ابرموتورهــای جســتجوی  Webcrawlerو  Ixquickو  Mammaو
نتایــج حاصــل از جســتجوی هفــت کلیــد واژه منتخــب در ابرموتورهــای
 Dogpileبــا  %۱۰۰بیشــترین میــزان دقــت را دارا بودنــد .در مــورد
جســتجو حاکــی از آن بــود کــه در میــان ابرموتورهــای جســتجوی
کلیــدواژه  Stomatognathic system abnormalitiesابرموتــور
مــورد بررســی ،ابرموتــور جســتجوی  Webcrawlerبــا  ۱۸۵نتیجــه
جســتجوی  Mammaبــا  %۱۰۰و ابرموتــور جســتجوی  Exciteبــا
بیشــترین میــزان نتایــج را در بیــن ابرموتورهــای کاوش منتخــب دارا
 %۹۴.۱۲و ابرموتــور جســتجوی  Dogpileبــا  %۹۲بیشــترین میــزان
بــود و ابرموتــور جســتجوی  Yippyفقــط مقــاالت کلیــدواژه Cleft lip
دقــت را در بیــن تمــام ابرموتورهــای جســتجوی
را بازیابــی کــرده بــود.
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نتایــج حاصــل از جســتجوی هفــت کلیــد واژه منتخــب در ابرموتورهــای عواملــی چــون دقــت و بازیافــت دارد .نتایــج پژوهــش ســیرینی واس بــا
جســتجو حاکــی از آن بــود کــه در میــان ابرموتورهــای جســتجوی نتایــج پژوهــش مطالعــه حاضــر همخوانــی داشــت(.)۶
مــورد بررســی ،ابرموتــور جســتجوی  Webcrawlerبــا  ۱۸۵نتیجــه فــان در پژوهشــی بــه تحلیــل ابرموتورهــای جســتجوی مهــم وب بــر
بیشــترین میــزان نتایــج را در بیــن ابرموتورهــای کاوش منتخــب دارا اســاس عواملــی ماننــد انــدازه و قابلیــت و تكنولــوژی و صحــت آنهــا
بــود و ابرموتــور جســتجوی  Yippyفقــط مقــاالت کلیــدواژه  Cleft lipپرداخــت .یافتــه هــا نشــان داد اشــتراك منابــع  %۶۰بــود و ابرموتورهــای
را بازیابــی کــرده بــود.
جســتجو بهتریــن نتایــج را ارائــه مــی دادنــد ،عــاوه بــر اینكــه در وقــت

در بررســی نتایــج مذکــور مشــخص شــد کــه در کلیــدواژه ،Cleft lip
ابرموتــور جســتجوی  Exciteبــا  ۲۰نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی را
در بیــن ابرموتورهــای کاوش منتخــب دارا بــود .در مورد کلیــدواژه Cleft
 ،palateابرموتــور جســتجوی  Webcrawlerبیشــترین میــزان بازیابــی را
در بیــن ابرموتورهــای کاوش منتخــب دارا بــود .در مــورد کلیــدواژه Jaw
 abnormalitiesابــر موتــور جســتجوی  Webcrawlerبــا  ۳۱نتیجــه

بحث

كاربــر صرفــه جویــی مــی كردنــد و نتایــج را كاهــش مــی دادنــد لیكــن
هنــوز هــم بایــد روی آنهــا كار شــود .در آخــر چنیــن نتیجــه گیــری
کــرد کــه ابرموتورهــای جســتجو بــر روی افزایــش بــرآورده شــدن نیــاز
كاربــران كار مــی كننــد و هــم چنیــن در آینــده دانــش را بــه كاربــران
منتقــل مــی كننــد و باعــث مــی شــوند كــه كاربــران از جســتجو
در وب مزایــای بیشــتری كســب كننــد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج
پژوهــش حاضــر همخوانــی داشــت(.)۷

