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چکیده
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زمینــه و هــدف: پیشــرفت هــای ســریع و گســترده فنــاوری اطالعاتــی و ارتباطــی زمینــه ســاز مشــکالتی شــده اســت کــه بازیابــی بیــش از حــد اطالعــات و نیــاز بــه انتخــاب 

ــا هــدف مقایســه منتخبــی از موتورهــای کاوش در بازیابــی اطالعــات  بیــن موتورهــای کاوش مختلــف یکــی از ایــن مــوارد مــی باشــد. بــه همیــن منظــور مطالعــه حاضــر ب

بیماریهــای شــکاف کام و لــب انجــام شــد.

روش بررســی: ایــن مطالعــه کاربــردی بــه روش توصیفــی انجــام شــد. جامعــه آمــاری ایــن مطالعــه را هشــت موتــور کاوش کــه از پــر اســتفاده تریــن موتورهــای کاوش بودنــد، 

تشــکیل مــی دادنــد. هفــت کلیــدواژه در حــوزه بیماریهــای شــکاف کام و لــب بودنــد از ســرعنوان هــای موضوعــی مــش انتخــاب شــدند. داده هــا پــس از گــردآوری و ورود بــه 

رایانــه توســط نــرم افــزارSPSSv.22   و آمــار توصیفــی تجزیــه و تحلیــل شــدند.

یافتــه هــا: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه موتورهــای کاوش Yandex ،Bing و Askjeeves بــه ترتیــب بیشــترین میــزان دقــت را دارا بودنــد و بــه عنــوان موتورهــای 

 Gigablast بیشــترین میــزان ریــزش کاذب و بازیافــت را دارا بــود. بــه جــز موتــور جســتجوی ،Bing کاوش برتــر شــناخته شــدند. ضمنــًا مشــخص شــد کــه موتــور جســتجوی

بقیــه موتورهــای جســتجو دقتــی باالتــر از 60%  داشــتند و Bing و DuckDuckgo بیشــترین میــزان همپوشــانی ســنتی را در بیــن موتورهــای جســتجوی منتخــب دارا بودنــد. 

نتیجــه گیــری: بــا اســتناد بــه ایــن مطالعــه مــی تــوان ایــن گونــه نتیجــه گیــری کــرد کــه اکثــر موتورهــای کاوش مــورد بررســی از میــزان دقــت و بازیافــت باالیــی برخــوردار 

بودنــد لــذا مــی تــوان بــه نتایــج بازیابــی شــده توســط آنهــا اعتمــاد کــرد

کلیدواژه ها: ذخیره سازی و بازیابی اطالعات، موتور جستجو
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ــول  ــار تح ــات دچ ــال اطالع ــد انتق ــی وب رون ــبکه جهان ــداع ش ــا اب ب

ــع و  ــد، توزی ــیاری در تولی ــرات بس ــع آن تغیی ــه تب ــد و ب ــی ش اساس

ــوم  ــا پیشــرفت عل ــد. ب ــران بوجــود آم مصــرف اطالعــات در بیــن کارب

در حــوزه هــای مختلــف از جملــه فنــاوری هــای اطالعاتــی و ارتباطــی، 

طراحــی شــبکه و ســایت هــای تحــت وب اینترنــت، مهمتریــن راه بــه 

ــف، تشــخیص داده  ــای مختل ــکار و باوره ــد، اف ــتن عقای ــتراك گذاش اش

ــود  ــکل کمب ــه مش ــته ک ــالف گذش ــر خ ــات ب ــر اطالع ــد. در عص ش

ــی بیــش  ــه، بازیاب اطالعــات وجــود داشــت، مشــکالت دیگــری از جمل

ــه عنــوان ســریع تریــن رســانه  از حــد اطالعــات وجــود دارد)1(. وب ب

ــن  ــق آخری ــا تلفی ــوژی ب ــن تکنول ــد اســت. ای ــال رش ــات در ح ارتباط

ــه از  ــازد ک ــی س ــادر م ــا را ق ــی،  م ــازی الکترونیک ــره س ــایل ذخی وس

حجــم عظیــم اطالعــات موجــود در جامعــه آگاهــی داشــته باشــیم. روز 

ــرای  ــران ب ــردد و کارب ــی گ ــزوده م ــا اف ــایت ه ــداد س ــه تع ــه روز ب ب

