جستجو اطالعات فارسي از اينترنت

خط فاسعی داسای هؾکالت هختلفی اعت کَ دس خغتدْ ّ تاصیاتی اطالػات ،هغائل ّ هؾکالت
فشاّاًی سا فشاسّی کاتشاى ایٌتشًت لشاس هیدُذ .تَ خقْؿ تا سؽذ عشیغ اًتؾاسات الکتشًّیکی تش سّی
ّب دس ؽکلُای هختلف پایگاٍُای اطالػاتیّ ،تالگ ّ… ُیچ لاػذٍ هؾخـ ّ ثاتتی تشای سعنالخط
فاسعی ّخْد ًذاسد ّ ایي هغألَ تاػث ؽذٍ تا خغتدْگشاى هطالة فاسعی تا هؾکالت فشاّاًی سّتشّ
ؽًْذ.
ایٌتشًت تَ ػٌْاى یک هسول اطالػاتی ػظین ،هٌاتغ اطالػاتی سا دس همیاعی ّعیغ دس دعتشط
هخاطثاى تالمٍْ لشاس دادٍ اعت .عِْلت دعتشعی تَ هٌاتغ اطالػاتی اػن اص هتي ّ عایش سعاًَُا
ػوذٍتشیي هضیت ایٌتشًت هسغْب هیؽْد.
ایي تْاًایی کَ ُش کظ ًاؽش آثاس خْد تاؽذ ػْالة ًاخْاعتَای سا ًیض دس پی خْاُذ داؽت ّ
آؽکاستشیي هؼضل ،آى اعت کَ اًثُْی اص هٌاتغ تغیاس هتٌْع ّ غیشلاتل هذیشیت سا فشاُن هیآّسد.
افضایؼ عشیغ هٌاتغ ایٌتشًتی ًیاصهٌذ یک عاصهاىدُی هفیذ ّ هؤثش اعتُ .شچٌذ دس زال زاضش
ساٌُوایُایی تشای هٌاتغ ایٌتشًتی تِیَ ؽذٍ اعت کَ تشاعاط فایلُای هملْب عاختَ ؽذٍِ تْعط
هْتْسُای خغتدْ ّ تا اعتفادٍ اص لاتلیتُای هختلف ایي هْتْسُا اص خولَ؛ اعتفادٍ اص ػولگشُای
تْلی ،خغتدْی دلیك ػثاست ،هسذّد کشدى یک خغتدْ تَ تخؼ خافی اص سکْسد (هاًٌذ ػٌْاى،
آدسط) کْتاٍعاصی کلوات ،خغتدْی ًضدیکیاتی ّاژٍُا ،ایداد هسذّدیت صهاًی ّ هٌطمَای ّ صتاًی ّ
… .تَ خغتدْی اطالػات کوک هیکٌذ اها تایذ تاکیذ کشد کَ دس اهش تاصیاتی اطالػات اص ایٌتشًت تذّى
ًوایَعاصی ًظام یافتَ ًویتْاى اًتظاس تاصیاتی هفیذ ّ هؤثش سا داؽت.
ُشچٌذ تیؾتشیي اطالػات هْخْد تش سّی ایٌتشًت تَ صتاى اًگلیغی اعتّ ،لی زدن اطالػات تَ صتاى
فاسعی ًیض تا عشػت دس زال افضایؼ اعت ّ کاستشاى تَ دالیل هختلفی ػاللَ صیادی تَ اطالػات
فاسعی ًؾاى هیدٌُذ ّ اص آى خایی کَ صتاى غالة دس ایٌتشًت اًگلیغی اعت ،خغتدْ تَ صتاىُای
غیشاًگلیغی اص خولَ فاسعی ،هغایل ّ هؾکالت هختلفی سا خذای اص هؾکالت ػوْهی ایٌتشًت
داسد.
خط فاسعی داسای هؾکالت هختلفی اعت کَ دس خغتدْ ّ تاصیاتی اطالػات،
هغائل ّ هؾکالت فشاّاًی سا فشاسّی کاتشاى ایٌتشًت لشاس هیدُذ .تَ خقْؿ تا
سؽذ عشیغ اًتؾاسات الکتشًّیکی تش سّی ّب دس ؽکلُای هختلف پایگاٍُای
اطالػاتیّ ،تالگ ّ… ُیچ لاػذٍ هؾخـ ّ ثاتتی تشای سعنالخط فاسعی ّخْد
ًذاسد ّ ایي هغألَ تاػث ؽذٍ تا خغتدْگشاى هطالة فاسعی تا هؾکالت فشاّاًی
سّتشّ ؽًْذ.

