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آلية استرجاع المعمومات من خالل الشبكة الدولية لممعمومات وقواعد البيانات عمى الخط المباشر
د .رشيد حميد مزيد م.م .صباح محمد فياض م.م .أنور عدنان مزهر م.م .آمل عمي محسن
المعهد التقني ناصرية /ديوان الهيئة

المقدمة

إن مفتاح النجاح في الحصول عمى نتائج بحث جيدة ،تكمن في نوعية االستفسارات ،أو األسئمة ،أو العبارات أو الكممات

المفتاحية التي نقوم بإدخاليا في محركات البحث .لكن المشكمة األساسية ىنا تكمن في أن الغالبية العظمى من المستخدمين
ال يقومون عادة بإدخال االستفسارات أو الكممات المفتاحية الصحيحة ،والتي تؤدي إلى الحصول عمى النتائج المطموبة،
عادةً ما يمكن الوصول إلى مصادر المعمومات بسيولة ،عن طريق إجراء بحث بسيط في العنكبوتية .ويرى البعض أنو
ليس ثمة وصول مباشر دون بحث حر  .Open Searchويعني البحث المباشر ىنا إمكانية البحث عن اإلنتاج الفكري
أحيانا ما ُيطمق عمى أدوات البحث في مصادر الوصول المباشر ،أدوات البحث الحر ..والجدير
دون أية عوائق .ولذا
ً
بالذكر أنو عادةً ما توصف محركات البحث باألدوات الشاممة ،فيما يوصف النمطان اآلخران باألدوات المخصصة لمصادر
جميعا ىي آليات الوصول إلى
الوصول المباشر  .Open access-specific toolsويمكن اعتبار ىذه األدوات
ً
المعمومات

المشكمة

يمكن تحديد مشكمة البحث بالتساؤالت اآلتية
 -1ما ىي ابرز أدوات البحث عن المعمومات في شبكة االنترنت؟

 -2ما ابرز استراتيجيات البحث المستخدمة في استرجاع المعمومات؟
 -3ما ىي ابرز محركات البحث النصية والصورية التي يمكن من استخداميا في استرجاع المعمومات؟
األهمية

تكمن أىمية ىذا البحث من أىمية االستخدام الصحيح ألداة البحث المناسبة والتعرف عمى استراتيجيات البحث المناسبة

لموصول إلى المعمومة المطموبة بأقل جيد واقصر وقت وأكثر دقة
األهداف:

ييدف البحث لتحقيق جممو من األىداف والتي منيا-:
 -1إبراز أىم أدوات البحث عمى االنترنت
 -2التعريف بأىم استراتيجيات استرجاع المعمومات

 -3تعريف مفيوم قواعد البيانات وأنواعيا عمى الخط المباشر
 -4التعريف بأىم أساليب البحث عن المعمومات عمى االنترنت
االنترنيت

مالين الشبكات والحواسيب المرتبطة مع بعضيا في مختمف انحاء العالم .لذا فأنيا اوسع شبكة حواسيب في العالم تزود

المستخدمين بالعديد من الخدمات ،كالبريد االلكتروني ،نقل الممفات ،االخبار والوصول الى قواعد البيانات .كما انيا تزود
بخدمات الدخول في حوارات مع اشخاص اخرين حول العالم وممارسة االلعاب االلكترونية ،ومن األساليب التي يمجأ الييا
الشخص لمبحث عن المعمومات عمى االنترنت نذكر منيا:
-

االطالع عمى االستشيادات المرجعية لمصادر المعمومات المنشورة

-

االستعانة بالروابط المتاحة عمى مواقع االنترنت

-

البحث في ادلة مواقع االنترنت المطبوعة
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-

البحث في محركات البحث

-

شمولية التغطية المتاحة من المعمومات عمى الشبكة

-

حداثتيا ،حيث يتم ادارج المواقع الحديثة فييا بصورة اسرع

-

سيولة البحث فييا

كانون ثاني0103/م

ويتميز األخير باالتي-:

-

إتاحتيا تحديد الموضوعات بشكل اكبر تخصيصا من خالل ربط مصطمحات البحث

-

سرعة الوصول لممعمومة المطموبة من خالل خيارات البحث المتاحة

-

كما وانيا تعد واحد من نظم استرجاع المعمومات
تشير الدراسات إلى أن الشبكة العنكبوتية تحتوي عمى أكثر من بميونين من صفحات الويب المتاحة امام الجميور

العام ،وقدرت دراسة اخرى ان حجم الشبكة العنكبوتية قد تضاعفت ثالث مرات خالل العامين االخيرين وتكفي ىذه االرقام
لتمثل كابوسا حتى بالنسبة لممستفيدين ولمتخصصي المعمومات الكثر حنكو وتمرسا في مجال البحث .وال يوجد فيرس
مركزي يتضمن البيانات االساسية المتعمقة بكل صفحات الويب المنشورة عمى الشبكة العنكبوتية
أدوات البحث عن المعمومات

تقسم أدوات البحث إلى مجموعة من االقسام او فئات رئيسية وىي:
 االدلة الموضوعية محركات البحث -البوابات

أوال -األدلة

يمكن مقاربة الدليل الموضوعي بالبحث في قاعدة بيانات صغير تشمل عناوين وشروح .اعدتيا مواقع الويب وقام

