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چکیده

تاریخ دریافت مقاله1394/4/20  تاریخ پذیرش مقاله: 1394/10/20

مقدمــه: از آنجایــی کــه 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 کننــد. لــذا هــدف از پژوهــش حاضــر مطالعــه ابرموتورهــای کاوش منتخــب در بازیابــی اطالعــات بیماریهــای شــكاف 

کام و لــب در فاصلــه ســالهای 2013-2015 مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه کاربــردی بــه روش توصیفــی انجــام شــد. ابتــدا شــش ابرموتــور کاوش انتخــاب شــدند ســپس هفــت کلیــد واژه شــكاف کام و لــب از ســرعنوان 

ــا هــم مقایســه  موضوعــی پزشــكی انتخــاب شــدند و عمــل جســتجو در ابرموتورهــای کاوش انجــام شــد. داده هــا پــس از گــردآوری جهــت همپوشــانی و بازیابــی و دقــت ب

شــدند و نتایــج بــه وســیله آمــار توصیفــی مقایســه ای و بــه وســیله نــرم افــزار Spss  ویرایــش 22 تجزیــه و تحلیــل شــدند. 

 نتایــج:  نتایــج نشــان داد ابرموتــور جســتجوی Webcrawler بــا 185 نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی نتایــج را در بیــن ابرموتورهــای کاوش منتخــب دارا بــود. ابرموتورهــای 

جســتجوی Mamma، Dogpile و Ixquick  بــه ترتیــب بــا ۹5.23 %، ۹۴.1۹ %  و 8۷.۶3 %   بیشــترین میــزان دقــت را دارا بودنــد و بــه عنــوان ابرموتورهــای جســتجوی برتــر 

شــناخته شــدند. ابرموتورهــای جســتجوی Webcrawler و Ixquick بیشــترین میــزان همپوشــانی را دارا بودنــد.

نتیجه گیری: به جز ابرموتور جستجوی Yippy  بقیه ابرموتورهای جستجو دقتی باالتر از ۷0% داشتند لذا به نتایج آنها می توان اعتماد کرد. 

کلیدواژه ها: ذخیره سازی و بازیابی اطالعات، ابرموتور جستجو  

حمیرا اصالنیان1، سید جواد قاضی میرسعید2*
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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 1۹8۹ تیــم برنــرز - لــی 

ــه  ــدف ب ــا ه ــروژه ای را ب ــك پ ــان فیزی ــی محقق ــن اروپای ــو انجم عض

وجــود آوردن شــبكه ای از اســناد بــه منظــور تبــادل اطالعــات بین اعضا 

مطــرح کــرد. یــك ســال بعــد اولیــن نــرم افــزار وب بــا قابلیــت نمایــش، 

ویرایــش و ارســال اســناد از طریــق اینترنــت بــه اعضــا طراحــی شــد که 

ایــن خــود مبــدا پیدایــش وب شــد. از ایــن ســال کــه نقطــه عطفــی در 

تاریــخ بــه حســاب مــی آیــد، انقالبــی گســترده در ســه حــوزه تولیــد، 

اشــاعه و مصــرف اطالعــات بــه وجــود آمــد بــه گونــه ای کــه 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 کاربــران بــرای 

ــی  ــای مختلف ــه ابزاره ــود ب ــاز خ ــورد نی ــات م ــه اطالع ــی ب دسترس

ــدارك نامرتبــط  ــی م ــان بازیاب ــن می ــد. در ای ــدا مــی کنن دسترســی پی

ــتجو  ــایع جس ــكالت ش ــر از مش ــورد نظ ــوع م ــا موض ــاط ب ــم ارتب و ک

در اینترنــت مــی باشــد. بــه همیــن دلیــل بــرای دســتیابی بــه 

اطالعــات مناســب و مرتبــط مــی تــوان از ابزارهــای اینترنــت اســتفاده 

کــرد. ابزارهــای کاوش در    عــام تریــن تقســیم بنــدی بــه ســه دســته 

ــی  ــای موضوع ــای جســتجو و راهنماه ــای جســتجو، ابرموتوره موتوره

ــوند)2(.  ــی ش ــیم م تقس

ابزارهــای کاوش از نظــر تنــوع، محتــوا و اســتراتژی هــای جســتجو، تهیه 

منابــع و مجموعــه ابزارهایــی کــه بــرای کمــك بــه اســتفاده کننــدگان   

ــه مــی دهنــد، تفــاوت و پیچیدگــی هــای خاصــی را دارا هســتند.  ارائ

ــای جســتجو      ــا و ابرموتوره ــك از موتوره ــچ ی ــه وســیله هی ــی ب از طرف

