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  ياطالعات دندانپزشك يابيكاوش در باز يموتورها و ابر موتورها ي سهيمقا

  
  2 انينراق مي، نس #1ـليمحمـد اسماع قـهيدكتر صد

  قاتيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم علم اطالعات و دانش شناسي گروه  ارياستاد   -1
  قاتيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم علم اطالعات و دانش شناسي  كارشناسي ارشد شجويدان -2
  
  خالصه: 

منظور، پژوهش حاضر  نيكاوش است. به هم ياستفاده از ابزارها نترنت،ياز ا ياطالعات تخصص يابيباز ياز راهها يكي سابقه و هدف :
شده در  يابيربط مدارك باز زانيو سنجش م ياطالعات دندانپزشك يابيكاوش در باز ياموتورها و ابر موتوره يابيو ارز سهيبا هدف مقا

  .آنها انجام شد
ابر موتور كاوش  5موتور كاوش و  5است، كه جامعه پژوهش آن  يقيتطب -يشيمايپژوهش ازدسته مطالعات پ نيا ها:و روش مواد
شده بودند، در  يمعرف نترنتيكاوش ا يابزارها نير استفاده تر، به عنوان پwww: Searchenginewatch.com تيكه در سا ياصل

 MeSH: Medical Subject) يپزشك ياز سر عنوان موضوع يحوزه دندانپزشك يها ژهوا ديكل نييتع ينظر گرفته شد. برا

Heading) هر يك از بود. جستجو با  ميپژوهش، مشاهده مستق نياطالعات در ا ي، استفاده شد. روش گردآور2010 شيرايو
 تيو جامع تيمانع يابيارز يها، برايابيازاول ب جهينت 10در تك تك موتورهاي كاوش انجام شد.  ياصطالحات انتخابي حوزه دندانپزشك

نسخه  SPSS و 3,3,1نسخه  R  و Excell ) با استفاده از نرم افزارياستنباط -يفي(توص يآمار يهاليانتخاب شدند. داده ها  و تحل
   .قرار گرفت ليحلمورد ت 22
كرد و رتبه نخست را به خود اختصاص داد.  يابيدرصد) را باز66( يمدارك  دندانپزشك نيشتري، ب Yahoo موتور كاوش ها: افتهي

كرده  يابيباز يمدارك مرتبط را در حوزه دندانپزشك نيشتريب ت،يدرصد) جامع30و ( تيدرصد) مانع70( زانيبا م  Ask موتور كاوش
كرده است و رتبه نخست را به خود  يابيدرصد) را باز47( يمدارك  دندانپزشك نيشتري، ب Clusty شكاو يابر موتورها نياست. در ب

مدارك مرتبط را در حوزه  نيشتريب تيدرصد) جامع33( زانيو با م تيدرصد) مانع66( زانيبا م Clusty اختصاص داد. ابرموتور كاوش
درصد از  5 يدار يجستجو در سطح معن يموتورها و ابرموتورها انيم ،ينپزشكاطالعات دندا يابيكرده است. در باز يابيباز يدندانپزشك

بزرگتر است. لذا  ياز مقدار بحران (R Software)  وجود دارد و مقدار آماره آزمون يو قابل توجه دار يتفاوت معن تيلحاظ نسبت جامع
  د.شويها رد منسبت يتساو هيفرض
شود كه ابرموتورها از قابليتها و امكانات جستجوي مناسبي  گيري مي فوق در مجموع چنين نتيجه جيه به نتا: با توجيريگ جهينت

 ييا ابزار مناسبي براي جستجوي كاربران در حوزه موضوع رو جايگزين مناسبي براي موتورهاي كاوش، و نيبرخوردارند، از ا
   .هستند يدندانپزشك

  نترنتيا ،يدندانپزشك پزشكي،اطالعات  يبايو باز رهيذخ: يديكل يواژه ها 
  7/3/96 :پذيرش مقاله  26/2/96 صالح نهايي:ا   1/12/95 وصول مقاله:

  
  مقدمه

اينترنت ابزاري براي تبادل اطالعات است. امروزه دانش   
پزشكي بايد روزآمد بوده و با دانش نوين همگام باشد. 