ــی  ــای مختلف ــه ابزاره ــود ب ــاز خ ــورد نی ــات م ــه اطالع ــی ب دسترس

ــی مــدارك نامرتبــط  دسترســی پیــدا مــی کننــد. در ایــن میــان، بازیاب

و کــم ارتبــاط بــا موضــوع مــورد نظــر، از مشــکالت شــایع جســتجو در 

ــه اطالعــات  ــرای دســتیابی ب ــه همیــن دلیــل ب اینترنــت مــی باشــد. ب

مناســب و مرتبــط مــی تــوان از ابزارهــای جســتجوی اینترنــت اســتفاده 

ــل  ــی قاب ــای اطالعات ــت، پایگاهه ــتجوی اینترن ــای جس ــر د. ابزاره ک

ــتفاده از  ــا اس ــتند و ب ــا Browsable هس ــتجو Searchable ی جس

ــت دســت  ــات موجــود در اینترن ــه بخشــی از اطالع ــوان ب ــی ت ــا م آنه

یافــت. ایــن ابزارهــا بــه دو شــیوه جســتجوی "کلیــدواژه" و یــا "مــرور 

و انتخــاب" پیوندهــای فرامتنــی، کاربــران را بــه ســوی اطالعــات مــورد 

ــیم  ــن تقس ــام تری ــای کاوش در ع ــد. ابزاره ــی کنن ــت م ــر هدای نظ

ــتجو،  ــای جس ــتجو، ابرموتوره ــای جس ــته موتوره ــه دس ــه س ــدی ب بن

ــران جهــت  ــی شــوند. بیشــتر کارب ــی تقســیم م ــای موضوع و راهنماه

یافتــن اطالعــات مــورد نیــاز خــود از دو ابــزار اول اســتفاده        مــی 

کننــد)2(. شــناخت و درک خصوصیــات و میــزان کارایــی و دقــت 

انــواع موتورهــای جســتجو در تامیــن نیازهــای اطالعاتــی متقاضیــان، از 

اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. ایــن امــر کتابــداران و متخصصــان 

ــه  ــن ک ــرای ای ــت. ب ــته اس ــی واداش ــک ارزیاب ــه ی ــانی را ب ــالع رس اط

کاربــران بتواننــد در کمتریــن زمــان اطالعــات مــورد نیــاز و مناســب را 

بــه دســت بیاورنــد، بایــد موتورهــای جســتجوی مختلــف را بشناســند و 

موتــور جســتجوی مناســب بــا نیــاز خــود را انتخــاب کننــد)3( موتورهــا 

و ابرموتورهــای جســتجوی کنونــی، از توانایــی باالیــی برخوردار هســتند 

ــق  ــود را از طری ــات خ ــبکه، اطالع ــران ش ــه 85% کارب ــه ای ک ــه گون ب

ابزارهــای جســتجو بــه دســت مــی آورنــد)4(. لیکــن ایــن ابزارهــا چنــان 

متفــاوت هســتند کــه انتخــاب ابــزار مناســب یــک الــزام محســوب مــی 

ــای  ــه حاضــر مقایســه موتوره ــدف از مطالع ــه ه ــن مقدم ــا ای ــود. ب ش

کاوش منتخــب در بازیابــی اطالعــات بیماریهــای شــکاف کام و لــب در 

ــی باشــد.  ــالهای 2015-2013 م ــه س فاصل

مقدمه

روش بررسی
در ایــن مطالعــه کــه بــه روش توصیفــی در زمینــه بیماریهــای شــکاف 

 www.search� ــا اســتفاده از ســای ــب انجــام شــد، ابتــدا ب تکام و ل

 enginewatch فهرســتی از پراســتفاده تریــن موتورهــای کاوش 

تهیــه گردیــد ســپس از میــان آنهــا هشــت موتــور کاوش بــرای بررســی 

ــد از: ــارت بودن ــد. موتورهــای کاوش منتخــب عب انتخــاب گردی

Google

Askjeeves

Bing

Yandex

DuckDuckgo

Entireweb

Gigablast

Blekko

ــی  ــی از متخصصــان جراح ــا برخ ــس از مشــورت ب ــد، پ ــه بع در مرحل

فــک و صــورت دانشــکده دندانپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــوزه  ــکالت در ح ــن مش ــایع تری ــه از ش ــد واژه ک ــت کلی ــران، هف ته

