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توان منشأ يكي از مهمتـرين تحـوالت عصـر     ظهور وب را مي

همگـام بـا ايجـاد و    ). 1( ارتباطات دانسـت  ي حاضر در عرصه

تـرين و   ترين، متنوع اينترنت به عنوان عظيم ي شبكه ي توسعه

ترين منبـع اطالعـاتي، انـواع گونـاگوني از ابزارهـاي       گسترده

كاوش همچون موتورهاي كـاوش، ابـر موتورهـاي كـاوش و     
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راهنماهاي موضوعي به منظور كمـك بـه كـاربران در يـافتن     

ظهـور   ي وب، پا بـه عرصـه   اطالعات مورد نياز خود از محيط

موتورهـا و ابـر   كـه عملكـرد و كـارآيي انـواع      با ايـن . نهادند

هـاي   موتورهاي كاوش، بـه طـور مـداوم بـا افـزودن قابليـت      

 ،د، اما فقدان پوشش جامعنشو قدرتمند جستجو توسعه داده مي

عدم كنتـرل   نيز بيني كيفيت نتايج بازيابي شده و ناتواني پيش

موتورهـاي كـاوش را   و ابر هـا موتور مؤثر از ي ها، استفاده واژه

اسـتفاده از  . براي كاربران بـا مشـكالتي مواجـه كـرده اسـت     

اينترنت به عنوان منبع اطالعات بهداشـتي كـاربران، نيازمنـد    

توان به استانداردهاي سنتي كيفيـت   ارزيابي دقيق است و نمي

ـ  كار مـي   و كنترل كه جهت ارزيابي شبكه جهاني وب به  هرفت

 ي ، پژوهش درباره1990 ي از اواسط دهه ).2( ، اكتفا كرداست

مهمـي از اطالعـات مبـدل گشـته      ي جستجوي وب به حوزه

جسـتجو و   ي نحـوه  ي است و به همين دليل، مطالعـه دربـاره  

مهمي از  ي نيز حوزه موتورهاي كاوشبازيابي در موتورها و ابر

كارايي هاي تعيين  آيد؛ يكي از روش تحقيقات وبي به شمار مي

  ).3(ابزارهاي كاوش، سنجش نسبت جامعيت و مانعيت است 

نتايج مطالعات نبـوي نشـان داد كـه حتـي بـا اسـتفاده از       

درصد از منابع بازيابي  30بهترين ابر موتور كاوش، تنها حدود 

. رسـاني مـرتبط هسـتند    شده در اينترنت، با كتابداري و اطالع

اد منابع وب را در ، بيشترين تعدC4همچنين ابر موتور كاوش 

كنـد، امـا بيشـترين     هاي موضوعي مختلف بازيـابي مـي   گروه

هـاي موضـوعي    درصد منـابع مـرتبط بازيـابي شـده در گـروه     

  ).4(به دست آمد  Cnetمختلف از ابر موتور 

خـود دريافـت كـه موتورهـاي      ي نامـه  كميجاني در پايـان 

كاوش عمومي در هر دو معيار ارتبـاط و اعتبـار، كـه بـه نظـر      

رسد به ترتيب مهمترين معيارهـاي مـورد توجـه از طـرف      مي

باشـد، بـا اختالفـي چشـمگير بـر       كاربر متخصص كشـاورزي  

  ).5(موتورهاي كاوش تخصصي كشاورزي برتري دارند 

قاضي ميرسـعيد در تحقيقـي بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه        

بـيش از   Tomaو  Askjeeves ،Lycosموتورهاي كاوش 

در ميـان ابرموتورهـاي   . ني دارنددرصد با يكديگر همپوشا 90

كاوش نيز بيشـترين همپوشـاني ميـان ابرموتورهـاي كـاوش      

Clusty  ــا ــا  Metacrawlerو  Vivisimoب  Dogpileب

 ).6(باشد مي

Bar-Han  در پژوهشـــي نشـــان داد كـــه مانعيـــت در

موتورهاي كاوش باالست ولـي جامعيـت بسـيار پـايين بـوده،      