ایٌتشًت تَ ػٌْاى یک هسول اطالػاتی ػظین ،هٌاتغ
اطالػاتی سا دس همیاعی ّعیغ دس دعتشط هخاطثاى تالمٍْ لشاس دادٍ اعت .عِْلت
دعتشعی تَ هٌاتغ اطالػاتی اػن اص هتي ّ عایش سعاًَُا ػوذٍتشیي هضیت
ایٌتشًت هسغْب هیؽْد .ایي تْاًایی کَ ُش کظ ًاؽش آثاس خْد تاؽذ ػْالة
ًاخْاعتَای سا ًیض دس پی خْاُذ داؽت ّ آؽکاستشیي هؼضل ،آى اعت کَ اًثُْی
اص هٌاتغ تغیاس هتٌْع ّ غیشلاتل هذیشیت سا فشاُن هیآّسد .افضایؼ عشیغ
هٌاتغ ایٌتشًتی ًیاصهٌذ یک عاصهاىدُی هفیذ ّ هؤثش اعتُ .شچٌذ دس زال زاضش
ساٌُوایُایی تشای هٌاتغ ایٌتشًتی تِیَ ؽذٍ اعت کَ تشاعاط فایلُای هملْب
عاختَ ؽذٍِ تْعط هْتْسُای خغتدْ ّ تا اعتفادٍ اص لاتلیتُای هختلف ایي
هْتْسُا اص خولَ؛ اعتفادٍ اص ػولگشُای تْلی ،خغتدْی دلیك ػثاست ،هسذّد
کشدى یک خغتدْ تَ تخؼ خافی اص سکْسد (هاًٌذ ػٌْاى ،آدسط) کْتاٍعاصی
کلوات ،خغتدْی ًضدیکیاتی ّاژٍُا ،ایداد هسذّدیت صهاًی ّ هٌطمَای ّ
صتاًی ّ … .تَ خغتدْی اطالػات کوک هیکٌذ اها تایذ تاکیذ کشد کَ دس اهش
تاصیاتی اطالػات اص ایٌتشًت تذّى ًوایَعاصی ًظام یافتَ ًویتْاى اًتظاس
تاصیاتی هفیذ ّ هؤثش سا داؽتُ .شچٌذ تیؾتشیي اطالػات هْخْد تش سّی ایٌتشًت
تَ صتاى اًگلیغی اعتّ ،لی زدن اطالػات تَ صتاى فاسعی ًیض تا عشػت دس زال
افضایؼ اعت ّ کاستشاى تَ دالیل هختلفی ػاللَ صیادی تَ اطالػات فاسعی ًؾاى
هیدٌُذ ّ اص آى خایی کَ صتاى غالة دس ایٌتشًت اًگلیغی اعت ،خغتدْ تَ
صتاىُای غیشاًگلیغی اص خولَ فاسعی ،هغایل ّ هؾکالت هختلفی سا خذای اص
هؾکالت ػوْهی ایٌتشًت داسد.