ایــن ناهنجــاری مــادرزادی بودنــد براســاس ســرعنوان هــای موضوعــی 

ــد از:  ــارت بودن ــا عب ــدواژه ه ــدند. کلی ــاب ش ــکی )Mesh( انتخ پزش

Cleft lip

Cleft palate

Maxillofacial abnormalities

Jaw abnormalities

Mouth abnormalities

Lip diseases

Stomatognathic system abnormalities

ــک در موتورهــای  ــک ت ــه صــورت ت ــدواژه هــای مذکــور ب ســپس کلی

کاوش منتخــب جســتجو گردیدنــد تــا میــزان نتایــج هرکــدام در 

ــج،  ــاد نتای ــی زی ــه دلیــل بازیاب هرکلیــدواژه مشــخص گــردد. ســپس ب

ســی نتیجــه اول جســتجوی هــر کلیــدواژه در هــر موتــور کاوش 

ــر  ــتجوی ه ــه اول جس ــی نتیج ــد س ــه بع ــد. در مرحل ــتخراج گردی اس

کلیــدواژه در موتورهــای جســتجوی مختلــف بــه صــورت دو بــه 

ــای کاوش  ــان موتوره ــانی می ــزان همپوش ــا می ــد، ت ــه گردی دو مقایس

http://www.searchengine
http://www.searchengine
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مختلــف در هــر کلیــدواژه بــه دســت آیــد. پــس از پایــان ایــن مرحلــه 

ــرای تعییــن همپوشــانی میــان  نوبــت مقایســه نتایــج کلــی موتورهــا ب

ــی  ــاالت بازیاب ــام مق ــانی ســنتی تم ــن همپوش ــت تعیی ــود. جه ــا ب آنه

ــی شــده توســط  ــا مقــاالت بازیاب ــور جســتجو ب شــده توســط هــر موت

ــن  ــد تعیی ــه بع ــدند. مرحل ــه ش ــر مقایس ــتجوی دیگ ــای جس موتوره

موتورهــای کاوش برتــر از بیــن موتورهــای کاوش منتخــب جهــت 

ــج  ــود. ســرانجام نتای ــب ب ــاالت بیماریهــای شــکاف کام و ل ــی مق بازیاب

همپوشــانی میــان موتورهــای کاوش کــه دارای بیشــترین دفعــات 

ــا  ــی و ب ــار توصیف ــا روش آم ــا ب ــز داده ه ــس از آنالی ــد پ ــی بودن بازیاب

اســتفاده از نــرم افــزار Spssv.22 تعییــن گردیــد و نتایــج آن در قالــب 

ــد. ــه ش ــی ارائ ــد فراوان ــی و درص ــع فراوان ــداول توزی ج

یافته ها
ــای  ــه در موتوره ــای هفتگان ــدواژه ه ــج حاصــل از جســتجوی کلی نتای

کاوش حاکــی از آن بــود کــه در میــان موتورهــای کاوش مــورد بررســی، 

ــی  ــزان بازیاب ــترین می ــه بیش ــا 202 نتیج ــتجوی Bing ب ــور جس موت

ــور کاوش  ــود و موت ــب دارا ب ــتجوی منتخ ــای جس ــن موتوره را در بی

ــود. ــت نکــرده ب ــا را یاف ــدواژه ه Gigablast هیچکــدام از کلی

 ،Cleft lip در بررســی نتایــج مذکــور مشــخص شــد کــه در کلیــدواژه

ــی را  ــزان بازیاب ــترین می ــه بیش ــا 54 نتیج ــور کاوش Google ب موت

ــود. در مــورد کلیــدواژه  در بیــن موتورهــای جســتجوی منتخــب دارا ب

Cleft palate، موتــور جســتجوی Google بــا 59 نتیجــه بیشــترین 
میــزان بازیابــی را در زمینــه ایــن کلیــدواژه در مقایســه بــا موتورهــای 

Jaw abnor�  جســتجوی منتخــب دیگــر دارا بــود. در مــورد کلیــدواژه

ــزان  ــا 63 نتیجــه بیشــترین می ــور جســتجوی Bing ب malities موت
نتیجــه را در بیــن موتورهــای جســتجوی منتخــب دیگــر دارا بــود و در 

En� ــتجوی ــور جس Mouth abnormalities موت ــدواژه ــورد کلی  م

tireweb بــا 29 نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی را داشــت. در مــورد 
جســتجوی  موتــور   Maxillofacial abnormalities کلیــدواژه 

Yandex بــا 43 نتیجــه بیشــترین میــزان بازیابــی را در بیــن موتورهای 
جســتجوی دیگــر دارا بــود. در مــورد کلیــدواژه Lip Diseases موتــور 

ــی را دارا  ــزان بازیاب ــا 11 نتیجــه بیشــترین می جســتجوی Google ب

Stomatognathic system abnor�  بــود و در مــورد کلیــدواژه

ــزان  ــا 46 نتیجــه بیشــترین می ــور جســتجوی Bing ب malities موت
بازیابــی را در بیــن موتورهــای جســتجوی منتخــب دارا بــود.  

