
و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت ��86بهار

از بررسي مقايسه و ابرموتورهاي كاوش منتخب در بازيابي اطالعات فيزيوتراپي اي موتورها

*و تعيين همپوشاني آنهاوب جهانيي شبكه

3، عليرضا اكبري2، حميد حقاني1سيدجواد قاضي مير سعيد

 چكيده
، ابر موتورهاي ورهاي جستجو كه شامل موت جهاني وب، از ابزارهاي كاوشي براي دستيابي به اطالعات مورد نياز در شبكه:مقدمه

و راهنماهاي موضوعي است استفاده مي و حاضر با هدف بررسي مقايسهي به همين منظور مطالعه. شود جستجو اي موتورهاي كاوش

و تعيين همپوشاني ميان آنها انجامي ابرموتورهاي كاوش منتخب، در بازيابي اطالعات فيزيوتراپي از شبكه وب .شد جهاني

و هفتي در اين مطالعه كه به روش پيمايشي، توصيفي، تطبيقي در رشته:روش بررسي  فيزيوتراپي انجام گرديد، هفت موتور كاوش

و ابر موتور پر استفادهSearchenginewatch.comابر موتور كاوش كه بر اساس معرفي سايت و مورد ترين موتور ها بودند تعيين

ز. بررسي قرار گرفتند  (MeSH) موضوعي از سر عنوان موضوعي پزشكيي هاي موضوعي فيزيوتراپي در هشت زمينه ير ردهسپس

و عمل جستجو انجام گرديد تا ميزان نتايج هر يك جداگانه به دست آيد از. انتخاب پس از آن نتايج حاصل از جستجو در هر يك

د در.ر هر كليدواژه به دست آيدموتورهاي كاوش دو به دو مقايسه گرديد تا ميزان همپوشاني آنها و به صورت مشابه اين عمل جداگانه

شدابر و ابر موتورهاي كاوش كه داراي بيشترين دفعات بازيابي بودند. موتورهاي كاوش نيز انجام سرانجام نتايج همپوشاني ميان موتورها

و با استفاده از نرم افزار پس از آناليز داده و نتايج آن در قالب جداول آماري ارائه شدSPSSها با روش آمار توصيفي . تعيين گرديد

 به ترتيب بيشترين نتايج بازيابي را Googleو All the web, Altavistaنتايج اين مطالعه نشان داد كه موتورهاي كاوش:ها يافته

و در بين ابر موتورهاي كاوش مش. داراي بيشترين نتايج بازيابي بودIxquickداشتند خص شد كه نتايج جستجو در موتورهاي ضمناً

در ميان ابرموتورهاي كاوش نيز بيشترين همپوشاني ميان. تا حد زيادي با هم همپوشاني دارندAll the webو Altavistaكاوش 

با. بودDogpile با Meta Crawlerو Vivisimo با Clustyموتورهاي كاوش ابر  ضمن اينكه ميزان همپوشاني موتورهاي كاوش

.ها مورد بررسي، تعيين گرديد موتورهاي كاوش در هر يك از كليدواژهابر

و ابرموتورهاي كاوش منتخب، با استفاده از كليدواژه:گيري نتيجه هاي مورد نظر در اين مطالعه ميزان همپوشاني نتايج جستجو در موتورها

مي) درصد60-40( و ابر موتورهاي كاوش مختلفمي هاي رتبههرسد اين امر به دليل تفاوت در شيو بود كه به نظر .باشد بندي نتايج در موتورها

و بازيابي اطالعات پزشكي؛ فيزيوتراپي:هاي كليدي واژه .؛ اينترنت)تخصص( ذخيره

 تحقيقي:نوع مقاله
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و ابرموتورهاي كاوش منتخب،ياسهي مقايبررس  ...در موتورها