زدن اطالػات تَ صتاى فاسعی دس سّی
ایٌتشًت دس اؽکال هختلف آى تَ عشػت سؽذ کشدٍ اعت .دس زال زاضش تْعؼَ
ّتالگُای فاسعی ،عایتُای ػلوی ،تثلیغاتی ّ داًؾگاُی تَ صتاى فاسعی تاػث
ؽذٍ اعت کَ خایگاٍ صتاى فاسعی تا زذ صتاى اّل استثاطات ایٌتشًتی ًضد
ایشاًیاى ّ فاسعیصتاًاى دس عشاعش خِاى استما یاتذ .ؽایذ تتْاى گفت کَ
اّلیي هشخغ ّتالگًْیغی فاسعی تا اًتؾاس ساٌُوای عاخت ّتالگ فاسعی آغاص
ؽذٍ اعت .تذّى ؽک دّهیي هْج ًیض تا ؽشّع تَ کاس عایت پشؽیي تالگ کَ اهکاى
ساٍاًذاصی ّتالگ تشای کاستشاى فاسعی صتاى سا تا عِْلت تیؼتشی فشاُن
هیکٌذ آغاص ؽذٍ اعت .اها پیاهذ لاتل تْخَ دیگشی کَ سؽذ ّتالگًْیغی دس
ایشاى داؽتَ اعت پیذایؼ عایتُای ایٌتشًتی فاسعی صتاًی اعت کَ فازثاى
ّتالگُا ایداد کشدٍاًذ ّ ایي خْد هْج خذیذی اص گغتشػ کاستشد ایٌتشًت دس
خاهؼَ ایشاى تَ زغاب هیآیذ .اکٌْى سّی آّسدى تشخی اص سّصًاهًَگاساى،
پژُّؼگشاى ،داًؾدْیاى تَ ّب فاسعی ّ اعتفادٍ اص هٌاتغ خثشی ،ػلوی ّ ….
هْخة تمْیت ًمؼ سعاًَای ّب فاسعی ؽذٍ اعت.

پذیذٍ دیگشی کَ تاػث گغتشػ صتاى ّ خط فاسعی دس ایٌتشًت ؽذٍ اعت ،ایداد کتاتخاًَُای
دیدیتالی فاسعی دس ؽثکَ خِاًی اعت .تا ایي کَ اص ؽکلگیشی کتاتخاًَُای فاسعی دس
ؽثکَ خِاًی هذت صیادی ًویگزسد ،اها تا ایي زال تَ عشػت دس زال سؽذ ّ
گغتشػ اعت .ؽواسی اص ایي کتاتخاًَُا دس پایگاٍُای ایٌتشًتی ؽکل
گشفتَاًذ ّ تغیاسی ّتالگُایی ُغتٌذ کَ تشای ایي کاس ساٍاًذاصی
ؽذٍاًذ .اص ّیژگیُای ایي کتاتخاًَُا ایي اعت کَ ُیچ یک خٌثَ تداسی
ًذاسًذ .آًچَ دس تغیاسی اص کتاتخاًَُای هداصی فاسعی دس دعتشط اعت تٌِا
ؽاهل کتاب ًیغت ،تلکَ ًْؽتَُایی اػن اص داعتاى ،همالَ ،تک ًگاؽت ّ ….
ًیض دس هیاى هدوْػَُا دیذٍ هیؽْدُ .ن چٌیي آثاسی کَ ازتواالً ُیچ گاٍ
چاپ کاغزی ًذاسًذ ّ الثتَ ّخْد کتابُایی کَ هذتُاعت ًایاب ُغتٌذ ّ هدال
اًتؾاس دّتاسٍ ًیافتَاًذ ّ یا آثاسی کَ اهشّص تَ دالیلی تاصچاپ آىُا
همذّس ًیغت ،اص خارتَُای کتاتخاًَُای هداصیاًذ .پایگاٍ ایٌتشًتی
کتابُای سایگاى فاسعی ،پایگاٍ ایٌتشًتی تاًی تک ،کتاتخاًَ هداصی
داعتاىُای فاسعی ،آّای آصاد ،پایگاٍ ایٌتشًتی خْاتگشد ،کتاتخاًَ دّات،
پایگاٍ ایٌتشًتی عخيّ ،تالگ کتاتخاًَ ُشهظ ،پایگاٍ ایٌتشًتی گفتواى،
پایگاٍ تاسیخ ّ فشٌُگ ایشاى صهیي ،پایگاٍ هشکض خِاًی اطالعسعاًی آل
الثیت ،کتاتخاًَ پایگاٍ ایٌتشًتی زْصٍ ،پایگاٍ ایٌتشًتی اهام ػلی (ع)،
پایگاٍ ایٌتشًتی کتاتخاًَ دیدیتال ّ … .ؽواسی اص ایي کتاتخاًَُا ُغتٌذ.