  ).7(اوش، وجود دارد همپوشاني كمي در نتايج موتورهاي ك

نتايج پژوهشي ديگـر نشـان داد كـه سـه موتـور كـاوش       

Infoseek ،Altavista  وExcite   ــر ــوع از نظ در مجم

 ي هــاي پيشــرفته روزآمــد بــودن منــابع اطالعــاتي و ويژگــي

و  Northernlightهرچنـد  . جستجو، عملكرد خوبي دارنـد 

Yahoo  ،براي جستجوي منابع دارويي و محصوالت طبيعي

تورهاي خوبي بودند اما باالترين تعداد پيوندهاي غير فعـال  مو

هــاي  ، پوشــش جــامع و ويژگــيHotbot. را نيــز دارا بودنــد

جستجوي پيشرفته را دارد و موتـور خـوبي بـراي جسـتجوي     

 ).3(اي است  هاي چند رسانه تصاوير و فايل

Tomaivolo     و همكار در تحقيقي نشان دادنـد كـه ابـر

كنند و صـرف نظـر از    سبت بهتر كار ميموتورهاي كاوش به ن

هاي خاص و يا عمومي استفاده كند،  اين كه كاربر از كليد واژه

همـان اطالعـاتي را كـه     تواننـد  مـي  جسـتجو  يموتورهـا ابر 

كنند، بيابنـد؛ البتـه از آن    كاوش انفرادي بازيابي مي يموتورها

هـاي تحـت پوشـش     جايي كـه هـيچ موتـوري دقيقـاً پايگـاه     

كند، كاربر با استفاده از يك  سازي نمي يگر را نمايهموتورهاي د

ابر موتور جستجو شانس خود را در بازيـابي اطالعـات مـرتبط    

 ).8(برد  باال مي

و همكـار نشـان داد كـه كـاربران      Chenنتايج پـژوهش  

ابر موتورهـاي   ي بندي شده رتبه ي دهند نتايج اوليه ترجيح مي

هاي  هستند از استراتژيكاربران مايل . كاوش را مشاهده كنند

از اين رو، استفاده از . جستجو براي يافتن اطالعات بهره گيرند

تواند براي كاربران، بـه خصـوص آنهـايي كـه      وب معنايي مي

دانش كمتري دارند، در رسيدن به اطالعات مرتبط مؤثر باشـد  

)9.( 

موتورهـا و ابـر    ي در پژوهش حاضر كه با هـدف مقايسـه  

ازيـابي اطالعـات داروشناسـي صـورت     در ب موتورهاي كاوش

داروشناســي در  ي گرفــت، اطالعــات بازيــابي شــده در حــوزه
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موتورها و ابر موتورهاي كاوش و نيز نسبت جامعيت و مانعيت 

به منظور تعيين ميزان ربط محاسبه گرديد تا به كمـك نتـايج   

حاصل از اين تحقيق، مشخص گردد كه كدام يك از موتورها 

ــر  ــاو اب ــاي ك ــه  وشموتوره ــرد را در زمين ــرين عملك  ي بهت

 .جستجوي منابع تخصصي داروشناسي دارند

  
  روش بررسي

از آن . اين مطالعه از دسته مطالعات توصـيفي ـ تطبيقـي بـود    

ها و  آوري داده جايي كه در اين پژوهش، محقق به دنبال جمع

موتورهـا و ابـر    ي توصيف محتواي آنهـا بـه منظـور مقايسـه    

بررسي نسبت جامعيت و مانعيـت آنهـا    موتورهاي كاوش و نيز

داروشناسي بود، از روش فوق، بـه عنـوان بهتـرين     ي در حوزه

موتـور   6ي پـژوهش   جامعـه . متدولوژي بررسي، استفاده شـد 

ــاوش  ، Yahoo ،Google ،Alltheweb ،AOLكـــــــ

Livesearch ،Askjeeves  ــاوش  6و ــور كــ ــر موتــ ابــ

Mamma ،Metacrawler ،Ixquick، Excite ،Info و 

Dogpile  كه به عنوان ابزارهاي كاوش برتـر، در سـايت   بود

www.searchenginewatch.com  ــاريخ  23در تـــ

March 2005 معرفي شده بودند.  