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت �� 86بهار

 مقدمه
دانند يك مطلب دركجاي اينترنت در شرايطي كه كاربران مي

، تنها كاري كه بايد انجام دهند اين است كه نشاني قرار دارد

و به (Browser)آن مطلب را در مرورگر  خود وارد كرده

و از آن استفاده نمايند پي. سراغ مطلب رفته اما وقتي در

؟)1( دانند چه بايد كنند نمي مطلبي هستند كه نشاني آن را

 Search) بايست از ابزارهاي كاوش براي اين منظور مي

tools)ترين ابزارهاي كاوش در عام. استفاده كرد

 Search) بندي به سه دسته موتورهاي جستجو تقسيم

engines)ابرموتورهاي جستجو ،)(Meta search 

engineو راهنماهاي موضوعي)Subject directory (

براي پيدا (Users) بيشتر كاربران).2(شوند تقسيم مي

 از دو ابزار اول استفاده كردن اطالعات مورد نظر خود

كدام از موتورهاي كاوش مشخص است كه هيچ. كنند مي

به همين دليل كاربران عموماً به چند. كنند يكسان عمل نمي

و جستجوي خود را در  موتور كاوش مختلف مراجعه كرده

مي تمام و زمان. دهند آنها انجام اين امر از نظر صرف انرژي

واني را در پي دارد، زيرا بايد نتايج هاي فرا براي كاربر هزينه

حاصل از جستجو در تمام موتورهاي كاوش را بررسي كند 

)3.(

و انرژي به كار رفته در جستجو در به منظور كاهش زمان

كه چند موتور كاوش مختلف، ابزارهايي طراحي شده اند

اين. دهند جستجو را همزمان در چند موتور كاوش انجام مي

ميابزارها را اب ).2(نامند رموتورهاي كاوش

كه شيوه ي كار در ابرموتورهاي كاوش به اين ترتيب است

وارد شده در ابرموتور جستجو، به Keyword)(كليد واژه

طور خودكار به چند موتور كاوشي كه در ابرموتور جستجو 

مي تعريف شده و نتايج اند فرستاده هر موتور كاوش دوباره شود

ميبه ابرموتور كاوش تنها كاري كه ابر موتور. شود ارسال

در كاوش انجام مي دهد اين است كه نتايج حاصل از جستجو

را موتورهاي كاوش مختلف را دسته و نتايج تكراري بندي كرده

).4(كند حذف مي

در در نگاه اول چنين به نظر مي رسد كه جستجو

و انرژي به نفع كارب ر ابرموتورهاي كاوش از نظر صرف وقت

كه. اين مسئله كامالً صحيح است. است اما مسئله اينجاست

 جستجو در ابرموتورهاي كاوش، با اينكه ضريب بازيافت

(Recall rate)برد، ولي ضريب دقت را باال مي 

(Precision rate)دليل اين امر اين.)5(دهد را كاهش مي 

است كه جستجو در ابرموتورهاي كاوش به صورت سطحي

و نه   ضمن اينكه برخي موتورهاي كاوش مثل؛عمقياست

Google وجود دارد كه از نظر ميزان بازيافت در حد 

حال با اين شرايط، كاربران. كند ابرموتورهاي كاوش عمل مي

از موتورهاي كاوش استفاده كنند يا ابرموتورهاي كاوش؟ 

تري را به دست اطالعات مناسب يك از اين ابزار كدام

؟)4( دهند مي

اي موتورهايي حاضر با هدف بررسي مقايسه العهمط

و ابرموتورهاي كاوش منتخب، در بازيابي اطالعات  كاوش

و تعيي فيزيوتراپي از شبكه ين همپوشاني ميان جهاني وب

.آنها انجام شد

 روش بررسي

) تطبيقي(در اين مطالعه كه به روش پيمايشي، توصيفي

 با استفاده از سايت فيزيوتراپي انجام شد ابتداي رشتهدر

www.Searchenginewatch.comو فهرستي از موتورها

بدين صورت. ابر موتورهاي كاوش مورد نظر انتخاب گرديد

و ابرموتورهاي كه فهرست پر استفاده ترين موتورهاي كاوش
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و همكاران سيدجواد قاضي مير سعيد

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 8613بهار

و 2004ريلوآ28كاوش در تاريخ  از سايت مذكور انتخاب

 مورد نظر كاوشاز ميان ابزارهاي. عمل جستجو آغاز شد

و هفت ابرموتور كاوش براي بررسي نهايي هفت موتور كاوش

.انتخاب گرديدند

:موتورهاي كاوش منتخب عبارت بودند از
• All the web 
• Altavista 
• Ask jeeves 
• Giga blast 
• Google 
• Lycos 
• Teoma 

:و ابر موتورهاي كاوش منتخب عبارت بودند از
• Clusty 
• Dogpile 
• Ix quick 
• Mamma 
• Meta Crawler 
• Search 
• Vivisimo 