ــه جــدول شــماره 2 در زمینــه کلیــدواژه Cleft lip، ســه  ــا توجــه ب ب

موتــور جســتجوی Blekko ،Bing و  Yandex دقت 100% داشــتند. 

 ،Blekko ســه موتــور جســتجوی Cleft palate در زمینــه کلیــدواژه

Askjeeves و Yandex دقــت 100% داشــتند و در زمینــه کلیــدواژه 

Jaw abnormalities موتــور جســتجوی Blekko بــا میــزان دقــت 
100% و موتــور جســتجوی Entireweb بــا 91.6۷% بیشــترین میــزان 

 abnormalities Mouth ــدواژه ــه کلی ــد. در زمین ــت را دارا بودن دق

موتــور جســتجوی Duck Duck go بــا 95.45% و موتــو رجســتجوی 

Yandex بــا 92.59% بیشــترین میــزان دقــت را دارا بودنــد. در مــورد 
En� موتــور جســتجوی Maxillofacial abnormalities  کلیــدواژه

tireweb بــا 88.24%  و موتور جســتجوی Bing با ۷8.5۷% بیشــترین 
میــزان دقــت را دارا بودنــد. در مــورد کلیــدواژهDiseases  Lip موتــور 

ــا 100% دقــت بیشــترین میــزان  جســتجوی Bing و  Askjeeves ب

Stomatognathic sys�  دقــت را دارا بودنــد و در زمینــه کلیــدواژه  

 Duck بــا 93.48% و Bing موتــور جســتجوی tem abnormalities
Duck go بــا 69.۷0% بیشــترین میــزان دقــت را دارا بــود. 

موتــور جســتجوی Bing بــا بازیابــی 55 مقالــه غیــر مرتبــط بیشــترین 

ــه غیرمرتبــط را در بیــن موتورهــای کاوش منتخــب دیگــر  تعــداد مقال

دارا بــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه موتــور جســتجوی گیگابالســت موفــق 

بــه یافتــن هیــچ کلیــدواژه ای نشــده بــود. 

ــا  ــتجوی Entireweb ب ــور جس ــدواژه Cleft lip موت ــورد کلی در م

ــط را  ــه غیرمرتب ــی مقال ــزان بازیاب ــترین می ــط بیش ــه غیرمرتب 9 مقال

ــه  ــود. در زمین ــب دارا ب ــتجوی منتخ ــای جس ــر موتوره ــن دیگ در بی

کلیــدواژه Cleft palate، موتــور جســتجوی Entireweb بــا 8 مقالــه 

غیرمرتبــط و در مــورد کلیــدواژه Jaw abnormalities ، موتــور 

ــدواژه  ــه کلی ــط و در زمین ــه غیرمرتب ــا 40 مقال ــتجوی Bing ب جس

Mouth abnormalities، موتــور جســتجوی Bing ،Google و 
Maxil� ــدواژه ــورد کلی ــط و در م ــه غیرمرتب ــا 4 مقال Entireweb ب

ــا بازیابــی  lofacial abnormalities موتــور جســتجوی Yandex ب
ــور  ــدواژه Lip Diseases، موت ــورد کلی ــط و در م ــه غیرمرتب 2۷ مقال

جســتجوی Google و Entireweb بــا 4 مقالــه غیرمرتبــط و در 

 Stomatognathic system abnormalities کلیــدواژه  مــورد 

ــور  ــط و موت ــه غیرمرتب ــا 22 نتیج ــتجوی Askjeeves ب ــور جس موت

ــه غیرمرتبــط بیشــترین میــزان  ــا 19 مقال جســتجوی Entireweb  ب

ــد. ــط را دارا بودن ــاالت غیرمرتب ــی مق بازیاب
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بحث
بــا جســتجوی هفــت کلیــدواژه در موتورهــای کاوش منتخــب، مشــخص 

گردیــد کــه بیشــترین میــزان بازیافــت بــه ترتیــب بــه موتورهــای کاوش 

ــج  ــه در پن ــت در حالیک ــق داش Google ،Bing و Entireweb تعل
موتــور جســتجوی دیگــر میــزان بازیابــی کل کمتــر از ایــن مقــدار بــود. 