ــد واژه ــين كلي ــراي تعي ــه  ي هــاي حــوزه ب داروشناســي ب

 MeSH )Medical Subjectسرعنوان موضوعي پزشكي 

Headings ( مراجعه شد 2008ويرايش .MeSH  فهرسـت ،

ر رايج براي تحليل موضوعي ادبيات پزشـكي زيسـتي در   معتب

نويسـي   باشد كـه بـراي فهرسـت    ملي پزشكي مي ي كتابخانه

ها، منابع الكترونيكي و مواد سـمعي بصـري و همچنـين     ب كتا

براي نمايه سازي مقاالت مجالت پزشكي و علـوم وابسـته و   

ي و بازيـاب  ههاي كامپيوتري ذخيـر  نيز بازيابي اطالعات از نظام

از ). 10(رود  بـه كـار مـي    Medlineو  Medlarzاطالعات 

هـاي   اين رو، يك ابـزار مهـم و موثـق در انتخـاب كليـد واژه     

آيد و در ايـن پـژوهش، مالكـي بـراي      موضوعي به شمار مي

 ي كليـد واژه . داروشناسـي بـود   ي ها در حوزه انتخاب كليد واژه

pharmacology    در سرعنوان موضوعي پزشـكي جسـتجو

هاي اصلي اين مدخل انتخاب شدند كه عبـارت   زير رده شد و

 :بودند از

1. Ethno pharmacology )اتنو فارماكولوژي(  

2. Nero pharmacology )داروشناسي اعصاب(  

3. Pharmacoepidemiology )فارماكواپيدميولوژي(  

4. Pharmacogenetics )فارماكو ژنتيك(  

5. Pharmacognosy )دانش گياهان دارويي(  

6. Clinical pharmacology )داروشناسي باليني(  

7. Psychopharmacology )روانپزشكيداروشناسي داروهاي (  

8. Toxicology )سم شناسي(  

ي مستقيم و با مراجعه بـه هـر      با استفاده از روش مشاهده

هر يـك از   ي يك از موتورهاي كاوش و با جستجوي جداگانه

ــوزه  ــابي ح ــطالحات انتخ ــك  داروشن ي اص ــك ت ــي در ت اس

هــا  موتورهــاي كــاوش مــورد بررســي در ايــن تحقيــق، داده 

از ميان كل نتايج بازيابي شـده در موتورهـاي   . گردآوري شدند

در ابتـدا بـراي   . اول در نظـر گرفتـه شـد    ي نتيجه 10كاوش، 

نسبت جامعيت و مانعيت در موتورها و  ي تعيين ربط و محاسبه

امتيازاتي كه موتورها و ابر موتورهاي كاوش، الزم بود مجموع 

ابر موتورهاي كاوش در بازيـابي اطالعـات داروشناسـي طـي     

پـس از  . كنند، بـا هـم مقايسـه شـود     انجام جستجو كسب مي

نتيجه اول بازيابي شده توسط هر يك از موتورها  10جستجو، 

و ابر موتورهاي كاوش، براي ارزيابي نسبت جامعيت و مانعيت 

ژوهشگر بود، مورد بررسـي قـرار   توسط كاربر نهايي كه خود پ

كنترل ارزيـابي  ) سياهه(به اين صورت كه در فهرست . گرفت

 :ستون تعيين شد 6منابع بازيابي و 

مواردي كه منبع بازيـابي شـده بـا موضـوع      :كامالً مرتبط

  .مورد جستجو تطابق داشته باشد

مواردي كه منبع بازيابي شده، بـه موضـوع مـورد     :مرتبط

  .يك باشدبررسي بسيار نزد

مواردي كه منبع بازيابي شده ارتباط  :تا حدودي مرتبط

مستقيمي با موضوع مورد بررسي نداشته باشد، اما بتواند 

  .هاي بعدي باشد سرآغازي براي قدم
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 ي مواردي كه منبع بازيابي شده هيچ نقطه: نامرتبط