كاربرد آن باگسترش شبكه اينترنت باالخص شبكه جهاني وب و 
به عنوان يك محيط جديد اطالعاتي بسياري از اساتيد، 

  به استفاده از اين شبكه گرايش دانشجويان و محققان اين حوزه 

منابع موجود در آن اعم از مقاله،  اند و از انواع پيدا كرده
  هاي علمي  نامه، كتب وديگر منابع براي پيشبرد فعاليت پايان

  
كنند. ظهور وب را مي توان منشا  ميوتحقيقاتي خود استفاده 

يكي از مهمترين تحوالت عصر حاضر در عرصه ارتباطات 
ها و  دندانپزشكي كه اطالعاتي در مورد جديدترين شيوه .دانست

كند، دانشجويي كه به  ابزارهاي كاشت دندان را جستجو مي
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اي در زمينه دندانپزشكي كودكان معلول  نامه دنبال پايان
است واقعاً نداند كه بايد كدام صفحه را بازيابي  گردد، ممكن مي

داند كه در كجاي اينترنت بايد به دنبال  كند وقتي يك كاربر مي
هاي وابسته به علم پزشكي،  مطلوب خود باشد و در ميان رشته

 و دهان سالمت وضعيت از آگاهي به دليل دندانپزشكي رشته
 باشد مي نسانا زندگي در مهم و حساس هاي اندام از كه دندان

 علم اين ياري به چراكه است؛ برخوردار خاصي اهميت از
ت و از شناخ اوليه مراحل در را ها بيماري از بسياري توان مي

  )1(.دكرپيشرفت آن جلوگيري 

سازي و بازيابي اطالعات پزشكي بسيار با ارزش است ذخيره
  توانندابزاري است كه به متخصصان از جمله دندانپزشكان مي

از موارد پزشكي استفاده كنند و عالوه بر آن اين سيستم هاي  
دهد كه در خود را توانمند بازيابي اطالعات به آنها اجازه مي

سازند و نشريات مشابه را در مخازن اطالعات پزشكي جستجو 
  )2(كنند.

دهد اين است كه نشاني آن را در  تنها كاري كه انجام مي
سراغ مطالب خود رفته و از  مرورگر خود وارد كرده، سپس به

آن استفاده مي نمايد. اما زماني كه در پي مطلبي باشد كه 
همگام نشاني از آن ندارد چه بايد بكند؟ براي حل اين مشكل 

با توسعه شبكه اينترنت به عنوان گسترده ترين منبع اطالعاتي، 
ابزارهاي كاوش همچون موتورهاي كاوش و  انواع گوناگوني از

هاي كاوش و راهنماهاي موضوعي به منظور كمك به ابر موتور
كاربران در يافتن اطالعات مورد نياز خود از محيط وب،  پا به 

يابي در محيط وب به  امروزه فرايند اطالع .عرصه ظهور نهادند
امري حياتي در جوامع اطالعاتي مبدل شده و ابزارهاي كاوش 

نابراين تنها وسيله براي دسترسي به اطالعات وب است. ب
ها توانمندي هاي ابزارهاي كاوش از  آشنايي با امكانات، قابليت

اما فقدان پوشش جامع  ناتواني اهميت خاصي برخوردار است.
ها،  كنترل واژه و عدم بيني كيفيت نتايج بازيابي شده پيش

موتورهاي كاوش را براي و ابر هاي كاوشموتور استفاده موثر از
كرده است. استفاده از اينترنت به كاربران با مشكالتي مواجه 

عنوان منبع اطالعات بهداشتي كاربران، نيازمند ارزيابي دقيق 
توان به استانداردهاي سنتي كيفيت و كنترل كه  است و نمي

 )3،4(. رفت، اكتفا كرد كار مي  جهت ارزيابي شبكه جهاني وب به
، پژوهش درباره جستجوي وبي به حوزه 1990از اواسط دهه 

از اطالعات مبدل گشته است و بنابراين مطالعه درباره  مهمي
موتورهاي نحوه جستجو و بازيابي در موتورهاي كاوش و ابر

حوزه مهمي از تحقيقات وبي به شمار مي آيد، يكي  نيز، كاوش
از روشهاي  تعيين كارايي ابزارهاي كاوش، سنجش نسبت 

    )5(.جامعيت و مانعيت است

قاضي نشان داد، موتور كاوش ياهو، نتايج پايان نامه لفظي 
بيشترين مدارك  داروشناسي  را بازيابي كرده است و بيشترين 

 Aolهمپوشاني با ساير موتورها را داشته است و  موتور كاوش 
با  بيشترين ميزان  مانعيت و  جامعيت، بيشترين مدارك 
مرتبط را در حوزه داروشناسي بازيابي كرده است. ابر موتور 

اگ پايل، بيشترين مدارك  داروشناسي  را بازيابي كرده كاوش د
است و ابرموتور كاوش اكسايت با بيشترين ميزان  مانعيت و 

حوزه داروشناسي جامعيت، بيشترين مدارك مرتبط را در 
و نتيجه گرفت ابرموتورهاي كاوش ابزار  بازيابي كرده است

 )6(مناسب تري براي جستجوي اطالعات داروسازي مي باشد.