ي بعدي، موضوع مورد جستجو يعني فيزيوتراپي در مرحله

(Physiotherapy)و كليد هاي آن انتخاب واژه نيز تحليل

هاي آن به سرعنوان موضوعي واژه براي تعيين كليد. گرديد

در سرعنوان موضوعي. مراجعه شد(MeSH)پزشكي 

 به مدخل physiotherapyي براي واژه انتخاب نشده پزشك

در. ارجاع داده شده استphysical therapyانتخاب شده

 به عنوان مدخل مورد physical therapyنتيجه مدخل

هاي مورد جستجو، زير براي تعيين كليدواژه. نظر انتخاب شد

و رده هاي اصلي مدخل انتخاب شده مورد بررسي قرار گرفته

در. اب شدندانتخ استفاده از سرعنوان الزم به توضيح است كه

و اينترنتي آن مبناي Online، ويرايش موضوعي پزشكي

هاي مورد جستجو نيز واژه در نتيجه كليد. مطالعه قرار گرفت

از سرعنوان موضوعي پزشكي انتخاب شدند كه عبارت بودند 

:از

  (Balneology) شستشو شناسي•

 (Cryotherapy) سرما درماني•

 (Diathermy) گرما درماني الكتريكي•

 (Electric stimulation therapy) برق درماني•

 (Thermotherapy) گرما درماني•

 (Hydrotherapy) آب درماني•

 Musculo)استخواني- هاي دستي عضالني درمان•

skeletal manipulations) 
 Ultraviolet) فرابنفشي اشعهي درمان به وسيله•

therapy) 
و واژه سپس تمام كليد هاي ياد شده تك تك در موتورها

جستجوي اين. ابرموتورهاي كاوش منتخب جستجو گرديدند

و ابرموتورهاي كاوش واژه كليد ها در تمام موتورهاي كاوش

تنها تفاوت در روش جستجو. به صورت پيش فرض انجام شد

، يعني از بيش از هايي بود كه عبارتي بودند واژه براي كليد

 Exactدر اين موارد از روش. يك كلمه تشكيل شده بودند

phraseدر پايان اين مرحله براي تعيين. استفاده شد

و  همپوشاني، تمامي نتايج حاصل از جستجو در موتورها

و  ابرموتورهاي كاوش يك بار به صورت جداگانه با يكديگر

ش يك بار به صورت مقايسه دند، بدين گونه اي با هم بررسي

 اول به دستي كه در هر يك از موتورهاي كاوش سي نتيجه

به واژه به صورت دو به دو با آمده به ازاي هر كليد نتايج

دست آمده در موتورهاي كاوش ديگر مقايسه شدند تا ميزان 

واژه به دست نتايج مشترك هر دو موتور كاوش در هر كليد

موتورهاي كاوش نيز انجام تمام اين كارها در مورد ابر. آيد

و ابرموتورهايي سپس مقايسه. گرديد  دو به دوي موتورها
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و ابرموتورهاي كاوش منتخب،ياسهي مقايبررس  ...در موتورها

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 14 86بهار

و مقايسه  نتايج كلي آنها نيز برايي كاوش به اتمام رسيد

و ابرموتورهاي كاوش انجام تعيين همپوشاني ميان موتورها

از داده. شد و با استفاده هاي اين مطالعه با روش آمار توصيفي

د SPSSافزار نرم و نتايج و تحليل قرار گرفتند ر مورد تجزيه

.قالب جداول آماري ارائه گرديد

ها يافته

در واژه نتايج حاصل از جستجوي كليد هاي هشتگانه

موتورهاي كاوش حاكي از آن بود كه در ميان موتورهاي 

 3967906 با Altavistaكاوش مورد بررسي، موتور كاوش 

ضمن اينكه موتور كاوش. نتيجه بيشترين بازيابي را داشت

Giga blast راكم372201 هم با ترين ميزان بازيابي كل

. نشان داد

واژه مشخص شد كه در كليددر بررسي نتايج مذكور

 نتيجه 98400 با Altavista، موتور كاوش شستشو شناسي

واژه همچنين در مورد كليد. بيشترين بازيابي را در پي داشت

كاسرما درماني  بازيافت 495000 با Googleوش موتور

گرما واژه در مورد كليد. بيشترين نتايج را به دست آورد

 278000 با Google نيز موتور كاوش درماني الكتريكي

و در مورد كليد برق واژه نتيجه بيشترين بازيافت را داشت

 نتيجه 103000 با Google نيز موتور كاوش درماني

.تترين ميزان بازيافت را داشبيش

ك نيز درماني گرماواژه مورد كليد در  اوشـموتور

All the web بازيافت بيشترين نتيجه را به 541000 با 

 نيز آب درمانيدر جستجوي كليدواژه. دست آورد

Altavista نتيجه بيشترين بازيافت را داشت2610000 با .