در همیــن ارتبــاط بیشــترین میــزان دقــت مربــوط بــه موتورهــای کاوش 

Yandex ،Bing و Askjeeves  بــود و بــه جــز گیگابالســت کــه در 
ــای جســتجو  ــه موتوره ــود، بقی ــق ب ــا ناموف ــدواژه ه ــه کلی ــن کلی یافت

دقتــی باالتــر از 60% داشــتند. در رابطــه بــا ریــزش کاذب ســه موتــور 

جســتجوی Entireweb ،Bing و Yandex بیشــترین میــزان ریــزش 

کاذب را دارا بودنــد و در زمینــه همپوشــانی دو موتــور جســتجوی 

Bing و Duck Duck go بیشــترین میزان همپوشــانی ســنتی را دارا 
بودنــد. دو موتــور جســتجوی Google و Yandex هیــچ همپوشــانی 

نداشــتند. 

ــزان  ــه بررســی می ــری کــه ب ــد پژوهــش اکب در مطالعــات مشــابه مانن

همپوشــانی موتورهــا و ابرموتورهــای کاوش منتخــب در حــوزه موضوعی 

فیزیوتراپــی پرداختــه بــود پژوهشــگر در ایــن مطالعــه بــه ایــن نتیجــه 

Goo� و Altavista ،All the Web ــای کاوش ــه موتوره ــید ک  رس

gle بــه ترتیــب بیشــترین میــزان بازیابــی را دارا بودنــد. نتایــج مطالعــه 
حاضــر بــا نتایــج ایــن پژوهــش همخوانــی نداشــت)1(.

محمداســماعیل بــه بررســی مقایســه ای موتورهــا و ابرموتورهــای کاوش 

ــگر در  ــت. پژوهش ــی پرداخ ــوزه داروشناس ــات در ح ــی اطالع در بازیاب

 Yahoo ایــن مطالعــه ایــن گونــه نتیجــه گیری کــرد کــه موتــور کاوش

بیشــترین مــدارک داروشناســی )34%( را بازیابــی کــرده اســت و رتبــه 

نخســت را بــه خــود اختصــاص داده اســت وی همچنیــن نتیجــه گیــری 

ــا 62% مانعیــت و 21% جامعیــت بیشــترین میــزان  کــرد کــه AOL ب

مــدارک مرتبــط را در حــوزه داروشناســی بازیابــی کــرده اســت)۵(.