العاممون بمؤسسة الدليل الموضوعي بانتقائيا وتنظيميا في فئات موضوعية وعمية فيمكن تعريف االدلو الموضوعية كمواقع
متخصصة باالنترنت لمواقع أخرى وتنظيميا تحت رؤوس موضوعات اخرى واسعة مثل الفن  -التربية  -والعموم ويمكن أن
تتصفح باعتماد موضوعات عريضة الى ان تجد الموضوع المحدد الذي ترغب فيو او ان تقوم بالبحث ضمن الدليل
الموضوعي باستخدام كممات مفتاحية .ان البحث داخل الدليل الموضوعي يشبو حالة الزبون داخل المحالت التجارية وىو

يسأل احد العاممين ب المحل عمى الجناح الذي يوجد بو احد انواع الخبز ثم يتوجو بعد ذلك مباشرة الى الرف المعني باالمر
دون ان يضيع وقتو في مشاىدة بضائع اخرى يغطي الدليل الواحد جزء صغير مما يتوافر من مواقع االنترنت .فعمى سبيل
المثال فأن دليل ياىو  yahooالذي يعد اكبر دليل موضوعي واألكثر شعبية فأنو يغطي اقل من  %1واالشخاص الذين

ينشؤون الدليل الموضوعي ىم الذين يحددون الفئات الموضوعية التي يجب ان تكون عمى رأس القائمة .ونظ ار لغياب ترتيب
ىرمي معياري أو لغة موحدة تؤخذ منيا المصطمحات الموضوعية ويمكنك إن تتصفح األدلة الموضوعية وكأنك تتعامل مع
شجرة موضوع معين أي من المستوى االعمى لمفئات الموضوعية (الجذع) الى االسفل خالل اغصان الشجرة لتضيق
الموضوع اكثر فأكثر بغرض تحديده الى ان تسترجع الوثيقة او الممف المرغوب فيو .واليدف من وراء اعداد ىذه االدلة
حتى يتمكن المستفيد من استخداميا في تصفح المعمومات ،فاعتماد طريقة الكممات المفتاحية يمكنك الوصول مباشرة الى

مصادر ذات الصمة بمصطمح البحث المستخدم.ولمحصول عمى نتائج افضل بأمكانك ان تعتمد المقاربة التالية-:
 -1ادخل الدليل الموضوعي
 -2البحث عن كممة (واصفو)
 -3انظر مجددا في القائمة المستحصل عمييا من قاعدة بيانات الدليل

 -4انتقل الى موقع يذكر ان لديو الكثير من الواصفات وفي افضل حالة ستجد انو يمكن البحث في احد ىذه المواقع
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 -5تصفح الواصفات واذا كانت امكانية البحث متوافرة فابحث في الموقع عن (بعض المواصفات).

ان جانب القوة الكاممو في االدلة الموضوعية مقارنة بمحركات البحث تتمثل في االنسان ىو الذي يقوم بتنظيم

مصادر المعمومات في الفئات الموضوعية ويوجد باالنترنت عدد كبير من االدلة الموضوعية ويقوم كل واحد منيا بتجزئة
المعمومات وتنظيميا وفقا لطريقتو الخاصة.
وتقدم األدلة لممستخدم طريقة سريعة لمبدء بعمميات البحث عن المعمومات بواسطة تفحص المواضيع المصنفة التي

يعرضيا ،إذ يندرج تحت كل موضوع الئحة من المواضيع الفرعية فيمكن لممستخدم أن يتفحصيا تباعا إلى أن يصل إلى

المعمومات المطموبة ،وفي حال عدم وجود المعمومات تحت الموضوع الذي اختاره المستخدم ،يتراجع ويختار موضوعا
رئيسيا آخر ليقوم بالبحث في تفرعاتو من جديد ،وىكذا...
وفي ىذا السياق البد من توضيح من أن ىناك العديد من أدلة البحث تعمل أيضا كمحركات منياyahoo – :

AltaVista – excite
ثانيا -:محركات البحث
مفهوم محركات البحث

يشارك محرك البحث دليل البحث في كونيا مرحمة متقدمة من صفحات العنكبوتية ؛ حيث تبحث في صفحات

العنكبوتية عن ما يفيد الباحثين من معمومات في مجاالتيم .عرف زين عبد اليادي محركات البحث عمى أنيا "أدوات بحث

تعمل من خالل استراتيجيات بحث محددة مثل المنطق البوليني أو باستخدام استراتيجيات بحث مفتوحة بالمغة العربية مثال،
وذلك لمبحث في حقول أو وثائق نصية ،واألكثر من ذلك أنيا تبحث عن أشياء كالصور والخرائط واألشكال األخرى في
بيئة محددة ىي شبكة اإلنترنت وذلك يعني أنيا تبحث في ماليين المواقع ومميارات الكممات في وقت محدد وتتميز بسرعة
االستجابة وعادة ما تكون إجاباتيا إما مواقع عمى اإلنترنت تتوافر فييا كل المصطمحات التي تم البحث عنيا أو بعضيا،

أو مواقع محددة سمفا من خالل ما يعرف بأدلة البحث  ."Directories Searchأشار المفيوم السابق إلى الطبيعة العامة
ألدوات البحث عمى العنكبوتية ،وليس لمحرك البحث بمفرده ،كما أشار التعريف العام إلى البحث بمختمف أشكال مصادر
ا لمعمومات .وعمى ىذا فان المفيوم السابق يمكن تخصيصو ليعكس طبيعة المحرك الخاصة ..ومن التعريفات أيضا التي
وضعت لمحركات البحث :أنيا " عبارة عن أداة تقوم بالبحث في و /أو عن مصادر المعمومات عمى اإلنترنت ـ والمصادر
ىنا يقصد بيا المعمومات عمى المواقع ـ ـ وتخزين عناوينيا عمى مرصد البيانات الخاص بيا ،ثم تقوم بإتاحتيا لممستفيدين كل