  .مشتركي با موضوع مورد جستجو نداشته باشد

موفقيت نظام خود به دو  موارد عدم: عدم موفقيت نظام

آدرس اينترنتي كه از (پيوندهاي كور : شود قسمت تقسيم مي

و مواردي كه ) اي را بازيابي كرد توان صفحه طريق آن نمي

شد، مانند منابع  هاي پژوهش محسوب مي جزء محدوديت

  .بازيابي شده به زبان غير انگليسي

يك  ي تكراري درباره ي موارد بازيابي شده :موارد تكراري

خاص از همان موتور كاوش، صرف نظر از اينكه  ي كليد واژه

كامالً مرتبط، مرتبط، تا حدودي مرتبط يا نامرتبط باشد، 

  .شود تكراري محسوب مي

ربط مدارك بازيابي شده،  ي پس از مشخص كردن درجه

مرتبط با نياز اطالعاتي كاربر و  ي مدارك به دو دسته

صورت كه مدارك كامالً به اين . نامرتبط تقسيم شدند

مرتبط، مرتبط و تا حدودي مرتبط در مجموع به عنوان 

اند و مدارك بازيابي شده نامرتبط و  مدارك مرتبط تلقي شده

تكراري و همچنين پيوندهاي كور به عنوان مدارك نامرتبط 

بدين ترتيب، بعد از تشخيص مدارك . در نظر گرفته شد

مرتبط  ي زيابي شدهمرتبط توسط پژوهشگر به هر مدرك با

مانعيت و جامعيت در موتورها و ابر . يك امتياز تعلق گرفت

آيد  زير به دست مي ي موتورهاي كاوش با استفاده از رابطه

)11:(  

  

  بازيابي شده توسط يك موتور كاوش مرتبطمجموع امتيازات مدارك =  مانعيت

  مجموع تعداد نتايج بازيابي شده

  كاوشخصصي بازيابي شده توسط يك موتور تعداد كل مدارك ت =جامعيت 

 كاوش تعداد كل مدارك تخصصي بازيابي شده توسط موتورهاي            

  

هاي آماري و انجام محاسبات با  در اين پژوهش، بررسي

استفاده از آمار توصيفي صورت گرفته و جهت رسم جدول و 

و براي تجزيه . استفاده شده است Excellافزار  نمودار از نرم

 .ها از توزيع فراواني، درصد و ميانگين استفاده شد تحليل داده
  

  ها يافته

مدرك  148 363 700دهد، از مجموع  نشان مي 1جدول 

ي موتورهاي كاوش، موتور كاوش  بازيابي شده توسط همه

Yahoo ،000 364 50 هاي موضوعي  مدرك را در گروه

اسي داروشناسي بازيابي كرده و بيشترين مدارك داروشن

بعد از . داده است را به خود اختصاص ) درصد 34(بازيابي شده 

Yahoo موتور كاوش ،Alltheweb  درصد و موتور  28با

هاي دوم و سوم جاي  درصد در مقام 24با  Googleكاوش 

، درصد توزيع فراواني تعداد كل 1 ي نمودار شماره. اند گرفته

ش در مدارك بازيابي شده از جستجو در موتورهاي كاو

  .دهد هاي موضوعي داروشناسي را نشان مي گروه

  
هاي موضوعي داروشناسي توزيع فراواني تعداد كل مدارك بازيابي شده از جستجو در موتورهاي كاوش در گروه: 1جدول   

 

  موتورها

  هاي موضوعي گروه
AOL Alltheweb Google  Yahoo  Askjeeves Livesearch جمع كل 

Ethnopharmacology  35100 341000  162000  396000  35300  206000  1175400  

Neuropharmacology 203000  1540000  731000  1680000  310500  32600  4497100  

Pharmacoepidemiology 55100  510000  217000  570000  80300  54400  1486800  

Pharmacogenetics 129000  1320000  634000  1420000  205300  211000  3919300  

Pharmacognosy 90200  892000  589000  978000  122400  112000  2783600  

Clinical pharmacology 1560000  6670000  15800000  7350000  2077000  2860000  36317000  

Psychopharmacology 347000  4160000  2230000  4470000  714500  744000  12665500  

Toxicology 2160000  26400000  15200000  33500000  4529000  3730000  85519000  

14836370  7950000  8074300  50364000  35563000  41833000  4579400 جمع كل
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  هاي موضوعي داروشناسي درصد توزيع فراواني تعداد كل مدارك بازيابي شده از جستجو در ابر موتورهاي كاوش در گروه: 2نمودار 

 