کاستشاى تَ دالیل هختلفی اص لثیل «دعتشعی آعاى ّ اسصاى تَ زدن ػظین اطالػات ،ػذم
ًیاص اطالػات یافتَ ؽذٍ اص ایٌتشًت تَ تایپ هدذد ،دعتشعی عشیغ ّ اطالػات
خذیذ ،فشفَخْیی دس ّلت ّ ػذم تغلط اکثش کاستشاى تَ صتاى اًگلیغی کَ صتاى
غالة تش ایٌتشًت اعت» تَ دًثال اطالػات فاسعی اص ایٌتشًت ُغتٌذ .گغتشػ
صتاى ّ اًثُْی اص ًْؽتاسُا ایداب هیکٌذ کَ خط ضاتطَ داؽتَ تاؽذ ّ اص عْی
دیگش پیؾشفت فيآّسی ّ پیذایؼ ایٌتشًت خْاعتاس ضاتطَ ّ لاًًْوٌذی اعت.
اطالعسعاًی کَ خٌثَ تیيالولی پیذا کشدٍ اعت تذّى دعتْسِ خطی عاهاى یافتَ
ّ ًظامهٌذ هیغش ًیغت ّ دعتکن تش دؽْاسیُا هیآفشیٌذ .دس زال زاضش
ّتالگُای فاسعی همام دّم یا عْم سا دس خِاى داسا هیتاؽذ .تَ ًظش دکتش
آؽْسی ،اگش صتاى فاسعی تَ ُویي فْست تیدلت دس ایٌتشًت تَ کاس سّد دس عطر
صتاًی تشای تفٌي تالی خْاُذ هاًذ ّ کنتش زشفی خذی تَ ایي صتاى صدٍ خْاُذ
ؽذ .آیٌذٍ صتاى فاسعی دس ایٌتشًت تغتگی تَ ایي داسد کَ ًْیغٌذگاى فاسعی تا
چَ زذ کاس خْد سا خذی تگیشًذ ّ ایي صتاى سا تاصعاصی کٌٌذ کَ اص لساظ لذست
تیاى ّ دلت هفاُین ّ اعتْاسی عاختاس دعتْسی تَ صتاى اًگلیغی ًضدیک ؽْد.

ًثْد اعتاًذاسد ثاتت سعنالخط فاسعی هْخة ایي ؽذٍ اعت کَ تَ تؼذاد ففسات ّب
فاسعی عثک ّ عیاق ًگاسػ تَ کاس سفتَ تاؽذ ،لزا هیتْاى چٌیي اسصیاتی کشد
کَ اکثش ّبُای فاسعی دس تشخی خقْفیات هؾتشک هیتاؽٌذ اص خولَ ایي کَ
ًگاسػ تشخی اص آىُا صتاى غیشسعوی ّ هساّسٍای اعت ّ تَ خقْؿ دس هتْى ػلوی
اغلة ّاژٍُای تیگاًَ تَ دفؼات اعتفادٍ هیؽْد .سعنالخط هْسد اعتفادٍ ًیض
هتفاّت ّ علیمَای اعت ّ تشخی اص آىُا غلطُای تایپی ّ ًگاسؽی فشاّاًی
داسًذ ّ ایي خقْفیات ،اغلة تَ خِت هسذّدیتُای هسیط الکتشًّیکی ّ ػذم
تطاتك سعنالخط فاسعی تا آى هیتاؽذ کَ ًوایَعاصی ّ عپظ خغتدْ تَ ایي
صتاى سا تا دؽْاسیُایی سّ تَ سّ هیعاصد.
تا تْخَ تَ ایي ًکتَ کَ
اطالػات اسصؽوٌذ فشاّاًی دس ایٌتشًت ّخْد داسد ّ ایٌتشًت تا ؽتاتی فشاّاى
تَ یک هٌثغ اطالػاتی هوتاص تثذیل ؽذٍ اعت .هْتْسُای خغتدْ تَ ػٌْاى یکی اص
اعاعیتشیي دسّاصٍُای ّسّد تَ هٌاتغ ایٌتشًتی داسای ضؼفُایی ُغتٌذ کَ
هیتْاى تَ ایي هْاسد اؽاسٍ کشد:
 دس یک هدوْػَ اص یافتَُای تاصیاتی ؽذٍ هذخلُای تکشاسی فشاّاًی هالزظَ هیؽْد. ًتایح غیش لاتل پیؼتیٌی ُغتٌذ.ًتایح چَ تغا گوشاٍ کٌٌذٍ تاؽٌذ؛ هوکي اعت خغتدْیی دس یک هْتْس کاّػًتیدَای ًذاؽتَّ ،لی دس هْتْس دیگش داسای یافتَُای فشاّاى تاؽذ.