ــتجو کــرد.  ــود در اینترنــت جس نمــی تــوان در تمــام منابــع موج

بنابرایــن شــناخت و درك خصوصیــات و میــزان کارآیــی انــواع موتورهــا 

و ابرموتــور هــای جســتجو در تامیــن نیازهــای اطالعاتــی متقاضیــان از 

اهمیــت وی ــژه ای برخــوردار اســت)3(. روش کار ابرموتورهــای جســتجو 

بدیــن صــورت مــی باشــد کــه کلیــد واژه جســتجو شــده را بــه صــورت 

خــودکار در چنــد موتــور کاوشــی کــه بــرای آن ابرموتــور کاوش تعریــف 

شــده اســت جســتجو مــی نماینــد و کاری کــه انجــام مــی دهنــد ایــن 

ــته  ــف دس ــای کاوش مختل ــل را در موتوره ــج حاص ــه، نتای ــت ک اس

بنــدی و نتایــج تكــراری را حــذف مــی کننــد. بــا یــك نــگاه ســطحی و 

گــذرا بــه ایــن مســئله بــه نظــر مــی رســد کــه جســتجوی  کلیــدواژه 

ــه  ــان و هزین ــرژی و زم ــرف ان ــر ص ــای کاوش از نظ ــا در ابرموتوره ه

ــر از جســتجو، در موتورهــای کاوش  ــه صرفــه ت ــر مقــرون ب ــرای کارب ب

مــی باشــد ولیكــن ابــر موتورهــای کاوش ضریــب بازیافــت را بــاال مــی 

برنــد و ضریــب دقــت را پاییــن  مــی آورنــد، ایــن مســئله بــه ایــن دلیــل 

اســت کــه جســتجو در ایــن ابرموتورهــا بــه صــورت ســطحی اســت نــه 

عمقــی)۴(.

ــه  ــای نمای ــت ه ــن سیاس ــم چنی ــازی و ه ــره س ــای ذخی ــود فض کمب

ســازی باعــث شــده اســت کــه بــرای یــك موتــور جســتجو نمایــه ســازی 

کل منابــع موجــود در وب و قــرار دادن آنهــا در پایــگاه خــود غیرممكــن 

ــی  ــتجو م ــور جس ــن موت ــتفاده از چندی ــب، اس ــن ترتی ــه ای ــد. ب باش

ــر منجــر شــود  ــاوت از یكدیگ ــع بیشــتر و متف ــی مناب ــه بازیاب ــد ب توان

ــت مــی  ــالف وق ــور جســتجو باعــث ات ــن موت لیكــن اســتفاده از چندی

ــه یادگیــری اصــول جســتجوی هرکــدام  ــاز ب ــر آن نی شــود و عــالوه ب

از طــرف کاربــر دارد، لــذا ابزارهایــی طراحــی شــده انــد کــه جســتجو 

را بــه صــورت همزمــان در چنــد موتــور جســتجو انجــام مــی دهنــد و 

ابرموتــور جســتجو نــام دارنــد. ایــن ابزارهــای جســتجو نتایــج حاصــل از 

موتورهــای کاوش مختلــف را دســته بنــدی مــی کننــد و نتایــج تكــراری 

را حــذف مــی کننــد)5(. نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق مــی توانــد از 

ــه ایــن ترتیــب کــه در یــك پاســخ کلــی  چنــد دیــدگاه مفیــد باشــد ب

ــه  ــای کاوش ب ــن ابرموتوره ــه ای ــوان ب ــی ت ــا م ــه آی ــد ک مشــخص کن

عنــوان منبعــی بــرای یافتــن مقــاالت تكیــه کــرد یــا خیــر و جســتجوی 

ــا  ــر اســت. ب چــه کلیــدواژه ای در کــدام ابرموتــور جســتجو مناســب ت

ــای کاوش  ــه ابرموتوره ــر مقایس ــه حاض ــدف از مطالع ــه ه ــن مقدم ای

منتخــب در بازیابــی اطالعــات بیماریهــای شــكاف کام و لــب در فاصلــه 

ــی باشــد. ــالهای 2015-2013 م س

مواد و روش ها
ــی  ــه روش توصیف ــه ب ــردی اســت ک ــک پژوهــش کارب ــه ی ــن مطالع ای

