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 محركات البحث على شبكة االنترنٌت

األدلة   Directories  

األدلة ال تعمل بشكل آلً بل تتم إدارتها من لبل أشخاص متخصصٌن، أحمد عبد المادر الخالد: " وٌذكر  

وما ٌحدث هو أن العدٌد من الموالع ٌتم تسلٌمها إلى دلٌل ما، ومن ثم ٌتم فرزها وتبوٌبها تحت تصنٌف 

توفٌر معلومات أكثر دلة ومولع   اآلله ٌتم إدارتها بشكل بشري فإنها لادرة دوما علىمعٌن، وألن هذه 

yahoo]9[ ."المشهور ما هو إال مثال واحد لهذه األدلة  

ٌعة للبدء بعملٌات البحث عن المعلومات بواسطة تفحص المواضٌع وتمدم األدلة للمستخدم طرٌمة سر

المصنفة التً ٌعرضها ، إذ ٌندرج تحت كل موضوع الئحة من المواضٌع الفرعٌة فٌمكن للمستخدم أن 

ٌتفحصها تباعا إلى أن ٌصل إلى المعلومات المطلوبة، وفً حال عدم وجود المعلومات تحت الموضوع 

ٌتراجع وٌختار موضوعا رئٌسٌا آخر لٌموم بالبحث فً تفرعاته من جدٌد، الذي اختاره المستخدم، 

 وهكذا...

 yahooوفً هذا السٌاق البد من توضٌح من أن هنان العدٌد من أدلة البحث تعمل أٌضا كمحركات منها : 

– altavista – excite 

 

 

http://www.cybrarians.info/journal/no2/searchengines.htm#c3#c3


 ألدلة البحثٌة )الفهارس(

هرت علً شبكة الوٌب، هدفها األساسً ٌكمن فً ترتٌب تعتبر األدلة من أولً األدوات البحثٌة التً ظ

وتصنٌف موالع الوٌب داخل فئات أو لطاعات موضوعٌة عرٌضة. وتعتمد األدلة فً تحدٌد المصادر التً 

 ٌتم انتمائها علً الخبرات البشرٌة.

نتٌجة تتمٌز األدلة بصفة عامة بالدلة فً عملٌات انتماء وترتٌب ووصف وتحلٌل الموالع والبوابات 

خضوعها للمسئولٌة البشرٌة، إلً جانب اعتبارها نماط إتاحة متمٌزة بالنسبة للمستفٌدٌن الذٌن لدٌهم 

 خبرات محدودة فً مجال البحث المعلوماتً.

    أنواع األدلة وفئاتها

األدلة  تنمسم األدلة البحثٌة إلً ثالثة فئات رئٌسٌة هً األدلة العامة، األدلة المختارة )المنتماة( وأخٌرا  

 الموضوعٌة.

  0. األدلة العامــة

هذا النوع من األدلة هو بدون شن األكثر انتشارا  واستخداما ، وتعمل علً تجمٌع وحصر الموالع الموجهة 

إلً الجمهور العام والمتخصصٌن فً مختلف لطاعات المعرفة البشرٌة، مع األخذ فً االعتبار تنظٌم هذه 

 الموالع وفك لطاعات موضوعٌة

 9. األدلة المنتماة )المختارة(

تعتبر هذه الفئة ألدم من األدلة العامة، ولبل ظهور الشبكة العنكبوتٌة العالمٌة )الوٌب( ظهرت العدٌد من 

األدلة المنتماة التً صممت بواسطة الجامعات والمعاهد البحثٌة اعتمادا  علً الخبرات الخاصة بأخصائً 

ا بمهمة اختٌار الموالع التً من الممكن أن تلبً احتٌاجات الجامعات المعلومات والمكتبٌن الذٌن اضطلعو

)باحثٌن، طالب، أعضاء هٌئة التدرٌس(، لذلن غالبا  ما تغطً هذه األدلة المواد العلمٌة التً تخدم 

الممررات الدراسٌة وتمتصر عملٌة االختٌار علً الموالع الغنٌة ذات الثمل العلمً داخل كل فئة من فئات 

ٌل.الدل  

األدلة المنتماة عادة ما تمتصر علً الموالع الموجهة إلً المتخصصٌن. كما ٌمكن أن تموم بترتٌب 

 وتصنٌف موالعها وفك خطة تصنٌف،

 3. األدلة الموضوعٌة

التطور والنمو المضطرد فً أعداد موالع الشبكة العنكبوتٌة العالمٌة سرعان ما كشف لصور األدلة 

إلً تصمٌم أدلة تموم بتجمٌع مصادر المعلومات المتخصصة فً لطاع موضوعً العامة. لذلن تم اللجوء 

معٌن. وهذه األدلة مصممة وفك مبادئ األدلة العامة من )وصف مولع الوٌب، التكشٌف داخل لطاعات 

 رئٌسٌة ولطاعات فرعٌة....(.