اســفندیاری مقــدم بــه بررســی همپوشــانی نتایــج بازیابــی شــده 

ــدواژه هــای تخصصــی پزشــکی در موتورهــای کاوش عمومــی وب  کلی

ــه نتیجــه گیــری کــرد  پرداخــت. پژوهشــگر در ایــن مطالعــه ایــن گون

کــه موتــور کاوش Yahoo دارای بیشــترین نتیجــه ای بــود کــه تنهــا 

در خــود آن بازیابــی شــده بــود. نتایــج پژوهــش حاضــر بــا نتایــج ایــن 

ــت) ۶(. ــی نداش ــش همخوان پژوه

ــای  ــی موتوره ــزان کارای ــی می ــه بررس ــابه ب ــی مش ــی در پژوهش بابای

کاوش تخصصــی پزشــکی در بازیابــی اطالعــات مربــوط بــه بیماریهــای 

ــور کاوش تخصصــی  ــج موت ــه پن ــه مطالع ــی کــه در آن ب ــان و مامای زن

ــن  ــه ای ــن مطالع ــگر در ای ــام داد. پژوهش ــود انج ــه ب ــکی پرداخت پزش

گونــه نتیجــه گیــری کــرد کــه از نظــر بازیافــت میــان موتورهــای کاوش 

ــور  ــه ط ــوع ب ــدارد و در مجم ــود ن ــی داری وج ــاوت معن ــکی تف پزش

میانگیــن بیــش از نیمــی )۷5%( از نتایــج بازیابــی شــده از موتورهــای 

ــتند و  ــط هس ــی مرتب ــورد بررس ــوزه م ــش در ح ــن پژوه کاوش در ای

ــن  ــتری در یافت ــی بیش ــتجوی medica Search توانای ــور جس موت

مــدارک مرتبــط تــر و دقیــق تــر دارد. نتایــج پژوهــش حاضــر بــا نتایــج 

ــی داشــت)۳(. ــن پژوهــش همخوان ای

صمــدزاده بــه مقایســه چهار موتــور جســتجو در زمینه اعتیاد)پیشــگیری 

و درمــان( پرداخــت. پژوهشــگر در ایــن مطالعــه ایــن گونــه       نتیجــه 

 Googlescholar ،Pubmed ــور جســتجوی ــه  موت ــرد ک ــری ک گی

ــد و  ــن بودن ــت بهتری ــت و اهمی ــت و دق و ScienceDirect در بازیاف
موتورهــای جســتجو عملکــرد متفاوتی دارنــد PValue کمتــر از 0.004 

ــده  ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــرای اهمی ــر از 0.02 ب ــت و کمت ــرای دق ب

بودکــه تفــاوت مهمــی را بیــن موتورهــای جســتجو نشــان مــی دهــد. 

نتایــج پژوهــش حاضــر بــا نتایــج ایــن پژوهــش همخوانــی نداشــت )۷(. 

شــافی و رادر بــه بررســی میــزان دقــت و بازیافــت پنج موتور جســتجوی 

ــد.  ــوژی پرداختن ــه بیوتکنول ــوط ب ــدارک مرب ــی م ــب در بازیاب منتخ

Sci� شپژوهشــگران ایــن گونــه نتیجــه گیــری کردنــد کــه موتــور کاو

 Google ــرد را دارد و ــن عملک ــدارک علمــی بهتری ــی م rus در بازیاب
بهتریــن جانشــین بــرای بازیابــی مــدارک علمــی وب بنیــاد مــی باشــد 

ــش  ــت افزای ــر مانعی ــوس دارد و اگ ــه معک ــت رابط ــت و مانعی و جامعی

یابــد جامعیــت کاهــش مــی یابــد و بالعکــس. نتایــج پژوهــش حاضــر بــا 

نتایــج ایــن پژوهــش همخوانــی نداشــت)۸(. 

ســنجیب در پژوهشــی بــه ارزیابــی و مقایســه پنــج موتــور جســتجویی 

ــت.  ــدند پرداخ ــی ش ــتفاده م ــع وب اس ــی مناب ــتر در بازیاب ــه بیش ک

Goo�  پژوهشــگر در ایــن مطالعــه ایــن گونــه نتیجــه گیــری کــرد کــه

ــا  gle باالتریــن میــزان کارآیــی را در بازیابــی منابــع وب در مقایســه ب
ــرار  ــه دوم ق ــت. Yahoo در رتب ــر داش ــتجوی دیگ ــور جس ــار موت چه

ــاد  ــن دو زی ــا ای ــور جســتجوی دیگــر در مقایســه ب داشــت و ســه موت

رضایــت بخــش نبودنــد. نتایــج پژوهــش حاضــر بــا نتایــج ایــن پژوهــش 

ــی نداشــت)۹(. همخوان

لوپــز در پژوهشــی بــه ارزیابــی مقایســه ای موتورهای جســتجوی وب در 

بازیابــی اطالعــات بهداشــتی پرداخــت. پژوهشــگر در ایــن مطالعــه ایــن 

گونــه نتیجــه گیــری کــرد کــه موتورهــای جســتجوی عمومــی در دقــت 

از موتورهــای جســتجوی تخصصــی پیشــی گرفتنــد و گــوگل بهتریــن 

عملکــرد را در مقایســه بــا موتورهــای جســتجوی دیگــر داشــت. نتایــج 

مطالعــه حاضــر بــا نتایــج ایــن پژوهــش همخوانــی نداشــت)۱۰(.