 نيز استخواني-هاي دستي عضالني درمانواژه در مورد كليد

ك اين موتور. بيشترين بازيابي را داشتGoogleاوش موتور

 ضمن اينكه در مورد كليد. نتيجه را به دست آورد527كاوش 

 نيز بيشترين نتيجه فرابنفشي اشعهي درمان به وسيلهواژه

در. بازيافت بود36500 با Googleمربوط به موتور كاوش

كم تمام اين كليدواژه مر ترين ميزان بازيابي ها، بوط به موتور ها

ترين ميزان بازيابي كل را نيز بود كه كمGiga blastكاوش 

.در ميان موتورهاي كاوش نشان داد

 همپوشاني نتايج موتورهايي در همين زمينه در مقايسه

كاوش مورد بررسي، مشخص گرديد كه بيشترين ميزان

همپوشاني در موتورهاي كاوش مربوط به دو موتوركاوش 

Teoma وLycosاين دو موتور كاوش در بازيابي. باشد مي

.د همپوشاني داشت درص1/93 شستشو شناسيي واژه كليد

2/87 نيز با Teomaو Ask jeevesموتورهاي كاوش

و موتورهاي كاوشي درصد اشتراك نتايج در رتبه  دوم

Lycos وAsk jeeves درصد اشتراك نتايج6/83 نيز با 

و Altavistaموتورهاي كاوش. بعدي قرار گرفتندي در رتبه

Giga blast كم17 نيز با ترين ميزان درصد اشتراك نتايج

.همپوشاني را ارائه كرد

 آمده مشخص شد كه بيشترين نتايج به دستبا بررسي

دو، مربوط به سرما درمانيي واژه همپوشاني در كليدميزان

 بوده است كه اين ميزان Teomaو Lycosموتور كاوش

ميد98 و Teoma با Ask jeevesضمن اينكه. باشد رصد

Ask jeeves با Lycos و96با نيز در1/94 درصد  درصد

و Giga blastموتورهاي كاوش. هاي بعدي قرار داشت رتبه

Lycos كم8 هم با ترين ميزان همپوشاني را در نتايج درصد

. داشت درماني الكتريكيگرما واژه بازيابي شده كليد

برق واژه به دست آمده از جستجوي كليد نتايج همچنين

كليد دست آمده از جستجوي نشان داد كه نتايج به درماني

، Ask jeeves مذكور در سه موتور كاوشي واژه
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و همكاران سيدجواد قاضي مير سعيد