Search Engineمحركات البحث هً أدوات شائعة االستخدام إلى الوصول إلى صفحات النسٌج الشبكً   

world wide webالعالمً  لكنها تعود بمئات النتائج والوصالت التً تكون فً الغالب غٌر ذات صلة  

بموضوع البحث الرئٌسً مما ٌجعل الباحث فً حٌرة وٌأس من وجود ما ٌبحث عنه، فإن استخدام أدوات 

لى اإلنترنت بدون إستراتٌجٌة بحث محددة تشبه إلى حد كبٌر من ٌسٌر فً مكتبة البحث المتوفرة ع

 ضخمة بشكل عشوائً ٌحاول العثور على كتاب معٌن وسوف ٌنالش هذا البحث النماط التالٌة:

  المحركات البحثٌة

المتاحة ٌعتبر المحرن تمنٌة تهدف إلً تطبٌك استفسارات المستخدمٌن علً مجموع البٌانات والمعلومات 

علً شبكة الوٌب. ٌمكن اعتبار محركات البحث علً أنها حاسبات متصلة بصفة مستمرة بشبكة االنترنت 

تموم باختزان وصٌانة وتحدٌث لواعد البٌانات الموالع التً ٌتضمنها المحرن. وٌتم تنظٌم لواعد البٌانات 

 الخاصة بالمحرن البحثً وفك طرٌمتٌن هما:

البٌانات تكون مرتبة ومكشفة وفك كلمات دالة مفتاحٌة، ٌمكن اعتبار كل كلمة من الطرٌمة األولً: لواعد 

URLكلمات الصفحة المتعلمة بعنوان  كلمات دالة.   

الطرٌمة الثانٌة: تكون لاعدة البٌانات مرتبة وفك موضوعات عرٌضة مثل الفنون، اآلداب، العلوم 

 اإلنسانٌة....)نتحدث هنا عن األدلة(

   البناء الهٌكلً للمحركات البحثٌة

Robotبشكل عام ٌتألف محرن البحث من ثالثة عناصر أساسٌة هً روبوت  وكشاف   Index وأداة بحث  

Searcher. 

الروبوت    Robot 

Crawlerٌطلك علٌة تسمٌة  أو   Spider وهو عبارة عن أداة )مجموعة برمجٌات( تموم باستكشاف  

ً مولع أخر. ٌمتلن كل روبوت لوغارٌتمات خاصة به تمكنه االنترنت وتحدٌدا  الوٌب* وٌنتمل من مولع إل

لمالٌٌن الصفحات مكونا  لاعدة بٌانات ضخمة بالموالع التً لام بزٌارتها.  -بشكل دوري–من الفحص 

بعض الروبوت تموم باستكشاف الموالع األكثر ترددا  من جانب مستخدمً االنترنت، والبعض األخر ٌموم 

لً نص أخر من خالل مجموعة الروابط الفائمة التً ٌمكن أن ٌمابلها بالتجول من نص )صفحة( إ

 الروبوت.

هذا المسار االستكشافً للوٌب ٌتطلب فً المتوسط من أربع إلً ستة أسابٌع تبعا  إلمكانٌات وممومات 

ناته الروبوت. حٌنما تنتهً دورة الروبوت االستكشافٌة للشبكة العنكبوتٌة )الوٌب( ٌموم بتحدٌث لاعدة بٌا

)الموالع التً ٌتضمنها( وتحدٌد الصفحات الجدٌدة التً استطاع الوصول إلٌها. وٌموم بنسخ بٌانات 

الموالع فً كشاف مؤلت فً مولع محرن البحث، تتعلك هذه الخطوة بتجمٌع البٌانات من شبكة الوٌب، 

 وٌحدد كل محرن بشكل حر حجم المصادر التً ٌموم بتجمٌعها.



 