ــتجوی  ــای جس ــه موتوره ــن ک ــی ای ــه بررس ــی ب ــک در پژوهش ایلی

ــات  ــتجوی اطالع ــی در جس ــتجوی عموم ــای جس ــکی از موتوره پزش

کاربــر در مــورد کمبــود آنــدروژن بهتــر نبودنــد در نــه موتور جســتجوی 

ــد، انجــام  ــای آن پزشــکی بودن ــج ت ــی و پن ــای آن عموم ــار ت ــه چه ک

ــه  ــرد ک ــری ک ــه نتیجــه گی ــن گون ــه ای ــن مطالع داد. پژوهشــگر در ای
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ــه  ــط ب ــایت مرتب ــده 4۷% س ــتجو ش ــایت جس ــر 492۷ وب س از ه

ــط  ــای مرتب ــایت ه ــکی و 10% س ــتجوی پزش ــای جس ــیله موتوره وس

ــدند در کل  ــن ش ــی تعیی ــتجوی تخصص ــای جس ــیله موتوره ــه وس ب

ــدروژن در  ــود آن ــه کمب ــده در زمین ــت آم ــه دس ــات ب ــت اطالع کیفی

مــردان ضعیــف بــود و کیفیــت اطالعــات در موتورهــای کاوش پزشــکی 

تفــاوت قابــل مالحظــه ای بــا موتورهــای جســتجوی عمومــی نداشــت 

ــای  ــات ADAM از موتوره ــن اطالع ــه یافت ــا در زمین ــن موتوره و ای

ــج  ــا نتای ــج پژوهــش حاضــر ب ــد. نتای ــر نبودن ــی بهت جســتجوی عموم

ــت)1(.  ــی نداش ــش همخوان ــن پژوه ای

نتیجه گیری
ــتیابی  ــه دس ــی ک ــای اطالعات ــات پایگاهه ــت ناثب ــه وضعی ــه ب ــا توج ب

بــه آنهــا مســتلزم صــرف هزینــه بســیار اســت، از آنجاییکــه موتورهــای 

ــرار  ــوم ق ــار عم ــگان در اختی ــورت رای ــه ص ــی ب ــب، همگ کاوش منتخ

داشــتند و از میــزان دقــت و بازیافــت باالیــی برخــوردار بودنــد و قــادر 

بودنــد نیــاز کاربــران را بــرآورده ســازند، مــی تواننــد جایگزیــن اســتفاده 

ــر شــوند.  از پایگاههــای داده هزینــه ب

از آنجاییکــه تعــدادی از موتورهــای کاوش از میــزان همپوشــانی ســنتی 

ــه منظــور کاهــش زمــان  ــه همیــن دلیــل ب ــد ب باالیــی برخــوردار بودن

ــای  ــن موتوه ــوان جســتجو را در یکــی از ای ــی ت ــات، م ــی اطالع بازیاب

کاوش انجــام داد و در وقــت و هزینــه صرفــه جویــی کــرد. 

منابع
1. Akbari Alireza. Comparative study on selected 
search engines and meta search engines in retrieving 
physiotherapy information from the world wide web 
and determining overlap between them. Public health 
management. 2008;4 (1):2�11. [Persian]
2. Mohammad Esmaeil Sedigheh. Clinical infor�
mation research based on web:Endocrine diseases. 
Health and treatment management. 2012;4(3,4). [Per�
sian]
3. Babaei E. Comparative study on efficiency of med�
ical specialized search engines in retrieving informa�
tion related to gynecology and obstetrics. Health in�
formation management. 2013;10(2):1�9. [Persian]
4. Moogheli Alireza, Alijani Rahim. Scientific and 
research information search in web. Tehran: chapar; 
2009:176�185. [Persian]
5. Mohammad Esmaeil Sedigheh. Compairing search 
engines and meta search engines in pharmaceutics in�

formation retrieval. Healt  information management. 
2008;5(2):121�129. [Persian]
6. Isfandyari Moghaddam Alireza. The overlap rate of 
searching medical keywords in general search engines. 
Health information management. 2012;9(2):203�204. 
[Persian]
7. Samadzadeh Gh.Comparison of Four Search En�
gines and their efficacy With Emphasis on Literature 
Research in Addiction (Prevention and Treatment).
International Journal ofHigh Risk Behaviors and Ad�
diction. 2013; 1(4): 166�171. 
8. Shafi M,RatherRA. Precision and recall of five 
search engines for retrieval of scholarly information 
in thefield of biotechnology.Webology. 2005; 2(2). 
9. Sanjib K.Performance evaluation and comparison 
of the five most used search engines in retrieving web 
resources.online information review. 2010;34(5):757�
771. 
10. Lopes Carla Teixeira.Comparative evaluation of 
web search engines in health information retrieval.
Online in review. 2011;35(6):869�892. 
11. Illic D. Specialized medical search engines are 
no better than general search engines in sourcing 
consumer information about androgen deficiency. 
2003;18(3):557�561.



