موتورهاي جستجو و انواع آن

موتور جستجو چیست ؟
در هْتْر جطتجْ غوا یکْاژٍ ی کلیذی را ّارد کردٍ ّ ترًاهَ ی جطتجْ در تاًک اطالعاتی خْد تَ جطتجْ پرداختَ ّ ضایت
ُای هرتثط تا هْضْع غوا را ًوایع خْاٌُذ داد .الثتَ اهرّزٍ تیػتر هْتْرُای جطتجْ دارای اطالعات طثقَ تٌذی غذٍ هاًٌذ
.دایرکتْری ُا هی تاغٌذ ّ ُوچٌیي اکثر دایرکتْری ُا قاتلیت جطتجْ هاًٌذ هْتْرُای جطتجْ را دارًذ

انواع موتورهای جستجو
هْتْرُای جطتجْ تَ دّ دضتَ کلی تقطین هیغًْذ .هْتْرُای جطتجْی پیوایػی ّ فِرضتُای تکویلدضتیُ .ر کذام از آىُا ترای
تکویل فِرضت خْد از رّظُای هتفاّتی اضتفادٍ هیکٌٌذ الثتَ الزم تَ رکر اضت کَ گًَْ ای جذیذ از هْتْرُای جطتجْگر تحت
ً :یس ّجْد دارد کَ در اداهَ تَ تْضیح ُر یک از ایي هْارد خْاُین پرداخت )" (Meta Search Enginesعٌْاى "اتر جطتجْگر

هْتْرُای جطتجْی پیوایػی
هاًٌذ گْگل فِرضت خْد را تصْرت خْدکار تػکیل هیدٌُذ .آًِا )(Crawler-Based Search Enginesهْتْرُای جطتجْی پیوایػی
ّب را پیوایع کردٍ ،اطالعاتی را رخیرٍ هیکٌٌذ ،ضپص کارتراى از هیاى ایي اطالعات رخیرٍ غذٍ ،آًچَ را کَ هیخْاٌُذ جطتجْ
هیکٌٌذ .اگر غوا در صفحَ ّب خْد تغییراتی را اعوال ًواییذ ،هْتْرُای جطتجْی پیوایػی آًِا را تَ طْر خْدکار هییاتٌذ ّ
.ضپص ایي تغییرات در فِرضتُا اعوال خْاُذ غذ .عٌْاى ،هتي ّ دیگر عٌاصر صفحَُ ،وگی در ایي فِرضت قرار خْاٌُذ گرفت

فِرضت تکویل دضتی
ّاتطتَ تَ کارتراًی اضت  Dmozهاًٌذ ) (Open Directoryهاًٌذ فِرضت تازی )(Human-Powered Directoriesفِرضتُای تکویلدضتی یا
کَ آى را تکویل هیکٌٌذ .غوا صفحَ هْرد ًظر را تَ ُوراٍ تْضیحی کْتاٍ در فِرضت ثثت هیکٌیذ یا ایي کار تْضط
ّیراضتارُایی کَ ترای آى فِرضت در ًظر گرفتَ غذٍ ،اًجام هیغْد .عول جطتجْ در ایي حالت تٌِا تر رّی تْضیحات ثثت غذٍ
چیسُایی کَ ترای تِثْد یک .صْرت هیگیرد ّ در صْرت تغییر رّی صفحَ ّب ،رّی فِرضت تغییری تَ ّجْد ًخْاُذ آّرد
فِرضتتٌذی در یک هْتْر جطتجْ هفیذ ُطتٌذ ،تأثیری تر تِثْد فِرضتتٌذی یک دایرکتْری ًذارًذ .تٌِا اضتثٌاء ایي اضت کَ یک
ضایت خْب تا پایگاٍ دادٍای تا هحتْای خْب غاًص تیػتری تَ ًطثت یک ضایت تا پایگاٍ دادٍ ضعیف دارد .الثتَ در هْرد
جطتجْگرُای هػِْر از جولَ گْگل ّ یاُْ ،یک هْلفَ دیگر ُن ترای تِثْد فِرضتثٌذی ّجْد دارد کَ کوک هالی اضت ،یعٌی
ّبگاُِایی کَ هایل تَ تِثْد هکاى ّبگاٍ خْد در فِرضت تٌذی ُطتٌذ ،هیتْاًٌذ تا پرداخت پْل تَ ایي جطتجْگرُا تَ ُذف
.خْیع ترضٌذ

هْتْرُای جطتجْی ترکیثی تا ًتایج هختلط
تَ هْتْرُایی اطالق هیغْد کَ ُر دّ حالت را در کٌار ُن ًوایع هیدٌُذ .غالثاً ،یک هْتْر جطتجْی ترکیثی در صْرت
ال هْتْر
ًوایع ًتیجَ جطتجْ از ُر یک از دضتَُای فْقً ،تایج حاصل از دضتَ دیگر را ُن هْرد تْجَ قرار هیدُذ .هث ً
تیػتر ًتایج حاصل از فِرضتُای تکویلدضتی را ًػاى هیدُذ اها در کٌار آى ًین ًگاُی ُن تَ ًتایج ) (MSNجطتجْی ام.اش.اى
حاصل از جطتجْی پیوایػی دارد
.

اتر جطتجْگرُا
ایي گًَْ جذیذ از هْتْرُای جطتجْگر کَ قذهت چٌذاًی ًیس ًذارًذ از ترکیة کردى ًتایج حاصل از چٌذیذ هْتْرجطتجْگر اضتفادٍ
هیکٌذ.تذیي هعٌی کَ ایي هْتْر عثارت هْرد ًظر غوا را در چٌذیي هْتْرجطتجْگر ِ جطتجْ هیکٌذ ّ ًتایج آًِا را تا ُن ترکیة
  Googleکردٍ ّ یک ًتیجَ کلی تَ غوا ارایَ هیدُذ.تَعٌْاى هثال هْتْرجطتجْگر داگ پایل [ ]1از ًتایج حاصل از هْتْرُای.اضتفادٍ کردٍ ّ ًتیجَ حاصل را تَ غوا هیدُذ Yahoo - MSN ّ ASK
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