 12ها شامل  دهد كه بيمارستان نشان مي 1نتايج جدول 

ها وظايفي را  باشد كه هركدام از اين زيرسيستم زيرسيستم مي

  . برعهده دارند

مورد جستجو  ي كليد واژه 8دهد از مجموع  نشان مي 3جدول 

با نسبت مانعيت  AOLتوسط موتورهاي كاوش، موتور كاوش 

ه با ساير موتورها به خود نخست را در مقايس ي درصد، رتبه 62

كاوش  ، موتورAOLبعد از . اختصاص داده است

Alltheweb  درصد و موتور كاوش  60با نسبت مانعيت

Google  هاي دوم و  درصد در رتبه 57با نسبت مانعيت

  .سوم جاي دارند
  

  نسبت مانعيت و جامعيت در موتورهاي كاوش در بازيابي اطالعات داروشناسي: 3جدول 

رهاي كاوشموتو  Alltheweb Livesearch Yahoo Google Askjeeves AOL 

)درصد(مانعيت   60 55 54 57 50 62 

)درصد(جامعيت   20 18 18 19 16 21 
  

مورد جستجو توسط  ي كليد واژه 8همچنين از مجموع 

 21با نسبت جامعيت  AOLموتورهاي كاوش، موتور كاوش 

، AOLبعد از . ادنخست را به خود اختصاص د ي درصد، رتبه

درصد و  20با نسبت جامعيت  Allthewebموتور كاوش 

درصد در  19با نسبت جامعيت  Googleموتور كاوش 

  .هاي دوم و سوم جاي گرفتند رتبه

مورد  ي كليد واژه 8دهد از مجموع  نشان مي 4جدول 

جستجو توسط ابر موتورهاي كاوش، ابر موتور كاوش 

Excite  نخست را به خود  ي صد، رتبهدر 62با نسبت مانعيت

با  Ixquickاختصاص داده، پس از آن، ابر موتور كاوش 

با  Dogpileدرصد و ابر موتور كاوش  57نسبت مانعيت 

.هاي دوم و سوم جاي گرفتند درصد در رتبه 56نسبت مانعيت 
 

  نسبت مانعيت و جامعيت در ابر موتورهاي كاوش در بازيابي اطالعات داروشناسي: 4جدول 

  Mamma  Dogpile  Metacrawler  Ixquick  Excite  Info  ابرموتورهاي كاوش

  50  62  57  54  56  36  )درصد(مانعيت 

  17  22  20  18  19  12  )درصد(جامعيت 

۲۵ 

۱۵ 

۵ 

۱۰ 

۰ 

۲۰ 
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مورد جستجو توسط ابر  ي كليد واژه 8همچنين از مجموع 

با نسبت  Exciteموتورهاي كاوش، ابر موتور كاوش 

. را به خود اختصاص دادنخست  ي درصد، رتبه 22جامعيت 

با نسبت  Ixquick، ابر موتور كاوش Exciteبعد از 

نسبت  Dogpileدرصد و ابر موتور كاوش  20جامعيت 

  .هاي دوم و سوم جاي گرفتند درصد، در رتبه19جامعيت 

  

  بحث

موتور كاوش و  6هاي الزم در  در اين پژوهش پس از بررسي

ان موتورهاي توان گفت كه از مي ابر موتور كاوش مي 6

، بيشترين مدارك داروشناسي Yahooكاوش، موتور كاوش 

نخست را به خود  ي را بازيابي كرده و رتبه) درصد 34(

، موتور كاوش Yahooبعد از . اختصاص داده است

Alltheweb  درصد و موتور كاوش  28باGoogle  24با 

در بحث بازيافت . هاي دوم و سوم جاي داشتند درصد در مقام

 62با ميزان  AOLترين مدارك مرتبط، موتور كاوش بيش

درصد جامعيت، توانست بيشترين مدارك  21درصد مانعيت و 

در مجموع، . داروشناسي بازيابي نمايد ي مرتبط را در حوزه

درصد و نسبت  18نسبت جامعيت در موتورهاي كاوش 

در بحث همپوشاني، موتور كاوش . درصد بود 56مانعيت در 

Yahooدرصد همپوشاني با ساير موتورهاي  48يزان ، با م  

نخست را به خود اختصاص داد، در حالي  ي كاوش، رتبه

كمترين ميزان  Askjeevesكه همزمان، موتور كاوش 

با ساير موتورهاي كاوش دارد؛ در ) درصد 30(همپوشاني را 

نتيجه، موتور كاوش مزبور بيشترين ميزان مدارك منحصر به 

در مجموع، . داروشناسي بازيابي كرده است ي فرد را در زمينه

  .درصد بوده است 41ميزان همپوشاني در موتورهاي كاوش 

، Dogpileدر ابر موتورهاي كاوش نيز، ابر موتور كاوش 

را بازيابي كرد و ) درصد 22(بيشترين مدارك داروشناسي 

، Dogpileبعد از . نخست را به خود اختصاص داد ي رتبه

درصد و ابرموتور كاوش  21با  Metcrawlerابرموتور كاوش 

Info  هاي دوم و سوم جاي گرفتند درصد در مقام 19با.  