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 8615بهار

Lycos وTeomaبه كامالً بر هم منطبق مي باشد،

 100طوري كه همپوشاني ميان اين سه موتور كاوش 

برق واژه ني نتايج كليدترين ميزان همپوشاكم. درصد بود

 با Altavista هم ميان موتورهاي كاوش درماني

Gigablast ،Ask jeeves با Giga blast ،Ask 

jeeves با Google ،Giga blast با Lycos وGiga 

blast با Teoma در. درصد بود8 بود كه مقدار آن

 توسط موتورهاي كاوش گرما درمانيي واژه بازيابي كليد

 داراي Teomaو Lycosسي، دو موتور كاوش مورد برر

ضمن اينكه موتور كاوش. درصد بودند100همپوشاني

Ask jeeves درصد96هم با هر دو موتور كاوش مذكور 

و Altavistaهمپوشاني ميان نتايج. اشتراك نتايج داشت

All the web4/92. نيز در نوع خود جالب توجه بود

. كاوش با هم مشترك بوددرصد از نتايج اين دو موتور

 Gigaهمچنين اشتراك نتايج يا همپوشاني موتور كاوش

blast با دو موتور كاوش Lycos وTeoma 3/8 نيز با

 ترين ميزان همپوشاني را در كليد درصد كم

ميگرما درمانيي واژه .شد شامل

 در موتورهاي كاوش آب درمانيي واژه در جستجوي كليد

 ميزان اشتراك نتايج در دو موتورمورد بررسي بيشترين

ميزان اين. شود ديده ميAsk jeevesو Lycosجستجوي

و Ask jeevesضمن اينكه. درصد بود3/94اشتراك 

Teoma و5/90 با 8/88با Teomaو Lycos درصد

 All theو Altavista. درصد بيشترين همپوشاني را داشت

web رين ميزانتكم. درصد همپوشاني داشت7/82 هم

 Gigaو Ask jeevesهمپوشاني نيز به دو موتور كاوش 

blast در جستجوي. درصد بود4/3 مربوط بود كه مقدار آن

در استخواني-هاي دستي عضالني درماني واژه كليد

موتورهاي كاوش مورد بررسي، ميزان همپوشاني ميان

 كامل Ask jeevesو Teoma ،Lycosموتورهاي كاوش 

و از اين 100 آن مقدارو لحاظ بيشترين ميزان درصد بود

و Altavistaولي دو موتور كاوش. همپوشاني را داشت

Giga blast كم1/8 هم با اني را ترين ميزان همپوش درصد

درمان واژه در نهايت در مورد كليد. به خود اختصاص داده بود

و اشتراك فرابنفشي اشعهي به وسيله  ميزان همپوشاني

و Lycos ،Ask jeevesج در سه موتور كاوش نتاي

Teoma و بعد از اين دو موتور. درصد بود100 به طور كامل

 درصد68 قرار گرفت كه All the webو Altavistaكاوش 

و اشتراككم. از نتايج آنها با هم مشترك بود ترين همپوشاني

 مربوط بود Altavistaو Googleمنابع نيز به دو موتور كاوش 

).1جدول( درصد بود3/8كه ميزان آن

و با بررسي ابرموتورهاي كاوش،  در پايان اين مطالعه

و مطالعه نتايج به دست آمده مشخص گرديدي مورد بررسي

 از نظر Ixquickكه در ميان ابرموتورهاي كاوش، ابرموتور 

. هاي مختلف بيشترين بازيابي را داشته است بازيابي كليد واژه

 3513225،واژه ور كاوش در مجموع هشت كليداين ابرموت

در. نتيجه را بازيابي كرده است5972050نتيجه از مجموع

حالي كه اختالف اين ابرموتور كاوش با ساير ابرموتورهاي

ترين ميزانكم. گيري متفاوت است كاوش به طور چشم

 مربوط بود Dogpileبازيابي اطالعات نيز به ابرموتور كاوش 

 نتيجه را بازيابي 518واژه تنها وع هشت كليدكه در مجم

در ابرموتورهاي كاوش نيز همچون موتورهاي. كرده بود

به واژه كاوش بيشترين بازيابي در ميان كليد هاي مختلف

كمآب درمانيواژه كليد بهو ترين ميزان جستجو نيز

 مربوط استخواني-هاي دستي عضالني درمانواژه كليد

.شد مي
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و ابرموتورهاي كاوش منتخب،ياسهي مقايبررس  ...در موتورها

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 16 86بهار

 هاي منتخب واژه بررسي ميزان بازيابي نتايج در موتورهاي كاوش با كليد:1جدول

ك اوش، بيشترين بازيابي در در ميان ابرموتورهاي

 مربوط به شستشو شناسيواژه جستجوي اطالعات كليد

كه Ixquickابرموتور  نتيجه را يافته بود در 81320بود

راي نتيجه28 تنها Dogpileحالي كه . داشت بازيافت شده

سرما همچنين در ميان ابرموتورهاي كاوش در بازيابي كليد واژه

 نتيجه بيشترين 460784 با Ixquick ابرموتور كاوش درماني

و كم87 نيز با Dogpileبازيافت را نتيجه ترين ميزان بازيابي

 بيشترين گرما درماني الكتريكيواژه در بازيابي كليد. داشته است

 نتيجه 231232 با Ixquickبازيافت مربوط به ابرموتور كاوش

 Metaو Dogpileبود در حالي كه ابرموتورهاي كاوش

Crawler كم77 با تنها . ترين ميزان بازيابي را داشتند نتيجه

 1832 با Vivisimoو Clustyابرموتورهاي كاوش

ي واژه بازيافتي بيشترين كاوش را در جستجوي كليدي نتيجه

كمبرق درماني به داشت حال آنكه ترين ميزان بازيافت

اين ابرموتور. مربوط بودMeta Crawlerابرموتور كاوش 

. نتيجه را يافته بودا چهلتنه

 نيز بيشترين بازيابي را گرما درمانيواژه در مورد كليد

 نتيجه را شامل 536737 داشت كه Ixquickابرموتور كاوش

كم.شد مي ترين ميزان بازيافت هم به ابرموتور كاوش اما

Dogpile آبي واژه در مورد كليد. نتيجه مربوط بود70 با

 Ixquick هم بيشترين نتيجه مربوط به ابرموتور درماني

ترين نتيجهكم. نتيجه را بازيابي كرده بود2199194است كه

اين ابرموتور. مربوط بود Meta Crawlerنيز به ابرموتور 

 بازيابي آب درمانيواژه نتيجه را براي كليد70كاوش تنها 

اي دستيه درماني واژه بيشترين بازيابي در كليد. كرده بود

 Ixquick مربوط به ابرموتور كاوش استخواني- عضالني

واژه نتيجه را براي اين كليدIxquick ،458ابرموتور. است

 در حالي كه ابرموتور كاوش. بازيابي كرده است

Meta Crawler كم28 با در نتيجه ترين بازيابي را

 استخواني- هاي دستي عضالني درماني واژه موردكليد

.شته استدا

ي واژه ابرموتورهاي كاوش در بازيابي كليدي در مقايسه

كه فرابنفشي اشعهي درمان به وسيله  نيز مشخص گرديد

 ميزان نتايج بااليي را در Searchتنها ابرموتور كاوش

ميزان بازيابي. واژه به دست آورده است خصوص اين كليد

ن بازيابي نتيجه بود كه بيشتري96440اين ابرموتور كاوش 

 All the مجموع
web Altavista Ask jeeves Giga blast Google Lycos Teoma كليدواژه 

 شستشو شناسي 66600 67000 86400 8521 65500 98400 43300 435721

 سرما درماني 92500 32900 495000 32701 83200 470000 435000 1641301

 گرما درماني الكتريكي 53300 52700 278000 19674 52700 247000 225000 928374

 برق درماني 990 990 103000 377 994 1830 1580 109761

 گرما درماني 75500 75500 356000 59992 74200 538000 541000 1720192

 آب درماني 489800 485400 2070000 250115 485400 2610000 2430000 8820715

 استخواني-هاي دستي عضالني درمان 458 458 527 144 459 466 405 2917

 فرابنفشي اشعهي درمان به وسيله 1970 1970 36500 677 1980 2210 2170 47477

 مجموع 781118 716918 3425427 372201 764433 3967906 3678455 13706458
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و همكاران سيدجواد قاضي مير سعيد

ا شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت و تابستان/ولي 8617بهار

 محسوب فرابنفشي اشعهي درمان به وسيلهواژه براي كليد

كم. شود مي را ساير ابرموتورهاي كاوش نتايج بسيار تري

مثالً بيشترين نتيجه. اند به دست آوردهSearchنسبت به 

و Clusty به ابرموتورهاي كاوش Searchپس از 

Vivisimo نتيجه است3752 مربوط است كه ميزان آن .