حسب المصطمح /المصطمحات المستخدمة في البحث ومن ثم تمكن المستفيد من الوصول إلى مصادر المعمومات
المختمفة عمى اإلنترنت.
إال أن التعريف السابق يصدق عمى أدوات البحث بصفة عامة وليس محرك البحث فقط ذلك الن الكاتب ذكر طريقتي
جمع المصادر من العنكبوتية وىما الطريقة اآللية والبشرية ،وتعتمد محركات البحث عمى الطريقة اآللية فقط في التجميع

والتكشيف والبحث ،بينما تعتمد أدلة البحث عمى الطريقة البشرية في عممية التجميع واإلضافة ،وكان التعريف السابق سوف
يؤدي المعنى أفضل إذا ما استخدم لتعريف أدوات البحث بصفة عامة.
بعد ما سبق من تعريفات لمحركات البحث ،فان ىناك مجموعة من العناصر التي تذكر ميزات محركات البحث عن
غيره من األدوات األخرى.وىي كاألتي

محرك البحث ىو

 )1موقع تم بناؤه اعتمادا عمى البرامج اآللية  Robotsوليس العنصر البشري،
 )2ال يتم تنظيم محتوياتو باستخدام رؤوس الموضوعات ،إنما باالعتماد عمى منزلة وترتيب الصفحات.
 )3يحتوي عمى النص الكامل حيث يجعل من كل كممة داخل النص رابط Linkالسترجاع النص
 )4يسترجع ىذا الموقع كم ىائل من الصفحات وفي حالة البحث الضيق يمكن في بعض المحركات البحث داخل النتائج.
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 )5ال يقيم الموقع صفحات العنكبوتية ،بل يوجد بداخمو الغث والثمين من المعمومات.

عمى خالف األدلة الموضوعية ،فأن محركات البحث تشكل كشافات شاممة لالنترنت بالرغم من ان محركات البحث تيدف
الى تكشيف كل كممة واردة في كل صفحة من صفحات الويب فان ذلك
يمثل ميمة مستحيمة فحتى اكبر محركات البحث ال تستطيع تكشيف سوى ما يقارب  % 86-66مما يتوافر من

معمومات في االنترنت.

ويتكون كل محرك بحث من-:
 -1نظام لمتجميع
 -2نظام لمتكشيف
 -3خوارزمية لمبحث

 -4خوارزمية لمترتيب ولتنظيم
إن وجود أي اختالف وان كان بسيطا في ىذه البرامج االربعة يؤثر عمى النتائج المتحصل عمييا وىذا السبب يجعل
النتائج تختمف اختالفا كبي ار بين محركات البحث حتى وان كانت تستخدم مصطمحات البحث نفسيا وىذا سبب كافي
ليجعمك تتجنب التعود عمى استخدام محرك بحث واحد
أنواع محركات البحث

أ /من حيث التخصص الموضوعي
أ /1 /محركات بحث متخصصة
أ /2 /محركات بحث عامة
أ /3 /قواعد البيانات عمى العنكبوتية
أ /4 /محركات بحث متعددة

ب /من حيث التخصص المغوي
ب /1 /محركات بحث محددة المغة
ب /2 /محركات بحث متعددة المغات
ج /من حيث التخصص الجغرافي
ج /1 /محركات بحث المناطق
ج /2 /محركات بحث إقميمية
ج /3 /محركات بحث شاممة
د /من حيث أساليب االسترجاع
د /1 /محركات بحث المواقع

د /2 /محركات بحث المحركات
د /3 /محركات بحث قواعد البيانات
ىـ /من حيث التخصص النوعي " وسيط المعمومات "
ىـ /1 /محركات بحث عامة

ىـ /2 /محركات بحث الفيديو
ىـ /3 /محركات بحث المواد المسموعة
ىـ /4 /محركات بحث الصور
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ثالثا -:البوابات:

أنيا خدمة تسمح لممستفيدين بالوصول الى محتويات سوى في صورتيا المطبوعة ام االلكترونية وقد تبنى ىذا

المصطمح من قبل الشركات الكبرى المتوفرة عمى محركات البحث والتي تيدف الى تقديم خدمات اخرى لممستفيدين

وىي عبارة عن قاعدة بيانات تشتمل عمى تسجيالت مفصمة لما وراء البيانات تقوم بوصف مصادر االنترنت وتوفير

الرابطة الفائقة ليذه المصادر والمستفيد ىنا يمكنو االختيار فييا البحث في قاعدة البيانات بواسطة الكممات الدالة او تصفح
المصادر تحت رؤوس الموضوعات ومن الخدمات
وتوجد أنواع منيا البوابات االفقية (التي تقدم خدماتيا عمى مستوى واسع من المستفيدين سوى عمى المستوى

الجغرافي او الموضوعي او عمى مستوى النشاط مثل  yahoo ,info mine ,hot bootوالبوابات الراسية التي تقدم
خدماتيا الى مجتمع متخصص من المستفيدين مثل بوابة
واجهات التفاعل بين المستفيد والشبكة
-