نتايج پايان نامه نبوي نشان داد كه حتي با استفاده از بهترين 
درصد از منابع بازيابي شده در  30ابر موتورهاي كاوش، فقط 

اينترنت، در زمينه كتابداري و اطالع رساني مرتبط هستند. 
بيشترين تعداد منابع وب را در  C4همچنين ابر موتور كاوش 

كند،ولي بيشترين درصد  هاي موضوعي مختلف بازيابي ميگروه
بدست   Cnetمنابع مرتبط بازيابي شده مربوط به ابر موتور 

   )7(.آمد
كميجاني در پايان نامه خود به اين نتيجه رسيد كه موتورهاي 	

كاوش عمومي در هر دو معيار ارتباط و اعتبار ، با اختالفي 
چشمگير از موتورهاي كاوش تخصصي كشاورزي برتري 

	)8(.دارند

Lebdev	  در پژوهش خود هشت موتورهاي جستجو را از لحاظ
بازيابي اطالعات شيمي و فيزيك مقايسه كرد،و نتيجه گرفت كه 
هر چه حجم پايگاه اطالعاتي بيشتر باشد، احتمال دستيابي به 

  )9(	.اطالعات علمي در آن نيز بيشتر است
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	Bar‐Han	  پژوهشي نشان داد كه مانعيت در موتورهاي در
است ولي جامعيت بسيار پايين است و همپوشاني  كاوش باال

	)10(	.كمي در نتايج موتورهاي كاوش، وجود دارد

	Wishard	 اي دست به مطالعه موردي در زمينه  در مقاله 	
اي  پرسش، مقايسه3 شناسي زده و با به كارگيري علوم زمين
	)11(	.ت در موتورهاي كاوش منتخب صورت گرفتيميان مانع

Ghazi‐Mirsaeed	 يا سهيمقا يبررساي تحت عنوان در مقاله 
 نيالت مجالت مقاالت دهيچك يها دواژهيكل انطباق زانيم

 در شده هينما آن ييكايآمر انيهمتا و يرانيا يدندانپزشك
MeSH/Pubmed2014  كه جستجو در ،MeSH  هم جز

 دو هر سندگانينو دانشموتورهاي كاوش است نشان داد كه 
 شده رفتهيپذ يفگرهايتوص صيتشخ در موردمطالعه گروه

MeSH مطلوب سطح به دنيرس تا دواژهيكل انتخاب يبرا 
 ،يا هينما يها واژه ارزش به شتريب توجه امر نيا. دارد فاصله

 و سندگانينو گروه دو هر در را يساز هينما تياهم و ها هينما
 يگذار ارزش با تا طلبد يم را مجالت يها هيريتحر ئتيه توجه

 زانيم ها دواژهيكل ژهيو به مقاالت ابعاد همه يرو ترشيب يفيك
 شيافزا را آنها به استناد جهيدرنت و مقاالت به يدسترس
  )12(.دهند

Tomaivolo	  در تحقيقي نشان داد كه ابر موتورهاي كاوش
رابط كاربر بهتري در مقايسه با موتورهاي كاوش دارند و نسبتاً 

كه كاربر از كليد واژه  بهتر كار مي كنند و صرفه نظر از اين
 يموتورهاهاي خاص و يا عمومي استفاده كند، شايد ابر 

كاوش  يموتورهاهمان اطالعاتي را پيدا كنند كه  جستجو
انفرادي بازيابي مي كنند ، اما از آنجايي كه هيچ موتوري دقيقاً 
پايگاه هاي تحت پوشش موتورهاي ديگر را نمايه سازي نمي 

از يك ابر موتور جستجو شانس خود را در  كند كاربر با استفاده
	 )13(.بازيابي اطالعات مرتبط باال مي برد

ي موتورها و ابر موتورهاي در پژوهش حاضر كه با هدف مقايسه
در بازيابي اطالعات دندانپزشكي صورت گرفته است،  كاوش

اطالعات بازيابي شده در حوزه دندانپزشكي در موتورها و ابر 
نيز نسبت جامعيت و مانعيت به منظور  موتورهاي كاوش و

تعيين ميزان ربط محاسبه گرديد، تا به كمك نتايج حاصل از 
اين تحقيق، مشخص گردد كه كدام يك از  موتورهاي كاوش و 

بهترين عملكرد را در زمينه جستجوي  موتورهاي كاوشابر
  منابع تخصصي دندانپزشكي دارند.