Tongchim  ارتقاي «و همكاران در پژوهشي با عنوان

درسي از ارزيابي موتورهاي كاوش با استفاده : عملكرد جستجو

موتورهاي كاوش  ي به ارزيابي نظام يافته» از سؤاالت تايلندي

آناليز آماري نشان . ي سؤاالت تايلندي پرداختندوب در بازياب

هاي مهمي در عملكرد موتورهاي كاوش وجود  داد كه تفاوت

عملكرد موتورهاي كاوش،  ي به عالوه، براي مقايـسه. دارد

تحليل نتايج نشان داد كه نتايج هر موتور كاوش منحصر به 

فرد است و هر سيستمي نتايج به نسبت متفاوتي را ارائه 

هاي ابر جستجو را براي  اين مسأله استفاده از تكنيك. دهد مي

كند تا اطمينان در يافتن  تركيب نتايج جستجو ترغيب مي

نتايج نشان داد كه استفاده از . اطالعات مرتبط افزايش يابد

رويكردهاي ابر جستجو، عملكرد جستجو را در يافتن سؤاالت 

  ).12(دهد  تايلندي ارتقاء مي

و همكاران در پژوهشي با عنوان  Dudek، 2007در سال 

كاربرد پذيري  ي اي درباره پاسخ است؟ مطالعه گوگل آيا«

از گروهي از كاربران كه دانشجوي » موتورهاي جستجو

رساني و كامپيوتر بودند،  كارشناسي ارشد و دكتراي اطالع

اي را به منظور تعيين ميزان كاربرد  نامه خواستند تا پرسش

كاوش تكميل و سه موتور كاوش دلخواه پذيري موتورهاي 

ها نشان  يافته. گويي به سؤاالت معين كنند خود را براي پاسخ

داد كه سه مــوتور بــرتر از ديــد كـــاربران به ترتيب 

Google ،Altavista  وLycos يد أياين مطالعه ت. باشد مي

به هم  شدتكند كه كاربرد پذيري و مردم پسندي، به  مي

  ).13( اند هپيوسته شد

در بحث بازيافت بيشترين مدارك مرتبط، ابر موتور كاوش 

Excite  درصد جامعيت،  22درصد مانعيت و  62با ميزان

. داروشناسي بازيابي كرد ي بيشترين مدارك مرتبط را در حوزه

درصد  18در مجموع، نسبت جامعيت در ابر موتورهاي كاوش 

ابر كه  رسد ظر ميبه ن .درصد بود 52و نسبت مانعيت در آن 

يا ابزار  كاوشموتورها، جايگزين مناسبي براي موتورهاي 

مناسبي براي جستجوي كاربران، اعم از خبره و مبتدي 

  .هستند
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  گيري نتيجه

موتورها از ابر شود كه  گيري مي در مجموع چنين نتيجه

ها و امكانات جستجوي مناسبي برخوردارند، اما پيشنهاد  قابليت

بسنده نكنند  كاوشموتور ابر ربران تنها به يك شود كه كا مي

تا  نمايندپيگيري كاوش موتور ابر و جستجوي خود را در چند 

به ابزار مناسب در يافتن مدارك مرتبط از ميان انبوه مدارك 

  . تر شوند در وب، نزديك

 ي كاوشموتورهاابر مهم ديگري كه از بررسي  ي نتيجه

ابر ست كه نتايج بازيابي در شود آن ا در اين پژوهش گرفته مي

موتورهاي  ي بازيابي شده مرتبطنتايج  موتورها مبتني بر

همچون موتورهاي  است، زيرا آنها از پايگاه واحدي كاوش

هاي  كاوش برخوردار نيستند و براي پاسخگويي به درخواست

هاي موتورهاي  بندي شده در پايگاه كاربران به نتايج رتبه

از طرفي، براي سرعت در پاسخگويي  .كنند مي مراجعه كاوش

نخست  ي بندي شده هاي رتبه به يافته ،و كاهش زمان پاسخ

كنند و  مدارك تكراري را حذف مي وبسنده  كاوشموتورهاي 

رابط واحد نمايش  ي در نهايت آنها را در قالب يك صفحه

با اين وجود، چالش بازيابي مدارك مرتبط با نيازهاي . دهند مي

با وجود  كه راچ ؛ماند بران به قوت خود باقي ميگوناگون كار

موتورهاي كاوش به عنوان ابزارهاي ابر كه موتورها و  اين

، بسياري از مشكالت كاربران را در دسترسي به كاوش

اند ولي با توجه به مشكالتي كه در  اطالعات كاهش داده

سازي اطالعات وجود دارد،  در مورد نمايه كاوشموتورهاي 

كه از بستر  ،موتورهاابر انتظار داشت كه آنها و نيز  توان نمي

كنند،  براي بازيابي اطالعات استفاده مي كاوشموتورهاي 

  .بتوانند تمام نيازها را پاسخ دهند
  

  پيشنهادها

استادان،  پزشكي، اعم از كتابداران ،كاربران ي به جامعه