القوائم المنسدلة

-

صناديق االشارة

-

صناديق البحث

حيث يمكن ان تتوفر ىذه الخيارات كميا او بعضيا في ادوات البحث كما يمكن ان تتوفر بما يسمى صفحات

المساعد تشرح كيفية عمل تمك المحركات.
طرق البحث التي تتيحها تمك المحركات

 -1البحث البسيط:

يمكن من خاللو البحث عن مصطمح واحد واكثر من مصطمح لتحديد المطموب بصورة اوضح ولتميز المطموب عما
سواه (مثال المكتبة ،المكتبات الجامعية ،بناية المكتبة الجامعية  )...،ويتالءم البحث البسيط مع التساؤالت الواضحة
والمباشرة اما التساؤالت المعقدة فأنيا تحتاج الى اتباع طرق اكثر تعقيدا مما ىو عمية في البحث البسيط

 -2البحث المتقدم:

تستخدم بعض محركات البحث القوائم المنسدلة بغرض توفير خصائص مقدمة لمبحث ومن ذلك المغة او المجال
الزمني لمبحث وما سوى ذلك والتي تيدف الى تقميل نتائج البحث او زيادة دقة النتائج المسترجعة وبالتالي تقميل الزمن
المستغرق في البحث عن اليدف
 -3استخدام عوامل المنطق البولياني

تمكن محركات البحث واالدلة عمى االنترنت المستخدمين من امكانية استخدام عوامل المنطق البولياني الداء الوظيفة

التي تؤدييا الرموز الرياضية من اضافة مصطمحات او استشارات اخرى حيث يمكن لممستفيد ان يستخدم ( andو) في
عممية البحث من اجل استرجاع كل مالة عالقة مع مصطمح او مصطمحات البحث وان يستخدم ( orاو) في عممية
االسترجاع احد المصطمحين وكما يمكنة استخدام ( notماعدا) الستبعاد الوثائق االخرى التي اليرغب المستفيد من

استرجاعيا.

كما يمكن أن تستخدم معامالت اخرى في عمميات البحث واالسترجاع من خالل االنترنت حيث يمكن استخدام معامل
التقارب  nearالذي يضمن ورود مصطمحات البحث الى جانب بعضيا البعض ،او عمى االقل غير متباعدة كثي ار عن
بعضيا حتى يتم استرجاعو من وثائق
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 استراتيجيات البحث واالسترجاع عمى االنترنتأىم ىذه االستراتيجيات ىي:

 -1استراتيجيو الطمقة في الظالم

يمكن استخدام ىذه الستراتيجية مع االستفسار ذات المفيوم الواحد (الوجو الواحد) شرط ان يكون ىذا المفيوم معب ار

عنو بكممة واحدة فقط .ولكي نطبق ىذه االسترتيجية فأنو يجب ان تكون ىذه الكممة محدودة وفريدة بحيث يمكن باستخداميا
استرجاع عدد قميل من النتائج (مكتبات)
 -2استراتيجيه البنجو

يطمق عمى ىذه التسمية نسبة الى لعبة البنجو التي يفوز بيا الالعب اذا كانت مجموعة من االرقام التي يتم اختيارىا

عشوائيا تتطابق مع مجموعة االرقام الموجودة عمى بطاقة المعب الخاصة بو ان ىذا الوجو اليتم بكممة واحدة ولكن بعبارة

(سمسمة من الكممات) الالزمة لمتعبير عن االستفسار مثال (المكتبات الجامعية العراقية)
 -3استراتيجيه القضمة

تستخدم ىذه اإلستراتيجية إلجراء بحث حول موضوع يتضمن عدة اوجو وعندىا عمى الباحث ان يقوم بالبحث عن

وجو واحد من اوجو البحث عن طريق استخدام الستراتيجيات السابقة كل من ( )2 ،1ثم يتم البحث في النتيجة عن الوجو
الثاني من اوجو البحث وذلك بغرض تحديد المطموب بدرجة اكبر.
 -4زراعة المؤلؤ

يتم تطبيق ىذه االسترتيجية بطريقة أليو في بعض محركات البحث وخاصة في كل من  .Excite ،Googleوتتم

عممية البحث في ىذه الستراتيجية في حالة معرفة الباحث لوثيقة معينة عندىا يستطيع الباحث الضغط عمى امر

find

similar pages

 K7ra/ ghazy/ ousybe.htmlصفحات شبيية

الحاجة إلى استراتيجيات البحث في استرجاع المعمومات

يتميز عالم المكتبات والكتب ومحالت بيع الكتب والمعمومات بالتنظيم عمى خالف االنترنت .وتتطمب استراتيجيو

البحث ان تصبح مدركا لالختالفات الموجودة بين االدلة الموضوعية ومحركات البحث وان تختار مصطمحات البحث التي
تتالئم مع موضوع البحث واداة البحث .وقبل كل ذلك يجب ان يكون المستخدم واعيا باالختالفات التي تميز الويب عن كل
مصادر المعمومات االخرى .حيث انيا
-

دائمة التغير

اليوجد نظام دال يوضح لممستفيد ان كانت المعمومات متنقاة من غير مؤىل في مجال ام ان مصدرىا شخص

متخصص
-

ان االتصال باالنترنت يختمف عن المقابمة المباشرة

-

صعوبة التميز بين الحقائق واالراء والمواد االعالنية

-

يكون من السيل الحصول عمى اجابة قد تبدو صحيحة ولكنيا في الواقع خاطئة

ان حصيمة أي بحث تعتمد عمى تقاطع ثالثة عوامل ىي-:
 -1استراتيجيه البحث
 -2اداة البحث