13صفحـــــــــــــه

فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی 
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

15-8دوره 18، شامره 61، زمستان 1394

nnj.mums.ac.ir nnj.mums.ac.ir

جدول 1- بررسی میزان بازیابی نتایج در موتورهای کاوش مذکور با کلیدواژه های منتخب

     کلید واژه

موتورجستجو

 Cleft
lip

 Cleft
palate

Jaw abnormal-
ities

Mouth abnor-
malities

 Maxillofacial
abnormalities

 Lip
disease

 Stomatognathic
system abnor-

 malities

جمع 
کل

Google54598151411181۷9

Bing926632628446202

Blekko112403213

Askjeeves25111۷۷11635112

Entireweb242524291۷۷28154

Yandex34242۷43819128

Gigablast00000000

Duck Duck go1424۷2226533131

جدول2- تعیین دقت مقاالت مربوط به بیماری مورد نظر به تفکیك کلید واژهها در هر یك ازموتورهای جستجو

       کلید واژه

موتورجستجو

 Cleft
lip

 Cleft
palate

Jaw abnor-
malities

Mouth abnor-
malities

 Maxillofacial
abnormalities

 Lip
disease

 Stomatognathic
system abnor-

malities
میانگین

Google8۷91.538۷.50۷3.3342.8663.6461.11۷2.43

Bing10092.3136.5184.62۷8.5۷10093.4883.64
Blekko10010010050066.6۷5066.6۷

Askjeeves84100۷0.595۷.1463.641003۷.14۷3.21
Entireweb636891.6۷86.2188.2442.8632.146۷.3۷
Yandex10010062.5092.593۷.2162.5068.42۷4.۷4

Gigablast00000000

Duck Duck go93۷542.8695.4553.858069.۷0۷2.81
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جدول3- توزیع فراوانی مقاالت غیرمرتبط مربوط به بیماری مورد نظر به تفکیك کلید واژهها در هر یك ازموتورهای جستجو

     کلید واژه

موتورجستجو

 Cleft
lip

 Cleft
palate

Jaw abnor-
malities

Mouth abnor-
malities

 Maxillofacial
abnormalities

 Lip
disease

 Stomatognathic
system abnor-

malities
جمع کل

Google۷51484۷36

Bing0240460355

Blekko00020114

Askjeeves4053402238

Entireweb9824241948

Yandex00922۷364۷

Gigablast00000000

 Duck Duck
go

16411211035

جدول4- همپوشانی سنتی مقاالت بازیابی شده مربوط به بیماری مورد نظر به تفکیك در هر یك از موتورها 

      موتورجستجو

موتور

جستجو

GoogleBingAskjeevesEntirewebYandex
 Duck Duck

go

Google-%2.83%2.84%0/40%2.90
Bing%2.83-%2.31%13.96%12.31%25.90

Askjeeves%2.84%2.31-%1.12%0.64%4.93
Entireweb%0.4%13.96%1.12-0%21.23
Yandex0%12.31%0.640-%18.۷9

Duck Duck go%2.90%25.90%4.93%21.23%18.۷9-

جدول5- تعیین موتورهای کاوش برتر از میان موتورهای کاوش منتخب در بازیابی مقاالت مربوط به بیماری مورد نظر 

موتور 
جستجو

GoogleBingBlekkoAskjeevesEntirewebYandexGigablast
 Duck

Duck go
۷2.4383.646۷.66۷3.216۷.3۷۷4.۷40۷2.81دقت
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Abstract

Introduction: The rapid and extensive development of information and communication technologies has led to difficul�
ties .One of them is too much information retrieval ,so we need to select between search engines .The aim of this study 
was to compare selected Search Engines in retrieving information cleft lip and palate diseases 

Materials and Methods: The current study is an applied research and was carried out using descriptive method. Eight 
search engines introduced as the most frequently used ones, were the statistical population. Then seven key words of 
cleft lip and palate diseases were chosen from (Mesh). After data collection, obtained data entered computer and SPSS 
V.22 and then were analyzed by descriptive method.

Results: Results showed that Bing, Yandex and Askjeeves had the highest Precision and they recognized as superior 
search engines. Bing search engine had the highest false drops and retrieval. Except Gigablast search engine rest of the 
search engines had the precision above 60%. Bing and Duck Duck search engines had the highest overlap from selected 
search engines.   

Conclusion: Based on these findings ,it can be concluded that the majority of surveyed and selected search engines had 
the high retrieval and precision. 

Key words: Search engine, Information storage & retrieval 
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