محققان و متخصصان علوم دارويي دانشجويان و به ويژه 

شود براي جستجوي اطالعات داروشناسي از موتور  مي توصيه

، به علت توانايي بيشتر در يافتن مدارك مرتبط AOLكاوش 

به دليل دارا  ،Yahooدارويي و از موتور كاوش  ي با حوزه

همچنين . تر استفاده كنند بودن پوشش موضوعي وسيع

شود كه جستجوي اطالعات و مدارك مورد  پيشنهاد مي

ينترنت را محدود به ابزارهاي كاوشي همچون نيازشان در ا

موتورهاي ابر از طريق جستجونكنند، بلكه  كاوشموتورهاي 

توان به طور همزمان چند  وقتي مي. را نيز تجربه كنند كاوش

چرا بايد به يكي از آنها  ،را در اختيار داشت كاوشموتور 

شود براي جستجوي  از اين رو، توصيه مي بسنده كرد؟

، به علت Exciteداروشناسي از ابرموتور كاوش اطالعات 

دارويي و دارا  ي توانايي بيشتر در يافتن مدارك مرتبط با حوزه

همچنين . تر استفاده شود بودن پوشش موضوعي وسيع

ابر شود در موارد خاص، در صورت جستجو در  پيشنهاد مي

منابع مرتبط در حد كافي، براي  بيموتورها و عدم بازيا

در به كل مدارك مرتبط  نسبت نتايج بازيابي شدهز اطمينان ا

 نتايجنخست، ساير  ي نتيجه 10، افزون بر كاوشموتورهاي 

جايي  از آن. مورد بررسي قرار گيردنيز  ابر موتورهاي كاوش

موتورهاي  ي بندي شده موتور، تمام منابع رتبهابر كه يك 

وتور به مابر شود از چند  ، پيشنهاد ميكند ارائه نميرا  كاوش

  . موتور استفاده شودابر جاي يك 
  

  تشكر و قدرداني

در آخر جا دارد از جناب آقاي مهندس علي لفظي قاضي كه زحمات 

  .اند، تشكر و قدرداني گردد شاياني را در انجام اين پژوهش متقبل شده
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Abstract  
Introduction: One of the ways to retrieve the expert information from internet is using search 
tools. This research was aimed to measure the relevance of documents retrieved from search and 
meta-search engines in the field of pharmacology. Findings help web users, especially 
pharmaceutics researches and specialists, to know the search tools cover more pharmaceutics 
information and use them to access the required information. 
Methods: In this descriptive research, 6 major search and 6 major meta-search engines, 
introduced by the website of www.searchenginewatch.com as well-used internet search tools, 
were chosen. Pharmaceutics keywords were chosen from medical subject Headings (Mesh) and 
then selected terms of pharmacology were searched in each of search engines. The first 10 results 
of search engines were selected for evaluation of recall and precision. Data were analyzed with 
Excel. 
Results: Yahoo retrieved the most pharmaceutics documents and scored the highest rank (34%). 
Aol had 62% precision and 21% recall and retrieved the most relevant pharmaceutics documents. 
Dogpile retrieved the most pharmaceutics documents and scored the highest rank (22%), 
followed by Metacrawler (21%) and Info (19%). Excite had 62% precision and 22% recall and 
retrieved the most relevant pharmaceutics documents. 
Conclusion: Search and meta-search engines are suitable tools for amateur or professional users 
and they have suitable search capabilities and facilities. Although using search engines in 
retrieving relevant documents is useful, but it is suggested that users follow the search in several 
search engines to access the relevant documents among the vastly available sources on web. 
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