ــور کاوش  ــه را شــش ابرموت ــن مطالع ــش ای ــه پژوه ــد. جامع ــام ش انج

 searchenginewatch تشــكیل مــی داد کــه بــر اســاس معرفــی ســایت

ــد.  ــای کاوش بودن ــن ابرموتوره ــر اســتفاده تری ســال 201۴ از پ

ابرموتورهای کاوش منتخب عبارت بودند از:

Webccrawler

Dogpile

Excite

Ixquick

Mamma

 Yippy

در مرحله بعدی موضوع مورد جستجو یعنی بیماریهای شكاف 

http://www.searchenginewatch
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ــی  ــه روش توصیف ــه ب ــردی اســت ک ــک پژوهــش کارب ــه ی ــن مطالع ای

ــور کاوش  ــه را شــش ابرموت ــن مطالع ــش ای ــه پژوه ــد. جامع ــام ش انج

 searchenginewatch تشــكیل مــی داد کــه بــر اســاس معرفــی ســایت

ــد.  ــای کاوش بودن ــن ابرموتوره ــر اســتفاده تری ســال 201۴ از پ

ابرموتورهای کاوش منتخب عبارت بودند از:

Webccrawler

Dogpile

Excite

Ixquick

Mamma

 Yippy

ــه بعــدی موضــوع مــورد جســتجو یعنــی بیماریهــای شــكاف  در مرحل

کام و لــب نیــز مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و پــس از مشــورت 

ــك و صــورت دانشــكده  ــان و ف ــا  برخــی از متخصصــان جراحــی ده ب

ــا انتخــاب  ــد واژه ه ــوم پزشــكی تهــران کلی دندانپزشــكی دانشــگاه عل

ــی  ــای موضوع ــرعنوان ه ــه س ــا ب ــدواژه ه ــن کلی ــرای تعیی ــدند. ب ش

ــرعنوان  ــه س ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــه ش ــكی)Mesh( مراجع پزش

ــدواژه  ــت. کلی ــرار گرف ــالك کار ق ــكیOnline2015 م ــی پزش موضوع

ــد از: ــارت بودن ــای انتخــاب شــده عب ه

Cleft  lip

 Cleft  Palate 

Maxillofacial  Abnormalities

Jaw  Abnormalities

Mouth  Abnormalities

Lip Disease

Stomathognathic  System  Abnormalities

پــس از تعییــن کلیــد واژه هــا، عمــل جســتجو در ابرموتورهــای کاوش 

منتخــب، انجــام گردیــد تــا میــزان نتایــج هــر کــدام، در هــر کلیــد واژه 

مشــخص گــردد. ســپس بــه دلیــل بازیابــی زیــاد نتایــج، ســی نتیجــه 

اول جســتجوی هــر کلیــد واژه در هــر ابرموتــور کاوش اســتخراج شــد. 

نتایج
نتایــج حاصــل از جســتجوی هفــت کلیــد واژه منتخــب در ابرموتورهــای 

ــتجوی  ــای جس ــان ابرموتوره ــه در می ــود ک ــی از آن ب ــتجو حاک جس

ــه  ــا 185 نتیج ــتجوی Webcrawler ب ــور جس ــی، ابرموت ــورد بررس م

ــای کاوش منتخــب دارا  ــن ابرموتوره ــج را در بی ــزان نتای بیشــترین می

  Cleft lip فقــط مقــاالت کلیــدواژه Yippy بــود و ابرموتــور جســتجوی

ــود. ــی کــرده ب را بازیاب

 ،Cleft lip ــج مذکــور مشــخص شــد کــه در کلیــدواژه در بررســی نتای

ابرموتــور جســتجوی Excite بــا 20 نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی را 