  
  مواد و روش ها:

دف از نوع مطالعات كاربردي به صورت اين پژوهش به لحاظ ه
در اين پژوهش، محقق به . تطبيقي  انجام شده است -پيمايشي

دنبال جمع آوري داده ها و توصيف محتواي آنها به منظور 
مقايسه موتورها و ابرموتورهاي كاوش و بررسي نسبت جامعيت 
و مانعيت آنها در حوزه  دندانپزشكي بود،لذا از روش مطالعات 

تطبيقي به عنوان بهترين روش جهت اين –يتوصيف
، Yahooموتور كاوش  5بررسي،استفاده شد.جامعه پژوهش 

Google ،Alltheweb ،AOL  ،Askjeeves   ابرموتور  5و
و  Mamma ،Metacrawler ،Clusty ،Excite ،Infoكاوش 

Dogpile  بوده كه به عنوان ابزارهاي كاوش برتر، در سايت
www.searchenginewatch.com   ،   25در تاريخ 

August 2010  .معرفي شده بودند  
براي تعيين كليد واژه هاي حوزه دندانپزشكي به سر عنوان 

 MeSH: Medical Subject Headingsموضوعي پزشكي
، سرعنوان هاي MeSH" )14(مراجعه شد. 2008ويرايش 

و معروفترين اصطالحنامه پزشكي است كه به  موضوعي پزشكي
دو شكل چاپي و پيوسته منتشر مي شود و براي فهرست 
نويسي كتابها، ومواد غير كتابي همچنين براي نمايه سازي 
مقاالت مجالت پزشكي و علوم وابسته و نيز بازيابي اطالعات از 

. از رودبه كار مي  Medlineو  Medlarzپايگاههاي اطالعاتي 
رو، در اين پژوهش، مالك موثقي براي انتخاب كليد واژه ها  اين

در سر عنوان  Dentistryدر حوزه دندانپزشكي است. كليد واژه 
موضوعي پزشكي جستجو شد و زير رده هاي اصلي اين مدخل 

 Orthodontics انتخاب شدند كه عبارت اند از:

, Tooth Diseases , Dental Care  prosthodontics , Tooth  
Preparation , Preventive Dentistry  
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با استفاده از روش مشاهده مستقيم و با جستجوي جداگانه هر 
يك از اصطالحات انتخابي حوزه دندانپزشكي در تك تك 

بررسي در اين تحقيق، داده ها گردآوري شدند.  ابزارهاي مورد
هر يك از  نتيجه اول بازيابي شده توسط 10پس از جستجو، 

موتورهاي كاوش و ابر موتور هاي كاوش،  براي ارزيابي نسبت 
جامعيت و مانعيت توسط كاربر نهايي كه يكي از متخصصان اين 
حوزه بود، بر اساس شش سطح موارد كامال مرتبط، مرتبط، تا 
حدودي مرتبط، نامرتبط، عدم موفقيت نظام، موارد تكراري 

  مورد بررسي قرار گرفت.
خص كردن درجه ربط مدارك بازيابي شده، مدارك پس از مش

به دو دسته مرتبط با نياز اطالعاتي كاربر و نامرتبط تقسيم 
شدند. به اين صورت كه مدارك كامال مرتبط، مرتبط و تا 
حدودي مرتبط در مجموع به عنوان مدارك مرتبط تلقي شده 
اند و مدارك بازيابي شده نامرتبط و تكراري و همچنين 

اي كور به عنوان مدارك نامرتبط در نظر گرفته شد. پيونده
بدين ترتيب، بعد از تشخيص مدارك مرتبط توسط پژوهشگر به 
هر مدرك بازيابي شده مرتبط يك امتياز تعلق گرفت. مانعيت و 

جامعيت در موتور هاي كاوش و ابر موتور هاي كاوش با  
   )15( :استفاده از رابطه زير بدست مي آيد

  بازيابي شده توسط يك موتور كاوش مرتبطجموع امتيازات مدارك م=  مانعيت
  مجموع تعداد نتايج بازيابي شده          

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعيت =    تعداد كل مدارك تخصصي بازيابي شده توسط يك موتور كاوش
كاوش تعداد كل مدارك تخصصي بازيابي شده توسط موتورهاي  