 -3محتوى صفحة

ومن ىنا وبما انو من الصعوبة بمكان التحكم في كل العوامل المذكورة اعاله من ىنا يجب ان يحاول المستخدم ان

يستفيد مما يحصل عمية من كل عممية بحث تنجز .وفي لغة المكتبين فأن الباحث يحتاج الى اجراء "مناقشة السؤال
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المرجعي " مع نفسو وىناك بعض االسئمة التي يمكن ان يطرحيا الباحث عمى نفسو ومن خالليا يمكن ان يجد عناصر

لالجابة ليا- :

 -1ىل ان االنترنت ىو اكثر المصادر المالئمة من غيره لمحصول عمى المعمومات المطموبة
 -2ىل يريد الباحث استكشاف موضوع ام العثور عمى اجابة لسؤال محدد
 -3ىل يريد معمومات حديثة ام المعمومات القديمة
 -4ما مستوى المعمومات التي يبحث عنيا

 -5ماىي السمات التي يجب ان يتصف بيا كاتب المعمومات
 -6ما المصطمحات او الكممات التي تصف بيا موضوع البحث ،حتى يستخدم الدليل الموضوعي.
ففي حالة اذا كان اليدف من البحث ىو اكتشاف موضوع وليس الحصول عمى اجابة لسؤال محدد عندىا يستخدم

الدليل الموضوعي .ومن ىنا يجب ان يفكر الباحث في االطار الكبير ما ىو الموضوع الواسع الذي يمكن ان يدرج تحتو
السؤال .اذا اخترت ان تبحث ضمن احد االدلة الموضوعية بدال من التصفح فيجب عمى الباحث ان يستخدم مصطمحات
بحث تصف موضوع البحث وتميزه مع التذكير ىنا بان قاعدة بيانات الدليل الموضوعي ال تحتوي النص الكامل لموثائق
وعمية فان عممية البحث في االدلة الموضوعية باستخدام مصطمحات محدودة جدا قد يكون غير نافع.
أخطاء رسم الكممات والبدائل المطروحة

لو كان أي كاتب صفحة ويب وارتكب خطأ في رسم احدى الكممات وحتى لو كان ماى ار في اكتشاف مثل ىذه

االخطاء فانو لم يجد الصفحة التي قام باعدادىا حول المكتبات مثال اذا ما كتبت بكتابة مختمفة مثال مكاتب .كومبيوتر

وىكذا

التخمين المنطقي

اذا كان الباحث يريد الحصول عمى معمومات "منظمة" معروفة ويعتقد انيا تمتمك موقعا خاصا بيا عمى االنترنت

فيجب ان يطبع  www.فاذا كان ذلك غير مجديا فيجب تكرار المحاولة بدون طباعة  www.يتبع ذلك اسم المنظمة او
مختصرىا ثم بعد اختيار المستوى األعمى لعنوان  ،URLوفي حالة عدم جدوى التخمين المنطقي بخصوص عنوان URL
لممنظمة فيجب ان يتم البحث عن عنوان المنظمة مستخدما احد محركات البحث التي تسمح بالبحث بالحقول.
القوائم البريدية ومجموعات األخبار

تشكل القوائم البريدية ومجموعات األخبار منابر لؤلفراد لكي يتبادلو األراء وتشكل تمك القوائم البريدية ومجموعات

األخبار مصد ار ميما لمحصول عمى المعمومات الحديثة والتفصيمية وتكتسب القوائم البريدية ومجموعات األخبار طابعا

نقاشيا وغير رسمي وتتيح لممستفيد طرح االسئمة والحصول عمى اجابات محددة من اشخاص موجودين في مختمف انحاء

العالم اما عممية البحث في القوائم البريدية ورسائل مجموعة األخبار حيث تقوم العديد من مواقع البحث باالنترنت بارشفة
النصوص الكاممة لمئات الرسائل التي يبعث بيا الى القوائم البريدية ومجموعات األخبار
ومن ابرز ىذه المواقع الذي يمكن الوصول الية عن طريق العنوان التالي  www.desanews. comوتتيح

ادوات البحث الرئيسية لممستفيد امكانية حصر بحثو في مجموعات اخبار معينة باختيار المجموعة التي يرغب فييا
* أمثمة عن أدلة البحث

 -1ياىو : yahoo

ظير ياىو عام  1994وىو يعتبر اقدم دليل متوافر عمى الويب ويتضمن ياىو فئات موضوعية وضعيا العاممون
بالدليل والتي يمكن ان ينطمق فييا المستفيد في بحث عن المواقع التي تتضمن المعمومات التي يرغب فييا.
msn search -2
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تعرف شركة  Microsoftبسعييا المستمر لتحسين البرمجيات التي تنتجيا وتطويرىا الى ان تصبح عمى افضل

وجو ممكن ويعتبر ىذا الدليل مثاال ساطعا لمنتجات مايكروسوفت ويتوفر لشركة  msnمجموعة من المحررين الذين
يتابعون اكثر االستفسارات .ويقومون باختيار افضل المواقع ذات الصمة بتمك االستفسارات.
* أمثمة عن محركات البحث.