 Dogpileترين بازيابي نيز مربوط به ابرموتور كاوش كم

واژه بازيابي كرده بود نتيجه را در اين كليد38است كه تنها

).2جدول(

 هاي منتخب واژه بررسي ميزان بازيابي نتايج ابر موتورهاي كاوش با كليد:2جدول

 Clusty Dogpile Ixquick Mamma Meta مجموع
Crawler

Search Vivisimo كليدواژه 

 شستشو شناسي 67000 6100 69 72 81320 28 67000 221589

 سرما درماني 98524 34540 89 89 460784 87 98524 692637

 گرما درماني الكتريكي 61482 19340 77 81 231232 77 61482 373771

 برق درماني 1832 124 40 49 1530 78 1832 5485

 گرما درماني 130193 24340 116 81 536737 70 130193 821730

 آب درماني 485400 184050 70 101 2199194 110 880845 3749770

 استخواني-هاي دستي عضالني درمان 129 186 28 37 458 30 161 1029

 فرابنفشي اشعهي درمان به وسيله 3752 96440 40 47 1970 38 3752 106039

 مجموع 848312 365120 529 557 3513225 518 1243789 5972050

در بررسي همپوشاني ميان نتايج ابرموتورهاي كاوش مورد

 مختلف اين نتيجه به دست آمدي واژه بررسي در هشت كليد

شستشوي كه بيشترين ميزان همپوشاني در بازيابي كليدواژه

 Metaو Dogpile ميان دو ابرموتور كاوش شناسي

Crawlerاين دو ابرموتور كاوشج ميزان اشتراك نتاي. بود

آمد كه همچنين اين نتيجه نيز به دست. درصد بود4/90

 شستشو شناسيي واژه در كليداشتراك ابرموتورهاي كاوش 

كم. بيش از موتورهاي كاوش است در زيرا ترين ميزان همپوشاني

و Meta Crawlerابرموتورهاي كاوش بين دو ابرموتور 

Clustyدوميزان همپوشاني. بود در مورد. درصد بود5/42،اين

و Meta Crawlerنيز ابرموتورهاي درماني سرماي كليدواژه

Dogpile را3/92 با  درصد بيشترين ميزان اشتراك نتايج

موتورهاي كاوش ترين ميزان اشتراك نتايج در ابركم. داشت

 ميان ابرموتورهاي سرما درمانيي واژه براي بازيابي كليد

SearchوMeta Crawlerهم بود كه  درصد2/39 با

.همپوشاني داشت

در بررسي همپوشاني ميان ابرموتورهاي كاوش براي

 اين نتيجه به دست گرما درماني الكتريكيي واژه بازيابي كليد

آمد كه بيشترين ميزان همپوشاني ميان نتايج ابرموتورهاي

 Meta Crawlerو Dogpileكاوش به دو ابرموتور كاوش 

ترين ميزانكم. بود درصد1/90 است كه مقدار آن مربوط

گرماي واژه همپوشاني ميان نتايج حاصل از جستجوي كليد

و Mamma مربوط به ابرموتورهاي كاوش درماني الكتريكي

Search مي4/38 بود كه مقدار آن .باشد درصد

ي واژه بيشترين همپوشاني نتايج حاصل از جستجوي كليد
ببرق درماني و Clustyه دو ابرموتور كاوش نيز
Vivisimo5/87مقدار اين همپوشاني. باشد مربوط مي

ترين ميزان اشتراك در نتايج هم به دو ابرموتوركم. درصد بود
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و ابرموتورهاي كاوش منتخب،ياسهي مقايبررس  ...در موتورها

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 18 86بهار

ميزان. مربوط استMeta Crawlerو Vivisimoكاوش
در. درصد بود24اين اشتراك  بيشترين ميزان همپوشاني

و Clusty به ابرموتورهاينيگرما درماي واژه مورد كليد
Vivisimoدو.شود مربوط مي ميزان اشتراك نتايج اين

 درصد6/83 گرما درمانيي واژه ابرموتور در بازيابي كليد
و همپوشانيكم. محاسبه گرديده است ترين ميزان اشتراك

 اختصاص Dogpileو Clustyنتايج به موتورهاي كاوش 
ي با مقايسه. باشدمي درصد4/34كه در حدود داشت

و اشتراك نتايج حاصل از جستجوي كليد ي واژه همپوشاني
كه در آب درماني ابرموتورهاي كاوش اين نتيجه حاصل شد

و اشتراك نتايج جستجوي كليد ي واژه بيشترين ميزان همپوشاني
و Clustyمذكور در ابرموتورهاي كاوش، به دو ابرموتور كاوش