  
) با استفاده ياستنباط -يفي(توص يآمار يها ليداده ها  و تحل

 22نسخه  SPSS و 3,3,1نسخه  R  و Excell از نرم افزار
   .قرار گرفت ليمورد تحل

  
  يافته ها
مدرك  454891000نشان مي دهد، از مجموع  1جدول 

بازيابي شده توسط همه موتورهاي كاوش، موتور كاوش 
Yahoo،298910000  مدرك را در گروههاي موضوعي
كي بازيابي كرده است و بيشترين مدارك  دندانپزشكي دندانپزش

درصد) را به خود اختصاص مي دهد. بعد از 66بازيابي شده  (
Yahoo موتور كاوش ،Alltheweb  درصد و موتور 20با

درصد در مقام هاي دوم و سوم جاي گرفته 7با  Askكاوش 
، درصد توزيع فراواني تعداد كل مدارك بازيابي 1اند. نمودار 

ده از جستجو در موتورهاي كاوش در گروه هاي موضوعي ش
  .دندانپزشكي را نشان مي دهد

  
 

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

 موتورها
 جمع كل Google AOL Yahoo Askjeeves Alltheweb گروه هاي موضوعي

Orthodontics 3530000 641000 12700000 4690000 1280000037231000 
Tooth Diseases  328000 274000 24100000 1031000 2230000064033000 

Dental Care 23900000 510000259000000 25900000 24800000405488000 
prosthodontics875000184000 2820000 1140000 2088000026417000 

Tooth Preparation  2870002850006190000408200 461000013530200 
Preventive Dentistry 371000217000 5530000 461800 436000012659800 

 454891000 89750000 33631000 298910000 3309000 29291000 جـمـع كـل
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  ه هاي موضوعي دندانپزشكيدرصد توزيع فراواني تعداد كل مدارك بازيابي شده از جستجو در موتورهاي كاوش در گرو - 1نمودار 
  
  

، Clustyشده توسط همه ابر موتورهاي كاوش، ابرموتور كاوش  مدرك بازيابي 2636نشان مي دهد، از مجموع 2جدول 
مدرك را در گروههاي موضوعي دندانپزشكي بازيابي كرده است و بيشترين مدارك  دندانپزشكي بازيابي شده   1246

درصد و ابرموتور كاوش 15با   Metacrawler ، ابر موتور كاوش Clustyهد. بعد از درصد) را به خود اختصاص مي د47(
Dogpile  درصد توزيع فراواني تعداد كل مدارك بازيابي  2درصد در مقام هاي دوم و سوم جاي گرفتند. نمودار شماره 9با

  .شده از جستجو در موتورهاي كاوش در گروه هاي موضوعي دندانپزشكي را نشان مي دهد
  
  

  توزيع فراواني تعداد كل مدارك بازيابي شده از جستجو درابر موتورهاي كاوش در گروه هاي موضوعي دندانپزشكي  - 2جدول 
  

ا برموتورها               
 جمع كل mama Dogpile Metacrawler Clusty Info گروه هاي موضوعي

Orthodontics 38 40 59 218 85 440 
Tooth Diseases  3755 72 215 92 471 

Dental Care 43 54 70 226 96 426 

prosthodontics 37 41 64 200 89 413 

Tooth Preparation  35 52 67 167 87 408 

Preventive Dentistry 36 45 65 220 88 454 

 2636 537 1246 390 237 226 جـمـع كـل
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كليد واژه مورد جستجو  6نشان مي دهد، از مجموع  3جدول
با نسبت مانعيت  Askتوسط موتورهاي كاوش، موتور كاوش 

 ا در مقايسه با ساير موتورها به خوددرصد)، رتبه نخست ر70(
با  Google، موتور كاوش Askاختصاص مي دهد. بعد از 

با نسبت  AOLدرصد) و موتور كاوش 68(نسبت مانعيت 
  درصد) در رتبه هاي دوم و سوم جاي دارند.66مانعيت (

  
نسبت مانعيت و جامعيت در موتورهاي كاوش در بازيابي  - 3جدول 

  اطالعات دندانپزشكي
  

 Ask Yahoo Googel Alltheweb AOL موتورهاي كاوش
%70 مانعيت  62%  68%  58%  66%  
%30 جامعيت  23%  28%  21%  26%  

  
كليد واژه مورد جستجو توسط موتورهاي  6همچنين از مجموع 

درصد) ، رتبه 30با نسبت جامعيت ( Askكاوش، موتور كاوش 
 ، موتور Askنخست را به خود اختصاص مي دهد. بعد از 

درصد) و موتور كاوش 28با نسبت جامعيت ( Googleكاوش 
AOL ) درصد) در رتبه هاي دوم و سوم 26با نسبت جامعيت

  جاي گرفتند.
كليد واژه مورد جستجو  6نشان مي دهد، از مجموع  4جدول 

  با نسبت  Clustyتوسط ابر موتورهاي كاوش، ابر موتور كاوش 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