 -1جوجل Google

يعتبر الجو جل أفضل محرك بحث ويتمتع بسمعة جيدة يستحقيا .حيث يوفر  Googleخيارات اخرى باالضافة
لصفحات الويب من ذلك ان المستفيد بامكانة ان يسترجع صو ار ومعمومات مصدرىا مجموعات االخبار كما يمكن المستفيد

من الوصول الى صفحات ويب قديمة كما انو يساعد ويتيح الوصول السيل الى التعريفات المعجمية لممصطمحات والى
المعمومات المتعمقة ببورصة االسيم وخرائط شوارع المدن وارقام الياتف وبامكان المستفيد ان يحصل عمى معمومات
تفصيمية حول الموضوع برجوعة الى صفحة المساعدة ( Googleالمحرك ()help page
والجدير باإلشارة أنو عند البحث في جوجل ،يمكن االقتصار في ىذا البحث عمى مصادر الوصول المباشر فحسب
باستخدام إحدى الخصائص المتقدمة في ىذا المحرك ،وىي خاصية حقوق االستخدام  ،Usage Rightsواختيار "مجانية

االستخدام أو المشاركة" free to use or shareمن بين خيارات ىذه الخاصية (شكل .)1

 -2التافيستا Alta vista
يمثل  Alta vistaأقدم محرك بحث في الويب يستخدم الزخارف حيث انطمق المحرك سنة  1995وبقي لعدة
سنوات افضل محرك بحث يقدم نتائج قيمة الى المستفيدين وبدأ اليوم يركز عمى وظيفة البحث وانو قد حقق تحسنا ممموسا
 -3اسك جيفز Ask jeeves

اكتسب ىذا المحرك شيرة خالل سنتي  1999 – 1998باعتبارة محركا لمبحث الذي يتيح لممستفيد تنفيذ البحث
بطرح اسئمة تعتمد في صياغتيا عمى المغة الطبيعية
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وفي الواقع فان االداء الجيد ل  Ask jeevesلم يكن ناتجا عن التقنية بل نتيجة لمعمل الكبير الذي يقوم بو حوالي

 156محر ار موجودين خمف (الكواليس) وىم يتولون االشراف عمى عممية البحث وما زال  Ask jeevesيعتمد عمى
المحررين من البشر وان كان عددىم قد تقمص.
 -4اليكوس Lycos
بدا كمحرك بحث ثم اصبح يضم الى جانبة دليال ضخما لالنترنت يطمق عمية  .yellow pagesاال انو ال يعتمد

عمى عالمات الميتا  meta tagلوصف المواقع والصفحات ويتيح الموقع خدمات متعددة مثل البريد المجاني ،العاب عمى
االنترنت ،والدردشة ،وانشاء صفحة ويب
Fast -5تتبع أداة البحث  " Fast " http:/ / www.multimedia.alltheweb.coمحرك البحث المتعدد all the

 web؛ حيث يعد Fastالوسيط المسئول عن بحث ممفات الوسائط المتعددة من صور وفيديو وصوت .وال تختمف ىذه
األداة في بحث ممفات لوسائط عن مثيالتيا السابقة من محركات البحث في العمل سواء كان التجميع ليذا النوع من
الممفات أوالتكشيف ،إال إن االختالف قد يرجع فقط إلى تغير بعض آليات البحث ،وىو األمر الذي تتسم بو محركات
البحث عامة.
Ditto - 6-

يعد  " Ditto" www.ditto.comمن أىم محركات بحث الصور عمى اإلنترنت ،وىو من المحركات المتخصصة

في شكل الصور .يبحث المحرك في أنواع من الصور مثل الصور الفوتوغرافية والرسومات والموحات الفنية وغيرىا من
العناصر المكممة لمصطمح  .Imageيستخدم  Dittoبرنامج الزاحف في تكوين مجموعاتو واإلضافة إلى قاعدة البيانات،
حيث يحدد برنامج الزاحف محتوى الصفحات حديثة االلتقاط وىو اإلجراء الذي يعتبر أول مراحل تحميل محتوى صفحات

الصور ،والتعرف عمى مجموعة الكممات التي يمكن استرجاع الصور بيا ..ويتيح محرك البحث التصفح الموضوعي العام
عن االسترجاع ،إضافة إلى إمكانية البحث بالكممات المفتاحية لمصورة.
 Find Sounds - 7يعتبر

أحد محركات البحث

التي

تختص

بالبحث

عن

المواد

الصوتية،

يحاكي

محرك  " www.findsounds.comمختمف االستخدامات لكل أعمار مستخدمي العنكبوتية .يعتمد محرك البحث عمى
برنامج الزاحف كطبيعة محركات العنكبوتية في اقتناء صفحات العنكبوتية ،إال انو يعمل بشكل مخصص عمى ممفات المواد

الصوتية ،فضال عن اختيار أنواع محددة من الممفات الصوتية مثل  AIFF, AU, and WAVEالتي تستخدم مع أرضيات
تشغيل مثل ،Macintosh, Unix, and Windowsوالتي يشيع استخداميا عمى العنكبوتية .يعتمد ىذا المحرك أيضا عمى
الكممات التابعة لممادة الصوتية في ممفات الصوت عمى العنكبوتية الستخداميا في عميمة التكشيف ومن ثم استدعاء

الصوت بحسب كممات البحث المدخمة من جانب المستخدم.
Corbis -8-

يعد موقع البحث  www.corbis.comأىم مواقع بحث الصور عمى العنكبوتية ،يرجع ذلك إلى عوامل عدة من
أىميا حجم المجموعات التي تخضع لمبحث عمى الخط المباشر ،وتقدر ىذه المجموعة بـ 2.1مميون صورة من حجم كمي

