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اليات البحث في محركات البحثالمحاضرة :عنوان   

 آليات البحث في محركات البحث :

ذكرنا سابقا أن محركات البحث تستخدم فً بحثها عن مواقع الوٌب ما ٌدعى الكلمات التً ٌمكن أن تكون 

مع هذه الكلمات المفتاحٌة، لتوفٌر  Operators عبارة، وتستخدم آلٌات البحث عادة بعض المعامالت

: إضافٌة لعملٌة البحث، وهناك طرٌقتٌن للبحث فً محركات البحث هما خٌارات  

  -SIMPLE SEARCH 0 البحث البسيط

وهذا النوع من أنواع البحث ٌقوم به معظم الناس وخاصة المبتدئٌن مع استخدام اإلنترنت وهم من ٌجهلون 

شارات ثم البحث عنها ولكننا تقنٌات البحث المتقدم. وهو ٌكون عن طرٌق وضع كلمة بدون أي عالمات أو 

 .سنجد النتٌجة العدٌد من النتائج العالئقٌة والروابط المتٌنة

ADVANCED SEARCH البحث المتقدم 9-  

تزٌد خصائص البحث المتقدمة التً ٌوفرها الكثٌر من محركات البحث إمكان العثور على المعلومات، كما 

تتٌح للمستخدمٌن إمكان البحث عن عدة كلمات مفتاحٌة معا  إنها طرٌقة فعالة للبحث عن معلومات محددة إذ  . 

 أنواع محركات البحث  :

ٌمكن القول أنه قد ولى الزمان الذي كان ٌمكن فٌه االكتفاء بموقع بحث واحد لٌلبً مختلف احتٌاجاتك فً 

صبح البحث بالشبكة، فمع التنامً المطرد لإلنترنت جرى نوع من التخصص فً وظائف البحث، بحٌث أ



كل موقع لمحركات البحث ٌحتوي على مجموعة من الخدمات التً تحتاجها للتنقٌب عن المعلومات 

  : المطلوبة بسرعة وٌسر، وسٌتم عرض تلك األنواع وهً كاآلتً

محرك بحث يبحث عن الصور-0  

وهو محرك بحث ٌرتكز على الصور، من إدخال كلمة، أو قطع  www.ditto.com ٌمكن القول بأن موقع

 للبحث عنه، وبدال من إعادة  نتائج البحث بشكل نصً ٌعٌد الموقع النتائج بشكل عدد من الصور المصغرة

Thumbnails  وعند النقر على أي صورة مصغرة تعرض صفحة الوٌب التً تتضمنها، وٌضم الفهرس ،

ا أن هناك العدٌد ، كم9111فً هذا الموقع أكثر من ملٌونً صورة، وهذا طبقا إلحصائٌة تم عملها فً عام 

   www.snap.com من محركات بحث الصور منها

محرك بحث الملفات-9   

وهو من محركات البحث متعددة   textomattomبتصمٌم برنامج جدٌد أطلق علٌه أسم c2v قامت شركة

نوعها اللغات ولٌس من بٌنها العربٌة، وهو ٌعمل على إٌجاد الملفات الهامة عن طرٌق محتوٌاتها أٌا كانت 

أو مواقعها على الوٌب، كما ٌعمل على تنفٌذ عملٌات البحث اعتمادا على إدخال كلمات مفاتٌح المفردات 

المتخصصة، وبالتالً ٌستطٌع البرنامج من خالل المحتوى دون اللجوء إلى عناوٌن الملفات ودون الحاجة 

ث المتقدمإلى فتحها أٌاُ كان نوع اإلصدارة، وكذلك ٌسمح باستخدام كلمات البح  and , or , not  . 

محركات بحث متخصصة-3   

  كما أن هناك محركات بحث عامة ، فهناك محركات بحث متخصصة فً موضوعات معٌنة مثل

  محركات بحث طبٌة -

www.nlm.nih.gov    و www.healthfinder.org  

  محركات بحث فً مناطق أو دول معٌنة -

 www.ananzi.com و . www.rubani.com  مثل إفرٌقٌا