خست را به خود اختصاص مي دهد. درصد) ، رتبه ن66مانعيت (
  با نسبت  Metacrawler، ابر موتور كاوش  Clustyبعد از 

با نسبت مانعيت  Infoدرصد) و ابر موتور كاوش 60مانعيت (
  درصد) در رتبه هاي دوم و سوم جاي گرفتند.56(
  

  
نسبت مانعيت و جامعيت در ابر موتورهاي كاوش در  - 4جدول 

  كيبازيابي اطالعات دندانپزش

  
  

كليد واژه مورد جستجو توسط ابر  6همچنين از مجموع 
با نسبت  Metacrawlerموتورهاي كاوش، ابر موتور كاوش 

اص مي درصد) ، رتبه نخست را به خود اختص33جامعيت (
با  Clusty، ابر موتور كاوش  Metacrawlerدهد. بعد از 

با نسبت  Infoدرصد) و ابر موتور كاوش 30نسبت جامعيت (
  درصد) در رتبه هاي دوم و سوم جاي گرفتند.26جامعيت (

  

 ابرموتورهاي
 mama Info Metacrawler Clusty Dogpile كاوش

%48 مانعيت  56%  60%  66%  48%  
%22 جامعيت  26%  33%  30%  21%  

  رهاي كاوش در گروه هاي موضوعي دندانپزشكيدرصد توزيع فراواني تعداد كل مدارك بازيابي شده از جستجو درابر موتو - 2نمودار
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  هاي تحقيق ها و بررسي فرضيه تحليل استنباطي داده
در كاوش  در موتورها و ابرموتورهاي جامعيت مقايسه نسبت

  بازيابي اطالعات دندانپزشكي
  

توان برابري نسبت دو يا چند  به كمك روش ماراسكوئيلو مي
جامعه را آزمون و تمامي نسبتها را به صورت دو به دو مقايسه 

  نمود. 
موتورهاي  در جامعيت اي نسبت در اين بخش به بررسي مقايسه

و  Google ،AOL ،Yahoo ،Askjeevesكاوش 
Alltheweb كاوش تورهايابرمو و Mama ،Dogpile ،

Metacrawler ،Clusty  وInfo پردازيم. براي اين  مي
نماييم. ميانگين نسبت  منظور از شيوه ماراسكوئيلو استفاده مي

و در ابرموتورهاي  256/0جامعيت در موتورهاي كاوش برابر با 
باشد. خروجي روش ماراسكوئيلو به  مي 276/0كاوش برابر با 

  صورت زير است:
  

 جامعيت نسبت ميانگين ماراسكوئيلو جهت مقايسه روش - 5جدول 
  كاوش موتورها و ابرموتورهاي در

ميانگين نسبت
 آماره آزمونجامعيت

(تفاضل نسبتها)   
 مقدار
 نتيجه آزمون بحراني

 ابرموتورها موتورھا

٢۵۶/٠  276/0  020/0  017/0 موتورها و ابرموتورهاي كاوش  
.اختالف معناداري دارند  

  
با توجه به اينكـه تفاضـل نسـبتهاي جامعيـت بيشـتر از مقـدار       

 اطالعـات  بازيـابي  گيـريم كـه در   باشـد، نتيجـه مـي    بحراني مي
دندانپزشكي، ميان موتورهـا و ابرموتورهـاي جسـتجو در سـطح     

دار و  تفاوت معنـي  جامعيت درصد از لحاظ نسبت 5داري  معني
ور متوسـط ايـن   اي كـه بـه طـ    قابل توجهي وجود دارد؛ به گونه
  نسبت در ابرموتورها باالتر است.

 
كاوش در  ابرموتورهاي در موتورها و مانعيت مقايسه نسبت

 بازيابي اطالعات دندانپزشكي
موتورهاي كاوش  در مانعيت اكنون به مقايسه نسبت Google ،

AOL ،Yahoo ،Askjeeves و   Alltheweb  و 

ــاي ــاوش ابرموتوره ، Mama ،Dogpile ،Metacrawler ك
Clusty و   Info پــردازيم. بــراي ايــن منظــور شــيوه      مــي 

بـريم. ميـانگين نسـبت مانعيـت در      ماراسكوئيلو را بـه كـار مـي   
و در ابرموتورهاي كاوش برابر با  648/0موتورهاي كاوش برابر با 