يصل إلى  65مميون صورة .ويؤدي ىذا الموقع عممو في بحث الصور من خالل تجميع كم كبير سواء عمى الخط المباشر
أو قواعد البيانات المكتنزة ،أن ىذا المحرك يسمح باستخدام أسموبين من البحث ىما البحث بالتقسيم الموضوعي أو
التصفح  Browsingلرؤوس الموضوعات ،وال يتبع ىذا التقسيم أي خطط تصنيف محددة إلى انو يعبر عن الموضوعات
بشكل عام .أما األسموب اآلخر فيو المتمثل في البحث بالكممات المفتاحية.
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 -نسبة المواقع التي تغطييا محركات البحث من مجموع مواقع الشبكة

أكدت دراسة أجراىا معيد  NECلمبحوث الواقع في مدينة برينيتون في والية نيوجرسي األمريكية عام ، 1999عمى

 11محرك بحث مستخدمة في اإلنترنت ،إن ىذه المحركات لم تتمكن من التأقمم مع النمو الكبير لمواقع الويب ،وبينت
الدراسة أن محركات البحث ال تغطي سوى قسم ضئيل من صفحات الويب ،وان إدراج الصفحات الجديدة بينيا يستغرق
وقتا طويال.

ووجدت الدراسة أن محرك البحث " "northern lightىو أكثر المحركات شموال لكنو عمى الرغم من ذلك ال يغطي

سوى  6 /1من صفحات اإلنترنت التي يمكن أن تصل اإلنترنت إلييا،
أنواع قواعد البيانات حسب محتوياتها

لقد أورد (قنديمجي والسامرائي)أربعة أنواع من قواعد البيانات والمعمومات حسب طبيعة محتواىا وىي:
 .1قواعد المعمومات الببميوغرافية ( :)Bibliographical Databasesوىي القواعد التي تقدم بيانات وصفية،
وموضوعية وتظير بشكل كشافات ومستخمصات ،لممعمومات .وىي ال تزود الباحث بالنص الكامل لممعمومات
( )Full-textوانما تقدم مستخمصات لمتعريف بما ىو منشور من مصادر عن المجال الذي يبحث فييا الباحث.
ومن أشيرىا قاعدة مد الين ( )MEDLINEالطبية وقاعدة ( )AGRICOLAالزراعية ،وقاعدة أريك ()ERIC

التعميمية ،التي تعمل عمى تحميل وتكشيف واسترجاع النتاج الفكري في االختصاصات المذكورة .وتشتمل ىذه
القواعد إشارات وصفية وببميوغرافية لآلالف من الدوريات والمصادر المتخصصة التي تنشر في مختمف مناطق
العالم.

 .2قواعد مرجعية ( :)Reference Databasesتقدم ىذه القواعد اإلجابة عمى استفسارات الباحثين المرجعية مثل
قواعد القواميس والمعاجم المحو سبة ،وقواعد األدلة الببميوغرافية ،والموسوعات المحو سبة.
 .3قواعد رقمية واحصائية ( :)Numeric & Statistical Databasesوىي قواعد تقدم معمومات إحصائية محو
سبة عن السكان أو إحصاءات متنوعة أخرى تشمل مختمف ميادين الحياة.

 .4قواعد نصوص كاممة () :Full-Text Databasesوتقدم ىذه القواعد ،النص الكامل لمبحث باإلضافة لمممخص
والمعمومات الببميوغرافية لمصادر المعمومات المحوسبة وىي أفضميا.
تعريف قواعد البيانات (المعمومات)

ىي عبارة عن مجموعة من البيانات والمعمومات المخزنة بترتيب ونسق إلكتروني معين يسيل التعامل معيا وحفظيا
واسترجاعيا واستخراج النتائج منيا .ويمكن تعريفيا بشكل مبسط بأنيا مجموعة من البيانات المرتبة والمنظمة ترتبط فيما

بينيا بروابط منطقية.
وقد أطمق عمييا قنديمجي مجا از قاعدة المعمومات ،أو قاعدة البيانات التي تصمم أو تستأجر أو تشترى ،وىي عبارة عن

مجموعة منظمة من بيانات ومعمومات مرتبطة مع بعضيا بنسق معين ،بغرض تأمين حاجات محددة من متطمبات

المستفيدين.ومن ابرز األمثمة ليذه القواعد
قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية :HINARI
http:/ / www.healthinternetwork.org

تصدر عن منظمة الصحة الدولية  World Health Organizationتوفر ىذه القاعدة مجموعة ىائمة من مستخمصات

األبحاث والمقاالت الصادرة ألكثر من  2566دورية ،وتوفر كذلك النصوص الكاممة لمجموعة من الدوريات تصل إلى أكثر
من ألف دورية تقدم النصوص الكاممة لممقاالت.
( )HINARIىي اختصار Health Internet work Access to Research Initiative
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االشتراك بيا يوفر خدمة قميمة التكاليف لمدول الفقيرة أو محدودة الدخل من مجموعة الدول النامية عمى الموقع التالي:

http:/ / www.healthinternetwork.org

ظيرت قاعدة بيانات  HINARIأوائل عام  2662وتألفت من  1566دورية ،يصدرىا ستة ناشرين وىمBlackwell, :
 ،Elsevier, STM, Kluwer, Springer, Willeyوقد لحق بيم كذلك اثنان وعشرون ناش اًر بعد نصف عام من ظيور