 Cleft در بیــن ابرموتورهــای کاوش منتخــب دارا بــود. در مورد کلیــدواژه

palate، ابرموتــور جســتجوی Webcrawler بیشــترین میــزان بازیابــی را 

 Jaw در بیــن ابرموتورهــای کاوش منتخــب دارا بــود. در مــورد کلیــدواژه

ــه  ــا 31 نتیج ــتجوی Webcrawler  ب ــور جس ــر موت abnormalities اب

ــای جســتجوی  ــا ابرموتوره ــی را در مقایســه ب ــزان بازیاب بیشــترین می

 Mouth abnormalities ــدواژه ــورد کلی ــود. در م ــر دارا ب ــب دیگ منتخ

ابرموتــور جســتجوی Dogpile  بــا 33 نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی 

را در بیــن ابرموتورهــای کاوش منتخــب دارا بــود و در زمینــه کلیــدواژه 

Maxillofacial abnormalities ابــر موتــور جســتجوی Ixquick بــا 25 

ــی را در بیــن ابرموتورهــای جســتجوی  نتیجــه بیشــترین میــزان بازیاب

ــور  ــدواژه Lip Diseases ابرموت ــورد کلی ــود. در م منتخــب دیگــر دارا ب

جســتجو Ixquick بــا 1۴ نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی را در 

ــد  ــورد کلی ــود و در م ــر دارا ب ــتجوی دیگ ــای جس ــدواژه ه ــن کلی بی

واژه Stomatognathic system abnormalities ابرموتــور جســتجوی 

Webcrawler بــا ۶3 نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی را در بیــن 

ــای جســتجوی دیگــر دارا بود)جــدول 1(.       ابرموتوره

ــه  ــدواژه Cleft lip ب ــه کلی ــماره 2 در زمین ــدول ش ــه ج ــه ب ــا توج ب

ــت  ــای جســتجو دق ــه ابرموتوره ــور جســتجوی Excite بقی جــز ابرموت

معــادل 100% داشــتند. در مــورد کلیــدواژه Cleft Palate، ابرموتورهــای 

ــا  ــتجوی Dogpile ب ــور جس ــا 100%  و ابرموت ــتجوی Mamma   ب جس

  ۹3.33% و Ixquick بــا 83.33 % بیشــترین میــزان دقــت را دارا بودنــد. 

ــتجوی  ــای جس ــد واژه Jaw abnormalities،  ابرموتوره ــه کلی در زمین

Mamma بــا 100% و Dogpile بــا ۹3.10% و Excite بــا 88% بیشــترین 

ــود.  ــای جســتجوی منتخــب دارا ب ــن ابرموتوره ــت را در بی ــزان دق می

ــتجوی  ــور جس ــدواژه Mouth abnormalities، دو ابرموت ــه کلی در زمین

 Webcrawler ــور جســتجوی ــا 100%  و ابرموت Mamma و Dogpile ب

بــا 8۷.50% بیشــترین میــزان دقــت را در بیــن ابرموتورهــای جســتجوی 

 Maxillofacial کلیــدواژه  زمینــه  در  بودنــد.  دارا  دیگــر  منتخــب 

abnormalities  ابرموتــور جســتجوی Ixquick بــا 88% و ابرموتــور 

ــا  ــتجوی Excite ب ــور جس ــا 80.۹5% و ابرموت ــتجوی Dogpile ب جس

ــای جســتجوی  ــن ابرموتوره ــت را در بی ــزان دق ۷8.2۶% بیشــترین می

 Lip Diseases کلیــدواژه  مــورد  در  بودنــد.  دارا  دیگــر  منتخــب 

و   Mamma و   Ixquick و   Webcrawler جســتجوی  ابرموتورهــای 

ــورد  ــد. در م ــت را دارا بودن ــزان دق ــترین می ــا 100% بیش Dogpile ب

ابرموتــور   Stomatognathic system abnormalities کلیــدواژه 

جســتجوی Mamma بــا 100% و ابرموتــور جســتجوی  Excite بــا 

ــزان  ــترین می ــا ۹2% بیش ــتجوی Dogpile ب ــور جس ۹۴.12% و ابرموت

ــتجوی  ــای جس ــام ابرموتوره ــن تم ــت را در بی دق

http://www.searchenginewatch


67-60دوره 17، شامره 59، زمستان 1393

63صفحـــــــــــــه

فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی 
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد nnj.mums.ac.ir nnj.mums.ac.ir

بحث
ــتجوی  ــای جس ــه در ابرموتوره ــای هفتگان ــدواژه ه ــه کلی ــه ب ــا توج ب