هْتْسُای کاّػ هستْیات پایگاٍُای اطالػاتی خْدؽاى سا ًؾاى ًویدٌُذ ّ اصهؼیاسُایی کَ تشای گٌداًذى یک هذسک دس فایلُایؾاى داسًذ زتی ؽشزی اسایَ
ًویکٌٌذ.
 هِاس ّاژگاًی ّخْد ًذاسد ّ لْاػذ ًمطَگزاسی ّ تضسگًْیغی ًیض اعتاًذاسد ًیغت.تذّى تشسعی ػولی ُش ػٌقش ،اغلة ًویتْاى هیضاى ستط ّ ساتطَُا سا تسلیل
کشد .یؼٌی اطالػات کافی دس هذخل ًوایَ ًیغت تا فشد تتْاًذ دعت تَ اًتخاب
تضًذ.
 ػذم تْاى هْتْسُای خغتدْ دس توایض هیاى هذاسکی کَ تْعط فشد الف ًْؽتَ ؽذٍ ّ هذاسکی کَدستاسٍ فشد الف ًْؽتَ ؽذٍ اعت.
هٌاتغ لاتل تْخِی دس ؽثکَ ّب ّخْد داسًذ کَ تْعط هْتْسُای خغتدْ ًوایًَویؽًْذ .تَ ایي تخؼ اص ّب افطالزاً ّب ًاهشیی هیگْیٌذّ« .ب ًاهشیی تخؼ
تضسگی اص ّب اعت کَ هْتْسُای خغتدْ آىُا سا ًویتْاًٌذ ًوایَ کٌٌذ ّ
ػثاستٌذ اص :عایتُای داسای سهض ػثْس ،فایلُای پی.دی.اف اص هتْى آسؽیْ
ؽذٍ ،اتضاسُای تؼاهلی ًظیش هاؽیي زغابُا ّ تشخی اص ّاژًٍاهَُا ّ

ُنچٌیي تؼضی اص پایگاٍُای اطالػاتی ،هٌاتغ هسافظت ؽذٍ اص طشیك اعن کاستش
ّ گزس ّاژٍ ،هٌاتغ ّ ففسات ّب تذّى پیًْذ ّ ففسات افضّى تش زذاکثش تؼذاد
ففسات لاتل هشّس».
خغتدْی اطالػات دس ایٌتشًت تَ دّ سّػ هیتْاًذفْست گیشد یکی اعتفادٍ اص خوالت صتاى هساّسٍای
اعت ّ دیگشی تکاسگیشیکلوات کلیذی .دس سّػ اعتفادٍ اص خوالت صتاى هساّسٍای کَ اغلة تَ کاستشاى
تاصٍکاس پیؾٌِاد هیؽْد .یکی اص ػیةُای تضسگ ایي سّػ تؼذاد ًتایح خغتدْی
صیادی اعت کَ تاصگشداًذٍ هیؽْد .تَ ُویي دلیل ایي سّػ تْعط کاستشاى
زشفَای ّ زتی تْعط ُوَ ،کنتش اعتفادٍ هیؽْد.
یکی اص کاساتشیي ّهمتذستشیي سّػُای خغتدْی اطالػات دس دًیای ّب اعتفادٍ اص ّاژٍُایی اعت
کَ افطالزاً کلوات کلیذی ًاهیذٍ هیؽًْذ .اغلة کاستشاى زشفَای ّ
خغتدْگشاى ّسصیذٍ دًیای ایٌتشًت هیتْاًٌذ تا طشذ تِتشیي کلوات کلیذی ّ
تکاس تغتي لْاًیي تشکیة آىُا تا ُن تشای ًیاصُای اطالػاتی خْد پاعخی دس
خْس تیاتٌذ .دس ایي سّػ تْفیَُای صیش تشای اًتخاب کلوات کلیذی ّ ًیض
خغتدْی دلیك ّ هفیذ پیؾٌِاد هیؽْد کَ تؾشذ ریل اعت:
 -۱زتیالومذّس عؼی ؽْد کلوات کلیذی اص هیاى افطالزات هٌسقش تَ فشد ّ اعاهی خاؿ اًتخاب
ؽْد.