اكبــری در پژوهشــی بــه مقایســه همپوشــانی هفــت موتــور و هفــت
بــا توجــه بــه كلیــدواژه هــای هفتگانــه در ابرموتورهــای جســتجوی ابرموتورهــای كاوش منتخــب در بازیابــی اطالعــات فیزیوتراپــی پرداخت.
منتخــب از بیــن ابرموتورهــا ،ابرموتــور جســتجوی Webcrawler
یافتــه هــا نشــان داد كــه از بیــن ابرموتورهــای کاوش ،ابرموتــور كاوش
بــا  ۱۸۵نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی را در بیــن ابرموتورهــای
 Ixquickدارای بیشــترین نتایــج بازیابــی بــود .ضمنــا مشــخص شــد
جســتجوی منتخــب دارا بــود و بعــد از آن ابرموتــور جســتجوی
و در میــان ابرموتورهــای کاوش نیــز بیشــترین همپوشــانی میــان
 Exciteبــا  ۱۴۷نتیجــه در مرتبــه دوم بازیابــی مقــاالت و ابرموتــور
ابرموتورهــای کاوش  ClustyبــاVivisimoو Meta Crawlerبــا Dogpile
 Dبــا  ۱۴۱نتیجــه در مرتبــه ســوم بازیابــی قــرار
جســتجوی  ogpile
بــود .نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج پژوهــش مــا همخوانــی نداشــت(.)۴
دارد .در همیــن ارتبــاط ابرموتــور جســتجوی  Mammaبــا %۹۵.۲۳
محمــد اســماعیل در پژوهشــی بــه بررســی شــش موتــور و شــش
بیشــترین میــزان دقــت را در بیــن ابرموتورهــای جســتجوی منتخــب
ابرموتــوركاوش در بازیابــی اطالعــات داروشناســی پرداخــت .یافتــه هــا
دارا بــود و ابرموتورجســتجوی  Dogpileبــا  %۹۴.۱۹دقــت در رتبــه دوم
نشــان داد در بیــن ابرموتورهــای كاوش ،ابرموتــور جســتجوی ،Dogpile
و ابرموتــور جســتجوی  I xquickبــا  %۸۷.۶۳در مرتبــه ســوم دقــت
بیشــترین مــدارك داروشناســی( ۲۲درصــد) ،را بازیابــی كــرده اســت و
از بیــن ابرموتورهــای جســتجوی منتخــب قــرار داشــت بنابرایــن بــه
رتبــه نخســت را بــه خــود اختصــاص داده اســت .وی در ایــن پژوهــش
عنــوان ســه ابرموتــور جســتجوی برتــر شــناخته شــده انــد .در زمینــه
ایــن گونــه نتیجــه گیــری كــرد كــه موتورهــای كاوش و ابرموتورهــای
همپوشــانی ســنتی دو ابرموتــور جســتجوی  Webcrawlerبــا Ixquick
كاوش ،ابزارهــای مناســبی بــرای جســتجوی كاربــران ،اعــم از خبــره
بــا  %۵۱.۸۵بیشــترین میزان همپوشــانی ســنتی را در بیــن ابرموتورهای
و مبتــدی ،هســتند و از قابلیــت هــا و امكانــات جســتجوی مناســبی
جســتجوی منتخــب دارا بودنــد .و دو ابرموتور جســتجوی Webcrawler
برخوردارنــد .هــم چنیــن پیشــنهاد مــی كنــد كــه كاربــران جســتجوی
و  Exciteبــا  %۱۸.۴۸کمتریــن میــزان همپوشــانی ســنتی را دارا بودنــد
خــود را در چنــد ابــر موتــور كاوش پیگیــری كننــد تــا بــه مــدارك
و در زمینــه همپوشــانی نســبی دو ابرموتــور جســتجوی  Ixquickو
مرتبــط از میــان منابــع موجــود دسترســی یابنــد(.)۸
 Webcrawlerنســبت بــه ابرموتــور جســتجوی  %۷۲.۴ Ixquickو
نســبت بــه ابرموتورجســتجوی  %۶۴.۶ Webcrawlerمــی باشــد .هــم مینــی در پژوهشــی ابرموتورهــای جســتجو را جهــت بازیابــی اطالعــات
چنیــن همپوشــانی نســبی  Dogpileو  Ixquickنســبت بــه  Dogpileدر حــوزه هــای چندگانــ ه بررســی كــرد .پژوهشــگر در ایــن مطالعــه
ایــن گونــه نتیجــه گیــری كــرد كــه نتایــج بــه دســت آمــده تقریبــاً
 %۵۹.۹و نســبت بــه ابرموتــور جســتجوی  %۶۸.۱ Ixquickبــود.
 %۵۰مرتبــط بودنــد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج پژوهــش حاضــر
در مطالعــات مشــابه ماننــد پژوهــش ســیرینی واس كــه بــه بررســی
همخوانــی نداشــت(.)۹
ارزیابــی عملكــرد ابرموتورهــای جســتجوی مختلــف پرداخت .پژوهشــگر
در ایــن پژوهــش ایــن گونــه نتیجــه گیــری کــرد كــه ابرموتورهــای
جســتجو بــه علــت دقــت باالیــی كــه داشــتند عملكردهــای بهتــری
را نســبت بــه موتورهــای جســتجو نشــان مــی دهنــد كــه بســتگی بــه
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نتیجه گیری
ابــر موتورهــاي جســتجو معمــو الً ضريــب دقــت را پاييــن مــي آورنــد
و ضريــب بازيافــت را بــاال مــي برنــد و ليكــن يافتــه هــاي مطالعــه
 دقــت، Yippy حاضــر نشــان داد كــه بــه جــز ابــر موتــور جســتجوي
ابرموتورهــاي كاوش منتخــب بــاال بــود لــذا مــي تــوان بــه نتايــج بازيابي
شــده توســط ايــن ابرموتورهــاي جســتجو اعتمــاد كــرد و جســتجو را در
.زمــان كوتاهتــري نســبت بــه موتورهــاي جســتجو انجــام داد
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 بررسی میزان بازیابی نتایج در ابرمورتورهای کاوش مذکور با کلیدواژه های منتخب-۱ جدول
کلید واژه