Webcrawler  منتخــب از بیــن ابرموتورهــا، ابرموتــور جســتجوی

ــای  ــن ابرموتوره ــی را در بی ــزان بازیاب ــترین می ــه بیش ــا 185 نتیج ب

جســتجوی منتخــب دارا بــود و بعــد از آن ابرموتــور جســتجوی 

ــور  ــاالت و ابرموت ــی مق ــه دوم بازیاب ــه در مرتب ــا 1۴۷ نتیج Excite ب

ــرار  ــی ق ــوم بازیاب ــه س ــه در مرتب ــا 1۴1 نتیج ــتجوی Dogpile  ب جس

ــا %۹5.23   ــتجوی Mamma ب ــور جس ــاط ابرموت ــن ارتب دارد. در همی

ــزان دقــت را در بیــن ابرموتورهــای جســتجوی منتخــب   بیشــترین می

دارا بــود و ابرموتورجســتجوی Dogpile  بــا ۹۴.1۹% دقــت در رتبــه دوم 

ــت  ــوم دق ــه س ــا 8۷.۶3%  در مرتب ــتجوی Ixquick  ب ــور جس و ابرموت

ــه  ــن ب ــرار داشــت بنابرای ــای جســتجوی منتخــب ق ــن ابرموتوره از بی

عنــوان ســه ابرموتــور جســتجوی برتــر شــناخته شــده انــد. در زمینــه 

 Ixquick بــا Webcrawler همپوشــانی ســنتی دو ابرموتــور جســتجوی

بــا 51.85% بیشــترین میزان همپوشــانی ســنتی را در بیــن ابرموتورهای 

 Webcrawler جســتجوی منتخــب دارا بودنــد. و دو ابرموتور جســتجوی

و Excite بــا 18.۴8% کمتریــن میــزان همپوشــانی ســنتی را دارا بودنــد 

و در زمینــه همپوشــانی نســبی دو ابرموتــور جســتجوی Ixquick و 

Webcrawler  نســبت بــه ابرموتــور جســتجوی Ixquick ۷2.۴% و 

ــم  ــی باشــد. ه ــه ابرموتورجســتجوی Webcrawler ۶۴.۶% م نســبت ب

 Dogpile ــه ــبت ب ــبی Dogpile و Ixquick نس ــانی نس ــن همپوش چنی

ــود.  ــتجوی Ixquick ۶8.1% ب ــور جس ــه ابرموت ــبت ب 5۹.۹%  و نس

ــه   بررســی  ــد پژوهــش ســیرینی واس کــه ب ــات مشــابه مانن در مطالع

ارزیابــی عملكــرد ابرموتورهــای جســتجوی مختلــف پرداخت. پژوهشــگر 

ــای  ــه  ابرموتوره ــرد ک ــری ک ــه نتیجــه گی ــن گون ــن پژوهــش ای در ای

ــری  ــای بهت ــتند عملكرده ــه داش ــی ک ــت باالی ــت دق ــه عل جســتجو ب

را نســبت بــه موتورهــای جســتجو نشــان مــی دهنــد کــه بســتگی بــه 

عواملــی چــون دقــت و بازیافــت دارد. نتایــج پژوهــش ســیرینی واس بــا 

نتایــج پژوهــش مطالعــه حاضــر همخوانــی داشــت)۶(.

 فــان در پژوهشــی بــه تحلیــل ابرموتورهــای جســتجوی مهــم وب بــر 

ــا  ــت آنه ــوژی و صح ــت و تكنول ــدازه و قابلی ــد ان ــی مانن ــاس عوامل اس

پرداخــت.  یافتــه هــا نشــان داد اشــتراك منابــع ۶0% بــود و ابرموتورهــای 

جســتجو بهتریــن نتایــج را ارائــه مــی دادنــد، عــالوه بــر اینكــه در وقــت 

کاربــر صرفــه جویــی مــی کردنــد و نتایــج را کاهــش مــی دادنــد لیكــن 

ــری  ــن نتیجــه گی ــا کار شــود. در آخــر چنی ــد روی آنه ــوز هــم بای هن

کــرد کــه ابرموتورهــای جســتجو بــر روی افزایــش بــرآورده شــدن نیــاز 

کاربــران کار مــی کننــد و هــم چنیــن در آینــده دانــش را بــه کاربــران 

ــران از جســتجو  ــه کارب ــی شــوند ک ــد و باعــث م ــی کنن ــل     م منتق

در وب مزایــای بیشــتری کســب کننــد. نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج 

پژوهــش حاضــر همخوانــی داشــت)۷(.