 -۲زتیالومذّس اص آّسدى کلوات ػوْهی کَ ػٌاّیي تغیاسی سا دس صیش هدوْػَ خْد ؽاهل هیؽًْذ،
خذاً خْدداسی کٌیذ.
ُ – ۳ویؾَ اعن ؽخـ یا ًام ؽی یا ُش چیض دیگشی سا کَ هذ ًظش داسیذ تَطْس کاهل ّاسد کٌیذ.
 – ۴دلت کٌیذ کَ اگش هْتْس خغتدْ هیاى زشّف تضسگ ّ کْچک تفاّتی هیگزاسد ،ایي هغألَ سا دس طشذ
کلوات کلیذی خْد هذًظش داؽتَ تاؽیذ.
 – ۵دس ًظش داؽتَ تاؽیذ اگش ًتیدَ خغتدْ ففش تْد تَ ازتوال صیاد هیتْاًذ اص یک اؽتثاٍ تایپی
تاؽذ.
 – ۶اگش اهالی فسیر ّ کاهل کلوَای سا ًویداًیذ اص کاسکتش خاًؾیي کَ اغلة * ّ یا ؟ اعت اعتفادٍ
کٌیذ.
 –7اگش یک کلوَ کلیذی سا تشای طشذ دلیك ّ توام ّ کوال یک هْسد خغتدْ کفایت
ًویکٌذ ،اص تکٌیکُای خغتدْی ػثاستی ،اعتفادٍ اص اپشاتْسُای خثش تْلیي
( )AND, OR, NOTاعتفادٍ کٌیذ .خغتدْی ػثاستی یکی اص هِنتشیي ّ
لذستوٌذتشیي اهکاًات خغتدْ دس اغلة هْتْسُای خغتدْ هیتاؽذ ّ هیتْاى یک

ػثاست یا خولَ هؾخـ سا تَ ُواى تشتیثی کَ کلوات ّاسد ؽذٍاًذ هْسد خغتدْ
لشاس داد .تشای ایي سّػ خغتدْ ػثاست هْسد ًظش سا داخل گیْهَ”" تگزاسیذ.
۸
 اعتفادٍ اص ػولگش  AND : ANDتَ هفِْم “ّ” تشای هسذّد کشدى داهٌَ خغتدْاص طشیك تشکیة کلیذ ّاژٍُای هختلف تَ کاس هیسّد ّ تشای تشکیة کلیذُای
خغتدْ صهاًی کَ تشای ؽوا هِن اعت کَ دّ یا چٌذ کلوَ کلیذی زتواً ّخْد
داؽتَ تاؽذ ّ ػالهت آى دس پایگاٍُای هختلف تَ فْست اعتفادٍ اص ػثاست ،AND
اعتفادٍ اص  ، +اًتخاب ػثاست  ALL THE WORDاص هٌْ ،اًتخاب ػثاست (ON MATCH
 )ALL WORDS ANDتَّعیلَ کلیک کشدى تش سّی دکوَُای سادیْیی اعت.
–۹
اعتفادٍ اص ػولگش  :ORاپشاتْس  ORتَ هفِْم “یا” ّ تشخالف ػولگش  ANDتاػث
گغتشػ داهٌَ خغتدْ ّ تاصیاتی اطالػات تیؼتش ؽذٍ تشای تشکیة کلیذ ّاژٍُای
خغتدْ صهاًی کَ اًتظاس داسیذ تٌِا یک ،دّ یا چٌذ کلوَ کلیذی زضْس داؽتَ
تاؽٌذ ّ ػالهت آى اعتفادٍ اص ػثاست ً ،ORسٍْی اخشای عادٍ ّ هؼوْلی آى،
اًتخاب ػثاست  ANY OF THE WORDSاص هٌْ ،اًتخاب ػثاست (WORDS MATCH ON ANY
 )ORتا کلیک تش سّی دکوَُای سادیْیی هیتاؽذ .یکی اص کاستشدُای هِن ایي
ػولگش پْؽؼ هفاُین یا افطالزات هتشادف ،هشتثط یا تا اهالُای هتفاّت اعت.