المشروع ليزيد عدد الدوريات االلكترونية التي تقدميا دور النشر ىذه إلى أكثر من  2666دورية .تستطيع الجامعات

الفمسطينية االشتراك برسوم رمزية تصل إلى  ،$1666ويتم تحديد رسوم االشتراك في ىذه القاعدة بما يتناسب والدخل
القومي لمفرد في الدولة التي تشترك )GNP Per Capita( .وتغطي ىذه القاعدة مجموعة مقاالت وأبحاث ذات نصوص
كاممة خاصة في الطب والبيئة ،والصحة العامة .وتشترك بيا مكتبات جامعة النجاح منذ عام  2663لتخدم الييئة التدريسية
في كمية الدراسات العميا في برامج البيئة والصحة العامة ،كمية الطب.

قاعدة معمومات اإلدارة واليندسة والمحاسبة Emerald Full-Text

تحوي ىذه القاعدة أكثر من  466مجمة إدارية تصدرىا دور نشر مختمفة ،وتصدر إلكترونياً بواسطة االشتراك عن طريق
المجمس الثقافي البريطاني باشتراك سنوي وتحوي المواضيع التالية :اإلدارة ،عمم المعمومات وعمم الحاسوب ،المحاسبة،

وتركز عمى الصناعة بصورة رئيسية ،تصدرىا مطبعة جامعة .MCB
طريقة البحث:

Boolean Search:
not ،or, and
Truncation (*):
process* "Orange contains more vitamin than Apple “ ” double quotation, mark.
Nesting search:

"(Oranges & apples) and "Vitamins
Process:
Asterisk
نتائج الدراسة

ويمكن أن تخمص ىذه الدراسة إلى بضع نتائج أىميا ما يمي-:

 .1إن التعدد والتنوع في أشكال وسائط المعمومات الرقمية المرئية التي أفرزتيا بيئة الويب ،يحتاج بدوره إلى تكثيف

الدراسات لمخروج باألطر والمعايير التي يمكن بيا بناء مواصفات تنظيم واستدعاء لمثل ىذا الكم اليائل المتنوع من أوعية
المعمومات
 .-2إن التنامي السريع لمحتوى اإلنترنت قد أثر عمى مالحقة تطور وتعدد وسائطو النصية والصوتية والمرئية ،مما
يتطمب إيجاد وسائل استرجاع مناسبة تتالءم مع ىذه الزيادة المطردة في كم المعمومات

 .3تعمل جميع محركات البحث باستخدام آلية واحدة لتنظيم وبحث مصادر الويب ،وذلك عمى الرغم من اختالف وسائط
حمل المعمومات وتعددىا داخل الوسيط الواحد .وأكد ذلك التوحد في بناء محركات البحث اعتمادىا عمى ثالث برامج فرعية
لجمع وتنظيم وبحث معمومات الويب المختمفة ،تعمل ىذه البرامج بآليات مخصصة السترجاع المعمومات.
 .4وجود إستراتيجيات بحث مختمفة يمكن استخداميا من اجل استرجاع دقيق وتقميل حجم المعمومات المسترجعة باالعتماد
عمى نظرية الدقة واالستدعاء
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المصادر

-1ارمز ،وليم .المكتبات الرقمية :تحديات الحاضر وأفاق المستقبل
-2ربيع سيد .محركات بحث الوسائط المتعددة :المفيوم ،األداء ،األنواع العدد  ،7ديسمبر 266

 -3زين عبد اليادي .محركات البحث عمى شبكة اإلنترنت :دراسة تجريبية مقارنة ،مجمة المكتبات والمعمومات العربية،
ع ،2أبريل .2662ص .16
-4السامرائي ،إيمان فاضل .قواعد البيانات ونظم المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات .عمان :دار المسيرة،
 2665ص.

-5غولد ،تشيرل .البحث الذكي في شبكة االنترنت /ترجمة عبد المجيد -.الرياض مكتبة الممك فيد الوطنية2661 ،
-6قنديمجي ،عامر إبراىيم .نظم المعمومات اإلدارية وتكنولوجيا المعمومات -.عمان :دار الميسرة لمنشر

 -7قنديمجي ،عامر إبراىيم؛ وايمان فاضل ( :)2662تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا.عمان ،الوراق.ص ص.193-185

نشر2665 ،

-8النكستر ،ف .و .أساسيات استرجاع المعمومات وأنظمة استرجاع المعمومات /ترجمة :حشمت قاسم -.الرياض :مكتبة
الممك فيد1997 ،

-9النجار ،حسن رضا محركات البحث عمى االنترنت – .آداب الرافدين (ع 2666 )44
-16النداف ،عصام .استرجاع نظم المعمومات اإلدارية /عامر شقر -.عمان :دار البداية2665 ،
،cited 10/ 10/ 2002 -11 ،2002 ،Ditto ،Ditto: Privacy Policy

privacy.asp
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المالحق

األدلة الموضوعية المتاحة عمى محرك البحث ()YAHOO

االدلة الموضوعية المتاحة في محرك البحث ()GOOGLE

االدلة الموضوعية المتاحة في محرك البحث ()ASK JEEVES
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االدلة الموضوعية المتاحة في محرك البحث ()ALTAVISTA

االدلة الموضوعية المتاحة في محرك البحث ()LYCOS
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