ــور و هفــت  ــه مقایســه همپوشــانی  هفــت موت ــری در پژوهشــی ب اکب

ابرموتورهــای کاوش منتخــب در بازیابــی اطالعــات فیزیوتراپــی پرداخت. 

یافتــه هــا نشــان داد کــه از بیــن ابرموتورهــای کاوش، ابرموتــور کاوش 

ــد  ــخص ش ــا مش ــود. ضمن ــی ب ــج بازیاب ــترین نتای Ixquick دارای بیش

و در میــان ابرموتورهــای کاوش نیــز بیشــترین همپوشــانی میــان 

 Dogpile بــا Meta CrawlerوVivisimoبــا Clusty ابرموتورهــای کاوش

بــود. نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج پژوهــش مــا همخوانــی نداشــت)۴(.

ــش  ــور و ش ــش موت ــی ش ــه بررس ــی ب ــماعیل در پژوهش ــد اس محم

ابرموتــورکاوش در بازیابــی اطالعــات داروشناســی پرداخــت. یافتــه هــا 

 ،Dogpile نشــان داد در بیــن ابرموتورهــای کاوش، ابرموتــور جســتجوی

ــی کــرده اســت و  بیشــترین مــدارك داروشناســی)22 درصــد( ، را بازیاب

رتبــه نخســت را بــه خــود اختصــاص داده اســت. وی در ایــن پژوهــش 

ایــن گونــه نتیجــه گیــری کــرد کــه موتورهــای کاوش و ابرموتورهــای 

ــره  ــم از خب ــران، اع ــتجوی کارب ــرای جس ــبی ب ــای مناس کاوش، ابزاره

ــبی  ــتجوی مناس ــات جس ــا و امكان ــت ه ــتند و از قابلی ــدی، هس و مبت

برخوردارنــد. هــم چنیــن پیشــنهاد مــی کنــد کــه کاربــران جســتجوی 

ــدارك  ــه م ــا ب ــد ت ــری کنن ــور کاوش پیگی ــر موت ــد اب ــود را در چن خ

ــد)8(. ــع موجــود دسترســی یابن ــان مناب ــط از می مرتب

مینــی در پژوهشــی ابرموتورهــای جســتجو را جهــت بازیابــی اطالعــات 

ــه  ــن مطالع ــگر در ای ــرد. پژوهش ــی ک ــه  بررس ــای چندگان ــوزه ه در ح

ــًا  ــده تقریب ــه دســت آم ــج ب ــه نتای ــرد ک ــری ک ــه نتیجــه گی ــن گون ای

ــج پژوهــش حاضــر  ــا نتای ــن پژوهــش ب ــج ای ــد. نتای  50% مرتبــط بودن

ــت)۹(. ــی نداش همخوان

نتایــج حاصــل از جســتجوی هفــت کلیــد واژه منتخــب در ابرموتورهــای 

ــتجوی  ــای جس ــان ابرموتوره ــه در می ــود ک ــی از آن ب ــتجو حاک جس

ــه  ــا 185 نتیج ــتجوی Webcrawler ب ــور جس ــی، ابرموت ــورد بررس م

ــای کاوش منتخــب دارا  ــن ابرموتوره ــج را در بی ــزان نتای بیشــترین می

  Cleft lip فقــط مقــاالت کلیــدواژه Yippy بــود و ابرموتــور جســتجوی

ــود. ــی کــرده ب را بازیاب

 ،Cleft lip ــج مذکــور مشــخص شــد کــه در کلیــدواژه در بررســی نتای

ابرموتــور جســتجوی Excite بــا 20 نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی را 

 Cleft در بیــن ابرموتورهــای کاوش منتخــب دارا بــود. در مورد کلیــدواژه

palate، ابرموتــور جســتجوی Webcrawler بیشــترین میــزان بازیابــی را 

 Jaw در بیــن ابرموتورهــای کاوش منتخــب دارا بــود. در مــورد کلیــدواژه

ــه  ــا 31 نتیج ــتجوی Webcrawler  ب ــور جس ــر موت abnormalities اب
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نتیجه گیری
ــد  ــر موتورهــاي جســتجو معمــوالً  ضریــب دقــت را پاییــن مــي آورن اب