Vivisimoدرصد6/83ميزان اين همپوشاني. باشد مربوط مي 
ترين ميزان همپوشاني نيز به دو ابرموتور كاوشكم. بود

Search وDogpile7/35شود كه مقدار آن نيز مربوط مي
ضمن اينكه ميزان همپوشاني ميان ابرموتورهاي. درصد بود

حد5/78 نيز Dogpileو Meta Crawlerكاوش  درصد در
 ين ميزان همپوشاني در مورد كليدبيشتر. بااليي قرار داشت

 به ابرموتورهاي استخواني-هاي دستي عضالني درماني واژه
كه مربوط ميDogpileو Meta Crawlerكاوش 88شود

ترين ميزانكم. باشد درصد از نتايج آنها با هم مشترك مي
 مربوط Mammaو Ixquickهمپوشاني هم به دو ابرموتور 

.بود درصد5/41است كه
ي اشعهي درمان به وسيلهي واژه همچنين در مورد كليد

 Meta بيشترين همپوشاني در دو ابرموتور كاوش فرابنفش

Crawler وDogpileدر مي باشد كه ميزان اين همپوشاني
كم. درصد بود3/83حدود  هم ضمن اينكه ترين همپوشاني را

5/25 با Meta Crawlerو Clustyور كاوشـوتـرمـدو اب
. رصد اشتراك نتايج در اختيار داشتندد

و با توجه به موارد ياد شده نتايجي در ادامه  مطالعه

هاي واژه حاكي از آن بود كه ميزان همپوشاني نهايي كليد

و ابرموتورهاي كاوش به  مشترك مورد جستجو ميان موتورها

: باشد شرح زير مي

و واژه ميزان همپوشاني در كليد هاي شستشوشناسي

درماني،، سرما درصد50 فرابنفشي اشعهي رمان به وسيلهد

و درمان دستي عضالني گرما استخوان-درماني،آب درماني

و در گرما60 و برق درماني درصد درصد40درماني الكتريكي

).3جدول(بود 

و ابرموتورهاي:3جدول ميزان همپوشاني نهايي ميان موتورها
 اي مشترك مورد جستجوه كاوش در بازيابي كليد واژه

ها واژه كليد
و ميزان همپوشاني مي ان موتورها

)به درصد(ابرموتورهاي كاوش 

50 شستشوشناسي

60 سرمادرماني

40 درماني الكتريكي گرما

40 برق درماني

60 درماني گرما

60 آب درماني

60 استخواني-درماني دستي عضالني

50 فرابنفشي اشعهي درمان به وسيله

 بحث

واژه مورد نظر در موتورهاي كاوش، كليد8با جستجوي

مشخص گرديد كه بيشترين ميزان بازيافت به ترتيب به 

 تعلق Googleو Altavista ،All the webموتورهاي 

 در حالي كه در چهار موتور كاوش ديگر ميزان بازيابي؛داشت

 در همين ارتباط بيشترين ميزان. تر بود كل بسيار كم

و Teoma ،Lycosهمپوشاني ميان موتورهاي جستجو به

Ask Jeeves موتور كاوش2 تعلق داشت، همچنين 
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و همكاران سيدجواد قاضي مير سعيد

ا شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت و تابستان/ولي 8619بهار

Altavista وAll the web نيز تا ميزان زيادي با هم 

كه همپوشاني داشت به همين خاطر پيشنهاد مي شود كاربراني

هاي جستجو شده نياز دارند به اطالعات فيزيوتراپي در زمينه

و Ask Jeeves ،Teoma سه موتور جستجوي از ميان

Lycos تنها با يكي از اين سه موتور كاوش عمل جستجو را 

مي. انجام دهند شد كه همپوشاني چرا كه حتي گاهي مشاهده

ضمناً. رسيدمي درصد100ميان اين سه موتور كاوش به 

 All theو Altavistaگردد كه از ميان دو موتور توصيه مي

web و جستجو در آن انجام نيز يك موتور كاوش انتخاب

 موتور Wishardدر مطالعات مشابه مثل پژوهش. شود

و Ask Jeevesكاوش  به عنوان موتور كاوشي كه بيشترين

شد بهترين نتيجه را بازيابي مي ،در پژوهشي).6(كند معرفي

Infoseek وOpentext به عنوان موتورهاي كاوشي كه 

و فراوا مينتايج مناسب شد ني را بازيابي ،)7(كند معرفي

Weritest Instituteي نيز در پژوهشي با عنوان مطالعه

 اظهار Googleو AOLاي بين موتورهاي كاوش مقايسه

 AOL در مقايسه با Googleدارد كه موتور كاوش مي

و جامع كامل مي تر ).8(باشد تر

آ مده از در ابرموتورهاي كاوش، با توجه به نتايج به دست

شد واژه جستجوي كليد هاي مورد جستجو اين نتيجه حاصل

 داراي بيشترين Ixquick، ابرموتور كليدواژه8 كه در مجموع

و سه ابرموتور كاوشي نتيجه ، Dogpile بازيابي بوده است

Mamma وMeta crawler در مقايسه با ابرموتورهاي 

بنابراين.ندتر بود كاوش ديگر داراي نتايج بازيابي بسيار كم

براي كاربراني كه ميزان بازيافت اهميت فراواني دارد توصيه 

در همين راستا. گردد كه از ابرموتور اول استفاده كنند مي

 با Dogpileبيشترين ميزان همپوشاني ميان ابرموتورهاي 

Meta crawler وClusty با Vivisimoمشاهده شد .