۱۰
– اعتفادٍ اص ػولگش  :NOTاپشاتْس  NOTتَ هفِْم “ًَ” ّ یا تَ خض کَ دس ایي
فْست تواهی خْابُای تاصگؾتی کَ زاّی ػثاست یا کلوَ کلیذی ُغتٌذ ززف
خْاٌُذ گشدیذ ّ تشای اخشای آى تٌِا کافیغت کَ  NOTسا لثل اص ػثاست یا کلوَ
کلیذی هْسد ًظشتاى تا یک فافلَ تیاّسیذ.
 – ۱۱اعتفادٍ اص
کْتاٍعاصی کلیذ ّاژٍُا :ایي تکٌیک تَ ها اهکاى هیدُذ کَ تا ّاسد کشدى
تخؾی اص یک کلیذ ّاژٍ تتْاًین هؾتمات هختلف آى سا ًیض دس فشآیٌذ خغتدْ
تاصیاتی کٌین .اکثش هْتْسُای خغتدْ ایي تکٌیک سا تا اعتفادٍ اص ػالهت
عتاسٍ (*) اسایَ هیدٌُذ .یکی اص هؾکالت اعتفادٍ اص ایي تکٌیک ایي اعت کَ
تاػث تاصیاتی اطالػات غیشهشتثط ّ ًاخْاعتَ صیادی هیؽْد.
– ۱۲
اعتفادٍ اص ػولگش ًضدیکیاتی :دس تغیاسی اص هْاسد اعتفادٍ اص ػولگش AND
تاػث تاصیاتی اطالػاتی هیؽْد کَ تشای ها هفیذ ًیغت .تَ ایي دلیل کَ ایي

ػولگش کلیذ ّاژٍُا سا دس ُش کدای هتي کَ تاؽٌذ تاصیاتی هیکٌذ .دس ایي
هْاسد اعتفادٍ اص تکٌیک ًضدیکیاتی هیتْاًذ اص سیضػ کارب اطالػات ّ یا
تاصیاتی اطالػات غیشهشتثط خلْگیشی ًوایذُ .وَ هْتْسُای خغتدْ لاتلیت
اعتفادٍ اص ایي تکٌیک سا ًذاسًذ ّلی تَ ػٌْاى هثال دس هْتْس خغتدْی
آلتاّیغتا هیتْاى تا اعتفادٍ اص ػولگش  NEARاص ایي تکٌیک اعتفادٍ ًوْد.
۱۳
– خغتدْی تشکیثی تا اعتفادٍ اص پشاًتض :ایي تکٌیک یکی اص هِنتشیي
تکٌیکُای خغتدْ هیتاؽذ کَ تَ ّعیلَ آى هیتْاى تا زذّد صیادی اص تاصیاتی
هْاسد غیشهشتثط دس هسیط ّب خلْگیشی کشد .دس ایي سّػ هیتْاى اص ُوَ
ػولگشُای خغتدْ کَ دس تاال گفتَ ؽذٍ یکخا اعتفادٍ کشد ّ آىُا سا تا
ُندیگش تشکیة ًوْد.
 – ۱۴خغتدْی کلیذّاژٍ دس ػٌْاى ففسات ّب :ایي
تکٌیک تا ایي پیؼ فشك کَ ػٌْاى یک ففسَ ّب تا زذّد صیادی ًوایاىگش هستْای
اطالػات هْخْد دس آى اعت تَ خغتدْی ّاژٍُای کلیذی دس ػٌْاى عایتُا
هیپشداصد .ػالهت آى دس هْتْسُای خغتدْ هتفاّت اعت ّلی اغلة هْتْسُای
خغتدْ اص طشیك فِشعت اًتخاتی ّ یا گضیٌَُای دیگش ایي اهکاى سا فشاُن
هیآّسًذ.
 – ۱۵خغتدْی زْصٍ عایتُا :تا تْخَ تَ ایي کَ تَ فْست
لشاسدادی ُش کؾْسی زْصٍ خافی دس هسیط ّب داسد ،لاتلیت خغتدْی زْصٍ عایتُا
تَ ها ایي اهکاى سا هیدُذ کَ فشایٌذ خغتدْ سا تَ زْصٍ خافی ًظیش عایتُای
ّب ایشاى ( ّ )IRیا عایتُای ّب عاصهاىُای غیش اًتفاػی ( )ORGهسذّد کٌین.