ــه  ــاي مطالع ــه ه ــن یافت ــد و لیك ــي برن ــاال م ــت را ب ــب بازیاف و ضری

ــر موتــور جســتجوي Yippy ، د قــت  ــه جــز اب حاضــر نشــان داد کــه ب

ابرموتورهــاي کاوش منتخــب بــاال بــود لــذا مــي تــوان بــه نتایــج بازیابي 

شــده توســط ایــن ابرموتورهــاي جســتجو اعتمــاد کــرد و جســتجو را در 

زمــان کوتاهتــري نســبت بــه موتورهــاي جســتجو انجــام داد. 
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جدول 1- بررسی میزان بازیابی نتایج در ابرمورتورهای کاوش مذکور با کلیدواژه های منتخب

کلید واژه

ابر موتور

 Cleft

lip

 Cleft

palate

Jaw abnor-

malities

Mouth abnor-

malities

 Maxillofacial

abnormalities

Lip dis-

ease

Stomatog-

nathic sys-

tem abnor-

malities

جمع کل

Webcrawler32331322211۶3185

Ixquick3182831251۴1۷13۶

Mamma112131110

Yippy20000002

Dogpile15152۹33213251۴1

Excite2018252323۴3۴1۴۷

جدول2- تعیین دقت مقاالت مربوط به بیماري مورد نظر به تفكیك کلید واژهها در هر یك ازابرموتورهای جستجو

کلید واژه

ابر موتور

 Cleft

lip

 Cleft

palate

Jaw abnor-

                                         malities

Mouth abnor-

malities

 Maxillofacial

abnormalities

 Lip

disease

 Stomatognathic

system abnor-

malities

میانگین

Webcrawler100۷3.۹1۷0.۹۷8۷.50۷2.۷310052.38۷۹.۶۴
Ixquick10083.33۷8.5۷8۷.1088100۷۶.۴۷8۷.۶3
Mamma100100100100۶۶.۶۷100100۹5.23
Yippy1000000001۴.28

Dogpile100۹3.33۹3.1010080.۹5100۹2۹۴.1۹
Excite۷555.5۶888۶.۹۶۷8.2۶۷5۹۴.12۷8.۹8
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جدول3- همپوشاني سنتي مقاالت بازیابي شده مربوط به بیماري مورد نظر به تفكیك در هر یك از ابرموتورهای جستجوی 

منتخب

ابر موتور

ابر موتور

WebcrawlerIxquickDogpileExciteMammaYippy

Webcrawler-%51.85%۴2.3۹%18.۴8%32.2۷%2۴.23
Ixquick%51.85-%۴۶.۷۴%22.2۷1۹.21%1۹.1۹
Dogpile%۴2.3۹%۴۶.۷۴-%3۴.0۴20.25%23.22

Excite%18.۴8%22.2۷%3۴.0۴-21.2۷%1۹.18

Mamma%32.2۷%1۹.21%20.25%21.2۷-%2۷.23

Yippy%2۴.23%1۹.1۹%23.22%1۹.18%2۷.23-

جدول۴-همپوشاني نسبی مقاالت بازیابي شده مربوط به بیماري مورد نظر به تفكیك در هر یك از ابرموتورهای جستجو 

   ابر موتور1

ابر موتور2

WebcrawlerIxquickDogpileExciteMammaYippy

Webcrawler-%۷2.۴%5۹.1%32.5%۴5%23

Ixquick%۶۴.۶-%5۹.۹%35.8%3۶.2%1۷.1۹

Dogpile%۶0%۶8.1-%53.3%2۷%1۷.1۴

Excite%30%3۷.1%۴8.5-%2۴.28%31

Mamma%۴5%3۶.2%2۷%2۴.28-%2۶.2۷

Yippy%23%1۷.1۹%1۷.1۴%31%2۶.2۷-
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 Comparative study on selected meta search engines in retrieving cleft lip
and cleft palate information in 2013-2015

Homeira Aslanian1, Seyed Javad Ghazi Mir Saeed2*

 Master of library and information sciences, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  .1
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 ,research

,tehran, Iran
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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  meth-
 od. 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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