و Dogpileورهاي شود از ميان ابرموت بنابراين توصيه مي

Meta crawler يا ClustyوVivisimo يكي را انتخاب 

.و جستجو در آن انجام شود

بر،در پژوهش نبوي  ابرموتوري كه بيشترين نتيجه را در
 ميزان همپوشانيي در مقايسه.)9( بودC4داشت ابرموتور

و ابرموتورهاي واژه كليد هاي مورد نظر در موتورهاي جستجو
م ورد نظر در موتورهايمهاي واژه يزان همپوشاني كليدجستجو

و ابر مي60تا40موتورهاي جستجو جستجو باشد كه اين درصد
و هاي رتبه امر به دليل تفاوت روش بندي در موتورها

كه. باشد ابرموتورهاي جستجو مختلف مي بايد توجه داشت
و ضريب بازيافت در  ضريب دقت در موتورهاي كاوش

مي. هاي كاوش بيشتر استابرموتور در اين نكته را توان
و ووگانگ انجام دادهWishardتحقيقاتي كه  اند، هسي يي

).7،10-6( كامالً مشاهده كرد 

 نتيجه گيري

و ابرموتورهاي ميزان همپوشاني نتايج جستجو در موتورها
در واژه كاوش منتخب، با استفاده از كليد  هاي مورد نظر

مي60تا40اين مطالعه رسد اين امر درصد بود كه به نظر
و هاي رتبه به دليل تفاوت در شيوه بندي نتايج در موتورها

ميابر مي. باشد موتورهاي كاوش مختلف شود بنابراين توصيه
و مهم از موتورهاي كاوشيجستجوبراي   مطالب تخصصي

آنو براي پيدا كردن مطالبي كه تنها يافته هاي فراوان در
اباهميت  در رموتورهاي كاوش استفاده كرد، چرادارند از كه

و در نتيجه خاص  موتورهاي كاوش امكان جستجوي پيشرفته
كردن جستجو در اشكال مختلف وجود دارد ولي نتايج حاصل 

 پس در حالتي،از جستجو در موتورهاي كاوش حالت عام دارد
ا كه احتياج به محدود كردن جستجو مي ست از باشد بهتر

.ورهاي كاوش استفاده كردموت
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و ابرموتورهاي كاوش منتخب،ياسهي مقايبررس  ...در موتورها
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Comparative Study on Selected Search Engines & Meta Search Engines 
in Retrieving Physiotherapy Information from the World Wide Web & 

Determining Overlap between Them Survey* 
Seyedjavad Ghazimirsaeid, PhD1; Hamid Haghani, PhD2; Alireza Akbari3

Abstract 
Introduction: Search tools including Search Engines, Meta Search Engines and Subject 
Directory are used to find the needed information in the World Wide Web. The aim of this study 
was to compare selected Search Engines and Meta Search Engines in retrieving information 
concerning physiotherapy from the World Wide Web to determine overlap among them. 
Methods: The current study was carried out using descriptive comparative methods.  Seven 
search engines and seven meta search engines introduced by "searchinginewatch.com" as the 
most frequently used ones, were analyzed. Then subject sub category of physiotherapy in eight 
subject fields were chosen from Medical Subject Headings (MeSH) as keywords. After choosing 
keywords, a search was made via using the search and Meta search engines to identify how many 
results could be obtained by studied search engines for each individual keyword. Finally the rate 
of overlap among search engines and meta search engines was measure in terms of percentage. 
The obtained data were then analyzed using descriptive methods and the SPSS. 
Results: According to the result of this study, "Altavista", All the web "and"Google" showed the 
higher most retrieved results. Among the Meta search engines "Ixquick" got the first rank. Search 
results of "Altavista" and "all the web"," Vivsimon" and "Clusty" and "Metacrawler" and 
"Dogpile" showed large overlaps. Moreover, overlap percentage between search engines and 
Meta search engines with respect to keyword, was determined in this study. 
Conclusion: In this study, the percentage of overlap among selected search engines and meta 
search engines using the selected keywords, was shown to be 40% - 60% . This difference was 
because of variety of results ranking methods in different search engines and Meta search 
engines. 
Keywords: Medical Information Storage and Retrieval; Physical Therapy (Specialty); Internat. 
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