دعتْسات اعتفادٍ اص ایي تکٌیک دس هْتْسُای خغتدْ هختلف هیتاؽذ.
 – ۱۶هسذّد کشدى خغتدْ تَ صتاىُای هختلف تاػث هیؽْد ًتایح خغتدْ تَ صتاىُای دیگش آّسدٍ
ًؾْد ّ اًتخاب هطلة هْسد ًظش آعاىتش اعت.
۱۷
– هسذّد کشدى خغتدْ تَ تاسیخ اًتؾاس هٌاتغ دس ّب :تاسیخ اًتؾاس یا تَ
افطالذ سّصآهذی هطلة تَ خقْؿ دس هٌاتغ ػلوی افل هِوی اعت ّ ایيگًَْ
هسذّدیت تاػث هیؽْد تٌا تَ ًیاص کاستش خذیذتشیي ّ یا لذیویتشیي هٌثغ
تاصیاتی تؾْد.
 – ۱۸خغتدْی سعاًَُای هختلف؛ هْعیمی ،ػکظّ ،یذئْ:
صهاًی کَ فمط ًْع خافی اص سعاًَ هْسد ًیاص اعت تَ ػٌْاى هثال صهاًی کَ تَ

ػکظ یک ؽخقیت ًیاص داسین ،خغتدْ دس هیاى ػکظُا تاػث هیؽْد ًتیدَ خغتدْ
ؽاهل اطالػات دیگشی دس هْسد آى ؽخقیت ًثاؽذ.
 – ۱۹خغتدْی ففسات تا
فشهتُای هختلف :.… ,PDF, WORD, MP3, MPEG :صهاًی کَ فشهت خافی هْسد ًظش
اعت هیتْاى اص ایي تکٌیک اعتفادٍ کشد  .تَ ػٌْاى هثال اگش هایل تاؽین
هٌثغ تاصیاتی ؽذٍ دس فشهت  PDFتاؽذ ،ایي تکٌیک هیتْاًذ هفیذ تاؽذ.
۲۰
– آگاُی اص پیؼفشكُای خغتدْ دس هْتْس خغتدْ :تا تْخَ تَ ایي کَ ُش هْتْس
خغتدْ تشای تشکیة ّاژٍُا یک پیؼفشك داسد ّ اگش اص ُیچ گًَْ ػولگشی
اعتفادٍ ًؾْد ،کلیذ ّاژٍُا سا تَ فْست پیؼفشك تا یکی اص ػولگشُای خثش
تْلی تشکیة هیکٌذ؛ آگاُی اص ایي پیؼفشك هْتْسُای خغتدْی هختلف هِاست ها
سا دس خغتدْ تاال هیتشد.
ّ – ۲۱ب ًاهشییّ :ب ًاهشئی تَ دّ دلیل
کوی ّ کیفی اُویت داسد کوی اص ایي ًظش کَ هْتْسُای خغتدْ فمط لادس ُغتٌذ
زذّد  ۱۶دسفذ اص اطالػات هْخْد دس ایٌتشًت سا تاصیاتی کٌٌذ ّ اًذاصٍ ّب
ًاهشیی تمشیثا  ۵۰۰تشاتش ّب هشیی اعت ّ کیفی اص ایي ًظش کَ هٌاتغ اطالػاتی
هْخْد دس ّب ػویك هؼوْال اسصؽوٌذ ّ هفیذ ُغتٌذ ّ دس تغیاسی اص هْاسد
پاعخگْی ًیاص کاستشاى هیتاؽٌذ .آؽٌایی تا اتضاسُایی کَ تشای ؽٌاعایی
هٌاتغ ّب ًاهشیی تَ ّخْد آهذٍاًذ ّ کاستشاى سا تَ عایتُای هٌاعة
ساٌُوایی هیکٌٌذ ،تاػث دعتشعی تَ ایي تخؼ ػظین اص اطالػات هفیذ ّ اسصؽوٌذ
هیؽْد .هثل عایت  INVISIBLEWEBکَ فِشعتی اص هٌاتغ ًاهشیی سا ّ عایت
 COMPLETEPLASETکَ فِشعتی اص تمشیثا  ۴۰۰۰۰پایگاٍ اطالػاتی ّب ًاهشیی سا
اسایَ هیدُذ.