باشد. خروجي روش ماراسكوئيلو به صورت زير است: مي 670/0  
  

 مانعيت نسبت ميانگين ماراسكوئيلو جهت مقايسه روش - 6جدول 
  كاوش موتورها و ابرموتورهاي در

  
بيشتر از مقدار  با توجه به اينكه تفاضل نسبتهاي مانعيت

 اطالعات بازيابي گيريم كه در باشد، نتيجه مي بحراني مي
دندانپزشكي، ميان موتورها و ابرموتورهاي جستجو در سطح 

دار و  تفاوت معني مانعيت درصد از لحاظ نسبت 5داري  معني
اي كه به طور ميانگين اين  قابل توجهي وجود دارد؛ به گونه

  است.نسبت در ابرموتورها باالتر 
  

  بحث 
 5موتور كاوش و  5در اين پژوهش پس از بررسي هاي الزم در 

ابر موتور كاوش مي توان گفت كه از ميان موتورهاي كاوش، 
، بيشترين مدارك  دندانپزشكي Yahooموتور كاوش 

درصد) را بازيابي كرده، و رتبه نخست را به خود اختصاص 66(
درصد و 20با  Alltheweb، موتور كاوش Yahooداد. بعد از 

درصد) در مقام هاي دوم و سوم جاي 7با ( Askموتور كاوش  
دارند. در بحث بازيافت بيشترين مدارك مرتبط، موتور كاوش 

Ask ) درصد) جامعيت، 30درصد) مانعيت و (70با ميزان
توانسته بيشترين مدارك مرتبط را در حوزه دندانپزشكي بازيابي 

ر موتورهاي كاوش نمايد. در مجموع، نسبت جامعيت د
(درصد) 65درصد) و نسبت مانعيت در موتورهاي كاوش 26(

  بوده است. 

ميانگين نسبت 
 آماره آزمونمانعيت

نسبتها) (تفاضل   
مقدار 
 نتيجه آزمون بحراني

 ابرموتورهاموتورها

648/0  670/0  022/0  018/0 موتورها و ابرموتورهاي كاوش  
 اختالف معناداري دارند.
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،  Clustyدر ابر موتورهاي كاوش نيز، ابر موتور كاوش 
درصد) را بازيابي، و رتبه 47بيشترين مدارك  دندانپزشكي (

، ابرموتور  Clustyنخست را به خود اختصاص داد. بعد از 
صد) و ابرموتور كاوش  در15با ( Metcrawlerكاوش 

Dogpile ) درصد) در مقام هاي دوم و سوم جاي گرفتند.9با  
 Tongchim  ارتقاء عملكرد  "در پژوهشي با عنوانو همكاران

جستجو: درسي از ارزيابي موتورهاي كاوش با استفاده از 
به ارزيابي نظام يافته موتورهاي كاوش وب در  "سواالت تايلندي

ندي پرداختند. نتايج نشان داد كه تفاوت بازيابي سواالت تايل
هاي مهمي در عملكرد موتورهاي كاوش وجود دارد. به عالوه، 
نتايج هر موتور كاوش منحصر به فرد هستند و هر سيستمي 
نتايج نسبتاً متفاوتي را ارائه مي دهد. در اين پژوهش استفاده از 

اد تكنيك هاي ابر جستجو را براي تركيب نتايج جستجو پيشنه
  ) 16(.مي كند تا اطمينان در يافتن اطالعات مرتبط افزايش يابد

Dudek  پاسخ  گوگل آيا "در پژوهشي با عنوان و همكاران
با  "است؟ مطالعه اي درباره كاربرد پذيري موتورهاي جستجو

توجه به  پرسش نامه اي كه به منظور تعيين ميزان كاربرد 
نشجوي كارشناسي پذيري موتورهاي كاوش توسط گروهي از دا

ارشد و دكتراي اطالع رساني و كامپيوتر تكميل شده بود، نشان 
دادند كه سه مــوتور بــرتر از ديــد كـــاربران به ترتيب 

Google،Altavista    وLycos .اين مطالعه تائيد مي باشد
مي كند كه كاربرد پذيري و مردم پسندي، به دقت به هم 

  )17.(پيوسته شده اند
بازيافت بيشترين مدارك مرتبط، ابرموتور كاوش  در بحث
Clusty ) درصد) مانعيت و ابرموتور كاوش 66با ميزان

Metcrawler ) درصد) جامعيت، بيشترين مدارك مرتبط 33با
را در حوزه دندانپزشكي بازيابي كرده است. در مجموع، نسبت 

درصد) و نسبت مانعيت در 26جامعيت در ابرموتورهاي كاوش (
كه  درصد) مي باشد. به نظر مي رسد56تورهاي كاوش (ابرمو
يا ابزار  كاوشموتورها، جايگزين مناسبي براي موتورهاي ابر

  مناسبي براي جستجوي كاربران، اعم از خبره و مبتدي هستند. 
 