Stomatognathic system abnormalities

Lip disease

۱۸۵

۶۳

۱۱

۲۲

۳۲

۳۱

۲۳

۳

Webcrawler

۱۳۶

۱۷

۱۴

۲۵

۳۱

۲۸

۱۸

۳

Ixquick

۱۰

۱

۱

۳

۱

۲

۱

۱

Mamma

۲

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۲

Yippy

۱۴۱

۲۵

۳

۲۱

۳۳

۲۹

۱۵

۱۵

Dogpile

۱۴۷

۳۴

۴

۲۳

۲۳

۲۵

۱۸

۲۰

Excite

جمع کل

Maxillofacial Mouth abnorabnormalities
malities

Jaw abnormalities

Cleft
palate

Cleft
lip
ابر موتور

 تعیین دقت مقاالت مربوط به بيماري مورد نظر به تفكيك کلید واژهها در هر يك ازابرموتورهای جستجو-۲جدول
میانگین
۷۹.۶۴
۸۷.۶۳
۹۵.۲۳
۱۴.۲۸
۹۴.۱۹
۷۸.۹۸
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کلید واژه

Stomatognathic
system abnormalities

Lip
disease

۵۲.۳۸
۷۶.۴۷
۱۰۰
۰
۹۲
۹۴.۱۲

۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
۷۵

Maxillofacial
abnormalities
۷۲.۷۳
۸۸
۶۶.۶۷
۰
۸۰.۹۵
۷۸.۲۶
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Mouth abnormalities
۸۷.۵۰
۸۷.۱۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
۸۶.۹۶

Jaw abnormalities
۷۰.۹۷
۷۸.۵۷
۱۰۰
۰
۹۳.۱۰
۸۸

Cleft
palate
۷۳.۹۱
۸۳.۳۳
۱۰۰
۰
۹۳.۳۳
۵۵.۵۶

Cleft
lip
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۵

ابر موتور
Webcrawler
Ixquick
Mamma
Yippy
Dogpile
Excite
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جدول -۳همپوشاني سنتي مقاالت بازيابي شده مربوط به بيماري مورد نظر به تفكيك در هر يك از ابرموتورهای جستجوی
منتخب
ابر موتور
Webcrawler

Ixquick

Dogpile

Excite

Mamma

Yippy

ابر موتور
Webcrawler
Ixquick
Dogpile
Excite

%۵۱.۸۵
%۴۲.۳۹
%۱۸.۴۸

%۵۱.۸۵
%۴۶.۷۴
%۲۲.۲۷

%۴۲.۳۹
%۴۶.۷۴
%۳۴.۰۴

%۱۸.۴۸
%۲۲.۲۷
%۳۴.۰۴
-

%۳۲.۲۷
۱۹.۲۱
۲۰.۲۵
۲۱.۲۷

%۲۴.۲۳
%۱۹.۱۹
%۲۳.۲۲
%۱۹.۱۸

Mamma

%۳۲.۲۷

%۱۹.۲۱

%۲۰.۲۵

%۲۱.۲۷

-

%۲۷.۲۳

Yippy

%۲۴.۲۳

%۱۹.۱۹

%۲۳.۲۲

%۱۹.۱۸

%۲۷.۲۳

-

جدول-۴همپوشاني نسبی مقاالت بازيابي شده مربوط به بيماري مورد نظر به تفكيك در هر يك از ابرموتورهای جستجو
ابر موتور۱
Webcrawler
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%۵۹.۹
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%۶۰
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Excite
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-
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%۴۵

%۳۶.۲

%۲۷
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%۲۶.۲۷
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%۱۷.۱۹
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%۳۱

%۲۶.۲۷

-

فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

nnj.mums.ac.ir

60-67 1393  زمستان،59  شامره،17 دوره

Comparative study on selected meta search engines in retrieving cleft lip
and cleft palate information in 2013-2015
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Introduction: Since access to databases is expensive and there is no access to most of the users, so
.search tools plays significant role
Material and Methods: The current study is an applied research and was carried out using descriptive method. six meta search engines introduced as the most frequently used ones. Then seven key words of cleft lip and
palate diseases were chosen from medical subject heading (Mesh). After data collection, obtained data entered

.computer and SPSS V.22 and then were analyzed by descriptive method
Results: results showed that The webcrawler Meta search engine with 185 results from all of the key
words had the highest retrieval. Meta search engines Mama, Dogpile and Ixquick respectively with
%95.23, %94.19 and %87.63 had the highest precision and they recognized as superior meta search
.engines
,Conclusion: All of the meta search engine except Yippy had precision higher than %70
And in a dition to above ercall, had above Percision
Keywords: Information storage & retrieval, Meta search engines, Cleft lip, Cleft palate
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