  

  نتيجه گيري
شود كه  گيري مي در مجموع چنين نتيجهبا توجه به نتايج فوق 

 نات جستجوي مناسبي برخوردارند،موتورها از قابليتها و امكاابر
يا ابزار  كاوش، وجايگزين مناسبي براي موتورهاي  از اين رو

 در حوزه موضوعي دندانپزشكي مناسبي براي جستجوي كاربران
موتور ابرشود كه كاربران تنها به يك  اما پيشنهاد مي ،هستند
موتور ابر بسنده نكنند و جستجوي خود را در چند  كاوش

ي كنند تا به ابزار مناسب در يافتن مدارك مرتبط پيگيركاوش 
  . دست يابنداز ميان انبوه مدارك در وب، 

در اين  ي كاوشموتورهاابرنتيجه مهم ديگري كه از بررسي 
موتورها ابرشود آن است كه نتايج بازيابي در  پژوهش گرفته مي

است، زيرا  كاوشموتورهاي  بازيابي شده مرتبطنتايج  مبتني بر
همچون موتورهاي كاوش برخوردار نيستند  از پايگاه واحديآنها 

بندي  و براي پاسخگويي به درخواستهاي كاربران به نتايج رتبه
كنند. از طرفي،  مي مراجعه كاوششده در پايگاههاي موتورهاي 

هاي  براي سرعت در پاسخگويي و كاهش زمان پاسخ به يافته
كنند،  ميبسنده  كاوشبندي شده نخست موتورهاي  رتبه

مدارك تكراري را حذف و در نهايت آنها را در قالب يك صفحه 
دهند. با اين وجود، چالش بازيابي مدارك  رابط واحد نمايش مي

ماند  مرتبط با نيازهاي گوناگون كاربران به قوت خود باقي مي
موتورهاي كاوش به عنوان ابرزيرا با وجود اينكه موتورها و 

ز مشكالت كاربران را در دسترسي به ، بسياري اكاوشابزارهاي 
اند ولي با توجه به مشكالتي كه در  اطالعات كاهش داده

سازي اطالعات وجود دارد،  در مورد نمايه كاوشموتورهاي 
موتورها كه از بستر ابرتوان انتظار داشت كه آنها و نيز  نمي

كنند،  براي بازيابي اطالعات استفاده مي كاوشموتورهاي 
  م نيازها را پاسخ دهند.بتوانند تما
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  پيشنهادها
استادان، دانشجويان و به  پزشكي، اعم از كتابداران كاربرانبه 

محققان حوزه دندانپزشكي توصيه مي شود براي ويژه 
، به علت Askجستجوي اطالعات دندانپزشكي از موتور كاوش 

توانايي بيشتر در يافتن مدارك مرتبط با حوزه دندانپزشكي و به 
ليل دارا بودن پوشش موضوعي وسيع تر استفاده كنند. د

شود كه جستجوي اطالعات و مدارك  پيشنهاد ميهمچنين 
مورد نيازشان در اينترنت را محدود به ابزارهاي كاوشي همچون 

موتورهاي ابرنكنند، بلكه كاوش از طريق  كاوشموتورهاي 
چند توان به طور همزمان  وقتي مي را نيز تجربه كنند.  كاوش
را در اختيار داشت چرا بايد به يكي از آنها بسنده  كاوشموتور 
  از اين رو، توصيه مي شود براي جستجوي اطالعات  كرد؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

، به Metcrawlerو  Clusty دندانپزشكي از ابرموتور كاوش
علت توانايي بيشتر در يافتن مدارك مرتبط با حوزه 

ن پوشش موضوعي وسيع تر استفاده دندانپزشكي و دارا بود
شود در موارد خاص، در صورت  همچنين پيشنهاد ميكنند. 

منابع مرتبط در حد كافي،  بيموتورها و عدم بازياابرجستجو در 
به نسبت كامل مدارك  نتايج بازيابي شدهبراي اطمينان از 
 نتايجنخست، ساير  نتيجه 10، افزون بر كاوشمرتبط موتورهاي 

مورد بررسي قرار گيرد. از آنجايي كه يك  اي كاوشابرموتوره
را  كاوشبندي شده موتورهاي  موتور، تمام منابع رتبهابر

موتور ابرموتور به جاي يك ابرشود از چند  آورد، پيشنهاد مي نمي
  استفاده شود.
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